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Õdusat Jõuluaega!!

Jarvamaa Kodanikeuhenduste Konverentsist
Maiko Kesküla
Hiljuti kuulsin ametnikku ütlemas:
inimeste kaasamine otsuste tegemise
juurde on üks jube vaev – tee mis sa
tahad, aga kohale arutlema tuleb heal
juhul kolm inimest ja nendest kaks on
elus kibestunud ja matavad ülejäänud
kõva häälega oma Ansipi – Laari
siunamise alla. Tõsi! Aga kas see on
tõesti kõik?
23. november tõestas vastupidist. Koigi
mõisa üsna väiksesse saali oli pressinud
ennast 120 inimest selleks, et kuulata
mida räägitakse kodanikuühiskonna
arengukavast. Pole just eriti kutsuv?
Võiks öelda et „kodanikuühiskonna
arengukava“ on ju lausa eemaletõukav
sõnapaar. Nii formaalne, nii kuiv, nii
elukauge. Kuid ei, nädal enne selle
sündmuse toimumist oli oma tulekust
märku andnud juba 70 inimest. Miks
võeti töölt päevad vabaks? Lükati kiired
toimetused ja tegemised tulevikku, et
kella kümnest poole kuueni ühe koha
peal istuda?
Sellele vastamiseks peab vaatama ühe
aasta tagasi. Just siis toimus meil

esimene kodanikeühenduste konverents.
Mitmete kodanikeühenduste toel
toimunud konverentsil seadsime kohe
tähtsad asjad ettepoole. Et, sellisel
konverentsil tuleb esiteks rääkida asjast,
lihtsalt, arusaadavalt ja mitte mökutades
või kantseliiti pritsides. Teiseks, mitte
kellegi aega ei tohi kuritarvitada,
inimestel peab olema huvitav ning jutt
peab olema nende jaoks oluline.
Kolmandaks, kodanikeühendustes
tegutsejad pole mingid kuivikud –
sündmusel peab olema meelelahutust,
tempot, emotsionaalsust ja pinget.
Ma usun, et kui keegi suudaks need kolm
asja tagada, siis pole osalemine mitte
pikk ja piinarikas kohvipauside ootamine, vaid tõeline nauding ja inspiratsiooni ning uute mõtete tekkimise koht.
Just selliseks mõtte ja inspiratsioonikeskuseks kujundasime ka Koigi mõisa
õhkkonna. Selleks vajaliku tasakaalu
loomine erinevate komponentide vahel
oli seejuures üsna keerukas.
Miks on vaja kodanikeühendustel kokku
saada? Nägemaks, et nad pole ainukesed
hullud, kes on asunud maailma muutma
ning et see mida nad teevad on meie

kogukonna säilimiseks tohutu tähtsusega. See oli sõnum, mille kodeerisime
konverentsi erinevatesse osadesse.
Tõepoolest pole ju lihtne olla eestvedaja
külaseltsis, spordiühingus, kultuuriseltsis või mõnes klubis. Tegevus tuleb
suuresti üles ehitada vabatahtlikele, kelle
motiveerimiseks on üsna piiratud
võimalused - pole palka, pole sülearvutit ega telefoni kompensatsiooni.
Sõita tuleb oma kütuse eest. Tegema
peab teiste inimeste jaoks asju, mille eest
nad pole tänulikud, vaid pigem kritiseerivad ja kahtlustavad sind petmises ja
raha oma tasku kaapimises.
Miks ma ometi peaksin siis sellesse
astuma? Sest üks vabatahtliku töö
liigutus tõstab selle tegija määratult
kõrgemale kui seda on ükskõik kes teine
palga või kasu eest töötaja. Automaatselt
omandab vabatahtliku töö tegija või
annetaja elu hoopis sügavama ja
kõrgema tähenduse. Ta otsekui rebib
ennast lahti selle maailma kapitalistlikust loogikast ja siseneb millessegi
palju sügavamatähenduslikku. Ja pole
midagi nauditavamat kui teha koos asju
inimestega, kelle väärtuseks pole ainult
raha, kelle silmis põleb tegutsemisind,
usk ja lootus.

Muidugi võib sellise suhtumisega teha
ka oma palgatööd, kuid sellele vabatahtliku töö lisamine annab elule ja selle
tähendusele hoopis uue mõõtme ja kaalu.
Ma ütleks, et lausa uue identiteedi tahu,
mis võib rasketel aegadel olla osaks
meist, mis aitab meil jääda püsima või
olukordadest läbi murda.
Teisalt on see ka panuste panemine
erinevatele kaartidele. Kui üks eluvaldkond parasjagu ei õitse, siis teine just
edeneb ja inimene saab sellele rohkem
keskenduda. Paljudel juhtudel kasvab
vabatahtlikust tegevusest ka töökoht
välja.
Järvamaa Kodanikeühenduste Konverents pani kõigesse sellesse uskuma. See
oli lisaks elavale arutelule ka kohaks, kus
jäi kõlama praktiline positiivsus – me
oleme teadlikud raskustest aga keskendume peamiselt sellele, mida siiski saab
ära teha. Sest muidu ei oleks me
vabaühendustes, kus tööd tehakse vabatahtlikult, missioonitundest, südamega ja
vastutasu ootamata. Selline emotsionaalne “power” ongi võibolla asi, mida
me igaüks kõige enam vajame, et oma
asjaga edasi minna ja mitte ära väsida.
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Kulapidude tantsud toovad inimesed jalle kokku.
Indrek Roosi
Nüüdsama saab mööda üks aastaring
esimesest tantsutoast Vodja koolis.
Seejärel on tantsutoad toimunud
keskmiselt kord kuus, alates 2010. aasta
sügisest vaheldumisi Vodja koolis ja
Paide kogukonnakeskuses. Tantsude ja
pillimängu peamised eestvedajad on
seni olnud Keiu Juurmaa, Hedi Jürgen,
Silvi Tumanskaja ja Indrek Roosi.

Teiseks käimalükkavaks jõuks oli
seltskond peamiselt täiskasvanud
kandlemängijad ning Silvi Tumanskaja
oma õpilastega, sest nii kandle- kui
lõõtsalood on peamiselt ka vanemad
või uuemad tantsulood. Eelpool
nimetatud tantsklubid on pea alati
toimunud koos pillimeeste ja -naistega.

need, kes mingil põhjusel tantsida ei
saa, aga tunnevad heameelt pillimängust ja kogunenud seltskonnast nii
nagu külapidudelgi see ikka on olnud.
Keiu vaatenurk:
Minul oli hea meel, et Indrek siin Vodjal

Tegemist on kõigile huvilistele avatud
ettevõtmisega, samuti ei ole vanusepiirangut. Tantsutuba on nimelt koht,
kus saab ennast liigutada mugavalt ja
seltskondlikult: õppida ja tantsida
tantse, mis on meieni jõudnud
vanavanemate ja varasemastki ajast.
Reinlender, Aleksandra valss, Sterni
polka jpt tantsud on õpitavad koha peal,
mõningaste näpunäidete abil.
Sellised kõigile avatud aastaringsed
tantsuõpitoad on toimunud järjepidevalt ca 15 aastat Tallinnas ja Tartus.
Mujal on olnud tegevus lühem või
katkendlikum. Praegu toimub tantsuklubisid peale nimetatud linnade veel
Pärnus, Värskas, Jõelähtmel, aga külas
käiakse ka Lätimaal Riia ja Cesise
tantsuklubides. Sel põhjusel osatakse
ka meil Läti ja teiste „sõbralike maade“
tantse. Ka siinsed eestvedajad on oma
oskused saanud tantsuklubis teiste pealt
õppides.
Keiu Juurmaa on isa poolt Järvamaa
juurtega, kuid töökoht Vodja kooli
inglise keele õpetajana on teda selle
kandiga uutmoodi sidunud. Keiu
tantsuoskus ja -rõõm on olnud üheks
tantsutoa käimalükkamise eelduseks.

pole vaja mitte midagi muud, kui vaid
seda, et tantsujõud enne pillimehe
näppe ära ei raugeks!
Seni on kõik inimesed tantsud selgeks
saanud ja kõik kohaletulijad ka kasvõi
esimesi kordi elus tantsinud. Ja ikka
noored ja vanad läbisegi, keskealised
nende keskel. Vahel mõni küsib, kas
igav ei ole juba seitse aastat samu tantse
tantsida, aga kus need siis samad on, kui
partner vahetub. Või milline inimene
ongi iga päev sama, et temaga iga kord
sama tantsida on? Ja kui küsida, et miks
noored Tartu üliõpilased omavahel
tahavad neid vanu tantse tantsida, siis
võib vaid mõelda sellele, kus noored
vanasti kokku said. Tants ja inimestevaheline keemia on ikka sama, olgu siis
salsa-, disko-, või reilenderipõrandal.
Aga DJ on siin hoopis lõõtsamängija
või pillimändija sõrmed kandle kümnel
keelel.
Kuidas põlisest paidekast Silvi
Tumanskajast lõõtsamängija sai?

Siis saigi välja öeldud ootus: millal me
siis midagi iseendale toredat teeme,
näiteks perede lauluringi või tantsutoa
vms? Et ootasime lisaks pereliikmetelesõpradele osalema ka Vodja kooli
õpetajaid ja õpilasi, siis on Vodja kool
seni andnud oma ruume tasuta kasutada. Sama toetav ja õdus on olnud
kogukonnakeskuse õhustik. Kaasalööjaid on olnud seni kuuest Järvamaa
vallast ja Paidest. Osalejateks on ka

asja ette võttis ja Hedi ning Silvi kampa
kutsus. Mälestused lapsepõlves tantsitud polkadest ja vägevatest Norra
vanaisadest, kes mind keerutasid, on
jätnud oma jälje. Sellepärast olen alati
arvanud, et just tantsupõrandal saavad
mitu põlve kokku ja kõigil on ühine asi
ajada, sammud on ikka samad. Siin
Järvamaalgi on mitmed inimesed
rääkinud, kuidas nad vanaemaga tantse
õppisid – nüüd on nad ise vanaemad ja
võivad tantse õpetada noortele. Karta

1991.aastal asusin õppima Viljandi
Kultuurikolledžisse rahvamuusika
erialale.
Tantsuks hakkasin mängima juba
kooliajal. Tol ajal toimus tantsutuba ka
Viljandis ja meil noortel moosekantidel
oli soovituslikult kohustuslik seal
mängimas käia.
Nüüd satun ehtsatele külapidudele tihti
mängima: simmanid, külade kokkutulekud, jaanipeod.
Oma rahva pärimuskultuuri peab
hoidma ja väärtustma. Seda on
tantsides, lauldes ja pilli mängides väga
hea teha.

Taaskasutus – kestlik majandamine.
Rainer Eidemiller
Nn majanduskriisi üks hea tagajärg on
see, et raisatakse vähem. Lihtsalt raha
pole enam piisavalt. Poolsunnitult tuleb
nüüd mõelda ressursside palju säästvamale kasutamisele. On see mingi ajutine
hädaabinõu, millest järgmise buumiga
jälle üle saadakse? Loodetavasti mitte.
Ressursse tulebki senisest säästlikumalt
kasutada, sest vastasel juhul neid lihtsalt
enam ei jätku või nad muutuvad enamiku
jaoks liiga kalliks.
Ehitus on üks valdkond, kus saaks
senisest palju säästvamalt hakkama.

Esiteks ei pea alati ehitama uut, vaid võib
ennistada vana. Teiseks ei pea ennistamisel kasutama uusi materjale (mille
tootmine, transport jms koormab täiendavalt keskkonda), vaid olemasolevat
saab võtta taaskasutusse. Näiteks
külaseltside hooneid ei pea tingimata
alati eurorahadega nullist üles ehitama
või euroremontima, vaid tihtipeale saab
mõne vana kena maja olemasolevaid ja
traditsioonilisi materjale kasutades palju
säästlikumalt taastada ning hubasemaks
muuta. Lisaks arendab selline tegevus
kohalikku ennistus- ka käsitööoskust,
mis on samuti aina jätkusuutlikum, või
nagu nüüd öeldakse “kestlikum” ettevõtlusvorm.
Olemasoleva materjali ning
traditsiooniliste töövõtete kasutamine levib uue suunana
kogu maailmas. Eestis on seda
rida ajanud säästva renoveerimise infokeskused juba
aastaid. Paide SRIK on samuti
asutanud oma taaskasutuses
ehitusmaterjalide lao, kust saab
soodsa hinnaga osta vana
ehituspalki, uksi, aknaid, katusekive jms. Teavet pakutavate

materjalide kohta saab praegu veebilehel
www.weissenstein.ee.
Paistab, et see tegevus saab Paides veidi
hoogu juurdegi. Sel aastal liitus Paide
SRIK sellise keerulise nimega projektiga
nagu EL elukestva õppe Leonardo da
Vinci uuendussiirde projekt"Arche".
Projekti eesmärgiks on Euroopa arhitektuuriajaloo ja arhitektuurimälestiste
säilitamine nn ehitisarhiivide asutamise
ning erialameistriteni arhitektuuripärandi säilitamise alase teabe viimisega
koolituste ja töötubade kaudu. Lihtsamalt öeldes toetatakse selle projektiga
just sellist “innovatiivsust”, mida
SRIKid Eestis ja ka Paide SRIK on juba
aastaid viljelenud: koolitused ja töötoad
traditsiooniliste ehitusmaterjalide ja oskuste levitamiseks ning vanade ehitusmaterjalide ja detailide taaskasutus.
Projekti koordineerib Saksamaal, Leipzigis asuv Wisamari haridusinstituut, ent
projekti sisu pärineb Leipzigi lähedal,
Trebsenis asuvalt MTÜ-lt Bergezentrum
Trebsen, kus asub vanade ning
restaureeritud ehitusmaterjalide ladu (vt
http://www.bergezentrumtrebsen.de///
ba-start.html). Väga oluline erinevus

Eesti SRIKidest on see, et taaskasutusse
antavad materjalid on eelnevalt korralikult restaureeritud. Samuti korraldatakse keskuses koolitusi, töötubasid
ning lausa 3-aastaseid käsitöö- ja
ennistuskursuseid, mille tulemusel
väljastatakse osalejatele ka meistritunnistus.
Projekti eesmärgiks on asutada ja
arendada samasuguseid keskusi kõigi
nelja partneri asukohariigis - lisaks
Saksamaale ka Eestis, Itaalias ja Türgis.
Paide SRIKi jaoks tähendab osalus seda,
et olemasolevat ladu laiendatakse ning et
pakutav taaskasutuses ehitusmaterjal
saab olema senisest kasutamisvalmim –
laost saab edaspidi osta juba ennistatud
kaupa. Lisaks luuakse kõigi nelja
partneri jaoks ühine veebikeskkond, kus
jagatakse nii ennistussoovitusi Euroopa
eri osadest, kui ka juba kogutud
taaskasutusvalmis vana ehitusmaterjali.
Projekti lõpptähtaeg on 2012 oktoober.
Loodetavasti aitab sedalaadi taaskasutus
ellu viia mitmeid ideid, mis muidu
jääksid ehk rahapuudusel tegemata.
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Jarvamaa teed muinasaja lopul AD 1200
Valdo Praust
www.mois.ee

Nii Järvamaa kui ka kogu Eesti
kohta on varaseimad täpsed
kaardid säilinud 17.-18. sajandist.
Varasemat ajaasustuspilti ja
teedevõrku on võimalik rekonstrueerida
ajalookirjelduste, allesolevate teelõikude, looduslike
olude ja muude killukeste põhjal.

ja Vodja tulnud tee. Edasi läks tee
üle soosilla Mäost Paidesse ning
sealt edasi läbi Reopalu ja Väätsa
Piiumetsale, kus ta ristus
Tallinna–Viljandi (Rävala–Sakala)
teega. Piiumetsalt edasi läks tee
läbi Rumbi soo (alles on sohu
ehitatud ajalooline teetamm) ning
edasi üle Kädva Palukülasse. Seal
(hiiemäe külje all) hargnes tee
kolmeks – vasakpoolne haru viis
Lelle, Kenni ja Kergu kaudu Pärnu
(Soontaganale) . Ülejäänud kahte
haru pidi sai Läänemaale
(Saaremaale) ja Süda-Harjumaale.
See tee oli tollal ainus suvine
liikumistee Järvamaa-Alempoisi
aladelt Harjumaa, Läänemaa ja ka
Pärnu suunas – alternatiiv oli minna
vaid kauge lõunapoolse ringiga üle
Viljandi ja Kõpu hilisema Tihemetsa
suunas või siis põhjapoolse ringiga
üle Kuimetsa ja Juuru.
Ka praeguse Tallinna–Tartu
maantee lõiku Mäost Kose-Ristini
tollaste suvist teede hulgas
läbipääsmatute soode tõttu veel

Mõlemad harud viisid Mõhu
(hilisema Põltsamaa) kaudu Tartu
(Ugandi) suunas, mistõttu käis
oletatavalt suur osa talvisest
liiklusest Tallinnast (Rävalast) Tartu
(Ugandi) suunas läbi Paide.
Alempoisi idaservas asuv Paide
linnus tekkis
tõenäoliselt selle
tähtsa paiga kaitseks, kus talitee
läks risti üle olulise suvise
(aastaringse) tee.
Koos põhjenduste ja pikemate
selgitustega sai see teedevõrk lahti
seletatud novembris 2010 toimunud Koeru ajaloopäeval. Sealse
ettekande DVD-varianti saab
tellida veebilehelt
www.nahkanuia.net.
Valdo Praust (sünd. 1970)
·Hariduselt ja erialalt IT spetsialist,
kuid viimased 12 aastat on hobi
korras tegelenud süvitsi Eesti
mõisatega, viimastel aastatel ka
teedevõrgu ja asustuse ajaloo
uurimisega
·Eesti mõisaportaali www.mois.ee
autor ja omanik

Mustjöe,
Rävala

se,
Ko ala
v
Rä

Muinas-Järvamaa hõlmas hilisemate Ambla, Peetri, Järva-Jaani,
Koeru ja osalt ka Anna kihelkondade alasid, ulatudes ida pool
Ebavere mäeni ning Tartu–Rakvere
maanteeni. Selle keskuseks oli
Kareda (Peetri) ümbrus, kust lähtus
tänini äratuntav sirge kiirtekujuline
teedevõrk üle kogu Järvamaa. Türi
kihelkond ja Paide moodustas
tollal Alempoisi väikemaakonna
keskusega Alekülas (Türi-Allikul).
Praeguseid Tallinna–Tartu ja
Tallinna–Narva maanteid suviste
kaugteedena tollal olemas polnud.
Suvine liiklus Tallinnast neis
suundades käis läbi Saha, Kiviloo,
Alavere ja Voose ning edasi (Järva
aladel) kuni Lehtmetsa ristini, kus
tee hargnes kaheks. Rakvere
(Virumaa) haru läks sealt üle
Jäneda, Rägavere, Jootme, Tapa ja
Kadrina; Tartu haru aga põiki läbi
Järvamaa: Albu, Kaalepi, Ageri,
hilisema Järva-Jaani, Visusti,
Koeru, Ervita ja Preedi kaudu
Piibele, sealt üle Põltsamaa jõe
ning edasi Selli (hilisema Vägeva)
ja Kärde kaudu Vaiga (Vaiamaa)
aladele.
Talvisel Tartu teel oli kaks otsemat
lõiku. Esimene oli Voose ja hilisema
Järva-Madise kiriku vahel, kus ta
kulges Jägala jõe soist ülemjooksu
pidi. Teine talitee lõik ühendas otse
Koerut ja Kärdet, minnes Rõhult üle
Nahkanuia, Haava ja Nava ning
seejärel põiki üle Endla järvejää.
Tartusse jõuti sealt läbi Pikaperse
koolmekoha (hilisem kõrtsikoht)
Pedja jõel ning edasi üle Laiuse,
Kuremaa, Palamuse, Nava, Lähte
ja Vasula. Selle tee äärde püstitasid
harjulased Voose ning vaialased
Ripuka (Riole) teetõkkelinnuse.
Ka praegust Piibe maanteed
Aegviidust üle Pillapalu Soodlasse
tollal polnud. Selle asemel oli
Tallinna–Rakvere talitee, mis lõigul
Jäneda–Nelijärve–Aegviidu kulges
mööda praegust Piibe maanteed,
sealt otse aga üle soise Kõrvemaa
metsaala Mustjõe (algselt –
Mustvete) kõrtsikohta (Muinas-

Järvamaa piirile), kust mindi mööda
Rävala alasid edasi Arudevahe
kõrtsikoha, Kaunissaare ja Kaugemäe kaudu hilisemasse HarjuJaani kihelkonnakeskusse ning
sealt omakorda Haljava ja Jõelähtme kaudu Tallinna. Nimetatud
teede tähtsasse risti, Jänedale,
rajasid järvalased teetõkkelinnuse.
Tähtis Tallinna–Viljandi (Rävala–Sakala) maantee läbis Alempoisi alasid. Alempoisini jõudis ta
Nabala, Tuhala, Kanavere, Kirivalla, Habaja, Vaopere ja Kuimetsa
kaudu. Alempoisis kulges tee trassil Vahastu– Piiumetsa–Änari–Lokuta–Türi ja edasi Viljandisse
mööda praegust maanteed.
Vahastus asus alempoislaste poolt
püstitatud teetõkkelinnus (piirilinnus).
Järvamaa idapiiril kulgenud Tartu–Rakvere (Ugandi–Virumaa)
maantee on praegugi samas
kohas. Selli juures (hilisemas
Vägeva kõrtsikohas) lahknes ta
Tartu–Tallinna maanteest ja kulges

Tarbatu
,
Ugand
i

üle Rakke ja hilisema Väike-Maarja
(algselt Kassisaba) Rakverre.
Virulased püstitasid selle tee äärde
Agelinde teetõkkelinnuse (Äntu
Punamägi), järvalased (oletatavasti) veidi lõuna poole Rakke
linnuse.
Neljas Muinas-Järvamaad puudutanud suvine kaugtee kulges idast
läände. Tee sai alguse Mäo ristist
(kolmnurgast), kus omavahel said
kokku Mõhust (Põltsamaalt) tulnud
tee (praegune Tallinna–Tartu
maantee) ning Karedalt üle Öötla

polnud. Talviti sai Tallinnast
Paidesse mööda üsna sirgelt
kulgenud taliteed pidi. Kirivallas
lahnkes see talitee tollaselt Sakala
(Viljandi) maanteelt, minnes edasi
otse üle soode läbi Vaopere, Kadja,
Aela,Vissuvere ja Röa, ning jõudis
hilisema Paide linnuse all välja
suvisele teele. Sama talitee jätkus
Paidest lõuna pool Tartu suunas,
hargnedes peale Mündit kaheks
haruks. Läänepoolne haru jõudis
välja Prandile, idapoolne haru aga
Nurmekunnas asunud Laimetsa.

·Tema sulest on senini ilmunud 8
mõisateemalist raamatut
·On esinenud Järvamaa erinevates
paikades viis korda mõisate ja Eesti
teedevõrgu ajaloost
·Koerus 26. novembril 2010 toimunud ettekande jaoks rekonstrueeris
muuhulgas Järvamaa muinasaegse asustuse ja teedevõrgu pildi
·On püstitanud hüpoteesi, et
Järvamaa sai oma nime üle Endla
järve kulgenud tähtsa talitee järgi
kui "Järvetagune maa"
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– mis see on?
Rainer Eidemiller
1. jaanuaril 2011 oleme ilma oma rahast
– kroonist ning võtame üle euro.
Tegelikult võib aga vähemalt Järvamaa
oma raha siiki alles jääda, ehkki mitte
küll kroon, sest alates 1. maist 2010
kehtib siin päris oma kohalik raha. Selle
„raha“ nimi on P.A.I. ning ehkki
juriidiliselt on tegemist väärtpaberi
(sooduskaardiga) toimib ta täpselt
samamoodi nagu iga teine raha. Päris
esimene küsimus on kindlasti – kas see
on üldse seaduslik? Jah, on küll, sest
tegemist ei ole rahaseaduse mõttes
“seadusliku maksevahendiga”, mis
peab olema alati kõigile kohustuslik,
vaid nn “lepingulise maksevahendiga”,
mis kehtib ainult siis, kui müüja ja ostja
on selle kasutamisega nõus, st sellise
“oma raha” kasutamist ei saa kunagi
teiselt poolelt nõuda.
Sõnal P.A.I. on mitu tähendust. Esmalt
on see kahtlemata seotud Paide linna
nimega, kus seda välja andma on
hakatud, teiseks aga selle „raha“
eesmärgiga – antakse teda tegelikult
otsekui tänuks (pai) kogukonnale
tehtud töö eest. Ja lõpuks võib teda ka
lahti mõtestada kui Paide Arengu
Instrument või hoopis ... Paide
Armastab Inimesi. Aga millega siis
ikkagi tegu on?
Tegu on päris paberist rahatähega, mida
on välja antud kolmes vääringus – 1, 5
ja 10.
P.A.I.d võib nimetada
„kogukondlikuks maksevahendiks“ –
st seda saab kasutada ainult Järvamaal
ning ainult kohalike toodete või
teenuste eest tasumiseks. P.A.I.
eesmärk on sel moel toetada kohalikku
arengut. Kui inimestel on vahendeid
(aega, oskusi, aiasaadusi, kaupa mida
rahapuudusel ei suudeta osta aga mis
võiks olla palju suuremas käibes jne)
ning teiselt poolt nende ostjatel puudub
„päris raha“, siis miks mitte leppida
kokku omavahelises maksevahendis?
Selles pole absoluutselt midagi uut.
Sellised nn kohalikud või regiorahad
võidavad aina enam populaarsust kogu
maailmas ning tõestavad oma
elujõulisust. Eri hinnangutel on
maailmas kasutusel 2500-5000
erinevat kohalikku „raha“ (neist vanim,
mis siiani toimib on Šveitsis kasutuses
olev WIR). Nende kõikide eesmärk on
toetada kohalikku arengut, hoida
ressurssi kohalikus kogukonnas, mitte
lasta seda siit välja viia. Tegemist ei ole
rahaga, mis peaks „ametlikku raha“
(kroon, euro) asendama, vaid töötama
selle kõrval paralleelselt – et mõlemad

toetaksid teineteist.
P.A.I. väljaandmise ajendiks ei olnud
lihtsalt soov seda trendi jäljendada või
teha midagi ebatavalist, vaid põhjuseks
oli praktiline vajadus. Paide
kogukonnakeskuses (Tallinna tn 11),
kus peamiselt on tegutsenud Paide
SRIK ent kuhu nüüd on tulnud juurde
kunstiklubi, käsitöökeskus,
taaskasutuslaat, welopark ja
vabatahtlike keskus, on kogunenud
rohkelt vahendeid ja teenuseid, mis
võiksid olla võimalikult palju kasutuses
– taaskasutuses ehitusmaterjalid,
koolitused, töövahendid, taaskasutuses
jalgrattad jne. Samas panustavad paljud
inimesed kogukonnakeskusse oma
vabatahtliku tööga. Et teha kuidagi
lihtsamaks selle töö eest tänamist,
millel oleks praktiline väärtus ning
soodustuste andmist, antigi 1. mai
talgutel käiku P.A.I., mida antaksegi
välja kogukonnale tasuta osutatud
tööde või teenuste eest. Seejuures ei pea
sellist tööd tegema sugugi ainult
kogukonnakeskuses, vaid tegu võib
olla ükskõik kelle poolt korraldatud
tööga, millega panustatakse kogukonda
– et osalejatele P.A.I.sid välja anda
tuleb oma plaanidest lihtsalt teavitada
P.A.I. väljaandmist korraldavat
s e l t s i n g u t P. A . I . d e P a n k
(pank@weissenstein.ee).
Ühe P.A.I. väärtus on üks töötund
(sõltumata tööst). Kuna Järvamaal on
ühe töötunni tasu keskmiselt umbes 50
krooni (oleme selle “ümardanud” 3
euroks), siis see ongi P.A.I. nö kursiks.
Sama nö kursi järgi saab P.A.I.sid ka
kasutada. Näiteks: Paide SRIKis on
võimalik osta taaskasutuses ehituspalki
P.A.I. hinnasoodustusega 50%. See
tähendab, et palgi hinna korral 2
eurot/jm tuleb ostes 3 meetrit palki (6
eurot) tasuda selle eest 3 eurot ja 1
P.A.I. Sama põhimõte kehtib muude
teenuste ja kaupade ostmisel – reeglina
saab P.A.I.dega tasuda mingi osa
hinnast. Koha, kus maksmisel saab
kasutada P.A.I.sid tunneb ära kleepsu
järgi „Kaupleme P.A.I.des“.
JÄTKUB!
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Marka ja aita
andekaid noori!
Alo Aasma
Teeneka Paide pedagoogi, koolijuhi ning maleõpetaja Hillar Hanssoo pärandvara
põhjal asutatud Paide linna andeka lapse sihtkapitali loomisest möödus 19.
detsembril kaheksa aastat.
Alates 2004. aastast, mil esimesteks stipendiaatideks said 19 andekat Paide noort,
on sihtkapitali abil stipendiume määratud kokku 208 tublile Paide kooliõpilasele.
Lisaks õpilastele määratud stipendiumitele on sihtkapitalist toetatud ka Järva noorte
maleklubile, nagu nägi ette Hillar Hanssoo.
Aastate jooksul on stipendiumiga tunnustatud Paide noori, kes on andekad kas
õppetegevuses, löövad aktiivselt kaasa koolivälises tegevuses ning esindavad
seeläbi edukalt nii oma kooli, linna kui ka maakonda, on lootustandvad noored
muusikud, sportlased ning muidu eeskujulikud õpilased.
Järgmised stipendiumid andekatele noortele paidelastele antakse sihtkapitali poolt
üle veebruaris Vabariigi aastapäeva paiku. Kandidaate saavad veebruari alguseni
Paide linnavalitsusele esitada kõik soovijaid. Sihtkapital „Andekas laps“ kutsub
kõiki üles annetuste näol ka sihtkapitali tegevust toetama, et väärikalt ära märkida
kõiki neid andekaid õpilasi, kes seda väärivad. Annetatav summa pea olema
ilmtingimata suur, tähtsam summast on annetus ehk tublide noorte toetamine
iseenesest..
Sihtkapitali „Andekas laps“ heategevuslik arveldusarvele SEB pangas on
10030228771016, Sihtkapitali heategevuslik arveldusarvele SEB pangas on
10030228771016, makse saajaks tuleks märkida Paide linnavalitsus
Hillar Hanssoo oli aastatel 1973-1977 Paide 1. keskkooli ja 1977-1988
ühisgümnaasiumi eelkäija, Paide 3. keskkooli direktor. Juba eluajal legendi staatuse
pälvinud Hanssoo oli tuline male ja maleõpetuse eestvedaja ning ajalooõpetaja,
kelle sünnist möödus 15. oktoobril 83 aastat.
Käsitöö Katsikud korraldab talvisel koolivaheajal
Paide kogukonnakeskuses (Tallinna 11 Paide) mitmeid töötubasid lastele:
27. detsembril “Rütmipäev”
Valmistame ise rütmipille, mileks oleks trumm ja jauram.
Kui instrumendid valmis siis prooviksime nende pillidega ka häält teha.
28. detsembril küünlapurkide meisterdamine
Õpime salvrätitehnikat, lisaks mängud lastele
29. detsembril vitraažipäev
Valmistame PVAga vitraaže. Vahepeal voldime, mängime ja
kuulame muinasjuttu
30. detsembril “Teeme ise unenäopüüdja”
Kui unenäopüüdjad valmis, võib jälle maha istuda ja rääkida
oma unenägudest.
Kõik töötoad algavad kell 12 päeval.
Lapsi ootame alates viimasest laseteaia rühmast kuni neljanda klassini.
Tasu: üks päev 25krooni, kõik päevad koos tasudes 75 krooni
Eelregistreerimine: Katrin telefonil 5216861 või e-mailiga katsik6@hot.ee

TAASKASUTUSKESKUS on avatud reedeti ja laupäeviti
kell 10-14 Paides Lai tn 5 (endine Kino).
Müügil kasutatud mööbel, riided, jalatsid, lauanõud, raamatud, heliplaadid,
lastekaubad jt. Võtame vastu kõike taaskasutatavat kaupa.
Suuremale kogusele mööblile tuleme ise järele. Info tel: 563 570 05

Tiraaž: 1000 eks. Leht on trükitud Kuma trükikojas.
Antakse välja: üks kord kuus.
Väljaandja: KoosOleku Toimetus (Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel läbi Järvamaa Vabatahtlike Keskuse ja Paide SRIKi)
Toimetajad:
Heli Aade (heli@komitee.ee)
Alo Aasma (alo@paide.ee)
Rainer Eidemiller (rainer@weissenstein.ee)
Maiko Keskküla (maiko@jarvamv.ee)
Kontakttelefon: 58181261
E-post: ajaleht@weissenstein.ee

Toimetuse asukoht: Paide kogukonnakeskus (Tallinna tn 11, 72713 Paide)
KoosOleku väljaandmist saab toetada annetusega Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühenduse pangakontole nr 221050527752 (Swedbank)

KoosOleku väljaandmist toetab:

WEISSENSTEIN

