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koosolek
Järvamaa Kogukonnaleht

Meie tegime nuud omale lehe!
Rainer Eidemiller
TERE!
See väike neljaleheküljeline väljaanne
on nüüd esimene number uuest
ajalehest, mil nimeks KoosOlek.
Tegemist on Järvamaa kogukonnalehega, ehk siis kohalikku kogu-

kondlikku ja kodanikualgatuslikku ( e h k õ h i n a p õ h i s t )
mõttelaadi kajastava vabaühenduste ja
muidu kaasalööjate häälekandjaga.
Kogukondlik mõttelaad ja kodanikualgatus on sõnad, mis aina enam
tuntust koguvad. Paide kogukonnakeskus (Tallinna tn 9 ja 11) on üks
koht, kus nende järgi asju aetakse. Seal
on sündinud ka KoosOleku idee.
Kogukonnakeskuse tegevusi ühendab
lisaks kohaliku arengu toetamisele ja
vabatahtlikule tööle ka pisut roheline
mõtlemine ning kindlasti isetegemisemõttelaad. Kõike seda leidub ka mujal
Järvamaal. Miks siis mitte kolida nüüd
oma sõnumiga internetist välja ja
panna meie ühised mõtted ja tegevused
kirja vähemvirtuaalsesse vormi ehk

paberile, mida saab näppude vahel
hoida ja seeläbi tulla päriselus
toimivale kogukonnaelule ehk sammu
lähemale.
Ajalehe idee taga on täpsemalt Rainer,
Maiko, Alo ja Heli kes ühiselt seda ka
toimetavad. Lehe kohene väljaandmine sai võimalikuks suuresti tänu
Kodanikuühenduse Sihtkapitalile
(KÜSK), kelle rahalisel toel saame
lehte kord kuus välja anda kuni
järgmise aasta mai lõpuni. Kuna see
toetus tuli läbi Järvamaa Vabatahtlike Keskuse (JVK), mis on
omakorda osa Paide SRIKist, siis
seepärast on need logod ka lehe
numbrites nimetatud perioodil ära
trükitud. Loodame, et selle aja peale
saame ühiselt jalad alla, et iseseisvalt
jätkata. Ka lehe materjal peaks kandma
selle ideid: loomulikult trükitud
kohalikus trükikojas (Kuma) ja
paberiks on keskkonnasõbralik
Holmen Book (ehk jõuame kunagi ka
päris taaskasutuspaberini).
KoosOlek on mõeldud eelkõige
Järvamaa või siis Kesk-Eesti vabaühendustele, kes tunnevad, et neid

puudutavad juba mainitud märksõnad:
kodanikualgatus ehk isetegemine või
vabatahtlik tegevus, kogukondlik
mõttelaad ja võibolla ka natuke säästev
või rohelisem ellusuhtumine. Lehe
formaat on esialgu selline, et üks osa

kuulub kogukonnakeskuste-laadsetele
lugudele, teine nn persooniloole,
kolmas sellele mis kodanikuühiskonna
valdkonnas üldse toimub ja neljas
kõikvõimalikele teadetele, uudistele
jms-le. Leht ei ole poliitiline ja ei
kavatse selleks ka kunagi muutuda.

Vägagi soositud on otsekohesed,
julged, julgustavad, inspireerivad
kaastööd. Nö ajakirjanikke meil pole,
oodatud on kõigi osalus – saatke oma
lugu, uudis, vihje jne meie meiliaadressile: ajaleht@weissenstein.ee
Kuidas saada iga kuu uus lehe number?
Me veel ise ka väga täpselt ei tea aga
loodame teiega ühiselt selle välja
kujundada Igatahes, kui soovite lehte
tellida, saatke oma soov juba nimetatud meiliaadressile või helistage
viimasel leheküljel toodud numbrile.
Me usume, et suudame käivitada JVK
abil vabatahtliku kogukondliku postiteenuse, et teile lehed
lähemale toimetada. Kõike seda
püüame nii kaua kui võimalik teha teie
jaoks tasuta, ent see ei tähenda et me ei
oleks ääretult tänulikud lehe toetuseks
antavate annetuste eest (täpsem
info jällegi viimasel leheküljel). Sama
kehtib muide ka reklaamipinna kohta:
KoosOlek reklaamib hea meelega selle
sisuga sobivaid ettevõtmisi ja ka ärisid,
tasu suuruse reklaampinna eest
otsustate ise. Nii et ei muud kui –
hääd lugemist! Loodame, et
hakkame hästi läbi saama ning et
Kesk-Eesti kogukonnad ainult
võidavad KoosOlekust!

Kogukondlik, saastev, kestev, vabatahtlik.
Rainer Eidemiller
Mis asi üldse on see kogukondlik,
säästev ja vabatahtlikkusele tuginev
mõtteviis, millest eespool juttu oli? Kui
päris aus olla, siis ega ma ei oska küll
seda väga lühidalt kokku võtta. Ühest
küljest on see ilmselt midagi, mis kunagi
on olemas olnud ja loomulikuks peetud.
Iga küla või väikelinn oli üsna kokkuhoidev ja ennast ise elatav kogukond.
Samas on selge, et nö ajas tagasi
minemine ei ole loomulik ega nö
jätkusuutlik.
Teisest küljest aga võibolla polegi
küsimus selles, et millisel ajal oli elu
parem, vaid milleski, mis on pigem
loomulik eluviis. Sest mis elu me siis
praegu elame? Kodu on ühes kohas,
tööle käima kuhugi mujale, tihti väga
kaugele. Enamasti muidugi ei käi, vaid
sõidame. Süüa ostame poodidest või siis
suurtest marketitest, mille omanikke me
ei tunne. Veel vähem teame, et
kustkohast või kuidas on kasvatatud või
toodetud see, mida ostame või kuhu
läheb sellisest ärist teenitud raha (selge
see, et lahkub kogukonnast). Aega eriti

millekski pole. Kokku eriti ei saada.
Igaühel on oma asi ajada. See, mida me
aina rohkem maailmas tulemusena
näeme, on aina anonüümsemad asulad,
kus on aina raskem hoida keskkonda
elamisväärsena. Lisaks on meie
(üle)tarbimisühiskond hakanud tasapisi
muutuma ohtlikuks meie laiemale
elukeskkonnale, sest võib juhtuda, et
samamoodi jätkates meil ei pruugi
jätkuda enam ressursse või siis vähemalt
mitte enam odavaid ressursse.
Võibolla päris nii hull see olukord igal
pool veel ei ole, ent igatahes on
vastukaaluks tekkinud teistsugune
liikumine. Kogukondliku liikumise mõte
on see, et saada jälle ise hakkama.
Hoogustada just kohalikku toot-

mist, kaubandust, kultuuri,
sotsiaalset läbikäimist. Lükata
käima ettevõtmised, mis kogukonda
liidavad. Teha seda kõike säästvalt, st
eelistada mahetootmist, väiksemaid
energiakulusid ja taaskasutust. Samuti
püütakse võtta uuesti kasutusse unustatud teadmised ja oskused, ent liita neid
uutega – näiteks taaselustades kohalikku

aiapidamist katsetada ka permakultuuri
põhimõtetega. Võibolla see kõik kõlab
pisut liialt hoogsalt aga see annab mingi
ettekujutuse, mida „kogukondlik“ ja
„säästev“ maailma eri paigus tähendama
on hakanud.
Samas, sellest ei tuleks nüüd niimoodi
aru saada, et leitud on üks uus ideoloogia
mida levitada ja millele ohvreid tuua või
et me kõik peaks hakkama mingit laadi
„ökomunkadeks“ – ei, kogukondlik
mõttelaad peaks tegelikult tähendama, et
eesmärk on inimene. Inimsõbralik
elukeskkond igas mõttes. Seepärast
haakub kogukondliku eluviisiga ka
isetegemine või kodanikualgatus, sest
enamasti teame me ise paremini, millist
keskkonda me tahaksime. Ja võibolla
polegi see paha, et seejuures ei ole alati
kättesaadavad suured rahad või riiklikud
programmid, vaid et suurem osa tuleb ära
teha üsna nappide vahenditega ja ise.
Aga seda nauditavam võib olla tulemus.

siis sellisele tegevusele, mida ei tehta
otseselt enda või oma perekonna, vaid
laiema kogukonna heaks ning mille eest
ei võeta tasu. Selles ei ole muidugi
midagi uut. Ammuilma tegutsevad
MTÜd, meie vabaühendused ju toimivadki tänu sellistele vabatahtlikele. Nii et
siin ei ole vaja midagi uut leiutada,
lihtsalt juba toimivat asja rohkem
tutvustada ja veelgi elujõulisemaks
aidata muuta.

Järgmistes numbrites tahaks selliseid
teemasid juba lähemalt puudutada.
Näiteks miks ja kuidas hoida ja arendada
pärandkultuuri, mis on säästev ennistamine, kas kohalik maheturg oleks väga
utoopiline idee, mida tähendab welopark
ja kuidas see aitab näiteks linnakeskkonda inimsõbralikumaks muuta, mis on
„kogukondlik raha“ ja kuidas see toimib,
mis liikumised on Transition Towns ja
Sustainable Cities ja kas sellised ideed
võiksid toimida ka näiteks siin Järvamaal
jne. Lisaks muidugi kõik teie endi
Just seepärast, et kogukonnad koosnevad suurepärased ideed. Andke teada!
inimestest ning et inimesed ise ehitavad
need enda jaoks üles, tugineb see kõik
päris palju nn vabatahtlikule tööle. Ehk
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Mis on SA Jarvamaa Kogukonnafond?
Küsib Alo Aasma
Vastab Valev Väljaots

Foto: Andrus Eesmaa

Kas kodanikualgatuse ja
heategevusega tegelemiseks on
Järvamaal üleüldse nö. kriitilist massi? Kas me mitte liialt
väikesed selle jaoks ei ole?
Kodanikualgatuse jaoks ei ole vaja nö.
kriitilist massi. Heategevus on kodanikualgatuse üks osa. Paraku tuleb siiski
möönda, et kehtib vana tõde: kus on sinna tuleb ka juurde. Eks me kõik
tahame olla eelkõige osa millestki
suurest. Aga eks see ole paljuski meie
endi teha kui suureks me saame. Olgu see
siis vaimult või jõukuselt.
Näiteks Eesti Rahvuskultuuri Fondis,
kuhu alla on loodud üle 100 sihtkapitali,
on enamus stipendiume suurusega 2-5
tuhat krooni. Nii, et ei midagi erilist.
Tekib vaid küsimus, et kas selliseid
sihtkapitale, mis on mõeldud näiteks
Jõgeva linna spordielu või Hiiumaa
kultuurielu toetamiseks,

Kui paljud inimesed JKFi
toimimise eest hea seisavad?
SA JKF juhib juhatuse esimees, kes teeb
seda vabatahtlikkuse alusel. Tänud selle
töö eest kuuluvad Toomas Tippile.
Nõukogusse kuuluvad peale minu veel
Toomas Sarap, Arnika Tegelmann ja
Üllar Vahtramäe. Kõik nad panustavad
fondi tegevusse oma aega. Ja mitte
ainult. Osad neist toetavad fondi ka
otseselt. Nii, et kui muidu räägitakse
tavaliselt sellest, et kui palju nõukogu
liikmed tasu saavad, siis antud juhul nö.
makstakse veel peale.

Keda olete saanud aidata?
Aastate jooksul on Noore spetsialisti
stipendium antud välja viiele noorele.
Eelmisel aastal asutatud Järvamaa
Pärandi Sihtakpital toetas käesoleval
aastal nelja projekti. 2007. Aastal tehti
korjandus korrakaitse stipendiumi
väljaandmiseks, mille kaudu toetasime
kuut politseinikku. Paide linna lasterikaste perede fondist on korraldatud
tänuüritusi, samuti on toetatud ka mitut
noorteprojekti.

Millest JKF täna kõige rohkem
puudust tunneb? On need
rahalised annetused, vähene
tähelepanu avalikkuse poolelt
või hoopis mure, et toetamisväärt inimesi ja projekte on
niivõrd palju, et nende vahel
valida on keeruline?
Võiks öelda, et puudu on traditsioonidest, aga traditsioonid tekivad
aastatega. Annetajaid ei ole kunagi
ülearu. Pigem puudub meil traditsioon
annetusi teha, eelkõige püsiannetusi.
Hetkel on JKF-l näiteks kolm püsi-

Kuidas sihtasutus JKF loodi,
mis oli loojate eesmärk?
JKF asutati 2003. aasta lõpus.
Algustõuke fondi loomiseks andis
Avatud Eesti Fondi Balti-Ameerika
partnerlusprogramm. Ideega kutsuti
kaasa Järvamaa ettevõtjaid ehk
aktiivseid ja ettevõtlikke kodanikke.
Asutamisotsusele kirjutasid lõpuks alla
OÜ Pakpoord ja AS Assotrans. Nii nagu
siis, on ka praegu eesmärgiks pakkuda
välja võimalust luua erinevaid allfonde,
koguda annetusi ning saadud vahendeid
sihtotstarbeliselt jaotada. Avatud Eesti
Fondi investeeringud fondi käivitamiseks pakkusid algusaastatel suurt
tuge. Kogukonnafondid on läänemaailmas pika traditsiooniga - seal on aastakümnete jooksul nähtud ja kogetud, et
oma rikkust ja võimalusi on mõttekas
jagada. Ikka selleks, et kui elukeskkond
kuhu ma kuulun on hea elamiseks
teistele, on hea ka minule ja kui mul on
võimalus, siis ma ka rohkem panustan.

Olen täheldanud küll seda, et ei taheta
näidata ennast toetajana pelgalt seetõttu,
et siis võib abivajajate järjekord olla
varsti uksetaga. Minu arvates tuleks asja
vaadata hoopis teisest küljest –
Kogukonnafond on selleks, et koondada
enda alla erinevaid stipendiume ja
sihtkapitale ning kui sinna on tehtud
annetusi, siis saab ülejäänud rahaküsijatele soovitada pöördumist kogukonnafondi poole. Sellel on mitu plussi –
rahakasutus on avalik ja kontrollitud,
annetuselt saab maksusoodustust ning
võib tunda rõõmu kogukonna aitamisest.

on ikka rikastele, mis mina oma
10 krooniga siin ikka teha
suudan…“
Kõlab ehk üllatavalt, aga pigem
peljatakse avalikkuse tähelepanu, mis
annetusega võib kaasneda. Oleme ju suht
tagasihoidlik rahvas. Seda kas oled
annetanud kümme, sada või tuhat krooni
ei saa keegi teada, kui sellest ise ei räägi
või avalikuks ei tee. JKFis kehtib
põhimõte, et annetajad on avalikud aga
mitte annetuse suurused. 10 krooni
sissetulekult, mis on alampalga või
keskmise pensioni suurune, on tegelikult
samaväärne, mis 100 krooni riigikogu
liikme palgast. Kõik on suhteline. Mis
puutub aga annetuse suurusesse, siis olgu
veelkord öeldud, et tähtis ei ole selle
suurus vaid ikka pigem annetajate
rohkus. Kui oleks tuhat inimest (alla 3
protsendi Järvamaa elanikest) kes
teeksid iga kuu 10 kroonise annetuse, siis
aastas laekuks annetustena kokku 120
tuhat krooni! Aga see on juba vägagi
arvestatav summa.

Kuidas saab annetuse teha?
SA Järvamaa Kogukonnafond
a/a 221023628002.
Annetusi
Järvamaa Pärandi Sihtkapitalile ootame:
SA Järvamaa Kogukonnafond
a/a 221047634001.

peab juhtima
Tallinn? Miks
e i v õ i k s i g a smaakonnas olla oma
Kogukonnafond kuhu alla selliseid
sihtkapitale on võimalik luua? Järvamaal
on see võimalus olemas.

Kui palju on neid inimesi,
ettevõtteid, kes on JKF-d selle
tegevusaastate jooksul toetanud?
Toetajad on olnud nii ju-riidilised kui
üksikisikud ning neid on olnud aastate
jooksul palju. Näiteks eelmisel aastal oli
annetajaid kokku 21. Käesoleval aastal
on oma annetuse teinud juba 17 inimest
ja 4 ettevõtet/organisatsiooni. Loomulikult võiks annetajaid olla kordades
rohkem, sest lähtume põhimõttest - tähtis
ei ole annetuse suurus vaid annetajate
paljusus.

Kuidas praktika näitab, kas
pigem on valmis annetama ja
teisi aitama need inimesed, kel
rahakott puuga kaelas või
need, kes püüavad järgmiseks
palgapäevaks ots-otsaga kokku
tulla?
Selget vahet on raske teha. Maailmas
liigub erinevaid teooriaid ka rikkuse ja
rikkaks olemise kohta. Ilmselge tundub
olevat see, et kes ise on olnud, või on
raskustes, ja on saanud abi, see oskab
näha paremini ka vajadust teisi aidata.

annetajat. Peale minu veel Kristjan
Kõljalg ja Olev Kenk. Mujal maailmas
on levinud, et pärandvarast luuakse
näiteks omaette allfond. See teeb
inimesed piltlikultöeldes surematuks –
annetaja nimi jääb kõlama oma kogukonna toetajana aegade lõpuni.

Maksusoodustu ste saamiseks on
oluline selgitusse märkida ka nimi ja
isikukood. Kindlasti tasub vaadata ka
meie kodulehekülge

www.kogukonnafond.ee

Kas inimesed natuke pelgavad
ka ja tunnevad ehk isegi
valehäbi, et „ohh, annetamine

Jarvamaa Parandi Sihtkapitali
toetatud projektid 2010:
August Wilhelm Hupeli mälestustahvel
Ühendus Weissenstein - August Wilhelm Hupeli mälestustahvli valmistamine ja
paigaldamine 2000 krooni
Rukkilõikuse talgute korraldamine
MTÜ KARAME - Jürimardi talumuuseumis rukkilõikuse talgute korraldamine
ning selle sündmuse jäädvustamine 3000 krooni
Kurla ja Meosaare külade ajalugu
MTÜ KUME külaselts - Tutvustada Kurla ja Meosaare külade ajalugu läbi
fotomaterjali kogumise ja albumi koostamine 2150 krooni
Regilaul uues kuues 2010
Väätsa Põhikool - VI üle-eestiline koolinoorte pärimusmuusikafestivali
„Regilaul uues kuues“ 1000 krooni
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Arengukava - hea
kuttematerjal raskel ajal?
Maiko Kesküla

Meil on Järvamaal natuke üle neljasaja
mittetulundusühingu ja sihtasutuse.
Nende hulgas pole korteriühistuid.
Hakkasime tänavu aasta kevadel neid
kaardistama, lihtsalt, et teada saada
palju neist neljasajast reaalselt
tegutseb, mida nad üldse teevad, palju
seal inimesi on jne. Tänaseks oleme
ühendust saanud ca kolmesajaga.
Kaardistus oli väga keeruline, sest kõik
äriregistri kontaktid on praktiliselt
kõlbmatud ja inimesi tuleb vaat et maa
alt välja kaevata, et infot saada. Ses
mõttes, et osad juhid, kes äriregistri
järgi juhatuse liikme vastutust
kannavad on juba ammugi selle
maailma vastutusest vabanenud ja
tegutsevad teises ilmas. Seega praegu
võib väita, et tegutsevaid ühinguid on
meil umbes paarsada. Vabatahtlikke ja
ühenduste liikmeid see eest pea paar
tuhat. Aktiivseid eestvedajaid ca 500.
Seega kui me räägime kodanikeühiskonna organiseerunud osast siis
see on ikka võrdlemisi väike valdkond.
Kodanikeühiskond kui eluvaldkond
puudutab muidugi rohkem alasid –
näiteks kodanikuharidus – julgus
tegutseda, osaleda muuta meid
ümbritsevat maailma. Selleks on
vajalikud, oskused, teadmised,
väärtused ja iseloom.
Küsimus on pigem selles, et kas me
tahamegi sellist olukorda, kus
kodanikuaktiivsust kannab vaid
käputäis inimesi ning enamus
inimestest aktiivselt sellest osa ei võta?
Või nagu ütles üks tuntud kohalik
ärimees eelmise aasta konverentsi vox
populis: „Kui neil muud midagi teha
pole siis las teevad“ küsimuse peale
kas inimesed võiksid teha
vabatahtlikku tööd, osaleda MTÜ-de

tegevuses.
Mida me siis ette võtame, et selline
kodanikeühiskond
võiks meile tekkida? Isenesest see ei
tekki, viimane
inimarenguaruanne
näitas, et inimesed
on pigem sulgunud
ja ühiskond on
muutunud veelgi
individualistlikumaks. Kas üheks
asjaks, mida teha
saaksime, oleks
ühise arengukava
koostamine?
Olen osalenud
paljude arengukavade koostamise
protsessides ja
seetõttu oman
sõnale „arengukava“ allergilist reaktsiooni. Nii palju on
sahtlisse planeerimist, kavades kokkulepitust mittekinnipidamist, lihtsalt
tegematajätmist ja bürokraatia tõttu
inimestest eemaldumist.
Samas ei saa üle ega ümber – tulevikku
peab planeerima ja tegevustes kokku
leppima. Muidu me sihile ei jõua, eriti
kui jutt käib asjast mis puudutab
paljusid erinevaid osapooli nagu seda
on kodanikualgatus.
Millest me siin siis täpsemalt räägime?
Hetkel oleme kaardistanud nii palju kui
võimalik kodanikualgatuse olukorda
Järvamaal. Ühingud on pakkunud välja
neli võtmevaldkonda:

Olen osalenud
paljude arengukavade
koostamise
protsessides ja
seetõttu oman sõnale
„arengukava“
allergilist reaktsiooni.
1. Ühingute tegutsemisvõimekus.
Tallinna Ülikooli 2010 aasta uuring
kinnitab seda mida me niigi teame –
ühingutel on terve hulk probleeme –
ühe inimese kesksus ja tugeva
meeskonna puudumine, sõltumine
vaid ühest rahastusallikast,
projektipõhisus, inimeste ja
vabatahtlike vähesus, läbipõlemine
jne. Siin on küsimuse, kas me (meie all
pean silmas teisi ühinguid, KOV-e,
arenduskeskust, maavalitsust,
ettevõtjaid, riigiasutusi jne) saame
midagi teha, et ühingutel paremini

läheks? Neid koolitada, nõustada, hea
sõnaga toetada neid, kes vabast tahtest
eestvedamise koormat kannavad?
Oleme valmis sellesse raha ja aega
paigutama?
2. Osalemine kohaliku omavalitsuse
tegevuses (otsuste kujundamises).
Lihtne viis kuidas paljusid inimesi
otsuste tegemisse kaasata on läbi
ühingute. Inimesed organiseeruvad
ühendustesse valdkondade järgi,
kujundavad oma arvamuse ning nende
esindaja osaleb kohaliku omavalitsuse
otsustusprotsessis. Nii tekiks tõeline
demokraatia – inimesed on kaasatud
eluolu kujundamisesse ka valmiste
vahelisel perioodil. Lisaks on väga
oluline fakt, et kaasates ühingute
inimesi tuuakse otsuste juurde rohkem
teadmisi ja kompetentsi, seega otsuste
kvaliteet paraneb. Samuti on inimesed
valmis rohkem panustama ja
vastutama otsuste eest mille tegemisel
nad on osalenud. Kuidas siis leppida
kokku, et KOVid regulaarselt ühinguid
kaasavad, rahastavad ühtsetel alustel,
teenuseid delegeerivad jne? Lepiks
kokku mis moodi neid asju järgmise
viie aasta jooksul edendada?
3. Kodanikuharidus – see on inimeste
võime aktiivse kodanikuna ennast
teostada – omades selleks vajalikke
teadmisi, oskusi kui ka suhtumist ja
tahet. Selle juures mõtleme eelkõige
noori ja lapsi. Kas on võimalik neid
tihedamalt kogukonna tegevustesse
kaasata ennem kui nad siit lahkuvad?
4. Äri ja kogukond – on tihedamates
sidemetes kui me arvata oskame. Hea
inimvara ja ärikeskkond sõltub
konkreetselt sellest kui tugev on
kohalik kogukond, MTÜ-d ja
seltsingud.
Kuidas ettevõtteid rohkem asjasse
kaasata ja koostöö kasulikkust näidata?
Nagu ütles hiljuti palju kohalikku
kogukonda panustanud Lembit Nõlvak
– „Need säravate silmadega entusiastid
andsid mullegi pauerit!“
Seega pole kodanikeühiskonna
arengukava midagi ähmast ja
arusaamatut vaid peaks olema
konkreetsete kokkulepete kogum
põhimõtetest ja tegevustest kuidas me
inimesi selles valdkonnas edasi aitame.
Koostöös ja üksteise abistamises.
Hiljuti tunnistas üks kohalik ettevõtja
mulle eravestluses: „Lähisuhted on
need, mis raskel ajal välja aitavad ning
millele on võimalik toetuda ka siis kui
äris kõige paremini ei lähe!“
Arengukava võib aidata neid
lähisuhteid luua, sest see aitab seada
ühiseid eesmärke. Aga see kõik toimib
siis, kui arengukavasse kirjutada asjad,
mis on ehtsad ja mida me tegelikult
tahame saavutada.
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Vabatahtliku
too
kasulikkusest.
Jaanika Aasa
Viimasel ajal Eesti ühiskonna palju
poleemikat tekitanud 15.-24. aastaste
noorte tööpuuduse suur protsent
(40,6%), mis võib tekitada tulevikus
suure probleemi tööjõuturul.
Tulemuseks noored, kellel pole
tööharjumust ning kellel puuduvad
vajalikud oskused ning halvemal juhul
ka üldse motivatsioon tööd teha. Praegusel hetkel on kujunenud olukord, kus
tööandja ootab noorelt töökogemust, ent
seda ei ole äsja gümnaasiumi ning tihti ka
ülikoolilõpetajal ette näidata. Hea
võimalus noorele oma esimese töökogemuse saamiseks on vabatahtliku töö
tegemine, näiteks mõnes Mittetulundusühingus. Sellisest koostöövormist saavad kasu mõlemad osapooled.
Vabatahtliku töö tegemisest tulenevad
lisaväärtused mõlemale osapoolele:
- Noor on läbi praktika omandanud
oskusi ja kogemusi organisatsioonis
tegut-semisel;
- Positiivne kogemus organisatsioonis
tegutsemisel
kasvatab noore ettevõtlikkust ning innustab teda tegutsema;
- Suurendab noore vastutustunnet;
- Loob kogukonnas suurema sidususe
erinevate vanusegruppide vahel;
- Toob ühingutesse tegutsema rohkem
noori ning seeläbi värsket energiat ja uusi
ideid;
Vabatahtliku töö tegemist saab väga
edukalt siduda ka ühiskonnaõpetuse
tundidega. Rääkides koolis kodanikuühendustest ja nende tegemistest on hea
võimalus noorel kõike seda ka
praktiliselt kogeda just vabatahtliku töö
läbi mõnes MTÜ-s.

Jarvamaa
kodanikualgatuse
tublimad.
MTÜ Kodukant Järvamaa ja SA Järvamaa
Arenduskeskus kodanikualgatuse konkurss

Tegusamad mittetulundusühingud:
KUME külaselts
Süda-Eesti Sotsiaalkeskus
Tublimad vabatahtlikud:
Jaanus Nilp
Lea Traks
Mai Kukk
Head algatused:
Järvamaa aasta ema konkursi algatamine
– Naiskodukaitse Järva Ringkond
Kikevere kalmistu korrastamine –
Jalametsa külaselts
Ülemaakonnaline pinaliprojekt –
Järvamaa Pensionäride Koondis
Sädeinimesed:
Malle Rooba
Aime Kallandi
Valdek Allik
Aasta küla:
Käravete alevik
Tulihingelise eestvedaja eripreemia:
Arlet Palmiste

november 2O1O KoosOlek

Uudised ja teated:
Welopark
Paide kogukonnakeskusse rajatav welopark sai Kohaliku Omaalgatuse Programmist
(KOP) toetust 25 000 krooni.
Welopargi eesmärgiks on kogukonnakeskusse koguda kasutatud jalgrattaid, teha
need korda ja laenutada välja. Kasutatud jalgrattaid saime nii Paide Jäätmejaamast
kui ostsime neid headelt inimestelt P.A.I.de eest. Selle aasta augustis toimus
kogukonnakeskuses welopargi avaüritus, welopäev, mil Türi Rattapoe spetsialistid
vaatasid kogutud rattad üle ja andsid nõu, kuidas rattaid sõidukorda saada.
KOPi rahastus aitab kevadeks remontida ja „tuunida“ 10 vana jalgratast. Rattad
saavad ühise värvilahenduse ja welopargi numbrimärgid. Lisaks korraldatakse
avatud õppepäevi, mis aitab jalgrattaid taaskasutusse tuua. Loodame rajada ka
väikese töökoja, kus igaks saaks käia oma ratast putitamas. Welopargi avamise
esmaseks tähtajaks on 2011 aprill.
Welopargi tegevusega tahame soodustada taaskasutust ja edendada tervislikku,
keskkonnasõbralikku liiklemist aga ka muuta linnakeskkond inimsõbralikumaks.
Kui ettevõtmine korraliku hoo kätte saab, siis võibolla on järgmiseks sammuks
welopunktide loomine näiteks Mäosse, Vodjale, Esnasse, Järva-Jaani, Põhjakale
jne, mis aitaks jalgrattal liikuda mööda teisi Järvamaa kenasid, kogukondlikku ja
keskkonnasõbralikku mõtteviisi toetavaid paiku.

Mittetulundusõiguse koolitus
Aeg: 29. november ja 6. detsember 2010
Koht: Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus (Lai tn 33 seminariruumis III
korrusel)

Kellele: mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhtidele, aktiivsematele
eestvedajatele
Koolituse eesmärk: anda 2-päevasel koolitusel teadmised ja oskused
MTÜ siseste ja väliste õigussuhete mõistmiseks ja reguleerimiseks ning
MTÜS-s sätestatud õigusnormide lugemiseks, mõistmiseks ja rakendamiseks.
Koolituse sihtrühm: koolitusele on oodatud juba tegutsevate MTÜ-de
praegused ja tulevased juhatuse liikmed
Metoodika: Koolitusel vahelduvad loeng, arutelud ja praktilised
harjutused. Iga osaleja võtab koolitusele kaasa oma organisatsiooni põhikirja,
teeb koolitusel selle põhjaliku analüüsi ning koostab parendusettepanekud,
mida hiljem oma organisatsiooni liikmetega arutada.
Koolitaja: Kaidi Holm, Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ
Koolitus on tasuta kuid eeldab eelregistreerimist koos põhjendusega miks
koolitust vajate.
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Jõululaat kogukonnakeskuses
4. detsembril toimub Paide linnas jõululaat. Ka Paide kogukonnakeskuses on kavas
sel päeval mitmeid ettevõtmisi.
Seekord toimuvad kõik kogukonnakeskuse üritused soojas mugavas majas. Päev
algab kell 10 hommikul. Esimesel korrusel on jõuluteemaline taaskasutuslaat, kuhu
ootame asju, mis sobivad kingitusteks aga ka näiteks taaskasutuses jõuluehteid.
Käsitöötubades saab näiteks õppida jõulukaartide ja kinkekaartide ning süüterooside
valmistamisteri tehnikates. Avatud on ka Paide SRIKi teabetuba, kust leiab
ennistamisteemalist lugemist ning ka Majatohtri kaubanäidiseid.
Kell 12-14 saab teise korruse galeriis kuulata lõõtsalugusid Silvi Tumanskajalt ja
tema kaaslastelt ning samas toimub ka tantsutuba, kus hea Vodja mõisakooli rahvas
aitab selgeks saada vanu seltskonnatantse. Samas ärklikorruse galeriis on avatud ka
isetehtud suupistetega kogukonnakohvik.
Kes tahab tulla müüma taaskasutuslaadale andke oma soovist Katrinile teada
telefonil 5216861 ja arvestage 35 kroonise osalusrahaga (1 lauameeter). Kel soovi
tulla müüma käsitööd või jagama käsitööoskusi, kirjutage aadressile
kogukonnakeskus@weissenstein.ee (osalus tasuta). Olete kõik väga oodatud, kõik
maja ettevõtmised on külalistele tasuta!

Kogukonna Tööriistad
Nüüdsest on Järvamaa kodanikuühendustel võimalik koondada oma tegemised ja
teated ühisesse veebikeskkonda, mille nimeks on Kogukonna Tööriistad (KT).
KT on täiesti nullist ise üles ehitatud veebikeskkond, mille vedajad on meile näiteks
Minu Eestist, Tallinna Uue Maailma Seltsist, Tagurpidilavkast jm taolistest
ettevõtmistest tuttavad inimesed. Tegemist on tasuta keskkonnaga, kuhu on oodatud
nii linna kui maapiirkonna kogukondliku mõtteviisi edendavad vabaühendused.
Ehkki KT keskkonda arendatakse tehniliselt pidevalt edasi, on seda juba võimalik
kasutama hakata. Praegu on oma veebikodud sinna rajanud Tagurpidilavka,
Kadrioru Selts, Vanalinna Selts, Logistikakeskus – kõik Tallinna ühendused.
Tallinnale ongi esimesena praegu järgnenud Kesk-Eesti, asudes KT-s aadressil
http://keskeesti.selts.eu. Praegu kajastab seal oma tegemisi Paide kogukonnakeskus
(Ühendus Weissenstein, Paide SRIK, Käsitöökeskus, Welopark, P.A.I., Järvamaa
Vabatahtlike Keskus), samuti loodav Järva-Jaani kogukonnakeskus ja Vodja
mõisakool. Lehele saab lisada üritusi, uudiseid, artikleid, fotogaleriisid, dokumente,
osaleda foorumis. KT eesmärgiks on, et lõpuks jookseks kõigi Eesti kogukondlike
vabaühenduste teave ühise uudisvoona kokku ühele pealehele – ehk KT abil on
tulevikus võimalik saada ühest kohast ülevaadet selle kohta, mis kogu Eestis
kogukondlikus liikumises toimumas on ning anda kõigile ka enda tegemistest teada.
Ning see kõik on meile tasuta – oma veebiruumi eest KT-s ei pea me maksma
midagi.
Ehkki veebikeskkonda ei peaks üle tähtsustama, on siiski tegemist toreda
ettevõtmisega mis võib aidata meil ühiselt paremini tegutseda. Kui oled ka huvitatud
oma tegemiste kajastamisest KT-s, siis ole hea anna sellest teada aadressil
rainer@weissenstein.ee.
Laupäeval 27 november kell 11.00 Paide SRIK –is

„Puidutöö töötuba”
Juttu tuleb Järvamaa ajaloolise puitarhitektuuri tüüpprofiilidest ja detailidest. Osalejad
saavad näha, kuidas valmivad vana põrandaliistu ja aknapiirdeliistu koopiad ning
hoone ehisdetailid, ja ka ise puutöömasinate kasutamist proovida. Koolituse käigus
õpetatakse puutöömasinaid kasutama ja näidatakse, kuidas neid kasutada taoliste
detailide ise valmistamisel.
Registreerimine: tel 5 81 81 261 või e-mail-il: paide@srik.ee
Osalemistasu: 25 krooni

Registreerumine ja lisainfo:
Maiko Kesküla
SA Järvamaa Arenduskeskus
kodulehekülg: www.jarva.ee/jak

Rüütli 25, 72713 Paide
tel/faks: 3852365
gsm: 56 67 5859
e-post: maiko@jarvamv.ee
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