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Tule Jarvamaa Teeme Ara TALGUTELE 7.mail!
Argo Loo
Teeme Ära 2011 Järvamaa koordinaator
t: 5323 7892, jarva@vabatahtlikud.ee
www.teemeara.ee

tuve@jjaani.ee
*Seliküla Jalgsema külaseltsi külamaja ümbruse korrastus, Heli Kark, t 5346
4913, helikark@gmail.com
* Järva-Jaani pastoraadi ja kiriku ümbruse korrastamine, Katrin-Helena Melder,
t 53435774, katrinmelder@hotmail.com,

Kareda
*Järva-Peetri ja Kadastiku kalmistu korrastus, Lea Heinaste, t 5340 6396,
lheinaste@hot.ee
*Müüsleri külas Vabadussõja lahingu mälestussambaplatsi korrastus,
Taimo Jätsa, t 523 7424, Taimo@kareda.ee
*Müüsleri pargi koristus, Helena Siiroja, t 5191 4282, helena.siiroja@mail.ee
*Öötla mõisa pargi korrastamine, Anneli Piirsalu, 55601805,
piirsalupere@hot.ee
* Esna vana vallamaja heakorratalgud, Tõnu Taal, t 5027221,
ttaal54@gmail.com,

Koeru

2010. aasta talgupäeval korraldati üle Eesti 1130 talgut, millel osales 31 299
inimest (2,27% Eesti elanikest). Tänavuse aasta 19 aprilliks oli kirjas 560 talgut,
neist 36 Järvamaal. Registreerudes talguteks aitad talgujuhil talguid planeerida
(tööriistad, toit jne). Talgutele saab end kirja panna www.teemeara.ee
veebilehel, Swedbanki kontorites, pangabussis ning telefonil 535 647 22,
samuti Teeme Ära Järvamaa koordinaatori
kaudu
t: 5323 7892,
jarva@vabatahtlikud.ee

Albu vald

*Koeru kalmistu kauniks, Elve Bender, t 528 8204, elve.bender@gmail.com
*Preedi mõisapargi korrastus, Jaak Tammik, t 5814 5847, jaak1@hot.ee
*Vao küla laste mänguväljaku platsi korrastamine, Vao lasteaia ümbruse ja
piirdeaia korrastamine,
Peep Kristal, t 5104547, peep@renek.ee
*Koeru Vabaduspargi talgud, Ellar Seidelberg, t 56988443,
eseidelberg@gmail.com
* Salutaguse seltsimaja ümbruse heakord, Virve Kluust, t 5083583,
virvekluust@hot.ee

Koigi
*Sõrandu külatalgud, Kaie Altmets, t 5309 0883, kaiealtmets@hotmail.com
*Prandi allikate ümbruse korrastus, Õnne Põllumets, 5625 0100,
onnepollumets@hot.ee

*Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse staadioni uute piirdeaedade ehitus ja
terviseradade korrastus, talgujuht Kalju Kertsmik, t 521 4270, kertsmik@albu.ee

Paide linn

Ambla

vaata lk 2

*Maarjamõisa küla talgud, Ants Aasamets, t 512 1388, ants@aliq.ee
*Ussimäe kultuurihoiuala võsast puhastamine ja lubjaahju küttekolde
taastamine,
Toomas Lemming, t 5666 5252, toomas.lemming@mail.ee
*Aravete kultuurimaja ümbruse, pargi ja võidutule aluse korrastamine,
Janet Varinurm, varinurmj@hotmail.com, t 51931486; Annika Rohi,
annika@ambla.ee, t 58005285
Imavere
*Hermanni külaplatsi koristamine, Malle Siilak, t 523 3358,
Malle.Siilak@mail.ee
*Eistvere mõisapargi korrastamine, Merike Touart, t 5013370,
merike.touart@gmail.com
* Kikevere kalmistu ja lähiümbruse korrastus, Mart Mäemets, t 5049381,
mart.maemets@gmail.com

Paide vald
*Puude istutamine Keelutsooni rajatiste juurde, Jaano Rässa, t 5563 8800,
keelutsoon@keelutsoon.ee
*Sargvere heakorratalgud, Milvi Mihkelsoo, t 5332 2920, milvi180@hot.ee

Roosna-Alliku
*Esna mõisa talgud, Siive Penu, t 529 8252, siive.penu@meta.ee

Väätsa
*Väätsa Kiigepark võsast puhtaks , Jarno Laur, t 516 7879, jarno.laur@vaatsa.ee
*Väätsa mõisapargi korrastus, Evelin Puntso, t 5199 0447,
evelin.puntso@mail.ee
*Reopalu küla Kase tänava heakord, NB! 8 mail, Sirlika Loitmets, t 5858 6006,
sirlika.lauk@mail.ee

Järva-Jaani

Türi vald

*Alevi majanumbrid korda, Tuve Kärner, t 514 9485, tuve@jjaani.ee
*Karinu mõisapargi koristus, Aime Kallandi, t 5649 0522,
aime.kallandi@gmail.com;
Tiia Meema, t 516 2229, tiiameema@hot.ee
*Roopi Hallimäe 103. sünniaastapäevaks sünnikoha korrastus,
Aime Kallandi, t 5649 0522, aime.kallandi@gmail.com
*Vanatehnika varjupaigale peoplatsi ehitamine, Tuve Kärner, t 514 9485,

*Oja talu kadastiku korrastamine, Allan Anniste, t 5647 4390, allanile@hot.ee
* Kabala pargi talgud juba 28. aprillil 2011!, Katre Saar, t 53003987,
Kabala.rahvamaja@tyri.ee
*Türi Kesklinna kalmistu heakorratalgud 29. aprillil, Silvi Lukjanov,
registreerimine 384 8200 ja 3848257 või kirjalikult vallavalitsus@tyri.ee
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Kuidas olla vabatahtlik
Järvamaa Vabatahtlike
Keskus
Oled vahel tundnud, et tahaks teha
midagi ühiskonna või kogukonna jaoks
kasulikku aga ei tea täpselt mida ja kus?
4. ja 9. märtsil toimusid Järvamaa
Vabatahtlike Keskuses (JVK) koolitused ja ümarlauad, milledel selgus et
paljudel inimestel on selline soov, ent
vähesetel on aimu sellest, et kus ja mida
oleks vaja teha. JVK küll peamiselt viib
vabatahtlikke ja neile tegevust
pakkuvaid ühendusi omavahel kokku,
ent kuna me tegutseme Paide kogukonnakeskuse majas, kus käib samuti
hoogne vabatahtlik tegevus, siis
tegelikult on ka siin pakkuda päris
mitmekesist rakendust. Osa sellest on
rohkem ühekordsete etetvõtmistega
seotud, osa veidi alalisem tegevus.
Näiteks toimuvad meil aeg-ajalt
talgud. Peamiselt tegeleme praegu
Tallinna 9 ja 11 hoonekompleksi
korrastamise ja pisut ka remondiga.
Püüame seda teha nn säästva ehituse ja
renoveerimise põhimõtetega kooskõlas, nii et kes tahaks panustada oma
tööd ja aega kahte vanalinnas asuvasse
ajaloolisse hoonesse ja saada pisut ka
lisateadmisi selle kohta, on kindlasti
talgutele teretulnud. Sama teretulnud
on aga ka oma ala spetsialistid, kes
aitaksid näiteks tagada selle, et ehitusvõi ümberehitusprojektidest täpselt
kinni peetakse või et tööohutuse
nõuded oleksid järgitud. Muidugi ei pea
kõik ehitama või renoveerima, vaja on
tegeleda ka heakorraga ja talgulistele
talguroa pakkumisega.
Aga mõned teised tegevused, kuhu
ootame vabatahtlikke ning kus
vabatahtlikud võivad omandada kasulikke oskusi või teadmisi, on pisut
alalisemat laadi, näiteks:
Taaskasutuses ehitusmaterjalide
kogumine ja müük – meil on läinud
käima koostöö mitmete Euroopa
partneritega, et vanu ja väärtuslikke
ehitusmaterjali koguda, restaureerida ja
taaskasutusse anda;
“Majatohtri” kaupluse töö korraldamine – hea võimalus saada väljaõpe
ja kogemus säästval renoveerimisel ja
restaureerimisel kasutatavate värvide,

krohvide, õlide, vahade jm viimistlusmaterjalide või selleks sobivate
tööriistade ja –vahendite kohta;
Renoveerimiskoolituste korraldamine, sh koolitustalgud vanalinnas
– võimalus saada kontakte ja teadmisi
renoveerimisvaldkonna spetsialistidelt
ja panna proovile oma organiseerimisvõime;
Vabatahtlik muinsuskaitsealane
tegevus – Paide vanalinn vajab kindlasti arendamist, hoonete seisukorral
tuleb silm peal hoida, koguda soovitusi
nende korrashoiuks, koguda hoonete
ajaloo-alast teavet jms. See võib olla
hea kogemus, kui eesmärk on hiljem
muinsuskaitse valdkonnas tegutsema
asuda;
Puidu- ja metallitöökoja tegevuse
korraldamine – kogukonnakeskuses
on üks päris hästi komplekteeritud
puutöökoda, mis tuleks käiku saada:
korraldada seal koolitusi ja seada sisse

konnakeskusega seotud teavet;
Welopargi (taaskasutuses jalgrattad)
tegevuse korraldamine – selle projekti
tahame käivitada kevadel, eesmärgiks
on teha korda mõned vanad jalgrattad ja
hakata neid Paides ja ümbruskonnas
välja laenutama – lihtsalt üks tore
tegevus vabatahtlikule;
Kogukondliku ajalehe toimetamine
ja levitamine – praegu ilmub meil kord
kuus ajaleht KoosOlek, sinna tuleb
kirjutada või leida artikleid, uudiseid
jms. Keda huvitaks veidi proovida
sellist vaba ajakirjaniku tööd, siis tulge
proovima;
Projektitegevus (projektide kirjutamine ja haldamine) – kel projektikirjutamises kogemusi – olete väga
oodatud :)
Väliürituste korraldamine (laadad,
töötoad jms) – see on lihtsalt tore
kogemus: tuua suured massid kokku
laadale, töötubadele, kontserditele jms.
Meil on pisut kogemust, abikäsi ja palju
ruumi selle jaoks;
Kohaliku maksevahendi P.A.I. käibe
korraldamine – jah, “oma raha”!
Tahaksid olla pankur või lihtsalt elada
sisse sellesse, kuidas rahasüsteem
toimib? Miks mitte alustada vabatahtlikuna?
Ilmselt on veel palju võimalusi, mille
peale me ise lihtsalt ei tule. Nii et tule
kohale ja vaatame, ehk leiaksid JVK
kaudu midagi huvitavat enda jaoks.

ka näiteks Paide elanikele võimalus
oma tarbeks töökodasid kasutada. Siit
võib samuti saada oskusi, kontakte ning
võimaluse alustada päris tasuvate
projektidega;
Kunstigalerii töö korraldamine –
Paide oma galerii kogukonnakeskuses
võiks olla kindlatel päevadel avatud
ning galerist võiks külalistele näitusi
tutvustada, samuti aidata galeriis
näitusi korraldada;
Kodulehtede haldamine, IT-töö –
meie tegevusega seotud kodulehed
sisaldavad päris palju teavet, seda
tuleks võibolla senisest tõhusamalt
organiseerida, leida paremini töötavaid
tehnilisi lahendusi jms;
Tõlketööd (inglise-eesti-inglise,
saksa-eesti-saksa, soome-eesti-soome
jne) – see puudutab nii Paide ajaloo kui
vanalinnaga kui ka näiteks renoveerimisega või üldse kogu kogu-

Märtsis sõlmisime koostööleppe
Töötukassaga, mis tagab selle, et kui
registreeritud töötu soovib meie kaudu
tegutseda vabatahtlikuna, siis makstakse talle Töötukassa poolt teatud
ulatuses kinni sõidukulud – 10
eurosenti km kohta ning maksimaalselt
26 eurot ühe päeva eest. Samuti saab
vabatahtlik sellisel korral Töötukassalt
stipendiumi iga vabatahtliku töö päeva
eest 3,84 eurot (maksimaalselt 4 päeva
eest nädalas). Ehkki see ei konkureeri
muidugi nn tavapalgaga, aitab see
korraldus siiski katta kulud. Lisaks –
vabatahtlik töö ongi töö, mida tehakse
tasu ootamata, ent samas arvame (nagu
näitab ka P.A.I. kasutusse võtmine), et
ka vabatahtlik töö peab looma
tingimused või väikesegi tõuke paremaks hakkamasaamiseks. Ja muidugi ei
ole vabatahtliku töö puhul eesmärgiks
rahaline tasu, tasuks pigem kogemused,
oskused, kontaktid, sõpruskond,
osalemine millegi ühise loomises.
Kel huvi vabatahtliku töö vastu, võtke
ühendust: jarva@vabatahtlikud.ee,
Tallinna 11, 72713 Paide.
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Teeme Ara
talgud
Paides
7. mail, üle-eestiliste TeemeÄra talgute
ajal toimuvad Paide linnas talgud
kolmes kohas:
Paide kogukonnakeskuses (Tallinna
tn 9 ja 11) tegelema veidi heakorraga
– riisume ja koristame majade ümbrust
ja hoovi. Lisaks korrastame taaskasutuses ehitusmaterjali ladu, ehitame
vanade uste jm materjali riiulid jms.
Kaasa võtta töökindad, rehad, võimalusel elektridrell või mootorsaag.
Talgud algavad kell 11 ja kestavad
kella 15ni. Pärast talguid talguroog ja
pillimäng. Talgulistele jagatakse
P.A.I.sid.
Talgujuht Tiit Kanne.
Kontakttelefon 53564623.
Talgutele saab registreeruda TeemeÄra veebilehel või kogukonnakeskuses
tööpäeviti kell 10-14.
Mälestusmärkide ja skulptuuride
heakorrastus Paide linnas. Tööks on
prahi korjamine, riisumine, objektide
puhastamine. Talgutööks kogunemine
kell 11 Paide kogukonnakeskuse
juures. Pärast talguid talguroog ja
pillimäng. Talgulistele jagatakse
P.A.I.sid.
Talgujuht Valev Väljaots
Kontakttelefon 53951057,
e-post ekspert@kogukonnafond.ee
Talgutele saab registreeruda TeemeÄra veebilehel või kogukonnakeskuses
tööpäeviti kell 10-14.
Ajakeskus Wittenstein talgud Paide
Vallimäel. Tööks on lehtede riisumine,
prahi koristamine, heakorra- ja
haljastustööd. Talgud kestavad kella
10st kella 13ni (kogunemine kell 10
Vallitorni ees). Kaasas peaksid olema
tööriided, töökindad, kummikud.
Ajakeskus Wittenstein pakub talgulistele ajamasinas ajas rändamist ja
sooja talgusuppi!
Talgujuht Piret Sapp
Kontakttelefon 5220894,
e-post piret.sapp@paide.ee).
Talgutele saab registreeruda TeemeÄra veebilehel.

Filmitalgud ootavad aktiivseid ja ettevotlike Jarvamaa inimesi ja asutusi kaasa looma.
Valmistumaks väärikalt Eesti filmi 100. juubeliaastaks, toimuvad Kinobussi
eestvedamisel ja Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 programmi raames 2011. aasta
jooksul üleriigilised filmitalgud. Kinokunsti ning osaluskultuuri kokkupuutepunkte
kompava eksperimendi eesmärgiks on panna eestimaalased ühiselt filmi tegema.
Kodanikuühiskonna aktiviseerimiseks viivad filmiprofid kõigis Eesti maakondades
jaanuarist alates läbi filmialaseid koolitusi. Järvamaal on toimunud juba kaks
koolitust. Veebruarikuus toimus Paides stsenaariumikirjutamise koolitus ja aprilli
alguses Türil filminäitlejate koolitus.
Veebikeskkonna www.filmitalgud.ee vahendusel said soovijad kaasa rääkida filmi
aluseks oleva stsenaariumi kirjutamisel. Lähiajal saavad kõik lehele registreerunud
öelda sekka ka oma sõna sobivate filminäitlejate valikul, võtteplatside
ettevalmistamisel, dekoratsioonide ehitamisel ning filmimisel.
Filmivõtted 15 Eesti maakonnas on plaanis läbi viia 2011. aasta augustis, film ise
esilinastub novembris. Filmitalgute filmi telelinastus on kavandatud 2012. aasta 1.
jaanuariks. Filmitalgute läbiviimist koordineerib MTÜ Kinobuss.

Üleskutsena Järvamaalastele! Olge aktiivsed filmitalgutes osalema. Kui teis ei ole just
näitlemise huvi, siis kõik soovijad on samuti oodatud osalema Filmitalgute muudel
aktiviteetidel: dekoratsioonide ehitamisel juunis-juulis ja võttemeeskonnas ning
abilisena võttepäevadel augustis. Selleks palume endast lihtsalt teada anda allolevatel
internetilehtedel või meiliaadressidel. Samuti ootame ja otsime neid, kes sooviksid
Järvamaal toimuvaid võttepäevi sponsoreerida ja toetada. Tublimad toetajad saavad
mainitud ka www.filmitalgud.ee lehel ja suuremad sponsorid kindlasti ka valmiva
filmi tiitrites. Filmitalgutel osaleja peab siiski ka arvestama, et kõiki Filmitalgute
etappe, koolitusi ja muid seonduvaid üritusi saadab alati kaamera. Filmitalgutel
toimuvat ja osalejaid filmitakse ning antud materjali kasutatakse nii Filmitalgute
dokumentalistika tootmiseks kui ka infolevitamise eesmärgil kõikides Filmitalgute
poolt valitud info kanalites. Vaata lisaks: http://filmitalgud.ee/tingimused
Lisainfo: Margo Hussar, margo.hussar@gmail.com, jarvamaa@filmitalgud.ee.
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Looduskapitalism
Rainer Eidemiller
Kujutage ette, et te satuksite orjandusliku turumajanduse aega – ükskõik
kas vanasse Rooma impeeriumi või siis
kodusõja-eelsesse Ameerikasse – ja te
peaksite selle ajastu majandusgurudele
selgeks tegema, et majandus võib
õitseda ka siis, kui kõik töölised saavad
oma töö eest õiglast palka. Meile
tundub see ju iseenesestmõistetavana.
Me ju näeme, et see toimib. Tolleaegsed
ärimehed ja ilmselt ka riigimehed
naeraksid teid aga välja. Nende silmis
oli loomulik, et üks suur ressurss –
inimtööjõud – peab olema suures osas
tasuta käes. See oli ju esmapilgul
lõpmatu ressurss. Kogu majanduskasv
(näiteks vanas Roomas) oligi ju sellele
üles ehitatud, et seda ressurssi aina
uutest piirkondades ammendada.
Tegelikult ei olnud roomlaste sõjad
midagi muud kui nn energiasõjad, kus
eesmärgiks oli just seesama näiliselt
ammendamatu ning tasuta inimressurss.
Ajad on edasi läinud, inimõigused on
sekkunud puht-majanduslikku kaalutlusse, korralikud palganumbrid on
saanud loomulikuks osaks toote lõpphinnast ning elukvaliteet pole ju selle
tõttu tegelikult kannatanud.
Ent mõneti on praegune ühiskond jälle
samasuguse kriisi ees ning seda uut
tekkivat ressursikriisi püüab lahendada
selline roheline majanduskäsitlus nagu
Natural Capitalism, mida võiks tõlkida
lihtsalt looduskapitalismiks.
19. sajandil alanud tööstusrevolutsioon
pani aluse tänapäevase kapitalismile,
mis koosneb neljast osast: inim-,
finants-, tööstus- ja looduskapital.
Esimest kolme kapitali vormi
kasutatakse selleks, et muuta neljas
(loodusressurss) meie igapäevases elus
vajalikuks: autodeks, maanteedeks,
linnadeks, sildadeks, majadeks,
toiduks, arstimiteks, haiglateks,
koolideks jne. Seejuures peetakse
loomulikuks, et neljandal kapitalil
sisuliselt ei ole väärtust. St muidugi on
oma hind selle ammutamisel, ent
reeglina ju keegi ei mõtle, et lisaks
sellele kulupõhisele hinnale peaks
näiteks veele, naftale, maapinnale,
puudele, taimedele jne leidma nn
turuhinna. Teoreetiliselt on seda püütud
teha – on püütud arvutada välja millise
rahalise väärtusega saaks mõnd sellist
loodusressurssi asendada ja on leitud, et
nn bioloogilised teenused, mida meie
ühiskond tarbib looduskapitali näol
moodustavad aastas vähemalt 30
triljonit eurot (nb! triljon= miljon korda
miljon!). See on peaaegu sama suur kui
üleilmne SKP ehk kogu maailma
majanduse kogutoodang.
Kui nüüd järele mõelda, siis mida see
tegelikult tähendab? Muidugi, tegelikult ei saagi enamikku looduskapitalist rahaga asendada – see on ses
mõttes lihtsalt hindamatu, ent kui
looduskapital oleks nö õiglaselt
hinnastatud, siis mõelgem korraks, kas

praegune meeletu loodusressursside
hävitamine majandusfantaasias figureeriva lõpmatu majanduskasvu nimel
saaks enam toimida? Ilmselt mitte, sest
kaasaegse kapitalisi jaoks muutuks
tema business as usual lihtsalt liiga
kalliks ja kasum lõpeks sootuks.
Ent tegelikult oleks taoline käitumine
ainus õige kapitalismi vorm. Sest
kulude arvestusse tuleks võtta kõiki
kapitali vorme, mitte ainult mõnda
(vastupidiselt mõtlev ärijuht saaks
omanikult ilmselt kohe kinga). Pikas
perspektiivis ammendub pideva
ületarbimise tagajärjel ju ka looduskapital, kui õigel ajal ei hakata seda
õigesti nö hinnastama. Seega looduskapital üksnes näib olevat odav (või
lausa tasuta),
tema tegeliku
hinna ignoreerimine ei
ole aga pikas
perspektiivis
võimalik just
nagu see oli
omal ajal
inimressursiga. Kui kapitalismi algusperioodil oli
inimressurss
vähene ja
loodusressurss
näis lõputu,
siis praegu on
jõudnud lähedale demograafilise plahvatuse ja
loodusressursside ammendumise oht –
selgub, et maailm polegi nii suur nagu
eeldas Adam Smith (“lõpmatu kasum ja
ainult kasum”). Ka praegu võib
looduskapitalism tunduda majanduslikku arengut pärssiva ideena, ent
tegelikult – justnagu inimõigused
sekkusid majandussfääri ja parendasid
seda – muudab loodusressursi senisest
õiglasem hindamine majanduse jätkusuutlikumaks.
Millised on siis looduskapitalismi poolt
pakutavad lahendused, sellised, mis
võimaldaksid endiselt toimida vabalt
turumajandusel?
1. Radikaalne ressursiproduktiivsusSee
tähendab lihtsalt öeldes, et loodusressursid võimaldavad ammutada neist
kordades rohkem energiat võrreldes
praegusena, mis tähendab et meie
energiavajaduse rahuldamiseks ei oleks
tegelikult vaja looduskapitali enam
raisata. Suurem efektiivsus annab kasu
nö mõlemast otsast: väheneb ressursside kadumise tempo, samas väheneb
ka saastamine ning suureneb tõeliselt
väärtuslike töökohtade arv. See kõik
tähendab väiksemat kulu ühiskonna
jaoks. Mh peab siin appi tulema ka
maksupoliitika: mõtteka tööhõive
soodustamiseks tuleks töötasudelt
makstavaid makse vähendada ning
samas suurendada neid makse, millega
maksustatakse nn kapitali, sh
looduskapitali kasutamine tootmises.
See võib minna isegi nii kaugele, et
suurema määraga maksustatakse
kaugemalt imporditud kaubad, sest
sellega on ressurssi (näiteks naftat)
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rohkem raisatud. See omakorda annaks
aga paremad võimalused kohalikele,
eriti mahetootjaile, mis tagaks palju
jätkusuutlikuma majanduse.
2.Säästmine – põhimõtteliselt prügi
tootmise lõpetamine, maksimaalne
taaskasutus. Igasugune prügi on
raiskamine ja see on tegelikult kehva
majanduspoliitika märk.
3.Teenuspõhine majandus. See ei
tähenda pangandust versus põllumajandus. See tähendab, et toodete
asemel tuleks pigem müüa seda hüve,
mida inimesed neilt toodetelt ootavad.
Näiteks ei taha inimesed ju osta
radiaatoreid või küttesüsteeme kui
selliseid, vaid nad ootavad, et saavad
selle tulemusel toa soojaks. Seega
tuleks seadmete asemel müüa terviklahendust, mis annaks soovitud
tulemuse. Müügi asemel rentida
seadmed, lisaks tegeleda hoone
soojustamise jm seotud küsimustega.
Mõte on selles, et sellisel juhul pole
pideva majanduskasvu tarbeks vaja
kogu aeg toota uusi seadmeid ning
sundida siis tarbijaid neid ostma ning
mõne aja pärast prügimäele saatma.
Selle asemel on teenusepakkuja
huvitatud tema omandisse jääva
seadme võimalikult paremast kvaliteedist ja elueast. Nii kaob see igavene
vaen toote kvaliteedi/kestvuse ja
müügimarginaali vahel. Tekib ka parem
ja kestvam suhe müüja ja tarbija vahel
ning luuakse alus suuremaks tööhõiveks ilma et looduskapitali
seejuures üleekspluateeritaks (mis juba
ise tähendab kulude kokkuhoidu).
Looduskapitalism ei ole seega ei
konservatiivne ega liberaalne, ei vasakega parempoolne ideoloogia. See on
paratamatusest, reaalsusest tingitud
praktiline mõtteviis (seejuures vägagi
tehnoloogilistele uuendustele toetuv),
mis aitaks suunata majanduse uutele,
täiesti teistele ja kestlikematele
suundadele ning turgutaks seejuures
eriti kohalikku ettevõtlust. Looduskapitalism usub sellesse, et tõeline
turumajandus, kus võrdselt koheldakse
kõiki kapitali vorme, võib olla parim
viis kriisist väljatulekuks. Teisisõnu:
mis siis kui vabaturumajanduse aluseks
ei oleks ainult kasum, vaid inimesed,
keskkond ja siis kasum?
Praegu ei ole taoline mõtteviis veel
väga levinud. Kahju muidugi, et
rohelised enam Riigikogus sellele
kaasa ei saa aidata, ehkki võibolla ei
tohikski olla tegu mitte ühe erakonna,
vaid pigem erakondadeülese teemaga.
Nii oleks see vast söödav ka ühele
liidererakonnale, kelle esinumber
hiljuti vastates säästva arengu edendamist puudutavale küsimusele rääkis
miskipärast sellest, kui rumal oleks
minna tagasi aega, kus polnud elektrit ja
putru söödi puulusikaga :)
Lugemist: Natural Capitalism –
Creating the Next Industrial Revolution
(P. Hawken, A. Lovins, L.Hunter
Lovis)

See oli Paide kogukonnakeskuses
toimunud töötuba neile, kel vanust 50
ja enam eluaastat. Olgugi, et
juhendajate Katrin Aesma ja Annika
Laubi vanus veel sinna maale ei
küündi, oli nende meelest koos igati
vahva seltskond.
Koos arutleti elu üle, meisterdati
meeneid ja õpiti uusi tehnikaid
(viltimine, paberlillede valmistamine
ja salvräti tehnika). Mehed voolisid
rännukeppe ja kepphobuseid, millest
varsti Paidelased rõõmu võivad tunda.
Eriline tänu härradele, kes kõik
päevad hoolsalt kohal olid, Helmutile
– kes teelauas lõbusaid lugusid vestis,
Haraldile – kes ei pidanud paljuks iga
päev Türilt kohale tulla ja Janile, kes
meid materjaliga varustas.
50+ töötuba lõpetati pidulikult
tordiga. Lõpupeol selgus aga tõde, et
töötuba ei lõpetagi oma tegevust vaid
hakkab toimuma igal kolmapäeval
kella 10-14ni.
Tulemas on ka ühine väljasõit
memme-taadi päevadele Tallinnasse.
Tänud kõigile osavõtjatele ning
ootame uusi huvilisi.
MTÜ Käsitöö Katsikud

Paide kogukonnakeskuse
(Tallinna tn 11)

käsitöötoa teated
- Igal esmaspäeval kell 18.00-20.00
toimub naiste käsitöötuba.
Materjalid meie poolt.
Ühe korra tasu 3.20€.
- Igal kolmapäeval kell 10.00-14.00
toimuvad tasuta “50+töötoad”,
oodatud nii mehed kui naised.
- Igal neljapäeval kell 10.00-11.30
laste loovusring.
Ühe korra tasu 4€.
- Igal neljapäeval kell 15-16.30
toimub tütarlaste klubi (vanuses 8-13).
Kokkame, küpsetame, uurime
tüdrukutele tarvilike teadmisi
kosmeetikast ja riietumisest,
teeme ehteid ja käsitööd,
kutsume külla tuntuid naisi,
tähistame pühi ja sünnipäevi ja
sõidame vahel küllagi.
Ühe korra tasu 3€
23. aprillil, Jüripäeva laada ajal
toimub töötuba lastega.
Tehakse paberist rästikut ja
täiskasvanutega vitspunutisest
lilleamplit. Tasu 1€, lastele tasuta.
14. ja 21. mail algusega 12.00
toimub loeng
"Kuidas oma kodu kujundada - kuidas ja millest alustada?"
Eelregistreerimine kuni 12 maini
(tel 5216861 või katsik6@hot.ee).
Vähese huvi korral, lükkub loeng edasi.
Ühe loengu osalustasu 7€.
Loengut viib läbi Kersti Soobik

MTÜ Käsitöö Katsikud
tel 5216861, e-post katsik@hot.ee

aprill 2O11 KoosOlek

Uudised ja teated:
Alates aprillikuust alustab Paide kogukonnakeskuses
teisipäeviti kell 11-13 tegevust
väikelaste (1,5-4a) mänguring.
Mänguringi võivad lapsevanemad tuua oma lapsed siis,
kui soovivad ise kogukonnakeskuses tegeleda neile
huvipakkuvaga (käsitöö, teabematerjalidega tutvumine,
lihtsalt omavaheline suhtlemine).
Lastega tegeleb sel ajal mänguringis kogenud juhendaja.
Mänguring toimub keskuse teise korruse saalis,
kus on lastele mänguasju ja palju liikumisruumi.
Ühe korra tasu on 1 euro,
mis tuleb tasuda kohapeal sularahas.

Kontakt: 51934139

27. aprillil kell 18 toimub Paide kogukonnakeskuses
(Tallinna tn 11)

“Elektriku töötuba”.
Juttu tuleb sellest, mida tavaelanik, oma korteri või maja
remontija või renoveerija või ka ehitaja peaks
elektriasjandusest teadma ning mida saab ja tohib ise teha.
Töötuba viib läbi Tiit Lumiste.
Osalustasu 1 P.A.I.
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Kavas:
¤ elektroonilise muusika lühiajalugu ning erinevate suunitluste
tutvustus
¤ helide loomiseks vajalike instrumentide(raud ja tarkvara)
teoreetiline tundma õppimine ja praktiline kasutamine
(salvestamine, miximine, masterdamine)
¤ raadiotöö põhialused
¤ algteadmised kontsertite, klubiõhtute,
festivalide korraldamisest
¤ muusika väljaandmine ning levitamine
¤ auhinnaline heliloome konkurss kõikidele seminarist
osavõtjatele "Loo ise oma lugu"
Osavõtutasu 5 EUR / õpilastele 3 EUR
Täpsem info ja soovi korral eelregisteerimine:
info@kaidokirikmae.com
Heasse peresse müüa soodsalt kolm Eesti maalamba utte
koos talledega (kihnu-ruhnu liin).
Hea võimalus alustajale lambapidajale - lambad on väikest
kasvu, leplikud ja hea peene villaga.
Tasuda saab osaliselt P.A.I-ga.
Info Kadrilt: 5132016 või kadri.roosi@mail.ee
Ajalehte KoosOlek pannakse kokku vabatahtlike poolt. Ka sinu lugu, kiri või
teade on siin teretulnud, saada see palun meiliaadressile ajaleht@ weissenstein.ee.
KoosOlekut levitatakse tasuta. Kui soovid, et selle väljaandmine jätkuks, siis võid
teha oma annetuse allpool, rohelises kastis märgitud pangakontole.
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Sul on kodus nii palju vanu raamatuid, et pole uusi enam kuhugi panna?
Järvamaa Keskraamatukogu korraldab
12. mail kell 11.00 – 18.00
TASUTA RAAMATUTE LAADA
Too meile raamatud, millest sa ei hooli ning ehk leiad laadalt
raamatu, mida oled kaua otsinud.
Raamatuid saab tuuaJärvamaa Keskraamatukogu
laenutusosakonda 4. maini.
Iga raamatu jaoks on kuskil keegi...
Info: 384 9057, 384 9051

KROHVIKOOLITUS
14 mai kell 10.00
Paide SRIK-is (Tallinna11)

Näidatakse ette ja saab ise proovida lubi-ja savikrohvi valmistamist.
Rooplaadi lõikamine, paigaldamine, krohvide tutvustus ja t äitekihi seinapanek
Koolituse viib läbi Paide SRIK.

Vajalik eelregistreerimine: tel 5 81 81 261 või
e-mail-il: paide@srik.ee Osalemistasu: 3 eurot või 1 P.A.I

Joogalaager Esnas

Enda ja teiste armastamine ning teenimine on võti õnne,
eneseteostuse ja sisemise rahu juurde. (M.Allen)

20.-22. mail toimub Järvamaal Esna mõisas joogalaager
Alustame reede õhtul kl 18.00 ja lõpetame pühapäeval
umbes samal kellaajal.
Laagrit viivad läbi Sivananda jooga õpetajad Kadi Kütt ja Heli Aade.

Anna oma soovist teada Helile tel. 51 50 066, heli@komitee.ee
Seejärel saadame Sulle detailsemad juhised.
www.joogateraapia.ee

28 mail kell 11-14
toimub kogukonnakeskuses

TAIMEVAHETUSLAAT.
Tule ja vaata äkki saad vahetusega endale
midagi sellist mis just puudu.

tel 5216861,
e-post katsik@hot.ee

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 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 Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühenduse pangakontole nr 221050527752 (Swedbank)

KoosOleku väljaandmist toetab:

WEISSENSTEIN

