Fotonäitus „Tunne oma Kodukanti!”
Pühapäeval, 28-ndal aprillil, toimus Palupera vallas fotojaht, mille eesmärk oli
noortele tutvustada nende kodukoha võimalusi, millest nad kõigest veel võib-olla teadlikud ei
olegi. Aga, et fotojaht edukalt välja tuleks, oli tarvis see kõik läbi mõelda ja planeerida.
Fotojaht ja hommikune koolitus viidi läbi projekti „Tunne oma kodukohta“ raames, mida
toetasid Euroopa Noored, SA Archimedes ja Palupera vald.
Et jaht oleks lõbus ja pilte tuleks erinevaid, tuli projektimeeskonnal välja mõelda
mitmeti mõistetavaid vihjeid. Siis oleks iga tiim saanud asju näha oma nurga alt. Viis läbivat
joont olid igas keskuses, millest pilti tuleks teha – transport, haridus, sport, vaba aeg ja
noortekatus. Kuid kuna Palupera on kõige paremini tuntud just selle poolest, et seal on meie
vallas ainus raudteejaam, aga Nõunis pole rongi häält kuuldagi, siis tuli erinevates keskustes
nendele teemadele erinevate nurkade alt läheneda.
Transpordi poole pealt oli teada, et Paluperas saab vihjeks midagi rongidega seotut.
Kuid Nõuni ja Hellenurme koha pealt oli alguses päris tühi maa. Kuna aga Nõuni asukohta
seletatakse võõrastele eelkõige „Otepää lähedal“ olevana, siis sellest tuli Nõuni transpordi
vihje. Hellenurmes oli aga palju, millest pilti teha. Valla ainus postkontor, kergliiklusteed,
bussipeatus ja nii edasi, aga et elektriautoga koos poseerida, selle peale projektimeeskond ei
tulnudki. Just see näitabki noorte leidlikust.
Edasised vihjed olid juba lihtsamad tulema. Hariduse poole pealt on nii Paluperas kui
ka Nõunis kool, viimane on küll juba mõned aastad kinni, ning Hellenurmes on lasteaed.
Spordiga seondus Paluperas kohe jalgpall, Hellenurmes vanad head võrkpalli võistlused ja
Nõunis suhteliselt uus asi, Purjeklubi. Vaba aja vihje sõnastamine oli keerulisem, kui alguses
tundus – igasse kohta ühte ja sama vihjet ei soovinud ka kirjutada. Noortekatuste all
mõtlesime Nõuni Noortenurka, Palupera Pritsikuuri ja Hellenurme Noortekeskust, kuid
paremat ühtset nimetust ei suutnud me selle jaoks leida. Pritsikuur ei ole siiski päris
noortekeskus ja Nõuni Noortenurk on rohem kultuurimaja ala. Aga vihmasel sügisõhtul
kaitsevad nad kõik suhkrust noori vihma käest.
Kõik näitusel olevad pildid saatime edasi ka meie koolitajale, Sven Zacek’ile, kes pidi
välja valima oma lemmiku. Tema lemmikuks osutus Aavo klõpsatud pilt Nõuni järves
hulpivast purjekast. Veel meeldisid talle poiste ja tüdrukute tõlgendused jalgpallist, inimsilt
PUKA ja vetsujärjekord.
Noored veetsid pühapäeva lõbusalt sõprade seltsis, uudistades peegelkaameratega
ümbruskonda. Kõigil, nii talisuplejatel kui ka kõige pisematel, oli kindlasti väga lõbus. Päris
kindlasti said noored teada midagi uut oma valla kohta, oma võimaluste kohta Palupera vallas,
mida nad varem ei teadnud.
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