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Uue lootuse aeg
Mati Palmet

Paidelase elu pole kerge. Ikka tuleb 
kuulda, kuidas keegi tuleb kuskilt ja 
ütleb – ennast punaste südametega 
ehtiv linnake keset Eestimaad on 
„pommiauk“, kus ei toimu midagi ja 
kuhu pole mõtet ka midagi tuua, sest 
pommiauguasukad niikuinii huvi 
millegi vastu ei tunne ja saalid jäävad 
tühjaks. Vähe sellest! Kui läheb jutuks, 
et siin võiks midagi teha, mis mõttele ja 
meelele rohkem mõnu pakub kui 
küladiskori plaadikohvri sisu presen-
teerimine joomakohas, lajatab seesama 
kohalik õige pea isegi sama sõnaga – 
„pommiauk!“ ,siin pole midagi mõtet 
teha.

Selle ängi peale sünnib siis aeg-ajalt 
mõni meeletu ponnistus, mille masen-
dav  läbikukkumine „pommiaugu-
teooria“ paikapidavuse ka viimasele 
optimistile halastamatult selgeks teeb. 
Aastapäevad tagasi Ajakeskuse ava-
miseks planeeritud suurejoonelise 
festivali fiasko oli kahtlemata viimaste 
aastate suurim, eriti kui arvestada selle 
alla paigutatud rahahunnikut, kuid 
kindlasti pole see ainus näide.

Aga nüüd aitab nutulaulust, sest 
hiljutine Kolmkõla festival pani 
vähemalt mind, aga usun päris 
kindlasti, et teisigi asjaga kokku-
puutunud inimesi olukorda uues 
valguses nägema. 

Ütleme kohe ära, et sellenimeline 
ettevõtmine pole ju midagi uut. Leho 
Rubise poolt korraldatuna on festival 
olemas juba aastast 2005 ning 
pakkunud kitsale ringile kunsti-
muusika-luulehuvilistele unustamatuid 
hetki. Aga samas oli see ilmselgelt 
ainult ajaküsimus, millal Leho lõputust 
tukkidele puhumisest väsib ja ka sellel 
sädemel kustuda laseb. 

Sel aastal sai festivali nimi Kolmkõla 
uue lisatähenduse – esialgu kolme 
kunstiliigi tähendusega sõna märkis 
nüüd ka kolme meest, kes ühiselt asja 
korraldada võtsid. Leho Rubis, Kaido 
Kirikmäe ja Rainer Eidemiller panid 
käima festivali, mille puhul oli vähem 
tunda korraldajatepoolset võimete piiril 
pingutamist ja rohkem vabadust ning 
mängurõõmu. 

Kindlasti polnud see esinejaskonna 
poolest Kolmkõla festivali ajaloo 
suurejoonelisim. Kaugel sellest! 
Polnud ju isegi väliskülalisi. Aga siiski 
pakkus toimuv huvilisele igal sammul 
midagi uut. Lihtsalt mõned näited – 
Mihkel Ilusa kommentaarid kuns-
tinäituse avamisel, Kivisildniku relvi-
tukstegev otseütlemine , Tõnu Trubet-
sky käsitlus anarhiast kui reaalselt 
teostatavast ühiskonnakorrast, Chun-
gin'i meisterlike näitlejaetüüdidena 
esitatud laulud, kirevalt erineva taus-
taga muusikud koondumas Arvo Pärdi 
muusika ümber… Ja kui nüüd paneme 
sellele juurde humoorika avadefilee 
jalgratastel ning Kaido Kirikmäe 
taimetoidulõuna kõigile soovijatele 
otse linna kesk-väljakul, saame kokku 
festivali kus kunsti ja lusti igati 
sobilikus mahu-vahekorras. Ei ole küll 
minu asi mine-vikku põhjalikult 
uurimata sõna võt-ta, aga kardan küll, et 
just selle pärast, et üritus polnud 
korraldajatele lust, vaid kurnav ja pin-
geidtekitav töö, läks aastate eest 
hingusele Aeg  Ruum Liikumine.

Ja nüüd peab ühe asja veel selgeks 
rääkima. See on kunsti massilisuse ja 
elitaarsuse mõõt. Millegipärast kipu-
takse esimest ületähtsustama ka seal, 
kus sellel üldse tähendust ei pruugi olla. 
Kui esinema tuleb Ivo Linna või Koit 
Toome ning saal on tühi, on see tõesti 
väga paha lugu, sest kõigile tuntud 
muusik toodi ju kohale selleks, et 
teenida piletiraha. Kolmkõla-laadse 
ürituse puhul aga ei ole see mingil moel 
kriteerium. Kui on olemas väikese-
arvulinegi huviliskond, on kõik korras 
ja rohkem ei peaks selle üle muretsema. 
Meil on ju hea meel kui terved 
sportlikud ühiskonnaliikmed metsa all 
tervisesporti teevad, aga kellelgi ei tule 
pähe tahta , et nad in corpore suve 
jooksul 3 täismaratoni jookseks? Ja kas 
keegi võiks nõuda, et kõik, kes palaval 
suvepäeval veemõnusid naudivad, 
alustaksid oma ujumaskäiku hüppega 
11-meetrisest tormist? Nii ei pea ka 
olema massiliselt neid, kes lisaks 
Kontra humoorikate värsside peale 
naerukihistamisele oskaksid ja tahaksid 

vastu võtta Kivisildniku „Prohvet 
Soari“ maailmavalulist sõnumit. 

Ning täielik pettekujutelm on, et kuskil 
suuremas linnas huvitub suuremat 
süvenemist või avaramat maailmapilti  
nõudvast kultuurist protsentuaalselt 
rohkem inimesi. Ilmselgelt on see 
vastupidi! Luuletaja Kivisildnik oli 
Paides pigem üllatunud, et luuleõhtule 
tuleb nii palju publikut. Kui JMKE 
esines koos mitme teise ansambliga 
möödunud aastal Sõpruse Augus 
Messirokil, avaldas publik Villu 
Tammele sedavõrd mõju, et jutuks tuli 
suurema punkiürituse korraldamine 
siinmail. Ning Kuma raadio sünni-
päevaööl hommiku kella 5-ni esinenud 
noored Tallinna rokibändid said 
sedavõrd hea vastuvõtu osaliseks, et 
nendega kaasas olnud noori muusikuid 
toetava ettevõtmise Korter13 juht 

Ragnar Selberg soovib korraldada 
Paidesse korraliku rokifestivali juba 
eeloleval suvel.

Niisiis, head sõbrad, kindlasti on 
maailmas kohti, mida võib võrrelda 
pommiauguga, aga vähemalt praegu 
pole seda mõtet otsida siit, Eestimaa 
südamest. 

Aga on olnud ka kehvemaid aegu. 
Viimase paarikümne aasta jooksul on 
Eestimaa väikelinnu tabanud väga 
erinev saatus. Milliseks kujuneb Paide 
kultuurielu järgmise aasta jooksul, kas 
suudetakse (ja tahetakse) ära kasutada 
need võimalused, mille elu on hetkel 
kätte mänginud? Sellest võib linna 
jaoks sõltuda rohkemgi kui ühe 
kultuuriaasta õnnestumine.
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mille puhul 
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kui suvi saab labi...

kes oskaks naeratades surra

huvasti maa

looja looja on looja

ühel augustikuu õhtul
kui laste kilked täitsid õhku
ja lombid lainetasid maas
end eemaldumas leidsin taas

ühtaegu siin ning teisalt ära
päike paistis viimast sära
ja lilled langetasid päid
kui nad õitel vaikseks jäid

nende suvi oli läbi
nende keha kattis külm
ja pilku pööramata nägin
ei jää lõppemata üksi film

ühel augustikuu tunnil
kui ikka olema end sunnid
ja lehtetele kirjatud on koode
on udu jalutamas soodelt

neis oli lahkumise jõudu
mis meis on tekitamas õudu
ja lilled langetasid päid
kui nad õitel vaikseks jäid

nende suvi oli läbi
nende keha kattis külm
ja pilku pööramata nägin
ei jää lõppemata üksi film

kes oskaks naeratades surra

ja tunda vabaduse piire

kes tunneks iseennnast ära

kevadel päikesest said alguse

suvel õitsesid ja kandsid vilja

sügis tõi taas vihmad ning tuule

talveks kõik rajad mattunud on lumme

hüvasti maa

jäälilledest õnn

hüvasti maa

pilk kaugel kauguses

hüvasti maa

surm ei peta sind iial

looja looja on Looja
on võtja, on tooja
ja algus ning valgus
looja looja on Looja

looja looja on Looja
aeg ruum, külm ja kuum
ääretu kõrb, jahutav tuul
looja looja on Looja

looja looja on Looja
mõõtmatud mäed, saladuste saladus
ümbritsev udu, kavalate kavalus
looja looja on Looja

looja looja on Looja
vaikuse heli ning tormitsev meri
võtjate võlg ja vaprate veri
looja looja on Looja

Kaido Kirikmäe



teooriat, mis on vaba nii riiklikust 
sekkumisest kui monopolide survest. 
Geselli kohta on öeldud, et tema 
tõeliselt sügav majandus- ja rahandus-
teooria on asi, millest alles hakatakse 
õppima ning et see võib olla mono-
polide palju ohtlikum kui kunagi 
üritas olla marksism. Gesell leidis, et 
väljapääs majandus- ehk krediidi-
kriisidest ei peitu intresside alanda-
mises ja uute krediidivõimaluste 
ülespuhumises, vaid pigem tuleks 
rahakäivet kiirendada muul moel. 
Esiteks tuleks kaotada rahamonopol ja 
lubada ehtsat „vaba raha“, mille hulka 
kuuluks ka õigus kohalike rahade 
väljaandmiseks. Teiseks tuleks int-
ressi asemel kasutada pigem „tagurpi-
di intressi“ (demurrage). Viimase 
mõte on selles, et kui kõik loomulik 
meie elukeskkonnas aja jooksul 
kaotab oma väärtust (vananeb, 
amortiseerub), siis millegipärast 
kehtib raha puhul ebaloomulik ja 

vastupidine protsess – intresside abil 
see hoopis kasvatab oma väärtust. Kui 
aga raha kaotaks väärtust igal aastal 
mingi % võrra, siis taoline demurrage 
õhutaks raha võimalikult kiiremat 
käivet, mis on üks eduka majanduse 
võtmeid. Ehk siis omamoodi loomulik 
ja roheline areng finantsmaailmas.  
Demurrage on praegu kasutusel 
mitmete kohalike rahade juures, sh 
chiemgaueri nimelise kohaliku raha 
puhul, mis on kasutusel Saksamaal 
Chimsee piirkonnas.
Taolistest anarhistlikest sugemetest on 
kasvanud välja vägagi tõsiseltvõetav 
alternatiivne majanduskäsitlus, mida 
nimetatakse „Austria koolkonnaks“. 
Tegemist on 19. saj lõpul ja 20. saj 
alguses välja kujunenud koolkonnaga, 
mis omal oli lausa osa põhivoolu 
majandusteadustest. Tänapäeva 
majanduskriisis oleks just Austria 
koolkonnalt palju õppida, kus on kriisi 
põhimehhanismi põhjalikult käsitle-
tud ning selgitatud, kuidas tava-
pärased ja praegu kasutusel olevad 
kriisi lahenduse meetodit kriisi ainult 
süvendavad. Üks Austria koolkonna 
arendajaid oli Murray Rothband 
(1926-1995), anarhist ja USA 
libertaanide partei juhtfiguure, kellelt 
pärineb termin „anarho-kapitalism“ 
või „eraomandi kapitalism“.
Anarho-kapitalism on individua-
listlik filosoofia, mis toetab riigivõi-
mu kaotamist ning üksikisikutele 
tuginevat vaba turumajandust. Sel 
koolkonnal on ka teisi nimetusi nagu 
„anarho-liberalism“, „vabaturu 
anarhism“ jne. Üks osa sellest 
koolkonnast (minarhistid) ei poolda 
riigi täielikku kadumist, vaid selle 
selle minimeerimist vähemsekku-
vasse vormi, säilitades näiteks 
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Mõned asjad on teinekord väga 
ootamatud. Kui rääkida kogu-
kondlikust eluviisist, siis enamasti 
kuvab see pildi segust rahvatantsust, 
käsitööst ja ökoelustiili eri näidetest. 
Hirmu suued silmad võivad koguni 
karta peidetud dogmaatilisust ja 
sektantlust. Ootamatu osa selle asja 
juures võib olla avastus, et väga suur 
osa kogukondlikust liikumisest ei oma 
juuri mitte ainult sügavalt tradit-
sioonilistes või ka pisut hipilikes 
eluviisides, vaid samuti anarhismi 
teooriates ehk siis võibolla kõige 
ehedamas vabaduse vormis üldse.
Anarhism ei saanud alguse mitte 
tänavatel märatsemisest, turris 
juustest või pungist. Esimesed anar-
histid kaasaegses tähenduses olid 
pigem 19. sajandil kabinetivaikuseses 
töötavad majandusteadlased, kes 
mõtlesid mh iseseivalt toimivatest 
kogukondadest, sh alternatiivsetest 
rahasüsteemidest.
Ilmselt esimene kaasaegne anarhis-
miteoreetik (kes vähemalt esimesena 
end avalikult anarhistiks nimetas), 
Pierre Joseph Proudhon (19. saj 
keskpaik), kellest laulab ka Vennas-
kond, leidis et tsentraliseeritud valit-
susvorm on kurjast ning pooldas nn 
ehtsat föderalismi, kus otsustajad on 
võimalikult kohalikul tasandil. 
Proudhon ei olnud seejuures võimu 
absoluutne eitaja, vaid eelistas võimu 
nn minimaliseeritud varianti. Omal 
ajal oli see mees kordades tuntum ja 
populaarsem kui näiteks Marx, kellele 
ta end vastandas (Proudhon ei eitanud 
eraomandit, vaid pidas seda üheks 
vabaduse väljenduseks). Võib öeda, et 
ta oli nii antikapitalist kui antikommu-
nist. Muuhulgas püüdis Proudhon 
käivitada panka, mis toimiks täiesti 
teistmoodi tänapäevastest kriisini 
jõunud krediidipõhistest pankadest ja 
oli rohkem sarnane kogukondlikele nn 
sotsiaalse ettevõtluse vormis moodus-
tatud ühiskondlikele pangaühisustele. 
Sellistes kohalikes finantsrevo-
lutsioonides ei olnud tegelikult midagi 
uut, juba 19. saj alguses USAs 
Cincinnatis käivitatud „hour“ nime-
line maksevahend, ehk kaasaegne 
kogukonnaraha, mille autor oli USA 
esimeseks anarhistiks tituleeritud 
Josiah Warren. Nii et Proudhon, üks 
anarhismi „isasid“, omas pigem selget 
visiooni anarhiast kui kogukondlikust 
alternatiivsest majandusmudelist. 
Muide, arvatavasti pärineb Proud-
honilt tänapäeva anarhismi sümbol – 
A mille ümber on O ning mis tähendab 
„Anarchy is Order“ ehk „anarhia on 
kord“.
Finantssüsteemi reformist ja nn 
tagurpidi intressist ehk demurragest 
arendas ideed edasi belgiast pärit 
anarhist Silvio Gesell (1862-1930). 
Gesell oli samuti nii kapitalismi- kui 
marksismivastane ning tuli välja 
käsitlusega „turumajandus ilma 
kapitalismita“. Ta toetas ehtsat 
vabaturumajandust ja vaba raha 

politsei, kohtuvõimu, sõjaväe jne.
Seos anarhismiga ei piirdu muidugi 
ainult rahareformidega või majandus-
teooriatega. Ka näiteks nn „do it 
yourself“ (DIY) või „isetegemise“ 
mõtteviis on juurtega samas allikas, 
mh leidub USAs anarhistlikke 
kogukondlikke rühmitusi, mis just 
sellest lähtuvad. Mõte on just selles, et 
olla võimalik iseseisev ja isehakka-
masaav. Nn „autonoomsed tsoonid“ 
või „A-tsoonid“ USAs ja Briti saartel 
on üks sellise tegevuse näide. Mh 
toimub seal ulatuslik ümberõppimine, 
et tagada ise hakkama saamise 
võimekus, seda nii üksikisiku kui 
kommuuni või kogukonna tasandil. 
Mõneti võib selliseid anarhistlikke 
DIY kogukondi tuua eeskujuks kui 
tõeliselt jätkusuutlikust või säästva 
arengu printsiipe järgivast kooselu 
mudelist.
Kogukondlik anarhism ei ole niisiis 
midagi uut. Eraldi vooluna on 
tekkinud nn rohemust anarhism, ehk 
roheliste või „ökode“ liikumine, kus 
anarhism on rakendatud keskkonna-
liikumiste külge. Sellest ei ole kaugel 

valge või siis kristliku anarhismi 
vorm, mis on väga seotud kogukondli-
ku mõtte- ja eluviisiga. Selle viimase 
voolu üks olulisemaid esindajaid oli 
muide ei keegi muu kui tuntud Vene 
kirjanik Lev Tolstoi. Tolstoi sai omal 
ajal mõjutusi just Proudhonilt ning aja 
jooksul kujundas oma kristliku 
nägemuse kogukonnast, mis toimiks 
anarhistlike põhimõtete najal. Ainus 
autoriteet, keda tunnustatakse on 
Jumal, inimesed peaksid elama vabalt 
ja võrdselt ning igasugused vägivald-
sed (sh õiguslikud) sunnimeetodid 
peaksid puuduma. Tolstoist ongi 
suuresti välja kasvanud kristlik anar-
hism, mis seisab vastu igasugusele 
hierarhiale (sh kiriklikule hierarhiale, 
muide sõna „hierarhia“ ongi väga 
religioosset päritolu, tähendades 
preestrite ülemvõimu). Sellise hoiaku 
tõttu heideti siiralt usklik Tolstoi 
muide välja Vene õigeusu kirikust.
Tolstoi ise kirjutas aga anarhiast 
järgmist (aastal 1900 ehk siis isevalit-
susliku Venemaa kõrgperioodil): 
„Anarhistidel on õigus kõiges ... nad 
eksivad ainult selles, et usuvad anarhia 
toomisse vägivaldse revolutsiooni 
kaudu. ... Vägivalla kasutamine on 
võimatu, see tekitab ainult reakt-
siooni. Valitsuse ridadega liitumine on 
samuti võimatu – nii muutud ainult 
selle tööriistaks. Seetõttu jääb järele 
üks kurss – võidelda Valitsusega 
mõttega, kõnega, tegevustega, elu-
viisiga. ... On ainult üks pidev 
revolutsioon – moraalne, sisemise 
inimese ümberkujundamine. Kuidas 
see aset leiab? Mitte keegi ei tea, 
kuidas see toimib kogu inimkonna 
mõõtmes, ent iga inimene tajub seda 
kindlasti sisemiselt. Ent ometi mõtleb 
kogu maailm inmkonna muutmisele 

Rainer Eidemiller

Anarhia on kOrd
ning mitte keegi ei mõtle iseenda 
muutmisele.“
Tolstoi vaated mõjutasid väga tugevalt 
Mohandas Gandhit. Kahe suurmehe 
vahel kestis kirjavahetus umbes aasta, 
ent just Tolstoi teos „Jumala riik on 

seepidi teie sees“ mõjutas Gandhit 
arendama välja oma vägivallatu 
vastupanu filosoofiat (ahimsa), mille 
suurimat „apostlikks“ Gandhi ka 
Tolstoid nimetas. Tolstoi viimane kiri 
oligi kirjutatud Gandhile. Gandhi 
omakorda mõjutas aga teatavasti 
Martin Lutheri Kingi, nii et anarhis-
tliku mõtteviisi mõjud on tegelikult 
palju laiemad, kui seda üldiselt ette 
kujutatakse. Septembri alguses Paides 
toimunud Kolmkõla festivalil toimu-
nud Tõnu Trubetsky luuleõhtul oli 
kuulajatel võibolla üllatav kuulda, kui 
lähedal neile samadele põhimõtetele 
see Eestis hästi tuntud anarhist on.
Anarhismi definitsioone on mitmeid 
ja mina ei ole kindlasti selle valdkonna 
asjatundja. Tihtipeale jääb aga kõlama 
just mõte, et anarhism ei ole poliitika, 
vaid pigem ajalooline tendents, mis 
väljendub eri vormides, ent üldiselt 
toetab inimeste vabatahtlikku koos-
tööd ning ühinemis (ja ka mitte-
ühinemis) vabadust. Anarhism võib 
kanda ideed vabadusest, mis aitab 
tasakaalustada ühiskonda siis, kui 
autoritaarsus hakkab jälle pead tõstma 
kas parteide või suurkorporatsioonide 
survena. Ja tegemist ei ole ainult 
teooriaga, lisaks aina levivale 
kogukondade võrgustikule on ajaloost 
isegi näiteid anarhistlikust ja toimivast 
ühiskonnakorraldusest (näiteks 1936-
39 Hispaania revolutsioon).
Igatahes tuleb kasuks olla avatud, ka 
kogukond peaks olema avatud, mitte 
endassesulgunud või tõrjuv. Õppida 
on ilmselt kõigilt, sh neilt, keda 
ollakse esmajärjekorras harjutud pida-
ma lihtsalt mässajateks kõige vastu. 
Kogukond ei ole ju mingi kunstlik 
moodustis, vaid peab olema valmis 
mitmekesisuseks, tema puhul peaks 
mu arust kehtima printsiip „on nagu 
on“, sest ta kujuneb ise inimestest, kes 
lihtsalt on sellesse kogukonda 
sattunud.
„Wabalinn Paide“ on üks selline 
projekt, mis üritab tutvustada Paides 
erinevaid kodanikualgatuse ja kogu-
kondliku eluviisiga seotud ideid. Üks 
Wabalinna üritus saab suure tõenäo-
susega olema 2012 veebruaris toimuv 
anarhismi tutvustav üritus, mille 
nimeks võib vabalt kujuneda Eesti 
Esimene Anarhistide Kongress. Luba-
duse esinemiseks on praeguseks and-
nud nii Tõnu Trubetsky kui Roy 
Strider. Aga üht-teist sellest teemast 
võib läbi imbuda juba ka 30. novemb-
ril Türi kultuurimajas toimuval Järva-
maa Kodanikuühiskonna Konve-
rentsil.
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Jooga teeb meist paremad armastajad
Kadi Kütt
joogaõpetaja, 
psühhoterapeut

„Inimestelt me õpime lõppude lõpuks 
seda, kuidas armastada. Sest mida siis 
veel. Ma arvan, et ühelt paigalt 
niisamuti. Inimese armastamine ja ühe 
paiga armastamine on milleski nii 
sarnased. Ja kumbki pole kunagi 
niisama lihtne. Sest kas see pole siis nii: 
kui sa oskad õieti armastada, kui sa oled 
selles oskuses vaba ega karda enam 
midagi, siis mida veel? Kas see polegi 
siis kogu maailma tarkus?“ 
(T. Õnnepalu „Paradiis“). 

Armastus on kokkukõlamine elu-
vooluga
Mida iganes me teeme, kõige 
vältimatuks eelduseks on võime 
armastada. Ja kõigepealt ennast 

armastada, sest kui me ei oska 
armastada iseennast, siis pole meil 
energiat ega väge hoolida ka kellestki 
teisest. Enda armastamine ei ole vaid 
teoreetiline jutt, mida vestavad 
eneseabiõpikud ja psühholoogid-
terapeudid.  Enda armastamine 
tähendab konkreetseid tegevusi, enda 
kokkuvõtmist, endale aja kulutamist, 
enesedistsipliini ja ülesandele pühen-
dumist. See tähendab elustiili. Lugesin 
kusagilt: „Armastus on kokkukõlamine 
eluvooluga.“ Just seda jooga meile 
õpetabki – ennast ja oma vajadusi 
kuulama, oma keha ja võimeid 
teadvustama ning iseennast aktsep-
teerima ja usaldama.

Õpi elama südamega
Kui teemaks on armastus, siis tuleb 
kindlasti rääkida südamest, sest 
südamel on kogu keha toimimises 
võtmeroll – südame tervislikust 
seisundist sõltub kogu organismi 
seisund. Kõik, mis on meie sees või 
meid ümbritseb, on elav ja vibreeriv ja 
kõigel on oma energiaväli. Miski, mis 
vibreerib harmooniliselt, võib naaber-
objekte kaasa haarata ja neid oma 
rütmiga „nakatada“. Terve, jõuliselt ja 
harmooniliselt lööv süda kaasab teisi 
organeid samasugusesse harmoonilisse 
rütmi – kehas tekib koherentsus 

(liituvatel lainetel on ühesugune 
lainepikkus ja sagedus), s.t. kogu keha 
vibreerib harmooniliselt ja sünkroon-
selt. Selliselt „vibreeriv“ inimene on 
suure väega – tal on palju energiat, ta 
suudab oma tähelepanu ja tegevust 
fokuseerida (mõtle laserile – milline 
jõud!) ja on seetõttu vaimselt ja 
emotsionaalselt rohkem tasakaalus. 
Selline inimene mõjub teistele nagu 
päike – ta soojendab ja valgustab.
Mida tähendab elamine südamega? Ego 
järgib teiste soove, süda lähtub sellest, 
mida me ise tõeliselt vajame. Südant 
kuulates pole ohtu, et teeme midagi, 
mis meid kahjustaks. Meie aga elame 
oma peas. Õpi elama südamega! Süda 
on see, mis märkab ilu, ehedust, rõõmu, 
armastust su ümber. 
Idas kirjeldatakse teadvust terminiga 
citta. Nimisõnana tähendab cit 
intellekti, arusaama, aga ka tunnet, 
emotsiooni, südant ja hinge. Verb cit 

tähendab tõlkes märkama, teadma, 
mõistma, aga ka igatsema ja ihalema. 
No kas pole tore – intellekt ja süda on 
üks ja seesama! mõistma, tundma ja 
ihalema tähistatakse ühe ja sama 
sõnaga!

Kogu enda sisse tühja ruumi ja vaba 
energiat
„Oh, tahaks olla loovam, spontaansem, 
julgem, rõõmsam, tahaks olla armu-
nud!“ Niisuguste uute kvaliteetide 
oluliseks eelduseks on tühi ruum me 
sees. Kui tormame pidevalt ringi ja 
otsime midagi, siis oleme pilgeni 
täidetud mõtete, tunnete ja mäles-
tustega. Kuhu on siis loovusel või 
julgusel või armumisel tulla? Kuhu ta 
ära mahub? 
Nii nagu vaba ruumi, vajavad loovus, 
julgus ja armumine ka vaba energiat. 
Kui meil seda pole, siis võib juhtuda, et 
põnevad ideed küll jõuavad meieni, 
ideaalsed partnerid seisavad me ees, 
aga me ei märka neid, lihtsalt ei jaksa 
neist hoolida. 
Mida vähem on inimesel vaba energiat, 
seda vähem talub ta teadmatust, 
ebamäärasust, seda kitsamaid piire ta 
soovib. Ebamäärasus äratab hirmu, 
muutes inimese kahtlustavaks ja 
suletuks. Piisav hulk vaba energiat loob 
aga olukorra, kus teadmatus toob esile 

huvi ja uudishimu. Siis julgeme uuega 
silmitsi seista, sest teame, et jaksame 
ootamatustega toime tulla. Aga 
armastuses, teadagi, pole midagi 
kindlat. :-)
Õpi peatuma ja teadlikult ilusat hetke 
endasse hingama. Püüa elada nii, et 
ükski selline hetk ei jääks märkamata ja 
nautimata. Ära torma enne edasi, kui 
see ilus hetk on sinu sisse pesa teinud. 
Mäletad Goethe "Fausti": "Oh, kaunis 
hetk, sa viibi veel!" Sa ei pea 
järelejätmatult vastuvoolu ujuma – lase 
Elul ennast kanda! 
Nii joogaasanad, pranayama kui 
meditatsioon loovad keha sisse tühja 
ruumi, sest need aitavad meil vabaneda 
kõigest vanast – jääkainetest, mürki-
dest, vanadest emotsioonidest. Ja 
lõdvestumine õpetab vaikuses iseenda-
ga olemist ja  vajaliku värske energia 
kogumist. 
 
Teadvusta, aktsepteeri ja väljenda 
kõiki oma tundeid 
Nii meie keha, meele kui hinge eesmärk 
on liikuda pidevalt terviklikkuse ja 
loomuliku tasakaalu suunas. Kuid 
selleks, et terviklikkust saavutada, on 
vaja teadvustada endale oma tundeid, 
mitte neid alla suruda. Tunded, mida me 
tunda ei taha või ei julge või mida me 
üldse ei teadvustagi, ei kao ära, vaid 
liiguvad alateadvusesse ja hakkavad 
meid sealt sageli meie endi teadmata 
mõjutama ja juhtima. Alusta sellest, et 
sa teadvustad endale: hetkel tunnen ma 
end nii.... Inimesed ei julge end suhetes 
avada, ei julge oma tundeid väljendada. 
Meil on hirm, et kui ütleme midagi, mis 
meid ennast väga sügavalt puudutab, 
siis seome end, koormame end 
kohustustega, mille juurest enam 
tagasiteed ei ole. Ja meil on hirm, et kui 
end täienisti avame, näiteks ütleme 
ausalt, mida tunneme, siis on oht 
oodatud vastureaktsioonist ilma jääda 
ja haiget saada. Ja nii jätame ütlemata ja 
tegutsemata ja püüame kangesti 
säilitada status quod enda sees, püüame 
hoida püsti isikliku kindluse müüre, 
mis annavad turvatunde. Tegelikult 
kulutame kõigeks selleks palju energiat 
ja oleme lõpuks energiast tühjad ja 
kurnatud. Selline turvatunne on näiline. 
Sügaval sees on koguaeg hirm – mis 
siis, kui...?! Kui aga julgeme end suhtes 
avada, olla üdini siiras, end „alasti 
kiskuda“ hoolimata hirmust, et meile ei 
vastata samaga, et võime jälle haiget 
saada või lolli mulje jätta, alles siis 
mõistame, et just see annabki kindlus-
tunde. 
Võime end lõdvaks lasta, ei pea olema 
pidevalt valvel ja end kaitsma, võime 
olla lihtsalt see, kes sel hetkel olla 
tahame. Kui saan haiget, siis lapin end 
jälle kokku. Kui teen end lolliks, no 
jumal sellega! 
Kui oled meele rahustamisega tööd 
teinud, siis see ei tähenda, et emot-
sioone enam pole või oled muutunud 
kuidagi tuimemaks. Vastupidi – 
emotsioonid on varasemast tugevamad, 
ehedamad. Kuid sa pääsed pärast 
tunnetetulva oma vaiksele keskmele 
lihtsamini ja kiiremini ligi, saavutad 
hõlpsamini jälle sisemise tasakaalu. Ja 

nii tunned anandat ehk õndsust. 
 
Võta elu kui mängu 
Oled sa mõelnud, mis on elu mõte? 
Minu jaoks on elu mõte Elu ise. Elusse 
ei peaks suhtuma ainult kui teadvus-
tatud edasipürgimisse ühest eesmärgist 
teiseni. (Jah, 20-selt on teisiti kui 40-
selt!) 
Elu peaks olema siin ja praegu – 
vaimustav ja sügavalt puudutav. Just 
see ongi vaimne küpsus: inimene jõuab 
punkti, kus ta vaatab Elu ilma midagi 
küsimata, sukeldudes sellesse julgelt ja 
kartmatult ja julgedes lasta Elul oma 
hingekeeli sügavalt puudutada.
Ma ei taha öelda, et ei peaks eesmärke 
seadma või plaane koostama, kuid seda 
ei peaks tegema, hambad ristis, oodatud 
perfektse tulemuse ja pettumise noa-
teral kõikudes, vaid edasiliikumist 
vabalt ja mõnuga võttes, sellesse kui 
mängu suhtudes. Mäng ongi minu arust 
elu parim kujutis, sest mäng on rõõmus 
ja ehe eneseväljendus ilma vähimagi 
kasusaamise eesmärgita. 
Millal sa tegid viimati midagi, mis pani 
su mütsil narrikuljused helisema? või 
südame värisema? või võttis hetkeks 
hinge kinni? Millal sa olid viimati 
imestunud, lummatud, vaimustunud, 
armunud?
 
Puuduta inimesi enda ümber armas-
tusega
H. Hesse kirjutab meestest, kes kohtu-
vad rongikupees: „Kui nüüd üks 
kummastki härrast teeks seda, mida ta 
tegelikult tahab ja tunneb, siis sirutaks 
ta teisele oma käe ja silitaks tema õlga 
ning lausuks midagi taolist: „Armas 
Jumal, kas pole ilus hommik, kõik 
muutub kullaks ja mul on puhkus! 
Etskae, kas pole mu lips tore? Kuule 
sina, mul on kohvris õunu, kas tahad ka 
üht?“ Kui ta niimoodi räägiks, tunneks 
teine midagi tohutu rõõmsat ja 
liigutavat, midagi naeru- ja nuuksu-
misetaolist ühtaegu. Sest ta tajuks 
täpselt, et siin räägib teise hing. ... Ent 
nad ei ütle seda. ... nad pööravad ära, 
olles tulvil solvatud ja piinatud kannat-
likkust.“ („Hingest“) 
Siruta inimestele oma käsi ja silita 
nende õlga, paku neile õuna. Kui kedagi 
puudutad, tee seda armastusega! Kui 
kedagi vaatad, vaata teda imetlusega! 
Kui kedagi armastad, siis ütle talle 
seda! See ei kohusta, see vabastab.

Armasta ennast juba täna
Rahulolematus endaga on harjumuslik 
mõttemudel. Muuda seda harjumust! 
See ei ole kerge, aga tasub vaeva 
tuhandekordselt. Armasta ennast juba 
täna, sest kui sa oled end juba täna 
valmis armastama ja hindama, siis oled 
juba täna valmis vastu võtma kõike 
head. Ja suudad südamest hoolida ka 
teistest inimestest. Armastavad võnked 
tõmbavad su juurde veelgi rohkem 
armastavaid inimesi. Ela ehedalt, sest 
vale elu väsitab! Ela südamega, 
armasta, sest see on kogu maailma 
tarkus. Mis siis veel? 

Pildil: Kadi Kütt septembrikuises joogalaagris Esnas mõisas
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Ajakiri “Teine Ring”

lmavalgust on nägemas uus üldhuviajakiri taaskasutusest, taaskasutajatest ja taaskasutamisest. 

Ajakiri hakkab kandma nime Teine Ring, mis viitab asjade uuele elule, värskete maailmade loomisele, 
leidlikule ellusuhtumisele ja raamist välja mõtlemisele.
Igast ajakirja numbrist leiate lugusid inimestest, kes omaenese unikaalset peanuppu kasutades kulunud 
tavaarusaamu eiravad. Kunstnikud, säästjad, külaveidrikud, rohe- ja osavnäpud liiguvad numbrist 
numbrisse ja saadavad meile oma  teistsuguseid sõnumeid.

Kaantevahe pakatab nippidest, õpetustest, soovitustest ja teadmistest, kõige lõpust aga leiate nn 
rohevahetuse nurga, kus igaüks teist oma kuulutusega (Tasuta) kaasa võib lüüa. 

Hea painduvus ja silmapaistvad füüsilised võimed ei ole 

joogaharjutamise alustamiseks üldsegi vajalikud:)

Tund maksab 3 eurot või 1 P.A.I  (tunni kestvus 1,5h) 

Info: 5150066 Heli, heli@komitee.ee

 JOOGA TREENING

Jooga aitab Sul oma keha paremini tunnetada, 

sisemist rahu ja tasakaalu suurendada. 

Tunnid toimuvad igal kolmapäeval

 kl 9.00 - 10.30

Paide Kogukonnakeskuse II korruse saalis (Tallinna 11)

Võta kaasa joogamatt ja pleed.

Valmistame ja maitseme 

üheskoos maitsvaid toite 

ning samuti jagame 

põnevaid retsepte.

Fotonäitus 
“Arvo Pärt ja Paide”

Paide 
kogukonnakeskuses, 

Kõhna Grete Galeriis on 
üles pandud alaline 

fotonäitus Arvo Pärdi ja 
Paide sidemetest – 

helilooja perekonnast ja 
tema sünnikodust.
Galerii on avatud

E-N kell 10-18.

Janno Bergmann 
(alias BERG) näitus 
“Glasperlenangst” / 

„Klaaspärliäng“

Kõhna Grete Galeriis
Tallinna 11, Paide
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Jarvamaa Vabatahtlike Keskuse jatkuprojerekt

Vabatahtlik too - avab uksi ja muudab maailmu!

Septembri keskel otsustas Koda-
nikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) 
toetada Ühendus Weissenstein 
projektitaotlust “Järvamaa Vaba-
tahtlike Keskuse võimekuse suu-
rendamine”. Tegemist on Järvamaa 
Vabatahtlike Keskuse (JVK) jätku-
projektiga. Projekti eesmärgiks on 
kasvatada JVK võimekust vabataht-
like kaasamisel ning uute oskuste 
arendamisel. Kogu projekti eelarve 
on 15 114 eurot, millest KÜSKi 
toetus on 13 559 eurot. Projekt 
kestab 1. septembrist 2011 kuni 30. 
septembrini 2012. a. Projektitaotluse 
esitaja oli seekord Ühendus 
Weissenstein (eelmisel korral Paide 
SRIK). Rahalise omaosaluse tagab 
Siseministeerium.

Mida me siis planeerime? Esiteks me 
tahame hankida korralikud tööriis-
tad, millega korraldada tõhusamalt 
nii koolitustalguid (kord kahe kuu 
jooksul), kui tõhustada üldiselt 
vabatahtlikult tehtavaid renoveeri-
mis- ja ehitustöid. Samuti hangime 
professionaalse programmi nii 
ajalehe küljendamiseks kui kujun-
dustöödeks, mille abil on loode-
tavasti kergem välja anda Koos-
Olekut aga ka kujundada plakateid, 
kutseid jms nii kogukonnakeskuse 
jaoks kui ka väljaspoole seda.

Selle aasta lõpus saame projekti abil 
viia läbi P.A.I. reformi – anname 
välja uued “rahatähed”, mis on oma 
formaadilt sarnased “tavarahale” 
ning omavad ka traditsioonilisi 
turvaelemente. Samuti korrigeerime 

Vabatahtlik töö tõesti avab uksi ja 
muudab maailmu – nii enda kui sind 
ümbrisevat! Olin üpris nooruke kui 
hakkasin aktivistina toimetama, kuid 
esimest korda mõtlesin ma endast 
kui vabatahtlikust alles 2009. aasta 
alguses. Kui meie maakonda 
kimbutab noorte väljavoolavus, siis 
mind hoiab siin kinni (väga 
positiivses mõttes) minu töö. Kaks ja 
pool aastat tagasi astusin ma Kesk-
Eesti Noorsootöö Keskuse uksest 
sisse ja teatasin, et tahan midagi 
vabatahtlikuna ära teha.  Juhataja 
Eve Siilak mõtles kaks hetke ning 

ilmselt P.A.I. kursi 1:1-le euroga, et 
lihtsustada P.A.I.des kauplemist.

JVK trükised, reklaamtooted jms 
tuleb muidugi ka teisele ringile. Ent 
väga oluline on kasvatada nende 
inimeste ringi, kes tegeleks aktiivselt 
vabatahtlike koordineerimisega. 
Projekti käigus püüame leida 
maakonnast 5 kontaktisikut (selle 
“ameti” jaoks võiks muidugi välja 
mõelda muhedama nime), kes 
aitaksid leida kohapealseid ühen-
dusi, kes vajaksid appi vabatahtlikke 
ning aitaksid korraldada kohtadel ka 

näiteks koolitustalguid. JVK saab 
hüvitada neile kontaktisikutele selle 
tööga seotud sõidu- ja telefoni-
kulusid.

18. ja 21. oktoobril toimuvad 
Paide kogukonnakeskuses kaks 
JVK koolituspäeva ,  mis on 
suunatud just vabatahtlike juhen-
dajatele – nii neile, kes tahaksid olla 
valmis vabatahtlike kaasamiseks 
vabaühendustest kui eriti ka neile 
viiele kontaktisikule, kes tahaksid 
teha koostööd JVK-ga. Esimesel 
päeval (18. oktoobril) räägime just 

kohalikest oludest, sellest, kuidas 
kohalik koostöö võiks välja näha 
ning mõtleme ka koos läbi kuidas 
projekti eelarvet kõige tõhusamalt 
kasutada. Teist koolituspäeva (21. 
oktoobril) tuleb läbi viima Vaba-
tahtliku Tegevuse Arenduskeskus 
(www.vabatahtlikud.ee) ning see on 
suunatud juba üldisele ja professio-
naalsemale vabatahtlike juhendajate 
suunamisele ja koolitamisele. 
Koolituspäevad on kõigile tasuta. 
Neile, kes soovivad tegutseda JVK 
kontaktisikutena hüvitatakse ka 
koolitusega seotud sõidukulud. 
Nagu alati pakume ka seekord 
suupisteid ning mõnusat kogukond-
likku õhkkonda.

Nii et kutsun üles hakkama oma piir-
konna (valla või küla) vabatahtliku 
tegevuse arendajaks ja JVK kontakt-
isikuks ning osalema JVK kahe-
päevasel koolitusel (nagu öeldud, ei 
ole see koolitus sugugi ainult neile 
kontaktisikutele)! 

Oma osalemisest koolitustel andke 
palun teada meiliaadressil  või 
helistage telefonil 53 56 46 23.

Vaata lähemalt JVK kodulehte . 

www.vabatahtlikud.ee

Rainer Eidemiller

järgmisest momendist olingi XII 
Järvamaa Noortepäeva vabatahtlik 
projektijuht.  Möödus veel pool 
aastat kui juba olin Paide Avatud 
Noortekeskuse tegevusjuhendaja 
ning nüüdseks Kesk-Eesti Noor-
sootöö Keskuse noorsootöö spetsia-
list. Seega vabatahtlik töö avas minu 
jaoks karjääriuksed.

Püüdes parandada oma maailma, 
leidsin ma tee mitmete noorte 
südamesse, kelle elu ma suutsin 
natukese haaval ilusamaks muuta.  
Praegu on käsil kaks projekti, mis 
toetavad noorte vabatahtlikuks 
hakkamist. Üks neist on kohe-kohe 
lõppemas „Vabatahtlik olla on 
vahva“, mille raames viidi läbi  
rahvusvaheline vabatahtlike laager 
(kokku 17 noort Hispaaniast, 
Itaaliast, Prantsusmaalt, Austriast, 

Rootsist ja Eestist) ning mitmeid 
kohtumisi koolide ja noorte-
ühendustega, kus tutvustasin vaba-
tahtliku tegevuse  olemust ja sisu. 

Teisena on käsil avatud noorte-
keskuste projektikonkursi raames 
läbiviidav programm „Vabatahtlik 
töö – teadlik valik“. Programmi 
üheks osaks on kokku kutsuda 
vabatahlike noorte ümarlaud, mille 
eesmärgiks on mõtestada ja väärtus-
tada oma vabatahtlikku tegevust, 
kaasa rääkida maakonna noorsoo-
töös ning korraldada maakonna 
tähtsusega noortesündmusi. Ümar-
laua esimene kokkusaamine toimus 
3. oktoobril Kesk-Eesti Noorsootöö 
Keskuses, järgmisena on oodata 
ümarlaua liikmete meeskonnatöö 
koolitust (kuupäev selgub peatselt, 
vt www.kenk.ee). 

Kui sinagi oled 13-26-aastane noor 
ja soovid panustada ümarlaua 
töösse, siis kirjuta mulle

 kati.kenk@gmail.com! 

Hakka vabatahtlikuks! Muuda maa-
ilma paremaks – nii enda kui end 
ümbritsevat! 

Kati Ott
Kesk-Eesti Noorsootöö 
Keskus
kati.kenk@gmail.com

Järvamaa
Vabatahtlike

Keskus
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Sugistuuled loovad elu kaima

MTU Kasitoo Katsikud Heategevuslik projekt

                             Ristiema kogukonna arenguks

Alanud on uus hooaeg. Aastaga on toimunud palju põnevat ja mitmeid 
muutusi. MTÜ töö on hoogustunud, abijõudu juurde tulnud, projekti ja 
ringitööd laienenud. 
Suurimaks saavutuseks peame koostöö tõhusust  Paide SRIK-iga ja 
vabatahtlikega. Samuti Paide linnavalitsuse ja teiste kohalike omavalitsuse 
asutustega. Parim on, et see aitab mitte konkureerida vaid üksteist 
täiendada ja tugevdada.
Meie meeskonda on tulnud juurde vabatahtlike, noori ja oma ala spetsialiste 
(ringijuhid , IT- tugi, meistrimehi). Hoogne töö käib poe remontimisel- 
renoveerimisel. 
Kes on juba majas käinud, on leidnud meeldivaid  muutusi. Seda nii 
ruumide väljanägemise kui ringide osas.
Ringid alustavad tasapisi ja valik on laienenud. Esimesed taiesed on 
valminud. Peale ringitegevuse on võimalik tulla ka lihtsalt maja 
tegevustega tutvuma või käsitööalast nõu küsima. 
Alustatud on ka töötubadega. Esimene oli meil oma majas ja valmistati 
seepi. Teine toimus kartulifestivali raames ja oli üllatavalt töörohke.
Meie “ristiema”  projekt on jõudnud esimese tähtsa punktini. Üle 40 
käesoleval aastal sündinud preili ja väikemehe said kingituseks papud. 
Tunnustus tehtule on tulnud nii sponsorite kui projektide rahastamise näol.
Kultuurkapital toetas väikelaste loovusringi ja õmblus- disainiringi ning 
Hasartmängumaksu Nõukogu laste loovusringi. See võimaldab meil 
hankida töövahendeid ja materjali. Tõhustada ringide tööd ja pakkuda 
osalejatele paremaid võimalusi.
Suurimad tänud ka kogukonna liikmetele, kes annetasid meile 
õmblusmasinaid. Teie abiga suutsime kokku koguda 9 masinat. Osad 
vajavad küll remonti aga küllap need tööle saavad.
Maja on juurde saanud ka käärpuud, rippteljed, kaks laua kudumismasinat 
ja tekiraamid. See kõik võimaldab tunduvalt tegevust laiendada. Kõik 
huvilised on oodatud osalema.
Oleme oma tegevusele leidnud ka sponsoreid. Väikelaste kevadnäitust 
toetas Hagari Pagar ja Maaleht . Viimase näol oleme endale leidnud 
pikemaajalise koostööpartneri. Samuti varustab Maaleht meid raamatute ja 
ajakirjadega millega on võimalik tutvuda ja huvitavaid ideid leida 
käsitöömajas.
Valminud on meie koduleht. Internetis on võimalik meie tegevuse kohta 
infot leida http://katsikud.comli.com, Facebookis 
http://www.facebook.com/pages/MTÜ-Käsitöö-Katsikud, blogis 
http://katsikud.blogspot.com ning Paide kogukonnakeskuse lehel     
http://weissenstein.blogspot.com/p/kasitootuba.html
Alati saab infot ka Järvamaa kogukonnalehest KoosOlek, Tallinna tn 11 
maja stendilt või telefonitsi numbril 5216861
Või kirjutades meile aadressil katrin.katsik@gmail.com ja 
annika.katsik@gmail.com .
Ootame teie ettepanekuid, küsimusi ja ideid, et teha midagi koos, teha 
lõbusalt ja paremini.

Käsitöö Katsikute ringide valik on suurenenud 4-lt 10-le ringile, mis 
alustavad tööd etapiliselt:

 ring toimub esmaspäeviti kell 10-11, 
kuutasu 10 €, ühe korra tasu 2,50 €

 ring toimub kolmapäeviti kell 10.30- 
11.30 kuutasu 10 € korratasuna 2,50 ( mitme lapse puhul soodustus)

 ring toimub esmaspäeviti kell 15.30- 17.00, 
kuutasu 10 €, ühe korra tasu 2,50 € (mitme lapse puhul soodustus)

 ring toimub kolmapäeviti, kell 
14.30 – 16.00,  kuutasu 10 €, ühe korra tasu 2,50 € (mitme lapse pealt 
soodustus)

 ring toimub kolmapäeviti 
17.00-19.00, kuutasu 16 €. korratasu 3.70 ( mitme lapse pealt soodustus)

 ring toimub 4-6 klassile kolmapäeviti 
17.00-19.00, 7-12 klassile esmaspäeviti 17.00-19.00, kuutasu 20 €, ühe 
korra tasu 4,50 € (mitme lapse pealt soodustus)

 toimub esmaspäeviti kell 18-20, kuutasu 16 €, ühe 
korra tasu 3.70 €

 alustab novembrist

 toimub esmaspäeviti kell 11- 15, ring on tasuta

 ring toimub neljapäeviti kell 18-20, 
kuutasu 12.50€, ühe korra tasu 3 €

Ja veel nii mõndagi on läbirääkimisel. Ringide täpsem info on kodulehel .

1. koduste emade – laste ring,

2. väikelaste loovusring 6k-3 a,

3. koolilaste loovusring,

4. meisterdamise ring algklassi poistele,

5. tütarlaste rõiva- ja disainiring 7-9 klass,

6. poiste puutöö  4-6  ja 7-12 klass,

7. naiste käsitööring,

8. ehte ja suveniiriring,

9. 50+ ring,

10. naiste õmblus- ja disainiring,

Projekt sündis tahtmisest ja südamest. Tahtmisest teha midagi ilusat ja head. 
Mitte ainult jõulud pole aeg millal anda ja mõelda, et tahaks kellegile midagi 
kinkida. Teha midagi mis ehk andja jaoks on olulisem kui saajale.
See tegu polnud midagi uut. Maailmas on palju erinevaid projekte. Meile on 
väga sümpaatne laialt levinud rikaste daamide heategevus organisatsioonid. 
Selleks ei pea olema ei rikas ega ilus. Ilusaks saab elu ise teha. Märgates ja 
jagades.
Meie valisime need kõige väiksemad ilmakodanikud. Nemad on lootus ja uus 
algus. Tore oli alustada oma heategevusliku projekti just pisikestega. Andes 
neile, annavad ehk kord nemadki. Annavad edasi selle traditsiooni või 
kogemuse.
See projekt on väga väike  osa kogukonna arendamisest parema Paide ning 
ühiskonna nimel.

Katrin Aesma
MTÜ Käsitöö Katsikud

Projekti nimi sai valitud just selline nagu ta on, et kinkija nn ristiema saaks 
tunda rõõmu mõttest, et kuskil lippab ehk ringi laps, kellele ta on saanud 
midagi anda. Omal viisil öelda tere tulemast ja tunnustada lapse vanemaid, kes 
omakorda kinkisid meie kogukonnale (sel raskel ajal) midagi nii ilusat nagu 
lapse!
Papud on valmistatud vabatahtlike poolt ja koostöös Paide linnavalitsusega on 
sellest saanud toimiv projekt. Loodame et see kestab veel aastaid ja äratab ka 
teisi- kas osalema meiega või pakkuma midagi omalt poolt.
Ristiemad soovivad õnne, jõudu ja jaksu  vanematele ning turvalist ja hoolivat 
elu pisikestele!
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Tiraaž: 1000  Trükk: Kuma trükikoda  Ilmub 1 kord kuus
Väljaandja: KoosOleku Toimetus (rahastaja: EAS läbi Ühenduse Weissenstein)
Toimetajad:
Heli Aade (heli@komitee.ee)
Alo Aasma (alo@paide.ee)
Rainer Eidemiller (rainer@weissenstein.ee)
Maiko Kesküla (maiko@jarvamv.ee)
Kontakttelefon: 58181261
E-post: ajaleht@weissenstein.ee

Toimetuse asukoht: Paide kogukonnakeskus (Tallinna tn 11, 72713 Paide)
KoosOleku väljaandmist saab toetada annetusega Ühendus Weissenstein pangakontole nr 10220195838229 SEB
(rahvusvaheline makse: IBAN: EE511010220195838229, BIC: EEUHEE2X)

TOETAJAD:Ajalehte KoosOlek pannakse kokku vabatahtlike poolt. 

Ka sinu lugu, kiri või teade on siin teretulnud, saada see 

palun ajalehe meiliaadressile. KoosOlekut levitatakse 

tasuta. Kui soovid, et selle väljaandmine jätkuks, 

siis võid teha oma annetuse.

Sgrafiito (itaalia keeles sõnast sgraffare – sisse lõikama, 
kriipima) on seinamaalitehnika, mille puhul pind kaetakse 
eri värvi lubikrohvi kihtidega. Tehnikat võib kasutada nii 
ruumis sees kui väljas. Sgrafiitot kasutati eriti Itaalia 
renessanssis.

Paide SRIKis (Tallinna tn 11, Paide)

toimub sgrafiito koolitus 5. ja 12. novembril 2011, 

mõlemal päeval algusega kell 12.00 

Koolitust viib läbi Vello Aesma. 

Esimesel päeval kanname seinale esimese muldvärviga 
segatud lubikrohvi kihi, teisel koolituspäeval kanname 
peale teise värviga kihi ning kraabime teise kihi sisse 
šablooni abil kujundi.

Koolitusel osalemiseks palun teada anda meiliaadressil . 
paide@srik.ee                     Osalustasu 3 eurot (1 P.A.I.).

Euroopa Vabatahtliku tegevuse 
aasta raames keskendume meiegi 
vabatahtlikule tegevusele. Täpsem 
fookus alalisel vabatahtlikul 
tegevusel. Meeskonnatööst 
pikemat aega koos tegutsevate 
vabatahtlike vahel. 

Tegemist on kodanikeühenduste 
aastasündmusega kuhu on oodata 
suuremat osa Järvamaa 
kodanikeühenduste eestvedajatest. 
Kindlasti saab natuke nalja, kaasa 
rääkida, kuulda valdkonna 
tipptegijaid ja nautida koosolemist 
teiste vabaühendustes tegutsevate 
inimestega.

Täpsem info:
www.jarva.ee/konverents 
Täpsem programm on alles kujunemas.
Kontakt: Maiko Kesküla

Uudised ja teated:

PAIDE SRIK

Tallinna tn 11 Paide

Paide vanalinna majaomanike nõustamine, koolitused, 

praktilised õppepäevad 

säästva renoveerimise ja restaureerimisalane kirjandus,

kogume ja pakume taaskasutuses vana ehitusmaterjali, 

müüme Majatohtri kaupa.

Avatud:

esmaspäeval ja teisipäeval kell 10-14

telefon 5 81 81 261 

e-post: paide@srik.ee, srik@weissenstein.ee

Järvamaa Kodanikuühiskonna Konverents 2011 

toimub 30. novembril 

Türi Kultuurimajas algusega kell 10:00. VANADE RAAMATUTE 

ENNISTAMINE

29 OKTOOBER kell 12.00

Koolitusel räägime raamatute konserveerimisest läbi konservaatori 
prisma. Millised on raamatute, ürikute, dokumentide peamised 
kahjustused, mida ette võtta, kuidas toimida, kas konserveerida 
või jätta objekt puutumata. Millised on ohud ja riskid ja kuidas neid 
ennetada?
Annam ülevaate konserveerimise materjalidest, töövahenditest ja 
metoodikast.
Saab näha  portfooliot fotodega erinevatest tööprotsessidest ühe 
inkunaabli (enne 1500 aastat trükitut raamatu)konserveermise 
kohta, samuti nn raamatute konserveerimise töökaarte, kus on 
fotod objektidest enne konserveerimist, töö käigus ja peale 
konserveerimist.

Koolituse viib läbi Tulvi Turo, Ennistuskojast Kanut

Koolitusel osalemiseks palun teada anda meiliaadressil  
paide@srik.ee või telefonil 581 81 261                    
Osalustasu 3 eurot (1 P.A.I.).

Paide SRIKis (Tallinna tn 11, Paide)
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