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Külm kevad piirab
suvelillede valikut
Pärnumaa suurima taimelaada korraldaja Kati Niibo
sõnutsi on külm kevad teinud
suvelillede kasvatajatel elu
keeruliseks.
“Külma kevade tõttu on
suvelillede valik arvatavasti
sel aastal väiksem. Aga suvelillede müüjad kavatsevad siiski kõik Pärnumaa taimelaadale tulla, nii et suviste taimede
huvilised üht-teist ikkagi leiavad,” rääkis Niibo. “Aga ega
need soojemad päikesepaistelised ilmad tulemata jää ja
suvelilledki saavad varsti kenasti kasvama.”
Niibo teatel leidub 12.–13.
mail Vallikääru aasal taime-

laadal peale taimede eri aiakaupa ja haljastusmaterjali
nii Eesti, Läti kui Leedu müüjatelt. “Müügiplatse tuleb sel
aastal umbkaudu 150 ja loodame, et meid külastab ikka
6000–7000 inimest nagu eelnevatel aastatel,” avaldas korraldaja lootust.
“Sel aastal teeb Eesti suurim turbatootja Tootsi Turvas
kohapeal valmis väikese turbaaia, kus saab näha, kuidas
kasvatada hapulembelisi taimi. Samuti tulevad kohalikud
arboristid huvilistele oma
tööd tutvustama ja näitama,
mismoodi hooldada vanu
puid,” lisas Niibo. (PP)

Tori hobusekasvandusele
antakse 1,9 miljonit eurot
Vabariigi valitsus otsustas
eilehommikusel istungil eraldada Tori hobumajanduskeskusele 1,9 miljonit eurot.
Niisiis eraldab valitsus
maaeluministeeriumile omandireformi reservfondist tagastamatu toetusena 1 745 000
eurot hobumajanduskeskuse
investeeringuteks ja tegevuskuludeks. Hobusekasvandust
haldav Eesti põllumajandusmuuseum saab hobumajanduskeskuse tegevuskuludeks
160 000 eurot.
Juuni lõpuks peab maaeluminister esitama valitsusele ettepaneku Tori hobumajanduskeskuse ja maaeluministeeriumi hallatavate muuseumide tegevuse ümberkor-

raldamise võimaliku juriidilise vormi kohta.
Plaani kohaselt saab Tori
hobumajanduskeskus osaks
maaeluministeeriumi loodavast sihtasutusest. Sinna kuuluma hakkavad muuseumid
peaksid ühendama parimaid
teadmisi ja soodustama omavahelist koostööd.
Maaeluministeeriumi teatel on loodava sihtasutuse mõte Eesti põllumajanduse ajalooga seotud materjali koguda, säilitada, uurida ja vahendada hariduslikel, teaduslikel
ja elamuslikel eesmärkidel.
Samuti tahetakse välja arendada ja säilitada ajalooline
ja kultuuripärandina oluline
hobumajanduskeskus. (PP)

Pärnu väärikad panid
õppeaastale punkti
Eile kogunesid sajad pensionärid Pärnu Strandi spaa- ja
konverentsihotelli väärikate
ülikooli lõpuaktusele, kus nad
said kätte lõputunnistuse.
Väärikate ülikooli kaheksandat õppeaastat alustas sügisel 529 ja tunnistuseni jõudis 466 õppurit. 46 lõpetajat
on üle 80aastased.
Väärikate ülikooli teenetemärk anti tänavu maanteeametile, mis koos Pärnu linnavalitsusega korraldab eakatele sõidukijuhtidele tasuta koolitust
“Väärikas mootorsõidukijuht”.
Tunnustuse võttis vastu maanteeameti ennetustöö osakonna
peaspetsialist Gerli Grünberg.
“Kõigil kaheksal tegutsemisaastal on väärikate ülikoolis
tunnistuseni jõudnud 68 eakat
tudengit ja kokku on lõpetanud
selle aja jooksul 3267 õppurit,”
märkis Tartu ülikooli Pärnu
kolledži väärikate ülikooli projektijuht Mari Suurväli.

 Anna Berneis (vasakul) ja Nora Wenig ei kahetse, et valisid Eesti, ja jäävad siin veedetud kümmet kuud helgelt mäletama. Mailiis Ollino

Õpirändurid tunnevad
end Pärnus koduselt
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“Inimesed on väärikate
ülikooli loengutest väga huvitatud ja tahavad teada, mis
maailmas toimub,” avaldas
Suurväli. “Meie eesmärk ongi
aidata mõista ühiskonnas toimuvaid protsesse.”
Tänavuse õppeaasta populaarsemateks lektoriteks valiti
loomariigi rikkusest kõnelnud
Mati Kaal, eestlaste eluringist
rääkinud Marju Kõivupuu, välispoliitikast arutlenud Toomas Alatalu, teemal “Mis on
elus tähtis?” kõnelnud Vahur
Kersna ja Eesti Vabariigi esimesest presidendist rääkinud
Trivimi Velliste.
Õppeaasta viimase loengu
pidas tulevikuõppe teemal
sotsiaalkaitseminister Kaia
Iva.
Lõputunnistused andis
väärikatele üle Pärnu kolledži
direktor Henn Vallimäe. Meeleolu aitas luua rahvuskultuuriselts Kirmas. (PP)

 Väärikate ülikooli tunnistuseni jõudis 466 õppurit.
Mailiis Ollino

ärnus said kokku kaks
eri taustaga vahetusõpilast: üks 170 000
elanikuga suurlinnast, teine paarisaja
asukaga külast.
18aastane Anna
Berneis tuleb Šveitsi linnast Baselist
ja 17aastane Nora Wenig Saksamaalt Fischbachi külast. Neiud jõudsid Eestisse augustis ja on siin juunini, et õppida eesti keelt.
Eesti kasuks otsustasid neiud tänu siinsele teatriprogrammile, millest mõlemad osa võtavad. “Tahtsin
valida sihtkoha, millest ma ei tea midagi,” põhjendas Anna, kellele andis
mõtte sõber, kes käis õpirändurina
Inglismaal ja kiitis oma kogemust.
Noral soovitas Eestisse tulla isa, kes
on suur Põhjamaade fänn. “Eesti pole just tavapärane vahetusõpilaste
sihtkoht,” avaldas Nora, kellele idee
õpiränduriks hakata pakkusid välja
sõbrad-sugulased. “Mina sain tõuke
õelt, kes käis vahetusõpilasena Kolumbias. Tahtsin kogeda, mis tunne
on välismaal õppida,” täpsustas
Nora.
Kumbki neiu ei teadnud enne
Eestisse tulekut riigist suurt midagi,
olid vaid otsimootorisse “Estonia”
sisse tippinud ja videoid vaadanud.
Tallinna jõudes hakkas silma kehv
ilm. “Saabusime augustis ja siin sadas kolm päeva jutti. Siis tekkis küll
küsimus, kuhu ma sattunud olen.
Esmamulje oli külm ja vihmane,”
rääkis Nora. Annale hakkas kõigepealt kõrvu eesti keel, mis kõlas
väga imelikult.
Praegu elavad tüdrukud maal:
Anna Rütaveres ja Nora Tammistes.
Neiud ei pea oma peret vahetuspereks, vaid oma pere liikmeteks. Anna elab suures eramajas vanemate,

kolme õe ja kahe vennaga, Nora aga
ema, isa ja õega. “Saame väga hästi
läbi,” sõnasid neiud ühest suust.
Nora vanemad räägivad temaga
eesti keeles. Eestisse tuleku eesmärk
oligi keelt õppida. “Alguses oli raske
ja kõik tõlgiti inglise keelde. Nüüd
mõistan juba rohkem ja tõlkida tuleb
vähem,” märkis Nora. Anna tõi esile,
et tema õed ei räägi kuigi head inglise keelt. “Kõik käib valdavalt eesti
keeles. Kui jään hätta, kasutan tõlkeprogrammi,” avaldas ta.
Norale tundub eesti keel väga raske rohkete erandite tõttu. “See muudabki keeleõppe lõbusaks. Eesti keel
kõlab väga ilusalt,” arvas ta. “Esialgu
ei saanud ma koolis millestki aru.
Nüüd on juba lihtsam ja saan aru
mõttest, mida õpetaja räägib.”
Nora õpib Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumis tertia klassis ja
Anna ühisgümnaasiumi 11. klassis.
Hindeid neile ei jagata, kui välja arvata matemaatika ja keeletunnid.

Alguses oli raske ja kõik tõlgiti
inglise keelde. Nüüd mõistan juba
rohkem ja tõlkida tuleb vähem.
Nora
Siinne koolielu erineb kodumaa
omast. “Erinevus seisneb eelkõige
tunniplaanis: Eestis algab kool hiljem
ja lõpeb varem, kodutöid antakse vähem ja meil on rohkem vaba aega,”
kinnitasid mõlemad.
Anna tõi esile veel teistsuguse hindamissüsteemi. “Šveitsis jagatakse
hindeid ühest kuueni, peale selle komakohtadega, näiteks 4,2. Kui kodumaal mõnest kontrolltööst läbi kuku-

MIKS
VAHETUSÕPILASTELE
PÄRNU MEELDIB?
Kodune, kompaktne,
ilus vanalinn, head kohvikud,
imeline rand, Jaansoni rada,
Vallikäär, kaunid pargid.

me, ei saa me seda järele teha,” tutvustas ta Šveitsis kehtivat korda. Anna mainis erinevustena veel kohustuslikke vahetusjalatseid, mida kodumaal kandma ei pea. Eesti suured
plussid on tema meelest tasuta koolilõuna ja e-kool.
Nora arvates on pedagoogide õpetamisstiil teistsugune. “Siin seisab
õpetaja klassi ees ja räägib. Saksamaal on rohkelt liikumist ja grupitöid.
Koolitoiduga on mul raske, kuna olen
taimetoitlane. Siin pakutakse üht
kindlat toitu, aga kodumaal saab mitme eine vahel valida. Mulle tundub,
et teie toidulaud põhineb eelkõige lihal ja kartulil,” rääkis ta oma tähelepanekutest.
Vahetusõpilaste projekt maksab
neidudele 7000–8000 eurot. “Aga
üldiselt on teil ikka väga odav riik,
kui võrrelda seda kodumaaga,” lisas
Nora.
Suvepealinna kõrval on neiud käinud kõikides suuremates Eesti linnades, vaid saartele pole veel jõudnud.
“Mina lähen klassiekskursioonile Hiiumaale, peale selle olen juba planeerinud perega siia suvel tagasi tulla ja
Saaremaad külastada,” lausus Nora.
Vahetusõpilased ei kahetse, et valisid sihtkohaks pisikese Eesti, ja kinnitavad, et neil jäävad kümnest siin
veedetud kuust helged mälestused.

