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KES ON
VABATAHTLIKUD?
“Vabatahtlik” tähendab selles trükises kõiki neid inimesi,

kes ilma tasu ootamata panustavad oma tööga meie ühisesse
elukeskkonda. Tavaliselt tegutsevad nad mittetulundusühingutes, või vaba-ühendustes nagu praegu on tavaks öelda. Aga
vabatahtlikeks on ka need, kes ühtegi ühendusse ei kuulu, ent
teevad aeg-ajalt midagi kogukonna heaks – käivad talgutel, ehitavad kortermaja õuele laste mänguala, osalevad rahvusvahelises noortevahetuses jne.
See, mis teeb kellegi vabatahtlikuks on niisiis:
• Töötamine avalikes huvides, st ühest küljest pole
see heategevus nagu raha annetamine, vaid pigem mingit
laadi tegevus (töötamine) ja teisest küljest ka mitte töötamine erahuvides (nagu kodus prügi väljaviimine või mõne
äriühingu territooriumi korrastamine)
• Töötamine tasu saamata, st vabatahtlik ei saa
oma töö eest palka, ta teeb seda tasuta. See ei tähenda, et
näiteks talguroa pakkumine või töö eest mingite soodustuste
saamine oleks sobimatu, ent need asjad on pigem kingitusteks – vabatahtlik teeb oma tööd ootamata, et ta tingimata
peaks selliseid hüvesid vastu saama.

vt lähemalt
www.vabatahtlikud.ee
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JÄRVAMAA
VABATAHTLIKE KESKUS

Järvamaa Vabatahtlike Keskus (JVK) asutati 2010 septembris
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK, vt www.kysk.ee) rahalisel toel. Samasugused keskused asutati veel Läänemaal, Pärnumaal, Viljandimaal ja Jõgevamaal.
JVK tegutseb Paides, Tallinna tn 11, mida tuntakse praegu Paide
kogukonnakeskusena. Kuna kogukonnakeskuses toimub kogu
aeg midagi, siis tavaliselt saab meid sellest majast kätte tööpäeviti 10-16 vahel.

Meie kontaktandmed on:
telefon
5824 7775 ja 508 7217
e-post
jarva@vabatahtlikud.ee
veebileht www.vabatahtlikud.ee
weissenstein.blogspot.com
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MILLEGA
ME TEGELEME?
JVK tegevust veavad samuti peamiselt vabatahtlikud ise. Oleme
ise tegevad vabaühendustes ning oleme seetõttu näinud, et
vabatahtlik töö on valdkond, kus saab teha ühenduste vahel
koostööd sõltumata sellest, kas ühendus tegeleb kultuuri,
spordi, noorte või eakatega.
Vabatahtlik töö võib olla ühekordne (suured üritused nagu näiteks Paide-Türi rahvajooks) või alalisemat laadi (näiteks projektide kirjutamine, IT-abi, veebilehe haldamine, tõlkimine,
ürituste korraldamine, asjaajamine, juhtimis- või raamatupidamisabi jms).
Meie eesmärgiks on viia omavahel kokku kaks osapoolt:
• inimesed, kes soovivad olla vabatahtlikud ja
• ühendused, kes sooviksid pakkuda vabatahtlikele tegevust
Sellist JVK tegevust võib nimetada vabatahtliku tegevuse
Tihtipeale tahaksid inimesed midagi
kogukonna heaks ära teha aga nad ei tea päris täpselt et mida
ja kus. Samuti oleks ühendustel vabatahtlikele tegevust pakkuda,
ent tihti nad ei tea, kust inimesi appi leida. JVK ülesanne ongi neid
selles aidata. Seepärast, et vabatahtlikud ja vabaühendused üksteist kergemini leiaksid, võiksid nad endast meile teada anda.

koordineerimiseks.

Peale selle korraldame vabatahtlikele ja nende kaasajatele
koolitusi, sest vabatahtlik töö ei saa alati olla „metsik“ – iga
kord ei saa lihtsalt kohale ilmuda ja midagi tegema hakata,
vaid vahel peavad mõlemad osapooled paremini aru saama,
kuidas koostööd korraldada nii et kõik rahul oleksid. Koostöös
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Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskusega (vabatahtlikud.ee)
tutvustame ka vabatahtliku töö võimalusi väljaspool maakonda,
samuti näiteks vabatahtliku passi kasutamist.
Vahel on vaja aga ka
lihtsalt kokku saada ja
leida koostöö-võimalusi,
selleks korraldame oma
keskuses ümarlaudu,
kuhu kaasatakse lisaks
vabatahtlikele ja vabaühendustele ka kohaliku
omavalitsuse esindajaid
ning ettevõtjaid. Koostöö nende kolme sektori vahel on oluline,
sest sel moel on vabatahtlikku töösse panustamine tõhusam,
arvestab kõigi huvidega ning toetab kogukonna arengut.
Ja lõpuks püüame olla ka vabatahtlike huvide esindajaks
ning eestkõnelejaks omavalitsustes ja riigiasutustes.
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PAIDE
KOGUKONNAKESKUS
Paides, Tallinna tn 9 ja 11 asuvates hoonetes tegutsevad mitmed vabaühendused ja vabatahtlikud, mis kõik kokku moodustab „kogukonnakeskuse“. See hoonekompleks kuulub Paide
linnale ning on antud tasuta kasutusse Säästva Renoveerimise
Infokeskuse Paide Ühendusele (Paide SRIK), mis tegeleb
ajalooliste hoonete ennistamise alal nõustamisega ning koolituste korraldamisega aga samuti taaskasutuses ehitusmaterjali
pakkumisega.

Lisaks tegutsevad Kogukonnakeskuses aga ka Ühendus
Weissenstein (Paide linna ajalugu ja vanalinna ning linnakogukonna arendamine), MTÜ Käsitöö Katsikud (käsitöötoad, laste ja noorte huviringid, taaskasutuslaadad), Paide
Kunstiklubi (Kõhna Grete Kunstigalerii Tallinna 11 ärklikorrusel, kontserdid, filmiõhtud), Welopark (jalgarataste taaskasutus ja laenutus), P.A.I.de Pank (kohaliku maksevahendi
P.A.I. korraldamine), KoosOlek (kohalik kogukondlik ajaleht).
Kogu see tegevus on vabatahtlik ning suunatud (linna)kogukonna
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arendamisele ja elujõulisemaks muutmisele, samuti meie ühise
elukeskkonna (nagu näiteks Paide vanalinn) arendamisele. Paljud tegevused ulatuvad aga Paide linna piiridest välja. Meil on
koostööpartnereid maakonna eri paigus. Näiteks on meil hea
koostöö MTÜ-ga Equilibre (Roosna-Alliku vald, Koorti küla), kes
tegeleb nii saviehituse kui hobuteraapiaga, MTÜ-ga Karessen
(Kareda vald) ajaloo- ja renoveerimisürituste ühiskorraldamisel,
Vodja mõisakooliga tantsutubade korraldamises, Järva-Jaanis
oleme abiks sinna rajatava kogukonnakeskuse ja SRIKi koolituste juures jne.
Kõigis neis tegevustes saavad osaleda ka JVK kaudu liituvad
uued vabatahtlikud. Meie eesmärk on pakkuda vabatahtlikele
sellist rakendust, mis neid tõeliselt huvitaks, aitaks arendada
kohalikku kogukonda ning samas võimaldaks ka uute oskuste
omandamist, mis võib tulla kasuks nii tööturul kui oma ettevõtte loomisel.
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MIDA ME
PAKUME?
JVK mitte ainult ei koordineeri vabatahtlike tööd, vaid pakub ka
ise kogukonnakeskuses vabatahtlikele rakendust. Osa sellest on
rohkem ühekordsete ettevõtmistega seotud, osa veidi alalisem
tegevus.
Näiteks toimuvad meil aeg-ajalt talgud. Peamiselt tegeleme
kogukonnakeskuse hoonekompleksi korrastamise ja pisut ka
remondiga. Püüame seda teha nn säästva ehituse ja renoveerimise põhimõtetega kooskõlas, nii et kes tahaks panustada oma
tööd ja aega kahte vanalinnas asuvasse ajaloolisse hoonesse
ja saada pisut ka lisateadmisi selle kohta, on kindlasti talgutele
teretulnud. Sama teretulnud on aga ka oma ala spetsialistid, kes
aitaksid näiteks tagada selle, et ehitus- või ümberehitusprojektidest täpselt kinni peetakse või et tööohutuse nõuded oleksid
järgitud. Muidugi ei pea kõik ehitama või renoveerima, vaja on
tegeleda ka heakorraga ja talgulistele talguroa pakkumisega.
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Peale talgute pakume kogukonnakeskuses ka alalisemat laadi
tegevust:

Taaskasutuses ehitusmaterjali kogumine ja
müük – meil on läinud käima koostöö mitmete Euroopa part-

neritega, et vana ja väärtuslikku ehitusmaterjali (vanad ehituspalgid, uksed, aknad, katusekivid jms)meie laos ja näidistesaalis
koguda, restaureerida ja taaskasutusse anda.

“Majatohtri” kaupluse töö korraldamine

– hea
võimalus saada väljaõpe ja kogemus säästval renoveerimisel ja
restaureerimisel kasutatavate värvide, krohvide, õlide, vahade
jm viimistlusmaterjalide või selleks sobivate tööriistade ja –
vahendite kohta.

Renoveerimiskoolituste

korraldamine, sh koolitus-talgud vanalinnas – võimalus saada kontakte ja teadmisi renoveerimisvaldkonna spetsialistidelt ja panna proovile oma
organiseerimisvõime.
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Vabatahtlik muinsuskaitsealane tegevus – Paide
vanalinn vajab kindlasti arendamist, hoonete seisukorral tuleb
silm peal hoida, koguda soovitusi nende korrashoiuks, koguda
hoonete ajaloo-alast teavet jms. See võib olla hea kogemus, kui
eesmärk on hiljem muinsuskaitse valdkonnas tegutsema asuda.
Töökodade tegevuse korraldamine – kogukonnakeskuses on üks päris hästi komplekteeritud puutöökoda, mis
tuleks käiku saada: korraldada seal koolitusi ja seada sisse ka
näiteks Paide elanikele võimalus oma tarbeks töökodasid kasutada. Siit võib samuti saada oskusi, kontakte ning võimaluse
alustada päris tasuvate projektidega. Samuti vajab väljaarendamist metallitöökoda ning sisseseadmist sepikoda.
Väliürituste korraldamine (laadad, töötoad jms) – see on
lihtsalt tore kogemus: tuua suured massid kokku laadale, töötubadele, kontserditele jms. Meil on pisut kogemust, abikäsi ja
palju ruumi selle jaoks.
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Kunstigalerii töö korraldamine – Paide oma kunstigalerii kogukonnakeskuses võiks olla kindlatel päevadel avatud
ning galerist võiks külalistele näitusi tutvustada, samuti aidata
galeriis näitusi korraldada. Lisaks toimuvad galeriis kontserdid,
tantutoad, filmiõhtud, laste mänguringid jms.
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Kodulehtede haldamine, IT-töö – meie tegevusega
seotud kodulehed sisaldavad päris palju teavet, seda tuleks
võibolla senisest tõhusamalt organiseerida, leida paremini töötavaid tehnilisi lahendusi jms.
Tõlketööd

(inglise-eesti-inglise, saksa-eesti-saksa, soomeeesti-soome jne) – see puudutab nii Paide ajaloo kui vanalinnaga kui ka näiteks renoveerimisega või üldse kogu kogukonnakeskusega seotud teavet.

Welopargi tegevuse korraldamine – eesmärgiks on
teha korda mõned vanad jalgrattad ja hakata neid Paides ja
ümbruskonnas välja laenutama. Rattaid tuleb leida ja koguda,
korraldada projektipõhiselt jalgrataste remondi- ja hoolduskursusi, laiendada welopunkte mujale maakonnas – see võiks olla
lihtsalt üks tore tegevus vabatahtlikule.

13

14
Kogukondliku ajalehe toimetamine ja levitamine – praegu ilmub meil kord kuus ajaleht KoosOlek, sinna

tuleb kirjutada või leida artikleid, uudiseid, lehte tuleb levitada,
koguda tagasisidet, tegeleda lehe edasiarendamisega jne. Keda
huvitaks veidi proovida sellist vaba ajakirjaniku tööd, siis tulge
KoosOlekusse!
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Kohaliku maksevahendi P.A.I.

käibe korraldamine.
Jah, “oma raha”! Tahaksid olla pankur või lihtsalt elada sisse
sellesse, kuidas rahasüsteem toimib? Miks mitte alustada vabatahtlikuna? Tuleb leida ettevõtjaid ja omavalitsusi, kes oleksid
valmis kohalikku maksevahendit kasutusse võtma, tegeleda
P.A.I. edasiarendamisega jne.

Projektide kirjutamine ja haldamine – kel projekti-

kirjutamises kogemusi – olete väga oodatud :)

JVK-l on sõlmitud leping töötukassaga, mis võimaldab töötukassas arvel olevatel töötutele, kes tegutsevad meil vabatahtlikena, maksta teatud ulatuses kinni sõidukulud – 10 eurosenti
km kohta ning maksimaalselt 26 eurot ühe päeva eest. Samuti
saab vabatahtlik sellisel korral Töötukassalt stipendiumi iga
vabatahtliku töö päeva eest 3,84 eurot (maksimaalselt 4 päeva
eest nädalas). Ehkki see ei konkureeri muidugi nn tavapalgaga
ega olegi selleks mõeldud, aitab see korraldus siiski katta vabatahtliku jaoks kulud ja võimaldab omandada vabatahtliku tegevuse kaudu oskusi, kontakte, töötahet ja täiendada oma CV-d ka
siis, kui tööd leida ei õnnestu.
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MIS MEIL
KAVAS ON
JVK alustas KÜSKi toetusel projektitegevusena, mis kestis 2010. a
septembrist kuni 2011. a maikuu lõpuni. Selle aja jooksul oleme
näinud, et huvi vabatahtliku töö vastu on suur ning et vabatahtlike rakendamiseks tuleb meil mitte ainult jätkata, vaid oma tegevust laiendada. 2011. aasta on rahvusvaheline vabatahtlike aasta.
Meie eesmärgiks on jätkata mõlemat suunda: vahendame vabatahtlikke teistele Järvamaa ühendustele aga parandame ka enda
võimekust vabatahtlikele rakenduse pakkumiseks nii säästva
renoveerimise kui nn pehmete tegevuste näol (projektijuhtimine, kujundus- ja reklaamiteenused, raamatupidamine, veebihaldus jne). Teeme hea meelega koostööd omavalitsustega, et
leida nende piirkondades anda vabatahtlike tegevusele suuremat
hoogu. Meie suund on olla praktiline – vabatahtlikuna töötamine
ei ole üksnes tore tegevus, vaid see aitab muutuda kogukonnal
tugevamaks, iseseisvamaks ja elujõulisemaks.
Kui sul on ideid, mida veel saaks teha, et ühiselt kogukonda arendada ja teha asju, mis pakuvad enesearendust ja rahulolu, siis
anna teada! Meie kontaktandmed on selle trükise leheküljel 2.

TERE TULEMAST,
TEEME KOOS ELU PAREMAKS!

