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Keila linna
juhtivad naised

Peatse naistepäeva puhul uurisime, millega
tegelevad meie linna juhtivad naised.
Küsimustele vastasid abilinnapead Maret
Lepiksaar, Eike Käsi ja Inge Angerjas.

Millega te õieti tegelete?

Eike: Minu igapäevatöö on
Keila linnas haridus- ja sot-
siaalvaldkonna teemadega te-
gelemine, olgu need siis üles-
kerkinud  probleemid, töö-
korralduslikud küsimused,
arengu- või tegevuskavad,
koolitused, arvamusavaldu-
sed, suhtlemised erinevate
ametkondade ja töötajatega,
samuti valdkonna asutustega,
milleks on kool, lasteaiad või
sotsiaalkeskus. Minu päde-
vusse kuulub ka tervise-
edendus, sh terviseprofiili
koostamine ja selle tegevuste
elluviimine koostöös paljude
teistega, kes on samuti huvi-
tatud, et Keila elanikud olek-
sid terved, elurõõmsad, lii-
kumishuvilised, et nende
vaimne ja füüsiline tervis
oleks igati toetatud koha-
pealsete võimaluste loomi-
sega.
Maret: Olen arendus-, kul-
tuuri-, noorsootööteenistuse
abilinnapea. Hästi üldiselt
öeldes kuulub selle alla kogu 

Millega te vabal ajal
tegelete?

Eike: Mulle meeldib hästi _
palju liikuda, olen tubli
jalutaja/kepikõndija. Lemmik
sportlik tegevus on sulgpalli
mängimine. Suure osa minu
vabast ajast võtab enda alla
ristsõnade lahendamine, aga
kõige suuremat rõõmu
valmistab mulle vanaema
staatus ja oma kahe imetoreda  

linna IT ja sellega seotud
teenused, suhtlemine kohalike
ettevõtjate ja vabaühendus-
tega, noorsootöö (sh huvite-
gevus), kultuurielu koordinee-
rimine. Minu valdkonda kuu-
luvad ka viis hallatavat asu-
tust: noortekeskus, kultuuri-
keskus, muusikakool, Harju-
maa Muuseum ning maakon-
naraamatukogu.
Inge:  Laiemas mõttes on
minu valdkond linnaplaneeri-
mine ja keskkond,  tegelen
igapäevaselt avaliku ruumi
küsimustega. Linna rohealad,
teed ja tänavad, prügimajan-
dus, ühistransport, kõik, mis
puudutab meid ümbritsevat
linnaruumi, tihe koostöö pal-
jude osapooltega. Lihtsusta-
tult öeldes töötame oma osa-
konnaga igapäevaselt selle
nimel, et linn toimiks ja täna
tehtud otsused tagaksid ka
tulevastele põlvedele elamis-
väärse keskkonna.

Millised õpilased te
nooruspõlves olite?

Eike: Olin tänases mõistes
täitsa oivik. Õppimine oli
minu jaoks väga kerge, kõik
ained olid võrdselt huvitavad,
ma ei pidanud üldse pingu-
tama. Kooli lõpetasin kuld-
medaliga. Tegelesin väga pal-
ju ka erinevate spordialadega,
meeldis ka kirjandus, omaloo-
ming, etlemine, ürituste 
 korraldamine. Edasiõppimi-
seks oli valik üsna keeruline:
kas minna Tartusse juurat või
ajakirjandust õppima või
Tallinnasse õpetajaametit.
Valisin viimase ja õppisin
matemaatika-füüsikaõpeta-
jaks, hiljem omandasin lisaks
sotsiaaltöötaja eriala, sain ka
magistrikraadi.

lapselapsega koosolemine.
Hästi mõjub ka luuleriimide
kirjutamine. Ja ei saa kunagi
olla kurb, kui sul on üks
kirjeldamatu ustavusega nae-
ruilmeline neljajalgne kuldne
sõber.
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Arvamus:
Gümnaasiumis
on puudu
loovainetest

Õpilasfirma 
Vakru

Kallis, kuid
kutsuv hobi –
ratsutamine

naiste

Maret: Kuna õpin ka Tartu
Ülikoolis magistrantuuri II
kursusel kogukondade arenda-
mist ja sotsiaalset heaolu, siis
kulub hetkel suur hulk vaba
aega koolis käimisele ja
koolitööde tegemisele. Samuti
pühendan oma aega kodustele
toimetustele. Jõuan siiski
vahepeal ka õues liikuda (mul-
le meeldib looduses jalutada),
raamatut lugeda, teatris käia
jne. Olen päris hea ajapla-
neerija.
Inge: Vabal ajal, kui seda on –
minna metsa, teha tuld,
kõndida vaikselt mööda radu,
ilma eesmärgita. Veel armas-
tan väga pildistada. See on
omapärane viis lülitada end
välja igapäevarutiinist ja
oodata tundide kaupa mõnda
linnuliiki või otsida pildis-
tamiseks erilist hetke loodu-
ses. Tihti teeme seda koos
perega. 

Eike: Tegelikult on päris
keeruline seda „kõiget“ välja
tuua. Aastad on väga eri-
nevad ja unikaalsed, kord on
rõõmuallikaks üks, siis jälle
teine sündmus, sama raskete
asjade puhul. Oma ametis
tunnen erilist heameelt selle
üle, et Keila on atraktiivne
elupaik ja siia tahavad noo-
red pered elama tulla.
Murekohaks, mis sellega
kaasneb, on muidugi piiratud
võimalused lasteaiakohtade
pakkumisel, aga me saame
ka selle väljakutsega hakka-
ma. Kõige raskemad on minu
jaoks need hetked, kui
keeruliste probleemide la-
hendamisel jäävad n-ö käed
lühikeseks ja vaid heast
tahtest ei piisa. Aga olen
loomult optimist ja minu
jaoks on klaas alati pooltäis,
mitte pooltühi ja 

Maret: Pean tunnistama, et
ma ei olnud väga hea õpilane,
suhteliselt keskpärane. Lapse-
na meeldis mulle peale kooli
kohe mängima hakata (nuk-
kudega kodu või siis kooli,
poodi, raamatukogu), teisme-
lisena pühendasin kogu vaba
aja sõpradega suhtlemisele.
Iseendale hakkasin õppima
alles 11. klassis ja siis tulid
lisaks teadmistele ka paremad
hinded. Samuti hakkasin sel
ajal väga aktiivseks koolielus
ning minus avaldus mu kõige
tugevam külg – organiseeri-
misvõime.
Inge: Tore küsimus! Õppimi-

Kas plaanisite saada
abilinnapeaks ja kuidas te
selle ametini jõudsite?

Eike: Kui nüüd arvestada
seda ütlust, et iga sõduri
seljakotis on peidus mars-
salikepikene, siis me kõik
võime suurelt unistada. 15
aastat valdkonnas töötamist
andsid suure kogemuse, ka
hulgali-selt teadmisi ning
julguse nii vastutusrikas
amet vastu võtta. Olen linna-
valitsuses haridus- ja sot-
siaalvaldkonnas (varem ka
noorsootöö, kultuur, sport)
töötanud pisut üle 30 aasta,
sellest pool aega abilinna-
peana. 
Maret: Ei plaaninud. Jõudsin
selle ametini läbi selle, et
tulin Keila Linnavalitsusse
arendusnõunikuks ning pea-
gi pakuti mulle abilinnapea
kohta.
Inge: Kui eelmine abilinna-
pea suundus riigikokku, tegi
linnapea ettepaneku, et jät-
kaksin Keilas planeerimise ja
keskkonnavaldkonna abilin-
napeana. Olin nõus. 

Mis on kõige raskem ja
mis kõige toredam teie
ameti juures?
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Mehed naiste 
asjadest

ne mulle raskusi ei val-
mistanud, tihti hakkas tun-
nis igav. Olin väga aktiivne
ürituste organiseerimisel ja
osalemisel, käisin meelsasti
spordivõistlustel ja tantsisin
rahvatantsurühmas. Palju
rohkem ei jõudnudki, sest
kool oli mitmete  kilomeet-
rite kaugusel ja koolis käisin
kas jalgsi, rattaga või talvel
suuskadega. 

Maret Lepiksaar
Pilt: erakogu
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Arvamus:
Gümnaasiumis on
puudus loovainetest   

Kas tunnete, et poliitikas
on naistest puudus?

Eike: Kui vaadata tänast
seisu, siis aktiivselt osaleb
poliitikas tõesti vähem naisi,
kui seda võiks eeldada. Tei-
salt on paljud tublid naised
leidnud endale muid võima-

Mida soovitaksite noortele,
kes soovivad tulevikus
poliitikaga tegeleda?

Eike: Julgust oma soovid ellu
viia! Kes siis veel, kui mitte
noored, peaksid tuleviku ku-
jundamisel kaasa rääkima.
Maret: Soovitan olla juba
kooliajal aktiivne. Kohe
koolipingist poliitikasse võib
ka minna, aga sel juhul tuleks
paralleelselt hankida ka muid
töökogemusi, et lisaks argu-  

Kui peaksite valima
endale teise elukutse, siis
mis amet see oleks?

Eike: Minu puhul ilmselt
kalduks mu valik õpetaja-
ameti kasuks, aga olen jõud-
nud sellisesse ikka, et ei pea
enam teist ametit valima,
kui mu töö selles ametis
otsa saab.
Maret: Mul on lihtsad
unistused. Meeldiks olla
kogukonnakeskuse eestve-
daja või ühe armsa kohviku
perenaine või hoopiski
mõnusa turismitalu pidaja.
Ei ole kindlat ametit, sest
tööd ma ei karda ja tahan
teha seda, kus tunnen enda
vajaliku ja rõõmsana.
Inge: Valiksin ikka loodus-
teaduste suuna, kui peaksin
uuesti valima. 

Eike Käsi
Pilt: erakogu

Tänapäeva koolisüsteemis on
õppekavad täpselt paika pan-
dud. Esmapilgul tundub kõik
korras olevat, kuid tunni-
plaane lähemalt uurides sel-
gub, et loovaineid on õpilas-
tel väga vähe või puuduvad
need hoopis. Loomingulistel
inimestel pole enese arenda-
miseks läbi kooli mingit
võimalust.
Põhikoolis on arusaadav, et
õppetöö käib kindla plaani
järgi, sest nagu selle nimigi
ütleb, õpitakse n-ö põhitead-
misi, millega elus edasi
minna. Tunniplaanis on siiski
ka kunst ja käsitöö. Gümnaa-
siumis selliseid aineid pole.
Saab võtta lisakursusi, kuid
enamasti on neile vähem
tähelepanu pööratud või
koosnevad need reaal- või
humanitaarainetest. Tõsi,
pärast põhikooli lõppu on
võimalik kandideerida kooli,
kus on soovitav suund, kuid
sinna sisse saamine ei ole
garanteeritud. See on mõis-
tetav, sest kõik koolid taha-
vad sellest suurest valikust
ainult parimaid. Siiski soovi-
vad oma huvidega tegeleda
ka õpilased, kes vastavasse
kooli sisse ei saa. Tihti
öeldakse selle peale, et see
on õpilase erahuvi, millega 
 võib tegeleda ka pärast
koolipäevi. Mingil määral on
see tõsi, sest need, kellel on
tõeline soov, teevad kõik
selleks, et oma soovid täide
viia. Kuid samas on ka nendel
õpilastel arenemiseks õpe-
tust ja juhendamist vaja.
Hetkel gümnaasiumis seda
enamasti ei saa. Koolis eel-

datakse, et õpilane saab tege-
leda oma loomingu huviga
pärast kooli, kuid gümnasist,
kellel on iga päev seitse või
kaheksa koolitundi, lisaks
veel trenn, kodutööd, uuri-
mistöö või eksam, seda ei
jõua. Eriti veel sellisel
iseõppimise viisil, kui juhen-
damist ei ole.
Gümnaasiumi valikkursused
võiks olla paremini läbi
mõeldud, et kõigil oleks
midagi valida. Üheks põh-
juseks on see, et gümnaasium
on vabatahtlik ja sinna lähe-
vad õpilased, kes ei pruugi
oma tulevikuplaanides veel
täiesti kindlad olla. Kuid
siiski on enamusel mõni
eelistatud suund. Gümnaa-
sium võiks olla just see koht,
kus õpilased saavad võima-
likult palju erinevaid asju
proovida, et hiljem oma valik
teha. Siiani on seda üritatud
küll teha, kuid seda peaks
veidi veel arendama. Näiteks
Keila Koolis on tegelikult
väga hea süsteem, kus iga
poole aasta tagant saab
gümnaasiumiõpilane valida
uue mooduli. See on muidu
väga hea variant, kuid
probleem on, et enamik
mooduleid on seotud kas
matemaatika, eesti keele ja
kirjanduse või ajalooga. Ei
midagi õpilastele, kes
sooviksid tegeleda näiteks
kunstiga. Võibolla on jäänud
mulje, et see ei ole eriti
populaarne valdkond, kuid
paljud noored naudivad
loomingulist tegevust ja
soovivad oma tulevikku
siduda just loova tööga. Ka
sellised õpilased võiksid
koolis valida lisakursusi, et
oma unistused täide saaks
viia.

nesetäiendamisega, on laia
silmaringiga hea organisaa-
tor, kes näeb n-ö suurt pilti
ning on arengutele orien-
teeritud.
Maret: Ei oska öelda, sest see
sõltub valimistulemustest ja
poliitilisest otsusest. Aga
Keilal ei ole kunagi nais-
linnapead olnud.
Inge: Kohalike omavalitsuste
valimisteni on mitu aastat
aega, abilinnapeast ei pea
tingimata saama linnapea. 

Kirjeldage Keila linna
kolme sõnaga.

Eike: Kodune. Roheline.
Avatud-sõbralik.
Maret: Terve elu keskkond.
Inge: Roheline, sõbralik,
kodune. 

Kuidas plaanite arendada
Keilas antavat haridust?

Eike: Pean Keilat kogu piir-
konna hariduskeskuseks ja
üheks eesmärgiks ongi
haridusvaldkonna arenda-
mine, et püsida haridusmaas-
tikul konkurentsis. Eelkõige
mõtlen arendamise all seda,
et koolis on loodud võima-
lused hea hariduse omanda-
miseks, st tugev progümnaa-
sium annab hea hüppelaua
õpingute jätkamiseks oma
kooli gümnaasiumis, kus on
piisavalt valikuid oma õpitee
kujundamiseks. Oluliseks
pean kohustusliku õppekava
sidumist huviharidusega, mis
arendaks paremini õpilaste
tugevusi ning looks suure-
mad eeldused leida endale
sobiv suund edasiõppimiseks
ja iseseisvas elus toimetule-
miseks.
Maret: Olen alati olemas, kui
mind sellesse valdkonda
kaasatakse. Siinkohal näen
väga suurt potentsiaali
mitteformaalse hariduse ar-
vestamisega formaalhari-
duses, millest aastaid räägi-
takse. Näen, et haridus peaks
andma ka rohkem praktilisi
väljundeid ja kasutama ära
kooli läheduses oleva töös-
tuspargi ettevõtjaid, kellest
osa on juba täna nii linnale
kui koolile heaks partneriks
ning valmis rohkem panus-
tama. Ääretult oluliseks pean
koolirõõmu ja kui saan siin
kuidagi abiks olla, siis on mul
selle üle vaid hea meel.

Kes oleks abilinnapeadest
kõige tõenäolisemalt
järgmine linnapea ja
miks?

Eike: Minu arvamus – Maret
Lepiksaar, sest ta on väga
mitmekülgne, tegeleb pideva 

seda saab täita positiivsete
elamustega, sageli imeliste
kolleegide abiga. 
Maret: Ma näen nii meie
omavalitsuses kui ka teistes
liialt palju pisiasjade pärast
kaebamist. Ma ei tea, millest
see tuleb. Võibolla on meie
elu niivõrd hea või puudub
inimestel võrdlusmoment.
Kindlasti on palju kinni
omavahelises suhtluses või
selle puudumises. Mõtlen
siinkohal näiteks ametnik ja
linnakodanik või ka naabrid
omavahel. Enamasti on minu
valdkonna töö väga tore. Ma
saan olla erinevate arengute
kavandamise juures, suhelda
ägedate inimestega ning nii
mõneski kohas sõna sekka
öelda ja olulisi otsuseid teha.
Mul on väga toredad asu-
tused ja töötajad. Minu kirg
on kultuurisündmuste kor-
raldamine ja kõige rohkem
meeldib mulle, kui saan koos
asutustega midagi korral-
dada. Selleks küll palju aega
ei ole, aga vahel ikka –
näiteks Porikuu avasünd-
mus, Pööripäev jne.
Inge: Kõige keerulisem on
inimeste kaasamine planeeri-
mises, et saada elanikke
kaasa mõtlema. Tihti ei piisa
sellest, et oleme kõik ära
teinud, tuleb leida veel ener-
giat ja tahet, et innustada
inimesi linna arengutes kaasa
rääkima. Tasakaalu otsimine
erinevate osapoolte vahel
linnaplaneerimises on vastus
küsimusele. Kõige toredam –
rõõmsameelne, teotahteline,
tulemuslik ning eesmärkide
saavutamiseks tegutsev kaas-
töötaja. 

lusi ühiskonna arengutes
kaasa rääkimiseks, alati ei
pea olema poliitik. Naised
mõtlevad sageli südamega ja
teevad asju hingega ning
tahavad reaalseid tulemusi
näha kiiremini, kui seda on
võimalik saavutada läbi polii-
tika. Aga, jah, naisi võiks
poliitikas olla rohkem.
Maret: Naisi võiks tõe-
poolest poliitikas palju roh-
kem olla.
Inge: Arvan, et naised on
poliitikas üha aktiivsemad ja
kes soovib, saab heade
mõtete ja tegudega igati
kaasa lüüa. 

menteerimisoskusele teada,
kuidas päriselt inimesed
elavad ja kuidas raha teeni-
takse.
Inge: Omandage eelkõige eri-
ala, vaadake maailmas ringi.
Kui siis ikka veel aega ja
tahtmist on, jõuate poliitika
juurde kindlasti. 

Inge: Näen, et Keilas peaks
olema praktiline võimalus
igal õpilasel ka praktilisest
loodusharidusest osa saada.
Ei peaks sõitma kilomeetrite
kaugusele loodushariduskes-
kustesse, praktiline õues-
õppeala, kus tegutseda,
peaks olema siinsamas lin-
namaastikus.
 

Inge Angerjas
Pilt: erakogu

Pilt pexels.com

Soovime meie töökatele
naisabilinnapeadele kaunist
naistepäeva ja edu töö-
alastes tegemistes!
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Kallis, kuid kutsuv
hobi – ratsutamine

Kui kaua oled tegelenud
ratsutamisega?

Olen ratsutanud kokku juba 8
aastat. Alustasin Niitväljal ja
sain oma põhja sealt. Seal
tekkis mul huvi ka hüppamise
vastu ja läksin talli, kus sain
takistussõidus areneda. Raja
tallis olin umbes 2 aastat,
kuid lõpetasin, kui ma seal
enam edasi areneda ei
saanud.

Miks ratsutamisega
tegeled?

Ratsutamisega tegelen selle-
pärast, et mulle meeldivad

Mis stiili ratsutamist
harrastad?

Sõidan põhiliselt takistus-
sõitu, kuigi olen ka tegelenud
koolisõiduga päris palju.
Siiski on takistussõit minu
jaoks huvitavam.

Kui tihti hobuse seljast alla
kukub ja kas sellega harjub
ära?

Hobuselt kukkumine oleneb
kõik alast, hobuse iseloomust
ja ümbrusest. Takistussõiduga
on kukkumise võimalus kor-
dades suurem, kuna takis-
tused on rasked ja suured,
koolisõidus jälle väiksem,
kuna sõitmine on üldiselt
rahulik ja kontrolli all. Eks
mingi ajaga harjub ikka ära ka.

Mis teeb hobusest hea
hobuse?

Kõik hobused on head, aga
jällegi, kui on soov tegeleda
takistussõiduga, teeb minu
jaoks hobuse heaks tema hüp-

Kas sa arvad, et oled hea
ratsutaja? Põhjenda.

Ma arvan, et olen hea
ratsutaja, sest saan hakkama
keeruliste hobustega. Võistlen
headele tulemustele ja minu-
ga ollakse enamasti rahul :DGreete Auger on juba pikka aega tegelenud

üpriski kalli hobiga. Uurisime lähemalt, milline
on olnud tema ratsutamise teekond ja mis on
teda hoidnud selle hobi juures.

Kadri Käpa

Mida tahad sellel alal
saavutada? Mis on
tulevikuplaanid?

Minu tulevikuplaan on sõita
Grand Prixi tasemel takistus-
sõitu.

Mis on ratsutamise juures
rasket ja mis meeldib?

Ratsutamise juures on kõige
raskem hoida distsipliini,
minna iga päev trenni,
isegi kui motivatsiooni pole.
Raske on ka läbisaamine ini-
mestega. Hobumaailmas on
palju ülbitsemist ja konku-
rents on suur. Mulle meeldib
võistlustel käimine: need on
alati väga põnevad ja koge-
must saab palju.

Kas ja miks soovitaksid
ratsutamist teistele?

Soovitan ratsutamist, kuna
hobustega tegelemine on
väga teraapiline ning looma-
ga tegelemine teeb vaimsele
tervisele palju head.

Kui kallis hobi on
ratsutamine?

Ratsutamine on üks kallima-
test spordialadest – varus-
tus on kallis ja trennid lä-
hevad maksma ikka sadades
eurodes.

Millega teie õpilasfirma
tegeleb?

Meie õpilasfirma toodab käsi-
töösiirupeid. Praeguseks on
olemas kolm maitset: kara-
mell, vanilje ja vaarika-tšilli.

Õpilasfirma Vakru toodab hõrke
käsitöösiirupeid. Kõik nende siirupid on
valmistatud täielikult naturaalsetest
koostisosadest. Firma loojateks on Karola
Kruusement, Elizaveta Vanitševa  ja Patrick Püvi.

Kuidas leidsite idee, millest
see alguse sai?

Kuna töötasime kõik suvel
restoranides, siis üritasime
mõelda tootele, mida saaks ka
restoranidesse edasi müüa, et
tekiks ka n-ö passiivset tulu.
Nii sündiski mõte teha siiru-
peid.

Millal tuli mõte õpilasfirmat
teha?

Mõte õpilasfirmat teha tuli
juba kümnendas klassis, kus
nägime nüüd praeguste kahe-
teistkümnendike firmasid ja
lähemalt nende tegevus-
protsessi, mis tekitas huvi ka
endas.

Kui keeruline on
õpilasfirma alustamine?

Ütleks, et õpilasfirma alusta-
mine on üks lihtsamaid osi,
kuid firmaga tegelemine,
sellel elu sees hoidmine ja
kollektiivselt firma jaoks aja
leidmine on kõige keeruli-
sem.

Mis teeb teie õpilasfirma
eriliseks?

Meie õpilasfirma toodab kä-
sitsi valminud siirupeid, mis
on valmistatud 100% natu-
raalsetest koostisosadest. Sii-
rupite kasutusvaldkond on ka
väga laialdane. Meile meeldib
siirupeid kõige rohkem kasu-
tada kohvi ja tee maitses-
tamisel (kuum või jääkohv, -
tee) ning kookide ja küpse-
tiste peal kui ka sees. 

Milline on teie tootevalik?

Nagu eelnevalt sai mainitud,
on meil kolm erinevat mait-
set, kuid kõik võrdselt mait-
svad. Valikus on karamell,
vanilje ja vaarika-tšilli, mida
on võimalik soetada kahes
erinevas suuruses. Väike
pudel (150ml) on mõeldud
proovimiseks või kingituseks
ning suur pudel (500ml) on
mõeldud juba märksa suure-
male siirupi-sõbrale.

Kuidas saab teie tooteid
soetada?

Meie tooteid saab soetada
meie firma g-maili kaudu,
milleks on 
vakrusiirupid@gmail.com,
kuid meid leiab ka laatadelt,
mille asukohtasid jagame
oma Instagramis @ofvakru.

Mis on kõige aeganõudvam
töö?

Siirupite tootmine võtab
kindlasti kõige rohkem aega.
Siirupitest pälvib karamell
kõige aeganõudvama siirupi
tiitli ja seda suure edumaaga.

Õpilasfirma Vakru   

Kareen KinkNaistepäeva lähenedes soovis Noorteleht välja
selgitada, kui palju mehed menstruatsiooni kohta
teavad. Anonüümsele küsitlusele vastas 29
meest. Tulemused on järgnevad.

Mehed naiste
asjadest

Selgus, et 60% vastanutest
teab, et menstruatsioon on
emaka limaskesta irdumine.
Ülejäänud 38% arvasid, et
menstruatsiooniks nimeta-
takse munasarja lõhkemist
(31%) ja kroonilist tupe-
põletikku (7%). Veel suurem
hulk, 76% vastanutest, teab,
et keskmine menstruatsioon
kestab 5 päeva. 
14% arvas, et keskmine pikkus
on 1 päev ja 10% arvas, et
kaks nädalat. Seega võib
järeldada, et enamik mehi 

teab, mis on menstruatsioon
ja kui kaua see harilikult
kestab.
Ka menstruatsioonitsükli
kohta on teadmised sarnased.
69% vastanutest valis õige
definitsiooni kirjeldamaks
menstruatsioonitsükli mõis-
tele – ajavahemik ühe mens-
truatsiooni algusest järgmise
alguseni. 
Valed valikud olid ajavahemik
menstruatsiooni algusest lõ-
puni (valis 28%) ning
ajavahemik menstruatsiooni
algusest raseduseni (valis
3%). Keskmist menstruat-
sioonitsükli pikkust (28
päeva) teadis 73% vas-
tanutest. 

pe tehnika, jõud ja kõige
tähtsam – iseloom.

Tuli motivatsiooni langus ja
lõpetasin pooleks aastaks
ratsutamise. Mingi hetk tuli
motivatsioon tagasi ja läksin
uuesti Niitväljale. Seal
hakkasin käima takistussõidu
võistlustel ja arenesin väga
palju. Vahepeal sain ka
õpetada 3-aastast noort
hobust, kellega tegelesin
aasta. Tegin temaga tema elu
esimesed stardid ja nüüd
õpetab see hobune algajaid
ratsutajaid. Peale hobuse
rendi lõpetamist olen käinud
vähem trennis ja hetkel otsin
omale uut võistluskaaslast.

hobused meeletult ja mul on
nendega koos aega veetes
väga hea olla.

Greete Auger
Pilt: erakogu

Ülejäänud 27% pidasid kesk-
miseks pikkuseks 7 päeva
(24%) ja 365 päeva (3%). Taas
võib väita, et meeste tead-
mised menstruatsiooni-tsükli
kohta on enam-jaolt õiged.
Samuti tahtsime teada, kas
mehed teavad, mis on meno-
paus. 
59% vastanutest teadis, et
menopaus on menstruat-
sioonide lõpp. 27% arvas, et
menopaus on menstruat-
sioonide puudumine raseduse
ajal ning 14% pidas meno-
pausiks menstruatsioonide va-
helist aega. 
Järgnevalt olid küsimustikus
esitatud „jah“ või „ei“ küsi-
mused. Kõik 29 vastanut
teadsid, et menstruatsioon
võib põhjustada kõhu- ja
seljavalu, tujumuutusi ning
väsimust. 
Küsimusele „Kas menstruat-
sioon võib ära jääda ainult
raseduse tõttu?” vastas õigesti
83% vastanutest.
Menstruatsiooni hilinemise
või ärajäämise põhjuseks ei
ole alati rasedus, vaid mitmed
muud põhjused, nagu madal
kehakaal, liigne treenimine,
stress, PCOS ehk polütsüsti-
liste munasarjade sündroom.
55% antud meestest teadis, et
menstruatsiooni ajal on
võimalik rasestuda. Ehkki tõe-
näosus on väga väike, võib
mõningatel juhtudel ka siis
toimuda viljastumine. 
Vastuseid vaadates selgub, et
mehed teavad naiste tervisest
rohkem, kui algul ehk arvata
võiks. Huvitav oleks sarnast
küsimustikku läbi viia meeste
tervise kohta. 

ÕF Vakru  meeskond



Maarja Põllu

Mirell Pajumets
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Facebook
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JÄÄR

VÄHK
Oled ettearvamatu nagu märtsikuu ilm. Heidad mustad prillid
nurka, sest linnulaul, tärkav rohi ja õhus tuntav kevadine hõng
toovad sinuni kõrgema vibratsiooniga tunded.

KAKSIKUD

SÕNN

LÕVI

SKORPION
Armud esimesse inimesse, kes sulle tänaval vastu tulles otsa
vaatab. Oled suurest rõõmust nagu seitsmendas taevas ning
vaatad „punaseid lippe” läbi roosade prillide.

Ilmud avalikkuse ette nutetud silmadega, sest olid sunnitud
vabariigi aastapäeval kiluleiba sööma. Märtsikuus naudid
veganluse mõnusid ja meenutad teistele oma toitumiseelistusi
iga natukese aja tagant.

KALAD

Esimene soojem tuuleiil meelitab sind riidekapi kallal tuhnima.
Sul pole plaaniski koristada, vaid paned nabapluusi ja lühkarid
kribinal-krabinal selga, sest Eestimaa suvi on sinu jaoks kätte
jõudnud.

VEEVALAJA
Tahad maa alla vajuda niipea, kui keegi sinu peale häält tõstab.
Kuna maapind on veel külmunud, avastad eneseabiraamatute
maailma ja püüdled samm-sammult alfaisase või saatusliku naise
tiitli poole.

Mõistad, et oled liiga iseseisev (loe: üksik) inimene. Otsustad
õnne proovida sotsiaalmeedia avarustes ja leiad endale
mõttekaaslasi igast maailmanurgast.

KAALUD

NEITSI KALJUKITS
Mõistad, et teised peavad sind napisõnaliseks põhjusega: lausud
iga päev vähem kui 10 sõna. Suhtlemisoskuse arendamiseks
kavatsed juttu teha naabritädi Maali putku pistnud kassiga.

Viimase lumehunniku alt välja sulanud pudelikork tekitab sinus
pahameelt. Tuleviku planeerimisel oled edukas, sest teed
ettenägeliku ostu: soetad allahinnatud sõbrapäeva kraami
järgmiseks korraks valmis.

Oled vaba aja tegevustes edukas: poodide välisuste ees
kannatlikult oodates oled kogunud endale kõigi erakondade
pastakad. Uhiuute kirjapulkadega joonistad valimisflaieritele
vuntsid.

AMBUR
Kui varem tundus sulle inimeste lahterdamine sünnikuu järgi
totter, siis nüüd oled avastanud, et igal kivil ja kännul on
spirituaalne tähendus. Järgmise kuu vältel saadab sind
viirukilõhn.

Paraku on pilvede tagant välja hiilinud päikesevalgus pimestavam
kui sina. Seega tõttad kiiremas korras juuksurisse, et korda teha
metsikuks kasvanud lakk, ja peagi on teiste tähelepanu taas sinul.

Otsustad, et varakevad on õige aeg rõdul poolpaljalt
päevitamiseks. Ära lase end heidutada, kui teised sinu
iseäralikku loomust ei mõista, ja mine jõkke esimest suplust
tegema.

PS! Ära horoskoopi liiga tõsiselt võta, Liisa-Lottel oli tähetede jälgimise ajal suveigatsus.

Keila Noortekeskuse ja Keila Kooli vahelise
koostöö tulemusena saabus eelmise aasta lõpus
noortekeskusesse kahe Keila kooli õpilase
loovtöö raames valminud Soovidepuu. 

Mõte, et noortekeskuses võiks
olla Soovidepuu, kuhu noored
saaksid riputada häid soove ja
ilusaid sõnu, vahel saaksime
kasutada seda ka fotosten-
dina, tuli noorsootöötaja
Maarjal. Mõeldud – tehtud.
Idee välja söödetud Keila
Kooli puutööõpetajale Rene
Pedaile, kes umbes sama
kiiresti leidis kaks usinat
poissi, kel pealehakkamist
„härjal sarvist“ haarata. Veidi 

Isiklik Mull

44

Soovidepuu

Mis siis, et kevade algust oleks pidanud juba õhus haistma,
maapind oli endiselt kahkunud, kui tuli sademeid, siis tuli lund,
ja jääkristallid ajasid võrseid raamatukoopa aknaile. Ärevad
kevadlilled olid aga enda eest seistes külmaga võitlemas – lumi-
kellukesed karjumas, et neil pole jahe, märtsikellukesed
teesklemas, et ei tardu peagi. Raamatute lugemine oli taas
rahvast huvitama hakanud, sest tekkinud oli vaba aega ning
kelgutamine hakkas juba vaikselt üle viskama. Taheti lihtsalt
lõõgastuda tekkide sees, juua kakaod, uppuda lugudesse, kuni
kevad miinuskraadid tõrjub.
See tähendas, et raamatukoobas oli nüüd võrdlemisi ülerah-
vastatud, välja arvatud muidugi pööning, aga ka Bri ei tahtnud
päevade viisi seal ülal passida, sest inimese pidev kohalolek
häiris linnukesi. Inimeste juures all olla oli ent ka üsna veider.
Keegi ei soovinud praegusel ajal mingit segamist, vaid oma
isikliku mulli piire aina laiendati. Ekstravertide hinged
tohletasid kui karmi talve üle elanud kaalikad, ambiverdid

Märtsirägastik

jõudsid selgusele, et kalduvad ikkagi introvertsusele,
introverdid isiklikult hakkasid juba pea et eremiidi staatust
omandama.
Lakkamatu sotsialiseerumine, isegi kui see tähendas vaid
teretamist ja raamatute väljalaenutamist, ei teinud midagi
head ka Raamatutädile. Lausa sellisel tasemel, et ühel
märtsihommikul vaatas Bri, kuidas naine tervitas varastest
tundidest hoolimata juba kolmandat inimest ja kaotas peale
seda terve tooni võrra värvi.
 „Ussikuu ajal, seitsmendal märtsil peaks saama hinge laadida,”
pomises Raamatutädi oma hallikaks muutuvat nahka uurides.
„Kuu on siis meile lähemal, aga küsimus on, kas ma üldse
tahan.”
„Ei taha elujõudu taastada?” imestas Bri ning sõrmitses
kõheldes naise puhvis juukseid, mis hakkasid samuti valgeks
tõmbuma, kuid seekord mitte ea pärast.
„See pole päris see, mida ma mõtlen, aga tead, kohati on raske
inimestele selgeks teha, et sa tahad rahu ja oled väsinud, kui
see pole lausa füüsiliselt märgatav – nähtamatus vast
kõrvaldaks selle mure.”
„Energia pole ju vaid teistele kulutamiseks,” vangutas Bri pead,
„seda on sul ikka iseendale ka vaja.”
„Dilemma,” muigas naine, „kuid eks sul ole vist õigus…”

Mars, kelle järgi märts nimetati, on Rooma...
Paastukuu
Helmekuu
Linnukuu
Tegelane Lewis Carrolli raamatust
Märtsis avastatud planeet
Tema sünnipäeval tähistame emakeelepäeva
Ansambel, mille liikmed on Kristiina Ehin, Sofia Joons, Katrin
Laidre ja Kairi Leivo
Märts on rahvusvaheline ... kuu
Stefani Joanne Angelina Germanotto ehk ... (sündinud
märsis!)
Taim, millel on valged õied roheliste tippudega
Seda nukku esitleti esmakordselt 1959. aasta märtsis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

vineeri, liimi, lõikamist – nii
see valmis. Sõber turva-
meheks kaasa haaratud (et
puu libeda jalutuskäiguga ikka
terves tükis sihtkohta jõuaks),
andsid noormehed puu
noortekeskusele rõõmsalt üle.
(Nagu ka pildilt näha: kõik on
õnnelikud ja endaga rahul!) 
Noortekeskus tänab osavate
kätega ettevõtlikke poisse
Erki Sala ja Moreino Allikut
Soovidepuu eest, mis jääb
meile praktilist kasutust ja
silmailu pakkuma pikaks
ajaks. Aitäh õpetaja Rene
Pedaile meeldiva koostöö
eest! (Kes muide andis
valmisoleku tulla kaasa ka
meie tulevaste uute ja hullude
ideedega.) 

Pilt: Geter Ehrenpreis


