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Kui teistsugune voiks olla vabakond?
Rainer Eidemiller
Euro püsimine või kukkumine ei ole
praegune põhiküsimus. See on pigem
isegi pisut kõrvaline probleem. Või
pigem ühe ja sama nähtuse üks
sümptom. Fantaasia lõputust kasvust,
ainsast ja universaalsest ühiskonna- ja
majandusmudelist – ega seal väga
palju erinevat eelmise impeeriumi
lagunemisest polegi. Mõned vanad
mudelid lihtsat on osutunud kulunuiks
ja ei toimi enam.
Peale tuleb väga palju uut, isegi kui see
polegi päris uus, vaid lihtsalt kõlab
meile uudselt. Ja äkki tundub kuidagi
nii, et kõige paindlikum ja elujõulisem
on nende muutustega hakkama-

saamisel nn kolmas sektor või ka
„vabasektor“ ja “vabakond” nagu seda
aina enam nimetatakse. Mitte avalik
võim – riigistruktuurid ega ka mitte
ärisektor, kus tavad ja institutsioonid
näivad liiga jäigad ja muutustega
mittekohanevad, vaid tavalised inimesed, kodanikualgatus on see jõud, mis
praegu aina rohkem end näitab ja kust
peamiselt tulevad uued ja muutustega
kõige paremini sobituvad ideed.
Vaadake kasvõi seda occupy-liikumist, mis parasjagu toimub WallStreedil (eriti kui õnnestub tavameediast
veidi enam infot hankida).
Juba nimi „vabasektor“ peaks andma
võtme – siin on rohkem ruumi
vabadusel, loovusel, julgusel proovida

teistsuguseid asju. Võibolla on mul
mingi kiiks aga mind on hakanud aina
rohkem häirima see, kuidas avalikus ja
erasektoris kasutatavaid mudeleid
üritatakse aina enam vabasektorisse
importida. Pole tingimata vaja üle
võtta seda (pisut kohandatud)
bürokraatiat või juhtimismudeleid või
organisatsioonide ülesehitust, mida
näiteks koolitustel või juhendmaterjalides pakutakse. Loomulikult
on tore rohkem teada, jagada mh
majandusküsimusi jms aga vabasektor
ei pea muutuma ülejäänud kahe
klooniks.
Vabasektor on päris omaette olev, ise
toimiv ja võiks olla ka ise end avastav
ja arendav. Siin võivad toimida täiesti

uued ja ülejäänud kahes sektori
tundmatud või peljatud mudelid.
Näiteks on enamik seni toiminud
organisatsioonimudeleid hierarhilised
– lihtliikmed, üldkoosolek, juhatus,
nõukogu jm variatsioonid. Kui järele
mõelda, siis on selline mudel imbunud
kõikjale. Muide, sõna hierarhia
tuleneb kreekakeelsest sõnast „preestrite ülemvõim“ ning huvitaval kombel
on just religioossed liikumised head
näited sellest, kuidas algne idee võib
moonduda, kui järk-järgult muutub
tähtsamaks organisatsiooniline vorm
ja selle säilitamine. Igatahes on
hierarhia probleem mh see, et juhid
muutuvad „preestriteks“ – eksimatuteks, kõiketeadvateks ja –kontrolli-
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vateks jne.
Siin peitubki oht – kui organisatsioon,
selle ülesehitamine, juhtimine, selle
arendamine ja säilitamine jms muutub
aina enam aega ja energiat nõudvaks,
siis samas tempos kannatab loovus,
vabadus, tegutsemisrõõm ja „sära
silmis“. Sa muutud vangiks omaenda
organisatsioonis. Võibolla ei peaks
olema peamiseks mureks organisatsiooni, juhatuse jms säilitamine ja
arendamine? Las selline asi parem
sureb, kui suretab teisi. Olulisemad on
muud asjad.
Vastandina domineerivale hierarhiale
lööb esmalt pähe ilmselt anarhia –
sõnasõnalt tähendab see võimu
(põhimõtteliselt siis ka juhtimise)
puudumist, ent nagu lajatas Proudhon
„Anarhia on Kord“, st kõik oleneb
teadlikkusest ja motivatsioonist.
Kokkulepped ja neist kinnipidamine
võib olla tõhusam korra tagaja kui
kontroll ja sund. Kui see tundub liialt
idealistlikuna, siis proovi midagi ... no
ütleme ehk vahepealset. Mõni
nimetab seda alternatiivseks organisatsiooni vormiks aga võibolla on

Huvitav, et heterarhia termin on tulnud
kasutusse seoses 1940-tel tehtud ajuuuringutega, mil ilmnes, et aju ei tööta
nö hierarhiliselt, vaid justnimelt heterarhiliselt (järjestikuliste signaalide
asemel paralleelsed jms). Kas ka
ajalooliselt on midagi sellist eksisteerinud? Kahtlemata, ehkki traditsiooniline ajalookäsitlus otsib loomulikult eelkõige tuttavaid mustreid ning
kahtlemata on just hierarhia olnud
maailmavallutamise tõhusaim vorm,
mis on läbi aja rohkem silma paistnud.
Ja samas viinud meid ka praegusesse
ressursikriisi. Heterarhilised ühiskonnad on pigem tegutsenud vähem
kärarikkalt, ent sellevõrra rohkem
rahuldustpakkuvamalt kõigi oma
liikmete jaoks. Tänini on säilinud
palju selliseid rahvagruppe ja -hõime,
keda enam ei kalduta ülbelt käsitlema
„primitiivsetena“. Sest kumb on siis
primitiivsem – oma liigi või kogu
ökosüsteemi heaolu? Aga leitud on ka
väga jõulisi näiteid. Näiteks hiljuti
aina enam kõneainet saanud Mohanjo
Daro linn praeguse Pakistani aladel,
kus u 4000 a tagasi (hierarhilise

see lausa alternatiiv organisatsioonile.
Tegemist on heterarhiaga, kus sõna
esimene pool tähendab „erinevat“.
Pisut seondub see ehk „võrgustikuga“,
kus koondatakse kokku erinevad
mudelid ja antakse neile uus nägu.
Sest ega siis hierarhia ei ole midagi
üdini paha. See võib toimida, ent mitte
domineerivana vaid ühe osana.
Heterarhia on selline koostöövorm,
mis liidab endast erinevad juhtimisviisid, isegi erinevad hierarhiad,
ent erineb samas neist. Näiteks võivad
organisatsioonide võrgustikus olla
hierarhilised organisatsioonid, ent
nende koostöö on mittehierarhiline.
See on enam kui lihtsalt osade summa.
Heterarhiat on isegi nimetatud kui
vahevormi hierarhia ja võrgustiku
vahel. Kui hierarhias toetuvad suhted
sõltumisele (allumisele) ja turusuhetes
sõltumatusele, siis heterarhias pigem
heas mõttes vastastikule sõltuvusule
(interdependence). Mõneti on see
„virtuaalne organisatsioon“, milles
seosed ja võtmeisikud ei puudu, ent
need ei ole nii nähtaval või nii
domineerivad. See ei ole koostöövorm, kus puuduvad liidrid. Pigem on
see koostöövorm, kus liidrid inspireerivad taustal ning tõmbavad kaasa
mitte lihtsalt elluviijaid, vaid pigem
kaasliidreid. Ja see on loogiline, sest
eriti tänapäeva maailmas ei saa
teadmised ja pädevus olla kontsentreeritud ainult tippu nagu seda on
omal ebaloomulikul moel näiteks ...
raha.

Egiptuse või Mesopataamia kultuuride aegu) õitses kummaline egalitaarne
kultuur, mida iseloomustabki too
ühesuguseid mugavaid tellishooneid
täis linn, laiade tänavate, korraliku iga
majapidamise juurde kuulnud kanalisatsiooni ja veevärgiga, linn kus ei
tõuse esile ühtegi valitseja- või
kultushoonet või rajatist. Linn mis
ilmselt koosnes rahumeelsetest kaupmeestest, kes olid suutelised kohast ka
mitte kümne küünega kinni hoidma,
vaid selle ilmselt hülgama, kui see
hakkas takistama nende heaolu ja
arengut.
Omal moel on olnud võibolla just 11.
september 2011 võimas näide sellest,
kuidas heterarhia taolised võrgustikud
võivad olla väga tõhusad. Kogu
maailm liigub tegelikult nn mittehierarhilise ühiskonna suunas. Oluliseks märksõnaks on siin koostöö,
mitte konkurents (mida juhtub tihti
hierarhiliste organisatsioonide vägisi
kokkuliitmise ja vägisi koostööle
panemise korral). See võibki olla
suurim väljakutse era- ja avaliku
sektori puhul, kus domineerib just
konkurents (selline on meie „kapitalistlik turumajandus“). Vabasektoris
on tihtipeale aga domineerivaks
usaldus, ning usaldus mitte struktuuri,
vaid omavaheliste suhete vastu.
Nähtus, mida võiks nimetada „kompetentsi-demokraatiaks“, kus üksteisesse ei suhtuta kui mutrikestesse suures
organisatsioonis, vaid pädevatesse ja
ühist asja edasi viivatesse kaasve-

dajatesse, ehk kus keegi ei jää juhtimisprotsessist eemale. See eeldab
muuhulgas, et „liidrid“ suudavad näha
kaugemale organisatsiooni piiridest,
näha kaugemaid eesmärke, ise liikuda
nende suunas ja motiveerida just
nendesamade ühiste eesmärkide,
mitte kontrolli või „piitsa-prääniku“
meetodil.

„juhtimine ei ole
võimu võtmine, see
on inimestele võimaluste andmine
(empowring people)“
Heterarhia puhul eeldatakse osalejate
motiveeritust, arusaamist mitte käsuliinist või täpsetest juhenditest, vaid
ühisest eesmärgist. See toimib piisava
intelligentsuse, julguse ja loomingu-

lisuse korral, kus puudub üks
struktuuripõhine juht, vaid juhid
kerkivad ja kaovad vastavalt oma
pädevusele ja olukorra vajadustele.
Liidri ülesanne pole seega mitte
manageerida, vaid hoolitseda selle
eest, et kõigil oleks ühine ja motiveeriv arusaam eesmärgist ning et
selleni jõudmiseks saaks igaüks
kasutada oma parimaid võimeid ning
ideid. See vähendab oluliselt ka
kontrolli vajadust – tuleb lihtsalt olla
piisavalt (enese)motiveeritud ja tunda
usaldust. Ja sellise koostöö vormi
puhul ei kardeta konflikte. Eesmärgiks
ei ole pealesurutud ühtsus või dogmaatilisus, mis võib olla üks suurimaid innovatiivsuse tapjaid. Võib
öelda, et ka konsensus pole päris
eesmärk – konsesus võib olla koguni
üks domineerimise varjatud vorme.
Pigem on tegu partnerlusega, kus
millestki loobutakse ja miski võetakse
omaks, tehakse kompromisse ja
ollakse loovad et saavutada ühine
eesmärk.
Nii et võib öelda, et selline koostöö
mudel käivitab loovuse, sest puudub
hirm kontrolli jms ees, samas ka
vabadus nn eeldatavast „karjäärispordist“ ja sellega kaasnevast stressist. See võimaldab ka parema
valmisoleku muutusteks või uute
olukordade ärakasutamiseks, sest on
paindlikum. Jah, see tundub pisut
kaosena, ent ainult siis kui hierarhia
tundub ainuvõimalikuna. Võibolla on
see positiivne kaos – üllatus,
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loomingulisus? Selline, mis esineb
eluslooduses ehk päris-, mitte
tehiskeskkonnas.
Heterarhia võib olla hea mudel
vabatahtlikkusele, mittetulunduslikkusele ning innovatsioonile (mitte
olemasoleva säilitamisele) orienteeritud ühenduste jaoks. Sel juhul on
koostöövorm mitte kui mehaaniline
masin, vaid kui bioloogiline organism.
See kaotab kuidagi iseenesest ühe juhi
või järelkasvu probleemi või selle, et
ettevõtmine laguneb, kui juht kaob või
väsib. Ja ilmselt toimib see pigem
väiksemate organisatsioonide või
võrgustike puhul. Muide, ma usungi
seda, et suured organisatsioonid on
tihti omal moel „kurjast“. Need ei
tööta enam liikmete, vaid iseenda
heaolu pärast. Ja ravi nende vastu on:
poolita, poolita lõputult nagu seda teeb
elusrakk. Väike võib olla suur.
Selge on see, et heterarhia võib olla
väga hea idee, mida võib olla siiski
üsna raske ellu rakendada, sest see
nõuab head ettevalmistust, julgust,
koordineeritud koostööd, häid oskusi,
kompetentsust ja palju muud. Tegu on

tegelikult mudeliga, mis ei pruugi
toimida ainult vabasektoris, vaid mida
on tegelikult edukalt kasutatud ka
erasektoris. Pigem ongi tegu täiesti
uue sektori mudeliga, mida ongi aina
enam hakatud nimetama „neljandaks
sektoriks“. Meil tuntakse seda praegu
rohkem vast sotsiaalse ettevõtluse
nime all. Sektorist hoolimata võiks
vabakond end juhtida teisiti, kui see
siiani on kombeks. Tema moto võiks
vast kokku võtta selliselt: „juhtimine
ei ole võimu võtmine, see on
inimestele võimaluste andmine
(empowring people)“.
Lugemiseks:
Heterarchical Organization: A new
model for grassroots nonprofit
organizations in an innovative society
(mai 2010, Jamie Rebecca Schumacher);
A partnership Organization:
A Systems Approach (2001, Dr Riane
Eisler, Dr Alfonso Montouri);
The Logic of Heterarchies. Making
Organizations Competetive for
Knowledge-based Competition
(Markus Reihlen);
The Emerging Fourth Sector
(www.fourthsector.org).
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Avalik linnaruum kui (ule) korrastatud kaos
Leho Rubis
Üks võimalus kirjeldada maailma on
vaadata seda kui kaost, mida
korrastavad selles asuvad osad oma
spontaanselt arenevate suhetega. Päris
spontaanselt arenevaks kaoseks saab
meie keskkonda ehk loodust planeedil
maa nimetada kuni paikse põllumajanduse tekkimiseni suurte jõgede
orgudes umbes 10 000 - 8 000 aastat
tagasi, mis pani aluse linnaliste
kõrgkultuuride tekkele. See tõi endaga
automaatselt kaasa muutunud eetika –
inimese õiguse nö paljuneda teiste
isendite territooriumil ehk muu looduse
arvelt. Linnade ja looduse erineva
iseloomu/eesmärgi tõttu tekkinud
vastandumist/lõhet on erinevates
vanades ja uutes kultuurides püütud
läbi aegade lahendada nö korrastatud
looduse esteetika toomisega linnakeskkonda. Ühelt poolt on inimesel
vajadus kaitsta end kaose eest oma
korrastatud, piiritletud ruumis, teisalt
ahistab liigne korrastatus inimest.

eesmärkidele. Fakt on
muidugi see, et igasugune aed on organiseeritud loodus, mitte
spontaanse arengu tulemus. Kas inimene üldse
suudab luua loomulikuna mõjuvat looduskeskkonda? Selleks, et
sellele küsimusele vastata, peab vaatama
vanade kõrgkultuuride
poole, kust on pärit ka
kaasaegsete aiakunsti
stiilide põhimõtted.
Vanimad aiad tekkisid
Mesopotaamias, kus
loodi maastikuparke
jahi pidamiseks ja
Egiptuses, kus aiad olid
Niiluse üleujutuste tõttu
väiksemad müüriga
piiratud oaasid, kus sai
varju päikese eest ning
kasvatada kasulikke ürte

Pilt 1
Hiina ehk Keskmaa
nagu nad end ise nimetasid. Sealsetes aedades
püüti taasluua kauneid
loodusvaateid miniatuurses vormis. Kuid
täiesti uuele tasemele
arenes see põhimõte
Hiina kultuurist tugevasti mõjutatud Jaapanis, kus vastavalt kohalikule šamanistlikule
religioonile, šintoismile,
oli juba varem suur
austus looduse vastu.
Jaapani kultuuris ei
hävinud vanad uskumused uute mõttesuundade, budismi ja
konfutsianismi maale
jõudes, vaid arenesid
edasi kõrvuti. Aiakunsti
seisukohast on üheks

Pilt 2
Euroopa kultuuris on see kaasa toonud
mitmeid romantilisi nö „tagasi loodusse“ üleskutseid, üks tuntumaid neist
vast prantsuse filosoof Jean Jacques
Rousseau poolt 18. sajandil. Ehk ei ole
juhus, et just prantsuse aiad on ühed
rangemini organiseeritud aedadest
euroopas ning kihk „ära“ tekib alati
millegagi liialdamise tõttu. Kuigi
euroopas on ka vabama kujundusega
aiastiile nagu näiteks 17./18. sajandil
tekkinud inglise aed, „mida ei kavandatud mitte ainult silmailuks, vaid ka
selleks, et viia vaim kooskõlla looduse
rütmidega“, asusid need enamasti
maapiirkondades mitte linnas. Eestis on
nii vanade mõisade aedades kui ka
kaasaegsetes linnaparkides enamasti
eelistatud prantsuse joonlauaga mõõdetud ja uhkeldavate detailidega stiili, mis
väikelinnades võib mõjuda halenaljaka
kadakasakslusena. Oma funktsioonilt
suunab taoline sirgete teedega aiatüüp
jõudma kiiresti punktist 'A' punkti 'B' ja
on nii allutatud linnaelu loogikale,
pakkumata alternatiivi selle tempole ja

jmt. Linna sees asuvatele aedadele sai
alates Mesopotaamia ja
Egiptuse kultuuridest
omaseks geomeetriline
ülesehitus. Sarnased
põhimõtted levisid hiljem Pärsia impeeriumi
kaudu ka islami kultuuriruumi ning kreeka
keele kaudu sai vana
pärsia sõnast pairidaeza
(kr k paradeisos) taevast
aeda tähistav termin
euroopa kristlikus kultuuris. Pea kõigis neis
kultuurides domineeris
rangele geomeetriale
üles ehitatud esteetika.
Millisest kultuurist võime aga leida selget
taotlust luua loodust
imiteerivat aeda linna
keskkonnas?
See on Pärsia impeeriumi idapiiri taha jäänud

Pilt 3

olulisemaks omaduseks jaapanlaste
austus kamide ehk kivide vastu, keda
šintoistlikus mütoloogias peeakse
jaapanlaste esivanemateks ning neid

Ühelt poolt on inimesel vajadus kaitsta end
kaose eest oma korrastatud, piiritletud
ruumis, teisalt ahistab
liigne korrastatus
inimest.
kohtab tõesti kõikide jaapani aiatüüpide
peaaegu kohustusliku osana (pilt nr 1).
Kivide tähtsust näitab ka Jaapanist pärit
maailma vanim (11. saj m.a.j.) säilinud
aiandusalane tekst Sakuteiki, mis tõlkes
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18./19. sajandi
Jaapanis nii ihaldatuks, et nende
hinnale pandi peale
piirang. Sammal ja
sammaldnunud metsaalune on üks armastatumaid vaateid
jaapani aiakunstis
(pilt nr 5).
Kui järgi mõelda,
mõjuvad kõik need
aiakunsti põhimõtted loomulike/looduslikena ning võimaldavad ületada
teatava kunstlikkuse
ja luua linnas aedasid, mis mõjuksid
osana loodusest,
pakkudes nii vaheldust meie betoonist
ja asfaldist reaalsusele. Kõige olulisem
ehk ongi põhimõte

Pilt 4
tähendab „kivide asetamise kunst“.
Looduse jälgimise olulisust tunnistab
juba Sakuteiki avalause: “Vali välja
mitu kohta maaalal vastavalt maa ja
tiikide kujule ja loo tundlik õhkkond,
meenutades ikka ja jälle metsikut
loodust“.
Sõna, mida Sakuteiki's kasutatakse
looduse kui terviku tähistajana,
tähendab tõlkes „mägi-vesi“. Hiina
geomantikas peetakse stabiilseid
loodusobjekte nagu mäed yang
elemendiks ja muutuvaid nagu vesi yin
elemendiks. Seega esindavad need
sõnad kahte Hiina ja ka Jaapani
maailma tajumise nö ehituskivi. Kuigi
need mõisted tähistavad vastandeid
(õhtu, talv, naiselik – ying; päev, suvi,
mehelik – yang), täiendavad nad
teineteist ja loovad nii tasakaalu, mis on
oluline osa kõigis jaapani aedades.
Kuid erinevalt euroopalikust mõttest,
milles tasakaal saavutatakse võrdsete
osadega (pilt nr 2), võib jaapani aias
erinevate osade suhe olla 70:30 või
isegi 90:10. Asümeetrilise tasakaalu
aksepteerimine on kogu jaapani
mõtlemise, kunsti ja kultuuri üks
põhimõtteid. Selleks, et mõista jaapani
aedade maagiat, peab veidi avama
nende esteetilise mõtte teisi olulisemaid
omadusi.
Üks ühine nimetaja, mis iseloomustab
nii tohtutute mõõtmetega aadlike
aedasid minevikust kui ka kaasaegset
kõrghoone rõdule rajatud jaapani aeda,
on voolavus. Teiseks ehk vähem
silmatorkavaks kuid olemuslikuks
jaapani aia tunnuseks on aia ilusaima
või keskse objekti peidetud kohalolu.
Tüüpiliseks näiteks on kosk või

kivilatern, mida varjavad hoolikalt asetatud taimed (pilt nr
3). Laenatud stseen
ehk shakkei on üks
vanemaid ja enim
kasutatud tehnikaid
jaapani aiakunstis.
See ei tähenda kauge
loodusvaate kopeerimist, vaid aia planeerimist nii, et aia
ilu nautijale tundub
kauge vaade loomuliku osana aiast (pilt
nr 4). Muuseas – ka
looduse jälgimine,
mida
Sakuteiki's
rõhutatakse, ei tähenda tulemusena
kopeerimist vaid
kunstiteost, mis
koondaks endasse
looduse esteetilise
olemuse: „Kujutle
meie maa maastiku
kuulsaid vaateid ja
mõista nende olulisemaid omadusi.
Ta a s l o o n e n d e
stseenide olemus
aias tõlgendavalt,
mitte jäigalt.“ Tee
tseremooniast on
aga pärit kontseptsioon, mille järgi
hinnatakse aedades
väga kõrgelt objekte, milles on tunda
nö aja hõngu. Vanad
sammaldnunud kivid näiteks tõusid

1. Vt N Trungpa, Tšögjam. Orderly chaos:
The Mandala Principle. Shambala, 1994.
2. Hobhouse, Penelope. Aianduse ajalugu.
Varrak, 2006, lk 242.
3. Samas, lk 19.
4. Takei, Jirō & Keane, Marc P. Sakuteiki,
visions of the Japanese garden. Tuttle Publising,
2001, lk 130.
5. Samas, lk 41.
6. Sawano, Takashi. Creating Your Own Japanese
Garden. Shufonomoto, 1999, lk 16.
7. Samas, lk 18.
8. Takei, 2001, lk 42.

Pilt 5

Pilt 6
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jälgida kohalikku loodust (kus seda ei
ole võimalik teha?) ja nii luua
keskkond, mis lisaks suunatud funktsionaalsusele (N: jõuda töölt poodi
jne) pakuks inimesele ka võimalust
teadvustada nö siin ja praegu kogemust.
Üks markantsemaid näiteid selle
põhimõtte kirjeldamiseks on jaapani
aedade looklevad teed üle vee (pilt nr 6)
– kui sa ei ole kohal vaid kuskil
tulevikus punktis 'B', kukud lihtsalt
vette. Lisaks kõrghaljastusele, mida
Eesti linnades on külluslikult, tundubki
nö jalge ees asuvate pindade ainukeseks
mõtteks olevat – sile ja sirge. Siin–seal
ette tulevad mõnusasti kujundatud alad
tunduvad üksikute oaasidena linna
keskkonnas. Üks taoline näide Paides
on nurk Pika ja Vainu tn nurgal. Nii
peamegi loomulikuma enesetunde
saamiseks põgenema linna loogikast
looduse kaosesse, et õhtul naasta me
betoonpesasse. Või, kas peame ...
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Turi
Rainer Eidemiller
JVK, Paide SRIK
Järvamaa Vabatahtlike Keskus (JVK, vabatahtlikud.weissenstein.ee) ja Säästva
Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus (Paide SRIK, ww.srik.ee) on võtnud
eesmärgiks hakata rohkem tegutsema ka Türi vallas. Üheks põhjuseks on see, et
näiteks Paide SRIKi korraldatavatel koolitustel on tihti pooled osalejad just
Türilt. Türi vald on olnud edumeelne ka miljööväärtuslike ehitusalade
kinnitamisel oma üldplaneeringus. Lisaks on meil tekkinud mitmeid kontakte
Türilt pärit vabatahtlikega, oleme leidnud ka JVK nn kontaktisiku Türil.
Kohtusime oktoobris Türi valla esindajatega ja rääkisime oma ideest. See paistis
kõigile meeldivat ning varsti pakuti meile ka oma tuba endises Muusikakooli
majas, Paide tn 16 (ei teagi, kas nüüd võiks tänava nime tõttu Türil siiski julgelt
kasutada Paide SRIKi nime? :))
Novembris korraldasime uues toas JVK talgukoolituse – paigaldasime välisseina
rooplaadi ja kandsime peale lubi- ja savikrohvi kihid. Mõne päeva pärast
jätkasime teise krohvikihiga, seekord olid abiks Paide Täiskasvanute Keskkooli
õpilased, kellele Paide SRIK korraldab valikainena säästva renoveerimise
kursust.
Plaanis on hakata tihedat koostööd tegema Türi vallaga ja kindlasti majas
tegutsevate ühendustega. JVK ja SRIKi Türi infotoa avamine leiab aset 10.
jaanuaril 2012 kell 13. Kõik on oodatud! Ja kellel on tuua mõni oma kasutult
seisev vana tool või laud või muu infotuppa, siis on ka see väga teretulnud
Edaspidi saab infotoast teavet nii osalemise kohta vabatahtlikus töös kui ka
säästvast renoveerimisest, osaleda koolitustel, vaadata Majatohtri kaubanäidised
jms. Infotuba on esialgu avatud teisipäeviti kell 10-14, seda veavad türilased
Meelis Suurkaev ja Kairi Randmer, kontaktandmed on: jarva@vabatahtlikud.ee
ning telefon 566 99 812 (Meelis).

Toidupank

PAIDE SRIK

“Wabalinn Paide” projekti käigus on alates selle aasta septembrist tõusnud aegajalt üles Kesk-Eesti Toidupanga rajamise mõte. Wabalinna projekti avaüritusel,
septembri alguses, käis Paide raekojas Toidupanga tegevusest lähemalt rääkimas
selle rajaja Piet Boerefijn. Selgus, et vajadus siinse toidupanga järele on suur.
Seejärel on ettevõtmise vastu huvi üles näidatud mitmelt poolt, ent praeguseks on
üks väike huvigrupp hakanud koos käima Paide kogukonnakeskuses.
Kohaliku Toidupanga jaoks vajalikud ruumid on olemas, kuid need on vaja viia
kooskõlla veterinaar- ja toiduameti nõuetega. Kavas on uurida veel lähemalt
toidupankade tegevuspõhimõtteid, selleks külastame lähemal ajal Rakvere
toidupanka. Samuti on vaja selgeks rääkida, mil moel saab projekti toetada
kohalik omavalitsus, eelkõige ilmselt Paide linnavalitsus aga toidupank võib
kujuneda ka Paide piiridest väljuvaks ettevõtmiseks. Võimalik oleks
toidupangaga siduda ka teisi sotsiaalse iseloomuga ettevõtmisi. Ja muidugi tuleb
valmistuda Toidupanga käivitamiseks ka mujalt vahendite leidmiseks.
Nii et kes on huvitatud kohaliku toidupanga käivitamises kaasa lööma – võtke
ühendust aadressil avetriin@weissenstein.ee või astuge läbi kogukonnakeskusest (Tallinna tn 11, Paide) esmaspäevast kuni kolmapäevani kell 10-14.

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

Kogukonnaaed
“Wabalinn Paide” projekti käigus on toimunud mitmed linnakogukonna aia rajamise
arutelud. Kõigepealt tuli 1. oktoobril Paide kogukonnakeskusse rääkima Tallinna
“Katlaaaiast” Triin Pokk. Peale linnaaia projekti on Triin vedanud ka trükise “Söödav
linn” koostamist. Katlaaed asub Telliskivi keskuses. Lisaks vaatasime filmist “In
Transition” lõiku, kus oli juttu kogukonnaaedade rajamisest Inglismaal. Igatahes pani
see veidi ettekujutuse tööle. Paideski võiks ju olla ühine aed, kus linnakodanikud
saaksid endale vajalikku kasvatada või kus lihtsalt rohelisest keskkonnast rohkem
rõõmu tunda.
Teine selleteemaline kokkusaamine toimus 11. novembril Kõhna Grete Galeriis koos
isikunäituse avamisega ja Leho Rubise loenguga Jaapani aiakunstist. See on teine
vaade linnaaiale, kus suurem rõhk on esteetilisel linnakujundusel. Huvitav oli näha,
kuidas selline, pigem kunstivaldkonda kuuluv arutelu pigem inspireeris rohkemgi
kuulajaid. Muuhulgas toodi ühe puudusena Paide linnaruumis välja selle, et linnast on
kadunud näiteks suur osa põõsaid, ehk madalhaljastus.

Ja lõpuks, 12. novembri toimus Jan Vuti korraldamisel juba pisut praktilisema suunaga
arutelu. Idee on rajada kaks erinevat aeda: nii jaapani aed, kui ka aiamaa, kus taimede
kasvatamine toimub kooskõlas loodusega nn. looduslikku maaviljelust rakendades
ehk kasvatada loodusega koostöös: kultiveerimata, väetamata, mürkideta ja
kemikaalideta.
Teine mõte oli rajada ka Jaapani aed, ent kasutades meie oma maa taimi ja kive. Aia
idee on pakkuda ilu, mis seisneb harmoonias ümbritseva ja inimese endaga.
Nii et huvi Paide kogukonnaaia vastu on kasvanud. Koostöös Paide linnavalitsusega
saavad lähiajal selgeks võimalused maalapile ja edasine tegevusplaan. Kui on veel
huvilisi kogukonnaaia rajamisel - nõu ja jõuga aitama - siis olete oodatud. Töödega
teeme algust 2012. aasta kevadel.
Kontakti võib võtta aadressil jan.vutt@hot.ee või leho.rubis0@gmail.com.
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Sooja hingusega tehtud kulmad kolad
Kaido Kirikmäe
Kuna "Koosoleku" üks toimetajatest
palus mul sel korral kirjutada helilooja
Arvo Pärdile pühendatud albumist
"Külmkõlad", siis esmalt valdasid
mind järgmised tunded ...
Kuidas oleks võimalik neutraalselt
kirjutada loomingulises puhangus
sündinud lennukatest ideedest või
kirjeldada tähtede abil muusikas
valitsevat sügavat jõudu?
"Selle peale annab ikka tulla" kui
tsiteerida ühte muusikaga tihti kokku
puutuvat inimest, kes oma igapäevast
leiba teenib ühes heliplaate levitavas
Tallinna hulgimüügilaos ja sellised
laused kõlasid tema suust, kui ta oma
pilgu albumile oli heitnud.
Idee oli sündinud, kuid kogu protsess
sai aga alguse erinevate asjaolude
üheaegsel kokkulangevusel ja edasine
oli juba ainult katkematu ahelreaktsiooni tulem.
Kõigepealt need koosolekud, mida ehk
enamus osavõtjatest ehk ei mäletagi ja
kus püüti õhust haarata mõtteid, mis
aitaksid Paide linnal taastada oma
kaotatud nägu või tekitada välismaailmale ühest Eestimaa vanimast
linnast uus ja huvitavam kujund.
Paide linnaga seotud tuntuim ja lausa
rahvusvaheliselt tuntud nägu on aga
konkurentsitult siin 1935. aastal
sündinud Arvo Pärt ning neil koosviibimistel said alguse ka mitmed
erineva elulise pikkusega mõtted, et
kuidas küll võimalikult väärikalt ja
omapärase lahendusena meeles pidada
suure nimega vanameistrit ja et see
teostus samaaegselt kajaks kaugele
ning kõrguks veelgi kõrgemale kui
seda on Paide Vallitorn.
Välja joonistusid ideed omalaadsest
paekujust kuni minimalistlike mõõtmetega kultuurilise ehitiseni, mis
oleks ehitatud Pärdi kunagise sünnikodu territooriumile ja kus oleks
saanud tutvuda helilooja elu puudutavate materjalidega ning kuulata tema
poolt loodud muusikat ...
Ei aidanud ka kollektiivne jalutuskäik
heliloojale pühendatud paeskulptuuri
juurde ega ühised filmivaatamised
meie ühises kultuuritemplis Tallinna
tn. 11 teisel korrusel ... otsitud mõte jäi
sel korral aga omasoodu uitama ja
inimeste poolt kinni püüdmata.
Küll aga tekkis sumedal suveajal
ühtäkki Kõhna Grete galerii siseseinale
tagasihoidlik, kuid siiski muljetavaldav kollektsioon Pärdiga seotud
fotodest. Ja hea seegi.
Aeg liikus aga omasoodu ja ühel kenal
päikesepaistelisel päeval sattusin
vestlema kohaliku kunstiinimese Leho
Rubisega, kes juba aastad oli seisnud
kujutava kunsti ja muusikafestivali
"Kolmkõlad" toimumise eest.
Oma üllatuseks kuulsin aga siiani
optimistlikult korraldajalt, et tema
loomingulised jõuvarud on paraku
otsakorral ja täiesti võimalik on tõsiasi,
et siiani Paide kultuurielu elavndanud
ettevõtmine jääb järgnevatel aastatel

toimumata.
Kuna aga minu silme ees välgatasid
kaugemas tulevikus suurelt kajastuvad
kasumlikud rahanumbrid, siis pakkusin Lehole pikemalt mõtlemata oma
abistavat kätt, mille ta tavalisest
kiiremini tegutsedes vastu võttis.
Teise, siiani vabaks jäänud käe
sõrmedest haaras aga kinni erinevate
projektidele selge sihi ja suuna andev
Rainer Eidemiller ja uus jõuline tõuge
festivalile oligi antud.

KOGUMIKALBUM JA HELIKASSETT "KÜLMKÕLAD - 9
HELILOOMINGULIST PÜHENDUST HELILOOJA ARVO
PÄRDILE" ON SAADAVAL ...

Uuendasime "Kolmkõla" konseptsiooni, uue maagilise tähenduse sai
siiani tavalisena tundunud number 3,
mis sümboliseeris meie jaoks kolme
kunstiliiki, kolme korraldajat ning
kolme päeva, mil festival aset leiab
Ühise keele ja kõla leidsime ka seoses
festivali viimase päevaga, mis sai
enesele nimeks "Pühapäev" (inspireerituna ühest Pärdiga seotud dokumentaalfilmist) ja oli ideeliselt seotud
helilooja loominguga.
Loomekatel podises aga kirglikul
mõttetulel edasi ja sealt tekkinud
aurupilvest sündis idee, mis tundus
minu jaoks seljatavat kõiksugu mõtted
monumentidest ja raske vaevaga
püstitavatest hoonetest.
Mis võiks ühele heliloojale kallim olla
kui tema vahendusel ja kaasabil
sündinud muusika või mis võiks teda
selgemini kõnetada kui erisugused
helivibratsioonide lainetused?
Ja mis oleks ühele vaiksele ning
väiksele linnakesele parim visiitkaart,
kui see kui linnakesega seotud
noorema põlvkonna heliloojad töötlevad oma nägemuse kohaselt ses samas
linnas sündinud kuulsa vanameistri
loomingut.
Kaldun millegipärast uskuma, et see
teostunud idee on midagi enamat kui
lihtsalt heliplaat või järjekordne uus
album, see on visioon , lugu, muinasjutt või tagasihoidlik märguanne ühe
järjest elujõulisema väikelinna muusikalise scene olemasolust ning eksisteerimisest, millest ma tegelikult juba
ühes varasemas "Koosolekus" kirjutasin.

Tallinna kaubamajas, Gonsiori 2

Niisiis, 9 erinevat Paide linnaga seotud
muusikut on sidunud oma loome
üheks, küll erinevate vaatenurkadega
tervikuks, mis algselt lähtub Arvo
Pärdi poolt loodud muusikast.
Lõppsõnana võiks ära mainida, et juba
on plaadil leiduvaid heliteoseid oma
tunnusmuusikana kasutanud ETV
kultuurisaade OP, samuti pühendas
märkimisväärse osa albumi tutvustamisele kultuurisaade MI ...
Kui neile mõjukatele argumentidele
lisada tõsiasi, et Ans. Anduri versioon
Pärdi lasteloost "Käin juba lasteaias"
oli nädalaid tagasi R2 "Nädala lugu" ja
veel melomaanide küsimisi peatselt
poodidesse jõudva albumi kohta, siis
võib idee rahumeeli kordaläinuks
lugeda.
Selle peale andis ikka tulla ...

CD formaadis järgmistes kohtades:
Muusikaärid "Lasering", Tallin, www.lasering.ee
Muusikapood "BiiT" Maakri 19/21,Tallinn, www.biit.me
Pika Jala Muusikaäri, Nunne 1, Tallinn
Kauplustes "Rahva Raamat", www.pood.rahvaraamat.ee
"Apollo" raamatukauplustes, www.apollo.ee

Stockmanni kaubamaja muusikaosakonnas, Liivalaia 53, Tallinn
Tartu kaubamaja muusikaosakonnas, Riia 1
Kõhna Grete galerii, Tallinna tn.11, Paide
DIGITAALSEL KUJUL INTERNETIPOEST:
WWW.AMBIFUNK.BANDCAMP.COM

Kümlkõlade kuulamiseks ei pea olema Pärti kuulnud. Ei
pea

isegi

teadma,

külmkõlade

tarvis

et

Paide

Pärdi

muusikeparemik

kallal

käinud.

on

Sest

kuulamisnaudingu saab kätte igasuguste eelteadmisteta.
Ainuüksi

Sinise

ja

Kali

Briisi

paarisrakend

kuskil

mägimaastikul (My Heart is in the Highlands) pakub
kõrvutamisrõõmu rohkem kui 600 kirjamärgi jagu. Kui
Sinine turnib oma rikkis tšelloga vaikselt mäest üles,
võtab

vahepeal

tempo

maha

ja

lubab

nautida

majesteetlikku vaadet, nuusutada karget õhku, siis Kali
Briis tõmbab neoonkollasel suusajopel kapuutsi silme
ette ja kihutab mootorsaanil gaas põhjas, urbansüntesaatorid kõrvus undamas, kõige otsemat teed pidi
tippu välja. Raju energia ja pühendumus, põnevad
soundid ja allikakäsitlus, külmkõlad ja külmavärinad.
Mõlemaga võib mäe otsas käia õige mitu korda, vaated on
ikka põnevad.
Ma ei hakka üldse rääkima mis hakkab mägironija kõhus
juhtuma siis kui ta pärast paari tõusu näiteks youtube´s
Pärdi

kolmkõlad

peale

paneb...

suurepärane algatus!
Johannes Tralla ETV kultuurisaade MI

Võimas

album

ja
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"KÜLMKÕLAD - 9 HELILOOMINGULIST PÜHENDUST HELILOOJA ARVO PÄRDILE"
1."POUR ENFANT" - TEHNOLOOGILINE PÄIKE
written by Evar Anvelt & Mihkel Kõrvits
2."MY HEART IS IN HIGHLAND" - SININE reinterpretation
written by Arvo Pärt produced by Mauno Meesit
3."MY HEART IS IN HIGHLAND" - KALI BRIIS apocalypsed version
written & produced by Alan Olonen
4."NUNC DIMITTIS" - KI EN RA dim nunz version
written & produced by Janno Vainikk
5."FRATRES" - TIIU KIIK sorores version
written & produced by Tiiu Kiik
6."SUUND VALGUSELE" ( filmi "Navigaator Pirx" ainetel) - KAIDO KIRIKMÄE
written & produced by Kaido Kirikmäe
7."FÜR ALINA" - KURT WEBBERS PINK BAND
written by Arvo Pärt produced by Kurt Webbers Pink Band
8."BAARITEEMA FILMIST NAVIGAATOR PIRX EHK 2. PILOODI VASTUS
KOMANDÖR PIRXI KÜSIMUSELE" - ANSAMBL TEISIKUD
written by Arvo Pärt produced by Tanel Roovik & Rasmus Merivoo
9."KÄIN JUBA LASTEAIAS" - ANS. ANDUR version
written by Arvo Pärt produced by Ans. Andur
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On Jouluaeg
Annika Laub
MTÜ Käsitöö Katsikud
On jõuluaeg. Aeg mis nagu sügisega venima hakkas on kummaliselt kiireks
läinud. Jõulud hiilivad ringi meiegi majas. Piiluvad pooleli olevatest
seinapragudest ja kõõluvad palktaladel. Uurivad töökojas ning käsitöötoas.
Tunda on pipargoogi ja küünlateolõhnu.
Palju on asju, mida tehtud ei jõudnud aga see ei ole halb, see on jätk ja
võimalus teha neid uuel aastal. Uueks aastaks on palju plaane ja tegemisi.
Isegi kui kõike ei suuda- kõike ei jõua, on hea teada, et nii palju on veel
võimalusi. Kõike aga polegi vaja, sest elu seab ise ette valikud, annab uued
võimalused ja ülesanded.
On küll kiire ja võidujooks ajaga aga see on eriline. Oleme nagu väike osa
jõulumaast ajakeskuses. Iga hetk võib sealt alla tormata keegi,kellel on
midagi kiiresti vaja ära teha. Tormab sisse päkapikk, kaenlas laualinad,
mille otsad vaja ära õmmelda või teine kellel materjali juurde vaja.
Sagimist on palju. SRIKi kontoris heliseb telefon ja käib oma töö. Köögis
istub meie hea „majavaim“ ja harutab usinasti tööks vajaliku materjali.
Töökojas on kopsimist kuulda. Laepealt kostavad sammud. Galerii on
avatud. Vanas majas on sagin... vanas majas on hääled.... meil on jõuluaeg.
Kõiki ilusat ka Teile, kes te juba olete meid leidnud ja teile, keda alles
kohata võime!
MIDAGI MIS JÄÄB!
Meie majas toimub palju. On erinevaid ringe ja võimalusi. Alati ja kõikjal
on aga määravaks RAHA.
See on käibevahend, mis teeb tihti meid õnnetumeks kui õnnelikuks, sest
seda pole kunagi piisavalt, et oma unistusi teostada. Meil on aga midagi
enamat... MEIE ISE.
Tahaksin jagada meie mõttevahetust usina liikme Elvega, kes osaleb
mitmes ringis ja aitas teostada ka „ristiema“ projekti. Küsisin temaltki,
miks ta seda teeb, mis see talle annab.
Elve: See on andnud mulle väga palju. Elule uue sisu, oskuseid, mõtteid,
stiimuli, seltskonna.
Mulle ei meeldi suured rahvamassid ja surutud olek. Siin majas on mul oma
väike tore kogukond, energiast ja ideedest tulvil. Ma olen elus palju
käsitööd teinud aga siin, saan uusi oskusi, ideid.
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Nendesse ringidesse on oodatud nii oskajad kui päris algajad, ka need kes
pole kunagi veel enda jaoks käelist tegevust avastanud.
Õmbluses olen aga päris algaja. Suuremale koolitusele ma ei läheks. Siin
on õpetaja, kellel on minu jaoks aega ja kannatust. Siin on vahendid ja
ruumi. Tunnen end vabalt ja tegusana. Olen saanud endale ise õmmelda ja
disainida just neid asju mida endale sobivaks pean. Poes on kõik kallis ja
masstoodang. On võimalaus ka vanu lemmikasju kohendada ning taas
kanda.
Esmaspäevane töötuba aga on väike töökoda kingituste valmistamiseks.
Sellel aastal olen saanud nii palju uusi ideid ja oskusi, et jõulukinkidega
muret pole.
Ehte disainiring on andnud samuti suure täienduse.
Minu aeg, mida sinna panustan ongi see kvaliteetaeg- iseenda jaoks. Kodus
kaoks see nii kui nii millegile lihtsalt ära. Alati tõesti ei jõua käia siis võtan
aja maha ja järgmist korda juba ootan. Aja puudumisega ei saa elu ees
vabandusi otsida.
Ringitasu on odavam kui paljudes kohtades. Raha kaoks ju samuti nagu
aegki- lihtsalt vaatan, kuhu ma neid investeerin. Ma saan ringidest oskused
ja teadmised ühekordse tasu eest, mida hiljem saan aastaid kasutada. Pole
ju kallis?!
Miks ma pean tormama mööda poode, otsima kingitusi, haarama letilt
midagi mõttetut, mis lõppkokkuvõttes oleks kallim kui see mida ise teen?
Parem teen juba ise, See on ju tehtud kellegile, sel ajal ma mõtlen selle
inimese peale, oleksin nagu temaga koos.
Ka mulle endale meeldib saada selliseid kingitusi. Teades et see on just
mulle, seda poest ei saa ja ta mõtles mu peale.
Peale oskuste ja teadmiste ja meeldiva ajaviite saan siit toreda seltskonna ja
midagi mis ei kao, MIS ALLES JÄÄB!
Selle lisaksin veel ühe arvamuse meie tegutsemise kohta.
Paide Kogukonnakeskuses toimub MTÜ Käsitöö Katsikud teostuses armas
loovuring lasteaiaeelikutele. See on hea võimalus õpetada väikesele
mudilasele teistega suhtlemist ning teha esmatutvust meisterdamise ja
joonistamisega. Väikelapsele kohaselt pole siiski tegu koolitunniga, vaid
toreda ajaveetmisega. Mis veel parem, loovusringis on väga kodune
õhkkond ja vähe lapsi, mistõttu see sobib suurepäraselt ka lapsele, kes on
loomult arg ning pelgab võõraid inimesi. Mina tõin oma pooleteiseaastase
mudilase ringi põhjusel, et anda talle võimalus käelisteks tegevuseks. Nüüd
nõuab ta koduski pintsilt, liimi ja kääre. Lisaks on Kogukonnakeskuses
küllalt ruumi ringijooksmiseks ja tagaajamiseks. Väga armas ettevõtmine.
Mihkli ema

Paide “oma raha”, kogukondlik maksevahend P.A.I. on siin käibinud juba alates 2010. aasta maikuust. Vabatahtliku töö eest on
P.A.I.sid tänaseks välja antud 1211 töötunni eest, ehk 3633 euro väärtuses. Seda “raha” on teenitud peamiselt Paide
kogukonnakeskuses toimunud talgutel ja vabatahtlikku tööd tehes aga ka näiteks Järva-Jaanis vabatahtlikus vetelpäästes
osalemise eest. Kulutada saab P.A.I.sid kogukonnakeskuses toimuvate koolituste eest tasudes, taaskasutuses ehitusmaterjali
ostes, tööriistu laenutades, Welopargi rattaid laenutades jne.
Nüüd on kavas teha väike rahareform. Kasutusmugavuse huvides on uued P.A.I. tähed nö tavaraha formaadis ning
turvaelementidega. Ka kurss viiakse euroga 1:1-le, et P.A.I. kasutusvõimalusi suurendada. Projekti toetab Kodanikuühiskonna
Sihtkapital (KÜSK).
Kel huvi osaleda P.A.I. reformis – näha lähemalt, mis kavas on ning pakkuda oma ideid kujunduse jm osas, siis olete oodatud
külastama Paide kogukonnakeskust (Tallinna tn 11), kus on meie tulevases kaupluseruumis välja pandud väike nn osalusnäitus.
Tulge vaatama, see on täitsa tasuta ja jagage oma häid ideid!
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)
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.

TOETAJAD:

