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Vabatahtlik vanalinn
Kelle asi on Paide vanalinn? Aeg-ajalt
on kuulda, et polegi kellegi asi – kõik
need lobudikud tuleks ümber lükata ja
häid krunte kasutada uute ja „korralike“ majade ehitamiseks (Paides on
nimelt raske leida head ehituskrunti).
Ega see mingi väga uus mõte polegi.
Nõukogude perioodi alguses oligi
kavas kogu Paide vanalinn lammutada
ja lasnamäeks ehitada. Üht-teist tehti
ka ära, näiteks kaotati täielikult Pärnu
tänava alguse kunagine hoonestus ja
miljöö, enamvähem sama saavutati
Suur-Aia tänaval. Kui võrrelda 1930te
Paide hoonestust praeguste säilinud
vanade hoonetega, siis selgub et neist
on hävitatud umbes pool, suur
osa just 1970-tel. Veel 1973.
aasta Restaureerimisvalitsuse
töödes arutleti, et kas väärtuslikum on Paide või Haapsalu
vanalinn. Pärast tehtud hävitustööd pole muidugi enam kahtlust, et tänaseks on Paide
Haapsalule oluliselt alla jäänud.

tegelikkuses vanalinn laguneb ning et
samal ajal on suur nõudlus üüripindade
ning majade järele, on olukord tegelikult kentsaks ja absurdne.
Kui me tahame tõeliselt väärtuslikku ja
kestlikku elukeskkonda, siis ei piisa
muidugi sellest, et meil on vabariigi
valitsuse poolt kehtestatud muinsuskaitseala põhimäärus või selle järele
valvavad ametnikud. Linna ei asutatud
käsukorras, seda tehti vabal tahtel.
Seesama vaba tahe määrab, kas ta jääb
ka kestma või kas ta kiratseb või
areneb. Ega siin midagi keerulisemat
polegi. Ei vanalinna ega ka üldiselt

Õnneks ei ole mahalammutamine kõigi meelistegevus. Ja ka
maailm üldiselt on õnneks palju
mitmekesisem ning väärtustab
aina rohkem erinäolist arhitektuuripärandit. Muidugi on
vanalinn ka kaitse all, mis
tähendab et kui ka keegi
hellitaks lootust, et katuseta
jäetud vanalinna maja lagunemise järel saab ta sinna midagi
täiesti teistsugust ja modernset
ehitada, siis oleks ta pehmelt
öeldes lihtsalt naiivne.
Ent vanalinn peab siiski kellegi asi
olema. Sest tegu on tegelikult ju
ajaloolise Paidega, selle osaga linnast,
mis on olnud linn kõige kauem ning
tänu millele on ka kõik muu siia
tekkinud. Vanalinn peaks olema
tegelikult Paide kõige väärtuslikum
linnaosa – selline kus kõige rohkem
tahetakse elada, kus on kinnistud kõige
kallimad ja kus on üldse peaaegu et
võimatu maja osta, sest keegi ei taha
seal lihtsalt midagi müüa. See peaks
olema väärtelukeskkond, sest seal on
sajandite jooksul inimeste tegelike
vajaduste järgi ehitatud hooned, suured
rohelised krundid, head võimalused
liigelda jala või rattal jne. Kui me
peaksime oma rumaluses laskma sellel
ka lihtsalt lagunemise teel hävida, siis
tegu oleks palju korvamatuma kaotusega kui ühe uushoone ehitamata
jätmine. Sest katsu sa ehitada uuesti
kakssada aastat vana maja, koos selle
hinge ja majja aja jooksul panustatud
töö ja oskustega. Arvestades seda, et

väärtelukeskkonda ei saa siis luua
keegi teine ega ei püüta seda ka hoida
kellegi teise jaoks.
Paides on üks vabatahtlik vanalinna
liikumine kestnud juba pea 10 aastat.
Ühendus Weissenstein on selle aja
jooksul tegelenud nii teavitustöö kui
praktiliste tegevustega. Paide linna
ajalugu on koondatud nüüd ühte kohta
(vt www.weissenstein.ee), lisatud on
omapoolseid uurimusi, koondatud vanu kaarte, korraldatud ajalooteemalisi
üritusi, sh mitu üle-eestilist vanalinna
konverentsi jne. Mh oleme koostamas
Paide vanalinna atlast, mis koondab
info kõigi vanalinna hoonete kohta
alates Rootsi ajast (omanikud, ehitused, ümberehitused, olulisemad asutused jne). Atlase abil on esmakordselt
võimalik saada kiiresti teavet iga
vanalinna kinnistu kohta, sest varem
puudus teave, mis oleks võimaldanud
tänapäevaseid aadresse viia kokku
vanade krundinumbritega. Seda teavet
kasutavad vahel arhitektid, kes

koostavad vanalinna majade kohta
muinsuskaitse eritingimusi. Samuti on
tänu atlasele olnud võimalik tuvastada
ja tähistada Paidele kultuurilooliselt
olulisi hooneid – näiteks Hermann
Hesse, Ch. Kelchi, A.W.Hupeli maja.
Samavõrd vabatahtlikult on tulnud
vanalinna algatust toetama Paide
linnavalitsus. Osalt on muidugi tegu ka
seadusest tuleneva kohustusega – linn
on üks muinsuskaitseala üle järelevalve teostajaid. Ent ainult järelevalvest ei piisa. Kui majaomanik tunnetab,
et ainus „abi“ on rangete nõudmiste
esitamine ja nende mittetäitmisel

on Paide linn need hooned ka selleks
otstarbeks tasuta kasutusse andnud –
vabatahtlik koostöö ühiste eesmärkide
arendamiseks. Paljuski on kohaliku
vabakonna ja linnavõimu vaheline
koostöö olnud üks parimaid selliseid
näiteid, mida Eestist üldse võtta on.
Tallinna tn 9 ja 11 majades tegutsev
kogukonnakeskus ja SRIK pakuvad
paidelastele võimalust saada renoveerimisalast nõustamist, osaleda
koolitustel, hankida ehituslikku vanamaterjali jm renoveerimiseks vajalikku
kaupa, lisaks kõike muud „säästva ja
kogukondliku“ elulaadiga seonduvat –
kogukondlikku vabatahtlikku
tööd (sh talgud), kohaliku kunsti- ja muusikaelu arendamist,
kohaliku talutoodangu tarbimist, kogukondliku ajalehe
väljaandmist, linna arengut
puudutavate ideede arendamist
jne. Ja see ongi tegelikult
enamvähem kõik, mida taolise
vabatahtliku tööga saab vanalinna arengu hoogustamiseks ära
teha. Ei omavalitsus ega üks
tavaline MTÜ ei saa hakata
omanike eest nende maju
restaureerima ega saa ka üks
tavakodanike asutatud MTÜ
hakata selle tarbeks raha jagama.

Siit järgmine vabatahtlik samm
kuulubki vanalinna majaomanikele ja –elanikele. Või siis
tulevastele omanikele ja elanikele. Miks mitte tulla elama
Täname foto eest Tiit Kruusmanni
vanalinna, mitte otsida anonüümseid ja ajutisi üüripindu
karistamine, siis ei ole see eriti motikortermajadest? Miks ei võiks aastaid
veeriv. Vaja on ka nõustada, õpetada,
tühjana seisvate vanalinna majade
koolitada, ka rahaliselt toetada. Selline
omanikud tulla vastu ja pakkuda
tegevus on pigem vanalinna arendav
tavapärasest soodsamaid üüri- või
kui muinsuskaitseline tavatähenduses.
ostutingimusi (haushalten või „sweatKui omavalitsus otsustab selliselt
equity“)? Miks mitte võtta kätte,
arhitektuuripärandisse panustada, siis
omandada
ise oskused ja hakata oma
on see tavapärasest ja kohustustlikust
vanalinna maja ise kõpitsema, nagu
suur samm edasi, see on tegelikult
mitmed seda juba ongi hakanud
vabatahtlik tegevus ja seda väga
tegema? Võti on nö vabatahtlikult või
positiivses tähenduses.
ise alustamises, sest linnakeskkonna
tegelik
ülesehitamine ja arendamine on
Nii on Paides sündinud kahest vabasuuresti just selle elanike, mitte
tahtlikust tegevusest koostöö, mis
omavalitsuse või kodanikeühenduste
väljendub näiteks ühiselt asutatud
käes.
Paide SRIKi tegevuses (vt järgmist
artiklit) aga ka Paide kogukonnaÜhendus Weissenstein ja Paide SRIK
keskuse tegevuses. Omalt poolt on
pakuvad aga endiselt ja oma võimete
Ühendus Weissenstein panustanud
kohast abi selleks, sellest räägivad
Paide arengukavasse, koostades Vanalähemalt KoosOleku järgmised artiklinna arenguvisiooni, mis sisaldas ka
lid.
Tallinna tn 9, 11 ja 13 hoonete
kasutuskontseptsiooni. Kuna just
kodanikualgatuse korras on neis
hoonetes asutud ellu viima Paide linna
arengukavas nimetatud eesmärke, siis
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Saastev ennistamine Jarvamaal
sõltub linnavalitsejate heast tahtest ja
prioriteetidest. Selge see, et leidub ka
palju olulisemaid prioriteete – haridus,
sotsiaalvaldkond jne, ent kogukondliku eluviisi ühe olulise vundamendi,
kohaliku traditsioonilise linnaruumi
arendamine ei ole selles nimekirjas ka
mitte kõige viimane. Sellega tegelemise mõjud on küll pikaajalisemad, ent
kestvad. Isegi kui panus ei saa alati olla
suur, on sellise „seemne“ säilitamine
oluline, et tegevussuund ja inimesed ei
kaoks.

on ka õpetada seda, kuidas mitmeid töid
saavad majaomanikud ise ära teha.
Taoline õpe aitab vana maja ennistamist muuta omanikule jõukohasemaks.
Enamasti toimuvad sellised koolitused
SRIKi ruumides, vahel oleme neid aga
korraldanud ka mujal, mh Esna vanas
vallamajas, Türil, Viljandi kultuuriakadeemias, mõnikord ka mõnes
renoveeritavas hoones. Koolituste
maksumus on tavaliselt väike - 3 eurot
või 3 P.A.I.d (seejuures tähendab
P.A.I.de kasutamine Paide elanikule
Pai
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Paide SRIK
Tallinna tn 11, Paide
Avatud E-N kell 10-16
Telefon 5 81 81 261
e-post paide@srik.ee
veebilehed: www.srik.ee ja
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http://weissenstein.blogspot.com
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Arvo Pärdi
sünnikoht

Paide SRIK
Posti 12 koolimaja
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Miks toetada säästvat renoveerimist?
Miks peaks SRIKi toetamine olema
üldse kohaliku võimu asi? Osaliselt
tuleneb see seadusega seatud avaliku
võimu ülesannetest, suuresti on see aga
Pärnu tn
hea tahte küsimus. See tähendab, et
seadusest tulenevalt on igal linnal, kus
asub valitsuse määrusega kehtestatud
muinsuskaitseala (nagu näiteks Paide
vanalinn), kohustus teha järelevalvet
Millega Paide SRIK tegeleb?
selle üle, kas seal järgitakse kehtestatud
Paide SRIK asub Paide linnale kuulunõudeid. Igasugune tõhus järelevalve ei
vates vanalinna hoonetes aadressiga
saa mõistagi aga piirduda ainult
Tallinna tn 9 ja 11. Seal jagame teavet ja
kaebustele reageerimise ja karistamuud abi vanade hoonete ennistamise
misega, vaid sellega peab kaasnema ka
kohta. Üks viis on otseselt nõustada
abi. Majaomanikku ei tohi ainult
majaomanikke
– igaüks võib tulla
keeldudega piirata, see oleks justnagu
SRIKi
kontorisse
ja küsida nõu selle
karistus selle eest, et ta on otsustanud
kohta, mida talle kuuluva vana majaga
võtta enda kätte ühe ajaloolise hoone
on kõige parem peale hakata. Vahel
arendamise. Omanikule tuleb anda ka
oleme valmis sõitma ka kohapeale, et
abi – nõu selle kohta, millised on õiged
maja ise üle vaadata. Tänu Paide linna
materjalid, töövõtted, kuidas leida häid
toetusele on see teenus paidelastele
meistreid, kust leida ka rahalist tuge.
tasuta, mujalt pärit inimestelt ootame
Alati ei ole avalikul võimul piisavalt
mõistagi teenusega seotud kulutuste
vahendeid ega inimesi, et seda kõike
katmist.
2012. aastal toimus Paide
teha. Selleks kasutatakse tänapäeval
SRIKis 142 sellist nõustamist. Lisaks
aina rohkem avalike ülesannete
nõustamisele on SRIKis saadaval ka
delegeerimist – nende teha andmist
hulganiselt
ennistamisteemalist kirjankodanikuühendustele. Paide SRIK aitab
dust – nii Muinsuskaitseameti kui
seetõttu osaliselt täita neid ülesandeid,
SRIKi enda koostatud, aga ka muid
mis kuuluvad linnavõimu pädevusse –
kodu- ja välismaiseid trükiseid. Üks osa
tegeleb pisut järelevalvega (st vanalinna
neist on tasuta jagamiseks, teised on
olukorra jälgimise ja kaardistamisega),
tasulised. Oleme valmis nõustama ka
majaomanike nõustamise ja restauettevõtteid ja omavalitsusi, näiteks
reerimiseks vajaliku varustamisega aga
traditsiooniliste ja looduslike materjapüüab arendada ka mõtteviisi, mis
lide ja ehituslahenduste valikul.
aitaks vanalinnal areneda väärtuslikuks
elukeskkonnaks Paide linnas. TeisiKorraldame regulaarselt ühe- ja kahesõnu – SRIK tegeleb otseselt avalikes,
päevalisi
koolitusi, mille käigus tutvusmitte kellegi erahuvides.
tame traditsioonilisi ja looduslikke
Teine asi on muidugi see, et osa taovärve, krohve, õpetame vanu uksi ja
liseid ülesandeid ei ole ka linnavõimu
aknaid, vahel ka mööblit restaujaoks otseselt kohustuslikud, vaid
reerima. Koolituste üheks eesmärgiks
pigem vabatahtlikud. Teisisõnu – palju

Posti

vanalinn

Rüütli tn

2006. aastal asutasid Ühendus Weissenstein, Paide linnavalitsus ja Eesti
Muinsuskaitse Selts ühiselt uue mittetulundusühingu – Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühenduse
(Paide SRIK). See ei olnud päris uudne
ettvõtmine, säästva renoveerimisega oli
alustatud Tallinnas juba aastaid varem,
ka oli Ühendus Weissenstein korraldanud juba 2005. aastal Paides mitmeid
säästva renoveerimise alaseid õppepäevi. Ent Paide SRIKi asutamine oli
siiski tähelepanuväärne – esmakordselt
võeti eesmärgiks Järvamaal seda
valdkonda ühiselt arendada. Lisaks oli
Paide SRIK esimene taoliste keskuste
seas Eestis, mida asus toetama kohalik
linnavõim. Seda märgitakse tihtipeale
siiani positiivselt ära selleteemalistel
üritustel nii Eestis kui mujalgi. Paide
linna toetus väljendub nii Tallinna tn 9 ja
11 asuvate hoonete kasutada andmises,
kui ka igaaastases rahalises tegevustoetuses, mis moodustab u 30% Paide
SRIKi kogu eelarvest. Peale selle
kehtivad Paide linnas teatavasti ka
restaureerimistoetused (ka nende
väljatöötamine toimus alguselt koostöös SRIKiga). Paide SRIK on samas
võtnud oma tegevusväljaks kogu
Järvamaa, 2012. aastal toetas meid
lisaks Türi vallavalitsus, oodatud on
koostöö ka teiste Järvamaa omavalitsustega.

võimalust osaleda koolitusel nö tasuta). 2012. aastal korraldasime näiteks 10
sellist koolitust, millel osales kokku 130
inimest, samuti viisime Paide Täiskasvanute Keskkoolis läbi säästva renoveerimise valikaine. Pakume koolitusteenust säästvast ennistusest huvitunud ühendustele või omavalitsustele.
Alates 2013. aastast korraldame koostöös Järvamaa Vabatahtlike Keskusega
neli pikemat, 10-päevast koolitustsüklit, millest saab lähemalt lugeda
järgmisest artiklist.
Kogume ja jagame ehituslikku vanamaterjali. See tähendab, et kui kusagil
mingil põhjusel lammutatakse mõni
vana hoone (peamiselt püüame siiski
teha kõik selleks, et seda ei juhtuks), siis
püüame jõudumööda päästa selles
asuvaid väärtuslikke detaile ja materjale. Alati ei ole see võimalik, sest kuna
me oleme siiski mittetulunduslik ja
vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon, siis iga kord ei ole võtta ei tehnikat ega inimesi. Vanamaterjali säilitamise mõte on tegelikult ise vana.
Aastasadu on hoonete korrastamisel ja
isegi ehitamisel kasutatud näiteks
vanade hoonete ehituspalki, vahel
põrandalaudu jms. Vahel nimetatakse
seda, kunagi ehitusmaterjalide tootmisse paigutatud tööd ja raha „halliks
energiaks“, mis neis ju ses mõttes edasi

elab, et reeglina on need materjalid väga
heas seisukorras ja taaskasutatavad ning
seetõttu pole vajadust neid hävitada ja
uute tootmiseks uuesti energiat raisata.
Tänapäeval kogub see mõtteviis aina
populaarsust säästva arengu nime all
ning ilmselt on see tulevikus ainuvõimalikuks mõtteviisiks. Pealegi on
säilinud vanamaterjal reeglina palju
parema kvaliteedia kui uus (näiteks
ehituspalk, ustes ja akendes kasutatud
puit). Ja lõpuks sobib see palju paremini
vanadesse hoonetesse kui uus materjal,
seda nii esteetilistel kui ka maja
„tervishoiu“ põhjustel. Nii oleme
kogunud vana ehituspalki, uksi, aknadi,
katusekive, ahjupotte, põrandalaudu,
paar treppi jne, viimati näiteks Paides,
Tiigi 6 lammutatult vanast palkmajast.
Neid materjale oleme oma keskusest
müünud üle Eesti kohale tulnud huvilistele, Paide elanikele on seejuures
hinnasoodustus 50%.
Usume, et eriti avalikes huvides tegutsevad omavalitsused peaksid olema
huvitatud sellest, et ajalooline ehitusmaterjal ei läheks prügi hulka või
kütteks, vaid et seda võimalikult suurel
määral saaks taaskasutada. Sama kehtib
ka nn „vastutustundlike ettevõtete“
(CSR) kohta. Sel moel säilitatakse meie
kultuuripärandit aga järgitakse ka
säästva arengu printsiipe.
Vanamaterjali restaureerimine on tegevus, mida oleme vähesel määral juba
teinud, näiteks restaureerinud mõne
vana ukse, valmistanud selle ümber
lengid. Ka oleme vahel valmis tulema
restaureerimisteenust pakkuma objektidele (krohvimine, värvmine, usteakende ennistamine). Need teenused on
mõistagi tasulised. Suuremal määral
kavatseme restaureerimisega algust
teha pärast 2013. aasta koolitustsüklit
(vt artiklit „Vabatahtlike koolitusprojekt“). Tahame oma puidutöökoda
hakata muuhulgas pakkuma Paide linna
elanikele, kes soovivad ise osaleda oma
hoonete ennistamisel.
Aeg-ajalt korraldame suuremaid
üritusi, näiteks vanalinna konverentsid
või 2012. aastal toimunud rahvusvaheline „vanamaterjali seminar“,
milles esinesid meie partnerid Saksamaalt. Tihti on taolised üritused seotud
meie rahvusvaheliste projektitegevustega, näiteks vanamaterjali projekt
ARCHE koos Saksa, Itaalia ja Türgi
partneritega ja saviehituse projekt
„"Terres à Terres" koos Itaalia,
Prantsusmaa, Inglismaa ja Portugali
partneritega. Aga teeme koostööd ka
Eesti partneritega, teise SRIKidega,
Muinsuskaitseametiga ja Eesti Vabaõhumuuseumiga, kellega koostöös
korraldasime 2012. aastal Türil „Vana
maamaja päeva“, kus osales 150
inimest.
Lisaks tegeleme Majatohtri kauba
vahendamisega
(vt www.majatohter.ee), tegemist on
just vanade majade ja ka mööbli restaureerimiseks sobivate materjalide ja
töövahendite valikuga.
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Vabatahtlike koolitusprojekt
Järvamaa Vabatahtlike Keskus (JVK) on üks
Ühendus Weissenstein poolt 2010. sügisel algatatud
tegevussuundi, mis asub samuti Paides, Tallinna tn 11
hoones. Keskuse eesmärk on leida rakendust neile
inimestele, kes sooviksid vabatahtlikena anda oma
panuse kogukonna arendamiseks ja selle tegevuse
kaudu saada ka ise väljaõpet, kontakte ning miks mitte
võimalust töökoha leidmiseks või ideid oma äri
alustamiseks. Samal aastal loodi samasugused
maakondlikud keskused veel neljas Eesti maakonnas.
Paljuski just vabatahtlike abiga oleme arendanud
kogukonnakeskust ja selle ruume. Alates 2010.
aastast on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel läbi
viidud kaks JVK projekti, mille käigus on mh
korraldatud maakonnas mitmeid koolitustalguid –
kohaliku kogukonna jaoks olulisi ühistöid, kus ühtlasi
on õpitud ka midagi kasulikku selgeks. Paljud neist
talgutest on olnud just säästva majaennistusega
seotud.
2010. aastast alates on Paide kogukonnakeskuses
võetud kasutusele kogukondlik raha P.A.I., mida
makstakse tasuks tehtud vabatahtliku töö eest
arvestusega 3 P.A.I.d ühe vabatahtliku töö tunni eest
(1 P.A.I.=1 euro). Teenitud P.A.I.sid saab mh kasutada
SRIKi koolitustel osalustasu maksmisel, vanamaterjali ostmisel, töövahendite laenutamisel või
Welopargi jalgrataste laenutamisel. Paari aastaga oli
P.A.I.sid välja antud u 3500 euro väärtuses, mis näitab
millises mahus oli vabatahtlikku tööd tehtud. Selle aja
jooksul on JVK kaudu tegevust saanud umbes
paarsada vabatahtlikku, mõned neist küll ainult korra
näiteks talgutel, teised aga ka pikemal perioodil.
2013. aasta aprillist käivitub JVK kolmas projektiperiood, mille sisuks on 2013. aasta jooksul nelja
tavapärasest pikemaajalise (10 päeva) õpitoa
korraldamine selleks, et anda vabatahtlikele
põhjalikumat väljaõpet säästva renoveerimise
valdkonnas. Sel moel loodame muuhulgas leida ka
selliseid vabatatahtlikke, kes oleksid nõus ja tänu
väljaõppele ka pädevad kogukonnakeskuses
alalisemalt tegutsema. Omandatud teadmised võivad
aga viia ka tööturule või ettevõtlusse. Mõlemal juhul
on täidetud üks JVK ja kogukonnakeskuse eesmärke –
aidata vabatahtliku tegevuse
kaudu saadud õppel ja kogemustel toetada kohalikku kogukonda. Projekti rahastab EMP
toetuste Vabaühenduste Fond
Avatud Eesti Fondi vahendusel.
Esimene õpituba, mille käigus
õpime kasutama kogukonnakeskuse puidutöökoja seadmeid ja tööpinke, toimub 8.-13.
ja 15.-18. aprillil. Kuna Paide
SRIKi kasutuses on puidutöökoda koos seadmetega, siis
koolituse eesmärgiks on õppida
põhjalikult seadmeid tundma ja
kasutama, saada selgeks ka
ohutusnõuded aga õppida
kasutama ka puutööga seotud
käsitööriistu. Kuna Paide SRIKil
on soov anda puutöökoda
edaspidi kasutada ka neile Paide
elanikele, kes sooviksid ise oma
hooneid renoveerida, siis kindlasti on ka need inimesed sellele
koolitusele oodatud. Koolituse
kaudu antud tunnistus annab
olulise tagatise, et töökoda kasutada soovival inimesel on selleks
esmased oskused ja teadmised.
Kuid samas on koolitusele
oodatud ka kõik teised. Juhul kui
õppija ei ole huvitatud kooli-

tustunnistusest ei pea ta ka kindlasti kõigil päevadel
osalema.
Teine õpituba keskendub erinevatele esmastele
töödele, mis on seotud vana maja renoveerimisega.
Koolitus toimub Tallinna tn 11 hoones, mh ehitame
sisetamburit, mille käigus saab ülevaate ka hoone
puitfassaadiga seotud sõlmedest, korrastame
tuulekaste, tegeleme vundamendiga jms. See
õppepäev toimub 3.-8. ja 10.-13. juunil. Õppepäeva
viib läbi heade restaureerimistöö kogemuste ja
kvalifikatsiooniga juhendaja. Selle koolituse tulemusel saab osaleja loodetavasti julguse ja põhioskused, et hakata vana maja remondiga pihta ka
oma jõududega või vähemalt teadmised, et
mida tuleks nõuda sellise töö tegijalt.

ehitusettevõtjail, kes puutuvad kokku vanade hoonete
remondiga või ka näiteks kohalike omavalitsuste
ametnikel, kes peavad kokku puutuma avalike
hoonete remondiks kehtestavate nõuetega – miks
mitte kasutada selliste hoonete puhul rohkem
looduslikke materjale või miks mitte vahel ennistada
korralikult mõni vana hoone, selle asemel et ehitada
uus. Koolitus võib teha selle esmapilgul tavapärase
ehitusega võrreldes keeruli-sema ülesande
lihtsamaks.
Iga õppetsükli järel soovime kogukonnakeskuses
vabatahtlike abil ka vastava teenuse käivitada. See

Kolmas õpituba keskendub uste- ja akende
restaureerimisele ning see toimub augustis,
täpsemat kuupäeva uuri JVK-lt. Kui seni
oleme korraldanud lühiajalisi uste- ja akende
koolitusi, kus saadakse üldine ülevaate
sellega seotud töödest, õpitakse vana värvi
eemaldama, klaasima ja kittima, siis seekord
läheb õpe põhjalikumaks. Õpime mädanenud
või muul viisil kahjustunud osi asendama ehk
proteesima, akendele ja ustele lenge
valmistama, metallfurnituure korrastama ja
paigaldama jms.
Neljas õpituba on seotud Majatohtri toodete
tundmisega, see toimub oktoobris, täpsemat
kuupäeva uuri taas JVK-lt. Koolituse
eesmärgiks on õppida tundma kõigi Majatohtri kaupluses saadavate ja vana maja
ennistamiseks vajalike toodete ja materjalidega, sh õppida osade nende kasutust. Sel
moel saab hea ülevaate õigeteks
ennistus-töödeks vajalikest
materjalidest, ent samuti
loodame koolituse kaudu
kasvatada enda võimekust
Majatohtri toodete müügiks
Järvamaal. Sellisest teabest
võiks olla palju kasu
tähendab, et projekti käigus hakkab
väljaõppe saanud juhendaja abil tööle
puidutöökoda, käivitub SRIKi lattu
kogutud uste ja akende restaureerimise
teenus, kasvab meie võimekus pakkuda vana
hoone remonditeenust ning suurenevad meie
võimalused Majatohtri kauba pakkumiseks
Järvamaal. Täiesti võimalik, et neid valdkondi
vedavad vabatahtlikud leiavad tänu väljaõppele ja
töökogemusele võimaluse püsivamalt ja juba tasu eest
jätkata.
Juhul, kui soovid koolitustel osaleda, siis võta meiega
ühendust. Igasse õppetsüklisse on planeeritud kuni 10
osalejat. Osalustasu ei ole, ent eeldame osalejate
soovi talle sobival määral vabatahtlikuna panustada
Järvamaa Vabatahtlike Keskuse ja kogukonnakeskuse
tegemistesse. Õpitoas osalemiseks palume täita
sooviavalduse, mille vormi leiad meie kodulehelt.

Järvamaa Vabatahtlike Keskus
Tallinna tn 11, Paide
Avatud E-N 10-16
Telefon
e-post jarva@vabatahtlikud.ee
veebileht:
http://vabatahtlikud.weissenstein.ee
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SRIK-i teenused
Vabatahtlikkus ei saa olla kindlasti eesmärk omaette.
Oluline on see, et kohalik kogukond muutuks
eluvõimelisemaks, et siin oleks korrastatud
elukeskkond ja kõik vajalikud teenused. Kogukonna
muudab mh tugevaks see, et kui suur osa oskustest,
teabest ja teenustest ei tule sisse osta väljast, vaid seda
on võimalik leida kogukonna liikmete endi seast. Nii
võib vabatahtlik tegevus olla heaks käivitajaks, kuid
on selge, et jätkusuutlik on siiski selline tegevus, mis
end nö ise elatab. Vabatahtliku tegevuse kaudu saadud

ideed, motivatsioon, kontaktid, omandatud oskused ja
kogemused võivad olla väga väärtuslikud, et jätkata
samal alal tööturul või ise ettevõtjana, seda eriti
noortele või neile, kes soovivad ala vahetada.
Seepärast loodame, et meie kaudu vabatahtlikuna
alustanud leiavad võimaluse samal alal panustada
kogukonda juba iseseisvalt. Paide SRIKi pakutavad
teenused on ühed sellised, mis pakuvad võimalust nö
sisse elamiseks alustada vabatahtlikuna, ent omavad
kindlasti palju suuremat potentsiaali.

Ka SRIKi enda tegevuse puhul on oluline, et see ei
jääks nö koormaks maksumaksjale, st et kogu tegevus
ei jääkski sõltuma ainult toetustest. Osaliselt on see
kindlasti õigustatud, sest pakutakse ju avalikku
teenust avalikes huvides, ent tihtipeale lähevad
majaomanike soovid kaugemale üksnes avalikust
huvist, mistõttu SRIK soovib olla valmis sellisel soovi
korral pakkuma ka tasulisi teenuseid.

Paide SRIKilt tellitavad teenused on järgmised:
Nõustamine
Paide SRIKi teabetoas (Tallinna tn 11, Paide) on
võimalik saada E-N kell 10-16 nõustamist vanade
hoonete ennistamisega seotud küsimustes. Paide
elanikele on selline nõustamine tasuta 4 tunni osas
ühe Paides asuva objekti kohta. Juhul, kui selline
nõustamine on seotud sõidukuluga, siis võime
paluda sõidukulude hüvitamist.
Muul juhul on nõustamistasu 20 eurot tunnis,
millele väljasõidu korral lisandub sõidukulu
hüvitamine.
Pakume nõustamist ka omavalitsustele ja
ettevõtjatele, et aidata valida ehitusobjektidele
traditsioonilisi ja looduslikke materjale ja töövõtteid,
aidata jälgida vastavatest tingimustest ja nõuetest
kinnipidamist ning nõustame muudel säästva
arengu printsiipidest lähtuvate valikute tegemisel.
Leho Rubise joonistus Tallinna 9 ja 11 majade visioonist
Koolitused
Peale selle, et korraldame SRIKis koolitusi,
pakume koolituspakette MTÜ-dele, omavalitsustele, ettevõtjatele. Koolitusteemad on järgmised: krohvid (lubi-, savi-, paber-, saepurukrohv),
värvid (kohupiimavärv, munaõli tempera, linaõlivärv, liimvärvid jm), vanade uste- ja akende ennistamine, looduslikud puiduhooldusvahendid
(põrandad, laudis, mööbel). Koolituse hind sõltub teemast, kestvusest, asukohast. Hinnapakkumise saamiseks võta palun ühendust.
Samuti pakume gümnaasiumitele, täiskasvanute koolidele, kutsekoolidele säästva renoveerimise valikainet (üks õppeaasta).
Vana hoone remont
Pakume vana hoone remonditeenust (remondi planeerimine, sekkumist vajavate sõlmede äratundmine, õigete materjalide ja töövõtete valik,
uste ja akede ennistamine, krohvimistööd, looduslike värvide kasutamine jms). Pakkumise saamiseks võta palun ühendust.
Vanamaterjal
Kogume vanadest hoonetest pärit vanamaterjali – ehituspalke, uksi, aknad, telliseid, katusekive, põrandalaudu, laelaudu, treppe jne. Oleme
valmis tulema appi lammutatavale objektide, et päästa taaskasutamiseks sobilik materjal. Vanamaterjali taaskasutusse andmisega on võimalik
tasuda ka ennistamisalase nõustamise eest, koolituse või remonditööde eest.
Samas pakume vanade majade ennistamiseks meie poolt kogutud vanamaterjali, seda reeglina restaureerimata kujul. Paide linna elanikele on
vanamaterjali hind tavapärasest 50% soodsam (eeldusel, et materjali kasutatakse Paide vanades hoonetes ja väärikal viisil). Samuti rakendame
50%list P.A.I.-soodustust. Ent meie praktika on olnud ka selline, et kui meie kasutuses olev vanamaterjal võiks aidata uuele elule mistahes vana ja
väärika hoone või leida muul viisil väärikat kasutust, siis oleme hinna osas äärmiselt paindlikud.
Hoonedetailide restaureerimine
Juhul, kui teile pakub huvi mõni meie valduses olev vana uks, akend või soovite lasta ennistada mõne teile kuuluva vane hoonedetaili, siis võite
esitada meile hinnapäringu. Aitame hea meelega ja mh püüame jagada oma oskusi ja teadmisi ka teile.
Majatohtri kaup
Paide SRIKist leiab Majatohtri kaubanäidiseid. Meie kaudu saab esitada tellimuse, kui soovite kauba Paidesse saada ning samuti anname toote
kasutusega seotud juhendeid, seda kasvõi kohapeal, kus toodet kasutatakse. Ka Majatohtri kaubaga saab tutvuda E-N kell 10-16.
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