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ASi Eesti Energia Kaevandused ju-
hatuse esimees Ilmar Jõgi valmistas 
ilmselt oma ülemustele tuska, kui 
rääkis avameelselt meediale ja ame-
tiühingule, et on saanud korralduse 
hakata töökohti koomale tõmbama. 

Majandus- ja kommunikatsiooni-
minister Juhan Partsi ajas see üs-
na marru ning nii raius ta nelja-
päeval, et mingit suurt koonda-
mist ei tule. Eesti Energia juht 
Sandor Liive tõrjus ka koonda-

misplaane, küll rääkis ta efektiiv-
suse tõstmise vajadusest. Paha-
tihti käivad need kaks asja aga 
omavahel koos nagu sukk ja saa-
bas. 
Kui nüüd Jõgi liigse avameelsuse ta-

gajärjel koondamiskavatsused ka-
levi alla peaksid sattuma või vä-
hemasti nende elluviimine armu-
aega juurde saab, siis teenib ta 
usutavasti enamikult idavirulas-
telt kümme punkti. 

NÄDALA KUJU - Ilmar Jõgi
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Enne seda, kui Maidla lasteaia 
ja algklasside lapsed jõuavad 
leiva söömiseni, kulub paar 
head tundi. Laste esimeseks 
võõrustajaks ongi Tagavälja 
talu perenaine, kelle väikese 
leivaastja peal mehe mõõtu ka-
sukas. 

Tainameistriks portugallane 
"Kas te teate, mis me siia 

sisse teeme?" pöördub ta küsi-
valt 50 taluköögi põrandal ko-
ha sisse võtnud Maidla lapse 
käest. "Taina!" kõlab koor pere-
naisele vastu ja kohe kui kasu-
kas astjalt langeb, on sada uu-
distavat silma ümber perenai-
se, kes hakkab üksteise järel 
juba valmis olevale juuretise-
le jahu, soola ja suhkrut juur-
de raputama. "

See annab leivale parema 
maitse," kinnitab perenaine 
toosist tainasse suhkrut vala-
des.

Vilve Niine räägib lastele 
leivatainasse komponente li-
sades, kuidas vanasti leiba teh-
ti, ning käib jutuga läbi terve 
leivategemise tee. 

"Kui leivad on valmis, siis 
lähevad nad...?" 

"Ahju," on lastekoor korrali-
ku kodutöö ära teinud. 

"Ja kui nad ahjust välja tule-
vad?" uurib perenaine. 

"Siis lähevad nad poodi," on 
üks väike hääl leiva teega täp-
selt kursis, sest Maidla kool 
käis eelmisel aastal vaatamas 
leiva- ja saiategu suures pa-
garitööstuses, kus kõik pätsid 
pärast valmimist kiiresti poe 
poole teele saadeti. 

Aga enne seda kui leib küp-
sema saab, tuleb tainas sõtku-
da ning selleks hakatakse ot-
sima vabatahtlikke. Ühe leid-
mine läheb kiiresti - Maidla 
noortekeskuse juures toime-
tav João Paulo de Almeida 
Mendonça, puhas Portugali 
poiss, kes vähe sellest, et po-
le kordagi elus leiba teinud, ei 
ole musta leiba seni veel ise-
gi söönud, seob laste itsitus-
te saatel oma mustadele juus-
tele valge rätiku ja ette pika 
põlle. Teiseks sõtkujaks hak-
kab kooli õppealajuhataja ja 
klassiõpetaja Karmen Tõn-
nisson. 

LEIVAPÄEV: Lapsed käisid talus vaatamas, kuidas viljast leiba saab

"Leib tuleb ahjust välja ja läheb siis poodi"
"Oooo!" käib tunnustav kahin läbi Tagavälja ta-

lu köögi, kui perenaine Vilve Niine ahjuukse paotab 
ning lastele nende endi silme all tehtud küpset lei-
ba näitab. Pärast seda, kui lapsed on ära vaada-
nud kogu tee viljast leivani ning olnud selle tegemi-
se juures ise osalised, panevad killukese värsket lei-
ba põske ka need, kes seda tavaliselt ei armasta.

Mõlemad sukelduvad kätt-
pidi väikesesse astjasse ning 
pärast mitut käte veekastmist 
kinnitab perenaine, et nüüd on 
tainas valmis. Seejärel vooli-
takse leivad, mis rändavad 
küll mitte suurde leivaahju, 
kus tuli lõbusalt lõõmab, vaid 
tavalisse elektripliiti. 

Viljalõikusest jahuni
Sel ajal kui pätsid ahjus 

paisuvad, võtab juhtimise üle 
Tagavälja talu peremees Ka-
lev, kes leiab rehemaja juu-
rest paar sirpi ning läheb, sa-
dakond kummikupaari sabas, 
talu kõrval olevale väikesele 
viljapõllule, mis külvatud just 
ekstra selliste ürituste jaoks. 
Iga laps, kes soovib, võib sir-
biga ühe peotäie vilja rahma-
ta. 

"Vilja lõikamiseks on küll 
juba natukene hilja," tun-
nistab Kalev, et koristatud 
peaks see olema juba au-
gustis. Aga siis pole ju lap-
si, kellele leivategu näidata. 
Need tulevad tavaliselt just 
oktoobri alguses leivanäda-
lal. Või siis vastlapäeval, kui 
talu siin rahvakalendri täht-
päeval lapsi võõrustab. "Mu-
nadepüha peame ka," kinni-
tab peremees. 

Kui põllul on kõik väikesed 
käed oma pihutäie kätte saa-
nud ning vili on peremehe õpe-
tuse järgi vihku seotud, min-
nakse reht peksma. Kui terad 
koodiga välja pekstud, saab 
igaüks, kes soovib, veidi nisu-
teri nosida ja käsikivil nendest 
jahu jahvatada. 

"Mis see on, mis sa sööd?" 
küsib Maidla lasteaia juhata-
ja Ingrid Härm lapselt, kellel 
peod teri täis. "See on jahu. Ei, 
vist ikka pärm," ei jõua väike 
nosija otsusele ning arvab lõ-
puks, et tegemist on ikka vil-
jateradega. 

Leivale või peale
Kui ring jahu saamiseni 

täis, siis võetakse laulus lä-
bi veel kogu leivateo protsess 
ning perenaine Vilve kaman-
dab lapsed uuesti tuppa, sest 
üks töö on lastel veel tegemata 
- kes siis leiba ilma võita söö-
ma hakkab, kui see ahjust väl-
ja saab! 

Võimasinasse sätitak-
se rõõska koort ja lapsed 

hakkavad selle väntami-
seks järjekorda. "Kas soli-
seb?" küsib perenaine vän-
dakeerutajatelt. "Ei? Siis 
tuleb veel teha," rõõmus-
tab ta lapsi. 
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Leibade vormimise au jäi Maidla noortekeskuse vabatahtlikule João Paulo de Almeida Mendonçale ja põhikooli õppealajuhatajale 
Karmen Tõnnissonile - nemad olid ka suure töö tegijad ja sõtkusid valmis taina. 4 x MATTI KÄMÄRÄ

Ehkki Tagavälja talu köögis on olemas ka korralik puudega 
köetav leivaahi, küpsesid Maidla laste silme all voolitud pätsid 
hoopis elektriahjus. 

Oma silme all valminud leib ning enda käega tehtud või mait-
sevad teisiti kui poest toodud. 

Iga laps, kes soovis, sai proovida, kuidas Tagavälja talu sirp vil-
ja lõikab.  

Kui või valmis, lõigatakse 
lahti soe leib ning enda silme 
all valminud leivatükid lähe-
vad täna ka nende laste suhu, 
kes tavaliselt leiva peale pikka 
nägu teevad. 


