
Õpilased varjutasid linnapead ja pangajuhti 

 

Sirje Lemmik 

sirje.lemmik@ajaleht.ee 

 

Valga põhikooli 9. klasside õpilased ja linna gümnasistid varjutasid 

töövarjupäeval nii ettevõtjaid kui ametnikke, linnapeast rääkimata.  
 

Valga gümnaasiumi 10. klassi neiu Elise Leht, kes saatis töövarjuna Valgamaa 

arenguagentuuri ettevõtluskonsultanti Anneli Kattaid, ütles, et tal polnud aimugi, 

mida seal asutuses tehakse. 

 

«Sünnipäevanädala puhul oli agentuuris õhkkond tavalisest pidulikum. Sain aga 

tutvuda ka äriplaani valmimisega,» sõnas ta. Kokkuvõttes jäigi neiule mulje, et 

ettevõte on nagu unistuste agentuur, kust võimalik ideede elluviimiseks saada nõu, 

tuge ja abi. «Seal olid väga lahedad inimesed ja sõbralik töökeskkond.»  

 

Erialavalikut Elise veel teinud ei ole, kuid talle meeldivad inglise keel ja muusika 

ning huvi pakub ka meditsiin. 

 

Vene keele oskus oluline 
 

Sama kooli 11. klassi õpilane Aidi Lepik oli Swedbanki kohaliku kontori juhataja 

Anni Lillepea töövari. «Kuna tahan õppima minna majandust, arvasin, et pank on 

sobilik koht,» arvas ta.  

 

Pangas tutvus ta lisaks juhataja tööle klienditeenindaja ja laenunõustaja tegemistega. 

«Mul oli hoopis teine ettekujutus – arvasin, et kõik on hoopis rangem ja keerulisem. 

Tegelikult oli õhkkond väga vaba ja töö tundus huvitav.»  

 

Küll sai neiule aga selgeks, et pangatöötaja peab olema haritud, hea suhtleja, 

tasakaalukas ja viisakas teenindaja, oluline on ka vene keele oskus. 

 

Lepiku klassiõde, Reformierakonna noortekogu liige Anne-Mary Aas varjutas Valga 

linnapead Kalev Härki. «Arvasin, et ametnikud istuvad niisama kabinetis, kuid nägin, 

et linnapea amet on väga töö- ja üritusterohke,» sõnas neiu.  

 

Teda ennast huvitavat ajakirjanikutöö ja majandus. Päeva lõpuks oli ta jõudnud 

veendumusele, et linnapea peab olema väga hea suhtlemis- ja kõneoskusega. «Töö 

tundus vastutusrikas, samas huvitav ning päev möödus linnulennul.»  

 

Abiturient Hans Juurikas oli aselinnapea Alar Nääme töövari, koos käidi Pääsukese 

lasteaias sünnipäeval ning vandaalide ohvriks langenud hoone ülevaatusel. «Kuna 

järgmisel päeval toimus volikogu istung, tutvusime eelnõudega,» rääkis noormees. 

Juurikas ise plaanib õppima minna geenitehnoloogiat ning üllatuseks sai ta teada, et 

aselinnapea on lõpetanud sama eriala. 

 

Ajalehe valmimine oli huvitav 
 

Valga põhikooli 9. klassi õpilased Rainer Tamm ja Hanna Dovha olid töövarjupäeval 



ajalehe Valgamaalane toimetuses. «Kuna olen lehte lugenud nii netist kui 

paberkandjal, mõtlesin, et vaatan, kuidas maakonnaleht valmib,» ütles Tamm.  

 

Kuna noormeest huvitab programmeerimine, uuris ta ka toimetuses rohkem 

küljendaja ja kujundaja tegemisi. «Kui nägin, kuidas leht valmib, ei tundunudki see 

nii üle mõistuse,» nentis ta. Küll aga arvas, et ajakirjanikutöö talle ei sobi, kuna nõuab 

head suhtlemis- ja kirjutamisoskust. 

 

Hanna Dovha huviala on fotograafia ja nii tutvus ta toimetuses põhjalikumalt 

fotograafi tööga. «Kuna olen julge ja hea suhtleja ning ka kirjandeid meeldib 

kirjutada, arvan, et mulle sobiks ka ajakirjanikutöö,» sõnas neiu. Tulevast eriala näeb 

ta siiski pigem kunstivaldkonnas. 

 

Abituriendid Kati Sulumäe ja Elina Maran varjutasid maavalitsuse terviseedendajat. 

«Tundus vaheldusrikas töö olevat,» ütles Sulumäe. «Meid võeti väga sõbralikult 

vastu,» lisas Maran, kes ise õpetajaametist unistab. 

 

Valga gümnaasiumi ja vene gümnaasiumi töövarjupäeva eestvedaja, õpetaja Eva 

Tšepurko sõnas, et ühelt poolt on see päev õpilastele vaheldus õppetööle, kuid samas 

annab hea võimaluse heita pilgu õpilast huvitava eriala telgitagustesse. Kokku osales 

töövarjupäeval kahest gümnaasiumist üle 20 õpilase.  

   

Valga põhikooli karjäärikoordinaator, töövarjupäeva korraldaja Õnne Naaris ütles, et 

kuna 9. klassi lõpuks peab noor tegema esimese tõsise valiku edasiõppimise osas, on 

oluline suunata neid õigel ajal õigete valikute juurde. «Töövarjupäev võimaldabki 

tutvuda päristöö maailmaga. Õpilane saab ennast proovile panna uues olukorras, 

kasutada oma teadmisi ja kogemusi ning siduda neid töömaailmaga,» nentis Naaris.  

 

Valga põhikoolist osales ettevõtmises üle 70 õpilase. Varjutati nii ametnikke, 

ettevõtjaid, haiglatöötajaid kui kohalikku talupidajat. Põhikool osaleb SA Innove 

karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse programmis «Karjääriteenuste süsteemi 

arendamine» ning on ka üks pilootkoolidest. «Igal juhul oleme kogemuse võrra 

rikkamad ja päev oli kasulik vaheldus tavapärasele koolipäevale,» sõnas Naaris.  

 

Kommentaar: 

 

Anni Lillepea,  

Swedbank AS kontorite juhataja 
 

«Töövarjusid oleme enda juurde võtnud paljude aastate jooksul – nii ametlikul 

töövarjupäeval kui teistel aegadel. Tahame aidata noortel mõista panga 

tegevusvaldkondi, jagada kogemusi ja anda panuse karjäärivaliku suunamisel. 

Pangatöötajale on töövarjupäev tore vaheldus tavapärasele töörütmile. 

 

Swedbanki Valga kontoris oli möödunud nädalal töövarje kahel päeval. Neljapäeval 

käis varjutamas üks tütarlaps Valga gümnaasiumist ja reedel neli üheksandikku 

põhikoolist. Päeva alustasime konfidentsiaalsusnõuete tutvustamisega, sest pangatöö 

juures on kõige olulisem hoida klientide andmeid saladuses.   

 

Noortele pakkusid suurt huvi eri riikide rahatähed. Nad said teada, et panka tööle 



saamiseks peab olema vähemalt keskharidus ning paljudel ametikohtadel on nõutav 

kõrgem.  

 

Üllatuti, et igapäevatööks on vaja väga palju teadmisi, kuid kindlust tekitas, et 

konkursisõela läbinud saavad enne töö alustamist täiendkoolituse. Pangakontoris olid 

nende päevade koosolekute teemad elu- ja reisikindlustus – nii laienes töövarjude 

silmaring ka nendes valdkondades.» 


