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Jarvamaa Vabatahtlike Keskuse esimese projekti lopetamine

Rainer Eidemiller

Eelmise aasta septembris alustasime 
KÜSKi rahastusel Järvamaa Vaba-
tahtlike Keskuse (JVK) projekti, mille 
eesmärk oli luua maakondlik keskus, 
mis vahendaks vabatahtlikke ja 
ühendusi. 
Asja mõte on lihtne – viia omavahel 
kokku kaks osapoolt: ühelt poolt 
inimesed, kes tahaksid tegutseda 
vabatahtlikena, kuid ei tea, kuidas ja 
kus seda teha, ning teiselt poolt 
ühendused, kes hea meelega kaasaksid 
vabatahtlikke, ent alati ei tea, kuidas 
neid leida ja mida selleks tegema peaks. 
Lisaks on JVK ka ise vabatahtlikke 
rakendanud Paide kogukonnakeskuses 
(vt lähemalt http://weissenstein.blog-
spot.com/p/vabatahtlikud.html).
JVK on 9 kuu jooksul korraldanud 9 
koolitustalgu päeva, neist 2 valdades. 
Järva-Jaanis korrastasime tulevase 
kogukonnakeskuse maja ning Roosna-
Alliku vallas puhastasime kitsarööp-
melise raudtee valli võsast. Selline 
koostöötamine aitab näha vabatahtliku 
töö praktilist väärtust ja üksteisega 
paremini tuttavaks saada. Ehkki plaanis 
oli teha ka teistes Järvamaa valdades 
sarnaseid talgupäevi, selgus et sobiva 
talgutöö või talgukoha ettevalmis-
tamine kohapeal polegi kõige lihtsam – 
paistab et sageli on üllatavalt raske 
välja mõelda, mis tööd üldse teha 
võiks:). Nii toimusid ülejäänud 7 
koolitustalgu päeva Paide kogukonna-
keskuses, kus õpiti säästvat renoveeri-
mist ja tegeleti heakorraga. Kokku 
osales talgutel üle 100 inimese. Tehtud 
vabatahtlikku talgutööd saab mõõta ka 
töötundides – neid tehti kokku u 450, 
mille eest anti välja ka sama palju 
P.A.I.sid (väärtuses umbes 1400 eurot) 
– see on peaaegu pool üldse välja antud 
P.A.I.dest.

Lisaks talgupäevadele tegime JVK-s ka 
kaks koolitust, kus tahtsime anda 
selgemat arusaama vabatahtliku töö 
mõttest ja tutvustada selle võimalusi 
ning n-ö tööriistu (näiteks vabatahtliku 
pass). Toimusid ümarlauad, millest 
tekkisid koostöövormid näiteks Kesk-
Eesti Noortekeskuse 
ja Paide Eakate Päeva-
keskusega. 
Märtsis sõlmis JVK 
lepingu Töötukassaga, 
mis võimaldab JVK 
kaudu tegevust leidva-
tel vabatahtlikel, kes 
on arvel Töötukassas, 
saada riigilt stipendiu-
mi iga vabatahtliku 
töö päeva eest ning 
sõidukulude hüvitust. 
Tänu sellele lepingule 
on Paide kogukonna-
keskuses käinud abiks 
palju eri oskustega 
vabatahtlikke.
Projektivahenditest 
anti 2010. a lõpus väl-
ja kohalikku makse-
vahendit P.A.I. tutvus-
tav trükis ning mai-
kuus antakse välja 
teinegi trükis “Vaba-
tahtlik töö kogukon-
nas”, mis tutvustab nii 
JVK eesmärke kui ka 
võimalusi,  kuidas 
kogukonna arengusse 
vabatahtlikuna panus-
tada. Lisaks on tänu 
KÜSKi vahenditele 
alates novembrist  
2010 antud välja 7 KoosOleku numbrit. 
Loodame, et maikuu number ei jää 
viimaseks, vaid et selle kohaliku 
kogukondliku ajalehe väljaandmist 
saab jätkata teistest vahenditest.
Peab ütlema, et JVK projekt on käima 
läinud palju edukamalt, kui ma ise 

oskasin oodata. Paistab, et eri aladel 
tegutsevaid ühendusi seob just seesama 
märksõna: “vabatahtlik töö”. Igatahes 
kavatseme me jätkata. Eesmärgiks on 
leida püsivaid kontaktisikuid valdadest, 
kes tunneksid kohapealseid ühendusi ja 
teaksid nende vajadusi meile vahen-

dada. Praegu on esialgsed kokkulepped 
kontaktisikutega koostöö tegemiseks 
sõlmitud nelja vallaga, kokku on 
lepitud juba ka mõned järgmised 
koolitustalgute päevad alates sep-
tembrist, ent talguplaani mahub neid 
veel mitmeid. 

Kavas on JVK võimekust kasvatada -  
hankida paremaid tööriistu nii ehitus- 
kui renoveerimistöödeks ja pakkuda 
oma abi renoveerimisalaste koolituste 
ja talgute läbiviimiseks seal, kus 
kohalikud ühendused seda vajavad. Kui 
hästi läheb, siis ehk suudame muutuda 
paremaks ka teiste teenuste pakkumises 
– nii reklaami, kujunduse, projekti-
juhtimise, veebilehte haldamise kui ehk 
ka õigusabi ja raamatupidamise 
valdkondades. Kindlasti jätkame ka 
P.A.I kasutamist ja arendamist, 
koolitusi jms.

27. mail on kavas Paide kogukonna-
keskuses ümarlaud, kus tuleb JVK 
tegevusest lähemalt juttu. Tahame 
tänada oma häid koostööpartnereid 
selles KÜSKi toetatud projektis, tut-
vustada võimalusi, mida JVK pakub 
ning rääkida ka tulevikuplaanidest. 
Alustame kell 14, üritus kestab umbes 
tund aega, misjärel Järvamaa Pärandi 
Sihtkapital annab kätte oma selle-
aastased stipendiumid. 
Pärast umbes 20minutilist pausi jätkab 
Ühendus Weissenstein juba järgmise 
projekti, “Kogukondlik ja kestlik 
Paide” avaümarlauaga. Selle kohta 
vaata lähemalt siitsamast lehest teisest 
artiklist. 
Igatahes on 27. mail väga oodatud kõik 
need, kellega oleme kohtunud ümar-
laudadel, koolitustel ja muidugi ka 
talgutel ning kellega oleme teinud 
kokkuleppeid edasiseks koostööks 
alates selle aasta septembrist! 
Samuti on väga oodatud kõik teised, kel 
huvi JVK tegevuse vastu või soov 
vabatahtlikus töös osaleda. Ümarlaud 
on avatud kõigile, osalemine ei ole 
mitte üksnes tasuta, vaid meie poolt on 
pakkuda nii suupisteid, veidi üllatusi 
kui ka loodetavasti lihtsalt head 
seltskonda. 
Tere tulemast!

JVK projektijuht

Valev Väljaots
SA Järvamaa Kogukonnafond
nõukogu esimees

           

SA Järvamaa Kogukonnafond on 
kinnitanud selleaastased stipendi-
umisaajad.
Stipendiumid eraldatakse järgmiselt:
Leili Mäeots – 100 eur. Meenutusi 
lapsepõlvest tänapäeva. Eesmärgiks 
koguda mälestusi ja lugusid Väätsa 
vallas ning neid salvestada ja säilitada.

Priit Jõesaar – 100 
eur. Järvamaa lau-
lu- ja tantsuspeo, 
mis toimub 28. 

mail 2011 Aravete Kangrumäel, 
rongkäigu ja kontserdi salvestamine 
ning DVD väljaandmine. 
Aaro Pertmann – 200 eur. Hermann 
Hesse tekstile romaanist „Klaaspär-
limäng“ loodud teose esmaettekanne 
Paides. Nobeli preemia laureaadi isa 
Carl Otto Johannes Hesse on sündinud 
Paides. 
Vastavalt statuudile osalevad stipen-
diumide määramise ekspertgrupis kõik 
toetajad, kes on aasta jooksul teinud 

annetusi kokku vähemalt 60 eurot.
Järvamaa Pärandi sihtkapital ootab 
Sinu annetust: SA Järvamaa Kogu-
konnafond
a/a 221047634001.
Tänan kõiki seniseid ja tulevasi anne-
tajaid! Ühisel jõul saame paremini 
edendada meie kogukonna aja- ja 
kultuurilooga seotud ettevõtmisi.

Jarvamaa Parandi Sihtkapital annab valja 3 stipendiumi

TULE JA VEEDA ÜKS HEA PÄEV, TEHES HEAD ÜHES HEADE INIMESTEGA!!!

27. mail kell 14.00 

(Tallinna 11, Paide)

Räägime oma tegemistest ja 

teeme uusi plaane. 

Suupisted ja mõnus seltskond

Järvamaa
Vabatahtlike
Keskusesse

Ootame Sind 



Kogukondlikust eluviisist räägitakse 
viimasel ajal aina rohkem. Muidugi on 
selles mingi osa ka moel aga sugugi 
mitte ainult. Mitmeid aastakümneid või 
sajandeid püsinud tõed ja institut-
sioonid on raskustes. Praeguse elu-
korralduse jätkusuutlikkus on aina 
olulisemaks kujunev teema. Olgu see 
ressursside kiire hääbumine, finants-
süsteemi üha kiiremini korduvad 
kriisid, elanikkonna kasv, majanduse 
allaneelamine aina suuremate mono-
polide poolt või kodanikes süvenev 
stress, passiivsus ja võimetustunne. 

Demokraatia ei tugine tegelikult 
jäikadele institutsioonidele, vaid pigem 
kõigi kaasamisele. Kodanike algatus-
võime ning kokkukuuluvustunne – asi, 
mida võtabki kokku “kogukondlikkus”, 
on seepärast jätkusuutliku arengu üheks 
võtmeküsimuseks. Tuletagem meelde 
kasvõi presidendi kõnet selle aasta 
vabariigi aastapäeval.

Kogukondlik liikumine areneb maa-
ilmas eri vormides. Selles lehes on ka 
varem olnud juttu näiteks Briti saartel 
väga jõuliselt arenevast Transit-
ionTowns või siis eestikeeli ehk 
Siirdelinnade liikumisest, mille mõte 
on sisuliselt ju tagada linnadele nö 
energiajulgeolek – võime saada 
hakkama ka siis, kui energiakriiside 

PAIDE WELOPARK

Wabalinn Paide
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(näiteks nafta) tulemusel peatuks 
oluliselt nende asjade sissevool, mida 
oleme harjunud igapäevases elus 
pidevalt tarbima. Ise hakkama saamine, 
ise tegemine – vastuseks meie eest 
äraotsustamisele ja – tegemisele 
väljenduvad eri vormides (ka näiteks 
anarhiamaigulistes DIY liikumistes), 
ent neid kõiki ühendab see, et algatuse 
võtavad enda kätte tavakodanikud.

See ei ole sugugi revolutsioon. Võibolla 
pigem evolutsioon. Asjade loomulik 
käik. Nähtus, mida nimetatakse ka otse- 
või osalusdemokraatiaks ning mis on 
demokraatia püsimajäämiseks tege-
likult ülioluline. Tänapäevane infoteh-

noloogia ja teadmiste parem levik võib 
sellele kaasa aidata ulatuses, mis varem 
pole olnud võimalik. Et mitte pikalt 
heietada, siis lühidalt võiks öelda, et 
ühiskonnas peab tõhusalt toimima nö 
kolmas jõud. Ja selleks jõuks on lisaks 
avalikule ja erasektorile nn kolmas 
sektor, mida viimasel ajal on hakatud 
nimetama ka vabasektoriks. Selleks on 
kas liitunud (vabaühendused) või 
üksikult tegutsevad ühiskonna liikmed. 
Nii nagu looduses on jätkusuutlikkuse 
aluseks mitmekesisus, nii tagab nö 
sektorite mitmekesisus parema jätku-
suutlikkuse (mida viimasel ajal on 
hakatud nimetama uue nimega 
“kestlikkus”) ka ühiskonnas või kogu-
kondades. Lihtsalt öeldes – selleks et 

oma kogukonna heaks midagi ära teha, 
ei pea alati minema poliitikasse või 
ettevõtlusse, vaid kasutada saab ka 
kolmandat võimalust, mis seejuures 
teeb head koostööd ülejäänud kahega.
Miks mitte ei võiks selline vabasektori 
juhitud linnaelu korraldamine toimida 
ka Paides? Tegelikult paljus toimibki, 
kasvõi kogukonnakeskuse tegemised 
on üks selle vormidest, kus eesmärgiks 
pole lihtsalt isiklik huvitegevus, vaid 
avaliku ruumi (kogu linnakeskkonna) 
arendamine ja kujundamine.

2011 maikuus toetas Kodaniku-
ühiskonna Sihtkapital (KÜSK), ehk siis 
sisuliselt Eesti riik, Ühenduse Weis-
senstein projekti “kogukondlik ja 
kestlik Paide” 10 700 euroga. Projekti 
ajendiks on kõik see, millest eespool 
juttu oli. Projekti eesmärgiks on töötada 
välja tegevuskava, mis aitaks Paide 
linnal muutuda senisest kogukondli-
kumaks ja kestlikumaks, ehk siis 
selliseks elukeskkonnaks, kus asju 
otsustavad ja teevad ära kodanikud ise, 
järgides seejuures nö isemajandamise 
ja säästva arengu põhimõtteid. 
Eesmärgi saavutamise vahendiks ehk 
töövormiks on nn valdkonnagrupid, 
milles osalevad nii sellest valdkonnast 
huvitatud kodanikud kui valdkonna 
eksperdid, kes on suutelised kaardis-
tama hetkeolukorra ning töötama välja 
kohalikke olusid arvestavad ette-
panekud. Sellise vabasektori algatusel 
loodud tegevuskava meeskonda 
kaasatakse kohalik omavalitsus. Ehk 
siis teistpidi kaasamine – mitte KOV ei 
kaasa vabasektorit, vaid vabasektor 
KOV-i, et kujundada ühist linna-
keskkonda. Loodetavasti on see 
oluliseks teguriks, et saada üle senisest 
kodanikkonna passiivsusest linna 
asjades kaasarääkimises.

Projekti esimene osa on ettevalmistav 
(mai kuni august), mil leitakse 
koostööpartnerid ja arutatakse läbi 
koostöö põhialused. Teine osa 
(september 2011 kuni aprill 2012) 
käivitatakse avamisüritusega, kus 
tutvustatakse projekti eesmärki ning 
moodustatakse valdkonnagrupid. 
Sellisteks valdkondadeks võivad olla 
näiteks:
1. Transport: autostumise vähendamine 
linnasüdames, elektriautode kasutuse-
levõtu soodustamine, jalgsi ja jalg-
ratastega liikumise soodustamine, 
ühistranspordi parem väljaarendamine 
jms vahendid, mis vähendavad 
linnakeskkonna sõltuvust fossiilsetest 
kütustest ning tagavad ka kvaliteetsema 
elukeskkonna;
2. Ehitus – traditsiooniliste ja loodus-
like ehitusmaterjalide senisest laialda-
sem kasutamine linnakeskkonnas, 
energiatõhususe suurendamine hoone-
tes, uusehituste asemel olemasolevate 
(sh vanalinna hoonete) säästev reno-
veerimine ja kasutuselevõtt (säästev 
kinnisvaraarendus, “majavalvurid”), 
ehitusmaterjalide senisest ulatuslik 
taaskasutuselevõtt, roheline linna-
planeering jne;
3. Kohaliku ettevõtluse arendamine – 
kohalikele tootjatele ja teenuse-
pakkujatele soodsamate tingimuste 
tagamine, kohaliku toodangu popu-
lariseerimine (kohaliku toote märk) ja 
selle suurem kasutuselevõtt avaliku 
teenuse pakkujate poolt (koolid, 

haiglad jms), piirkonnale omase 
töötebrändingu väljakujundamine;
4. Kogukondlik elukorraldus – linna-
keskkonna arendamiseks vajalike 
kodanikualgatuste soodustamine ja 
arendamine, vabatahtlike, noorte, 
eakate jne kaasamine; aiapidamise ja 
oma aiasaadustega kauplemise taas-
tamine, permakultuur, “aiajagamise” ja 
kogukondlike aedade projektid, koha-
liku maksevahendi käibe laiendamine, 
kohaliku kultuurielu ja kultuuripärandi 
edendamine;
5. Energia ja jäätmemajandus – alter-
natiivenergia võimaluste laiendamine 
(hakkepuit, päikese- ja tuuleenergia, 
biogaas jne). Säästlik jäätmemajandus 
linnakeskkonnas.

Valdkondadepõhised tegevuskavad 
koondatakse üheks visiooniks ja kavaks 
ning antakse projekti lõpus välja eraldi 
trükisena, mida koos projekti tule-
mustega tutvustatakse projekti nn 
lõpuüritusel, mille eesmärgiks on 
järgmise etapina moodustada tegevus-
kava elluviivad koostöövormid. Trükis 
võimaldab tehtud tööd tutvustada ka 
pärast projekti lõppu ning tagada selle 
laiapõhjalisus. Selline ühine tegevus-
kava võib muuhulgas saada heaks 
aluseks kohaliku omavalitsuse valimis-
tel, mil poliitilise ja erakondliku 
lähenemise asemel võiks saada valitse-
vaks kogukondlik ja erakonnaülene 
kohalik tegevuskava.

Oluline on rõhutada, et projekti 
tegevused ja eesmärgid ei ole ainult 
teoreetilised. Tegelikult kasutatakse nn 
TransitionTowns ehk nn siirdelinnade 
võrgustiku poolt juba aastaid maailma 
eri piirkondades edukalt rakendatud 
mudelit, vt lähemalt
http://www.transitionnetwork.org/ 
Esialgsete kokkulepete põhjal on nõus 
abistama ka Oxfordi ülikooli säästva 
arengu grupp ning kogukonnaliikumise 
eestvedajad Eestist.

Projekti lühinimeks on saanud “Waba-
linn Paide”. Muidumõista peamiselt 
seetõttu, et kui projekti veab vabasektor 
ning selle sisuks on just vabaühenduste 
panus, siis on ju ses mõttes tegemist just 
vabalinnaga. Eks ta samas pisut 
“riimub” ka Paide vanalinnaga kui 
suure potentsiaaliga väärtelukesk-
konnaga, mille arendamine on olnud 
Ühendus Weissenstein üks ideid:)

 Projektist lähemalt aadressil
 http://blogi.weissenstein.ee/.

Igatahes, 27. mail kell 15.35 kuni 
umbes 17.30 toimub selle projekti 
avaüritus Paide kogukonnakeskuses 
(Tallinna tn 11).  Räägime veidi 
lähemalt projektist, püüame hakata 
meeskonda kokku panema, vaatame 
filmi “In Transition” (eestikeelsete 
subtiitritega) ja jätkame juba sisuliselt 
käima lükatud ühe valdkonnagrupi 
tööga – Arvo Pärdi loominguga seotud 
ettevõtmiste planeerimisega Paide 
linnas. 

Muuseas, ka Paide vanalinna arengu-
kava idee, initsiatiiv ja esialgne projekt 
valmisid Ühendus Weissenstein eest-
vedamisel

Osavõtt on vaba ja tasuta, oodatud 
on kõik!

Rainer Eidemiller

Ühendus Weissenstein

Wabalinn Paide
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rekonstrueerimisprojekti koostami-
seks. Tänaseks on projekt valmis ja 
hoone ootab rekonstrueerimist.

Aasta alguses LEADER-sse esitatud 
taotlus Esna vana vallamaja I etapi 
ehitustöödeks jäi rahuldamata ent 
aprillis suunati kasutamata jäänud 
vahendid toetuseta jäänud projektide 
rahastamiseks. Nii määratigi MTÜ-le 
Karessen Esna vana vallamaja ehitus-
projektile osalise rahastuse kogusum-
maga  43 080 eurot.  
MTÜ Karessen juhatus otsustas, et selle 
summa piires  kuulutame välja  uue 
hinnaküsimiskonkursi järgmiste tööde 
teostamiseks:  vajalikud lammutustööd 
ja ehitusprahi utiliseerimine; uue 
kivikatuse, koos uukide ja vinskapi 
ning korstnapitside ehitamisega; II 

MTÜ Karessen on loodud 2004. aastal. 
Ühingu eesmärgiks on Kareda-Esna 
miljööalal jätkusuutliku ja elamis-
väärse keskkonna säilitamine, taasta-
mine, arendamine, arvestades paik-
konnas kujunenud maaehituspärandi- 
ja kultuuritraditsioone kaasates kogu-
konda.

Paikkonna tähtsaimaks hooneks on 
1896. aastal valminud Esna vallamaja. 
Kareda valla ja  MTÜ Karesseni vahel 
kehtib 25 aastane tasuta rendileping 
hoone suhtes. 
Alates 2009. aastast oleme korral-
danud Esna vanas vallamajas ja selle 
ümbruskonnas palju talgupäevi, KOP 
rahastuse toel viisime suvel läbi 
kolmepäevase Elukeskkonna väärtus-
tamise koolitusprogrammi, Märka ja 
Väärtusta,  sügisperioodil korraldasime 
ajaloo- ja meenutusteõhtuid. Järvamaa 
meedias on uudistekünnise ületanud ka 
Karesseni korraldatud arheoloogia-
päevade Märka Märke  teemad.  

2010. aasta alguses saime LEADER-st 
rahastuse Esna vana vallamaja 

Miljoovaartuste taastamine Kareda vallas

korrusele uute akende ja I korrusele uue 
peaukse paigaldamine. Kas need tööd 
kõik ka tehtud saavad, sõltub hinna-
pakkumistulemustest.
Plaanidekohaselt saab auväärne valit-
sushoone uue katuse selle aasta lõpuks.

Aga see pole veel kõik!  Kevadel 
esitasime Kohaliku Omaalgatuse Pro-
grammi raames Järva Maavalitsusele 
samuti rahastustaotluse plaaniga 
rekonstrueerida hoonest kaks ruumi 
külarahva kasutusse. Jutt on kunagisest 
vallavanema korterist, kus köögis 115 
aastane pliit soojamüüriga ja tagatuba. 
Volbritalgutel sai juba hakata ette-
valmistustöödega peale. TeemeÄra 
talgutel tegime hulga küttepuid.  KOP 
projekti raames otsustasime korraldada 
huvilistele kaks-kolm õppepäeva, kus 

vabatahtlikena saab ka kaasa lüüa.  
Järvamaal tuntud meister Arvo Tähe-
väli on nõus oma kogemusi jagama 
I õppepäeval, pühapäeval, 5. juunil 
algusega kell 11.00. Siinkohal küsik-
sime lugeja abi, nimelt pliidilt on puudu 
kaks tumepruuni/ musta glasuur-
potikivi. Ehk keegi teab teavet anda, 
kus selliseid kive leida võiks?

Koostöös Paide SRIK-ga korraldame 
pühapäeval, 31. juulil külaruumides 
krohviparandus koolituspäeva ja  sa-
muti pühapäeval, 7. augustil akende- 
uste renoveerimiskoolituse.  

Mõistagi kolme koolituspäevaga re-
mont valmis ei saa ja seepärast 
kajastame oma tegevusi peale Kareda 
Vallalehe ka vastloodud MTÜ Karessen 
kodulehel  www.jarva.ee/karessen, 
Järvamaa Infoportaalis  ning Paide 
kogukonnalehes KoosOlek, kus  kutsu-
me huvilisi vana Esna vallamaja 
taastamisel osalema ja sisuliste 
tegevustega täitma!

Tänud teile kõigile, pea kahekümnele 
inimesele, sel kevadel Karesseni 
talgutel osalejale Karedalt ja 
kaugemaltki!

Taimevahetuslaat
Katrin Aesma

28.mail kell 11.00 ootame kõiki 

Kogukonnakeskuse (Tallinna tn 11) 

hoovil toimuvale laadale. 

Millega on tegu?

See on TASUTA  laat neile, kellel on 

jäänud oma kasvatatud taimedest 

natuke midagi üle, aga samas tahaks 

midagi muud veidike juurde. Milleks 

visata oma tööd prügikasti vaid 

sellepärast, et pole sarnast üleaedset 

kellega kaupa teha.

Miks selline üritus?

Aga miks ka mitte? Kevadel toimub 

kõikjal igasuguseid laatu. Paljud laadad 

on suured kuhu väikeaiapidajal oma 

kaubaga pole mõtet minna. Me ei 

konkureeri, vaid soovime pakkuda 

rahvale ühte toredat, vana-aja hõngulist 

laadapäeva. Sellist väikest, omanäolist 

ja lõbusat. 

Kustkohast selline mõte?

MTÜ Käsitöö Katsikud on siiani 

korraldanud erinevaid ringe, töötubasid 

ja taaskasutuslaatu. On kevad ja aia 

teemad päevakorral. Tihti on kuulda, et 

mul seda üle ja teist vaja. Sealt siis see 

idee tuligi.

Kellele see on?

Kõigile! Kodukandi rahvale ja naab-

ritele, kellel asja vastu huvi ja mitte 

ainult taimekasvatajatele, sest laadal 

toimub nii mõndagi põnevat.

Mis laadal toimub?

Laadal on taimevahetus ja nõuande-

nurgakesed. Infot saab nii mesinduse, 

ravimtaimede, taimetoitude kui muu 

aiaga seonduva kohta. Paljud läbi-

rääkimised on alles pooleli seega kõiki 

asju ei oska veel välja öelda.

Mida peaks huviline tegema?

Paluksime taimedega tulijatel  meile 

oma tulekust teada anda. Saaksime siis 

varakult neile pinna broneerida. 

Lõppsõnaks

Olgu teil siis 2 või 200 taime, või muidu 

huvilised, kõik on oodatud. 

Kellel aga taimi vahetada pole, tulgu 

ikka ja kaubelgu millegi muu vastu.

Samuti ootame infot neilt, kellel on 

taimede või aiandusega seotult mingi 

vahva hobi või huvitav taim, mida nad 

tahaks teistelegi tutvustada. Andke 

sellest teada! 

TAIMEVAHETUS LAAT

28. mail, kell 11.00
Paide Kogukonnakeskuse 

hoovil, Tallinna tn. 11

TAIMEVAHETUS

NOUANDENURGAD

JA PALJU MUUD LAADALIKKU

Üritus on TASUTA

Kauplejatel palun registreeruda

telefonil 52 16 861

TULE JA VAATA JARGI!
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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)

WEISSENSTEIN

KoosOleku väljaandmist toetab:

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.

Tere Järvamaa noortega tegeleja!

Kutsume Sind osalema Järvamaa Noortepäeva osaluskohvikus teemal „Noorte 
vabatahtlik tegevus“ 5. juunil 2011 kell 10.00 Türi laululava juures

Juba õnnelikku viiendat korda algab Järvamaa Noortepäev noorte, noortega 
tegelejate ja omavalitsuste esindajate ühise aktiivse aruteluga! Sel aastal ootame 
meie seltsi ka kõiki vahvaid kodanikeühendusi, kes soovivad kaasa rääkida teemal 
noorte vabatahtlik tegevus.

Tule, osale ning muuda meie maakonna elu veelgi paremaks!

Mõned teemad, mille üle saate juba kodus arutleda, et osaluskohvikus ärksamalt 
kaasa rääkida 

- Kas, kellele ja milleks on noorte vabatahtlikku tegevust vaja?
- Kuidas vabatahtlik tegevus seostub noorsootööga?
- Mida annab vabatahtlik tegevus ühiskonnale, kaasavale organisatsioonile 

ja vabatahtlikule endale? 
- Millised on vabatahtliku tegevuse kulud, riskid, ohud?
- Millist tuge ootame omavalitsustelt seoses vabatahtliku tegevusega?

Osavõtust palume teatada hiljemalt 
31. mai 2011 aadressile

Siiralt Teie, 
Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus

 kati.kenk@gmail.com 
või 557 66 77!

Uudised ja teated: Kutse!

Tensegrity näol on tegemist keha liigutustega, 

mida muistsel ajal Mehhikos elanud mees- ja 

naisnägijad unes nägid ja varitsesid.

Need on maagilised harjutused, mis aitavad 

hoida keha erksamana, puhtamana ja selja 

sirgemana. Sirge selg tagab hea energia 

li ikuvuse läbi kogu keha ning on seetõttu 

aluseks heale enesetundele.

Rohkem infot tensegrity kohta:

hot.ee/tonal/sooritused/tensegrity.htm

tensegrity.ee

Teisipäeviti ja laupäeviti 

kell 19 Paide kogukonnakeskuses (Tallinna tn 11)

Osalustasu 1 .5 eurot

Tiiu Kiik

56170513

Harjutused sobivad kõigile. 

Paide kogukonnakeskuse (Tallinna tn 11) käsitöötoa teated

Käsitöö Katsikud MTÜ

- 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€ 

tel 5216861, e-post katsik@hot.ee

Paide kogukonnakeskus (Tallinna tn 11) pakub teise korruse 
galeriid laste sünnipäevade pidamiseks. 
Ühe tunni hind 3 eurot. 
Küsi lähemalt: kogukonnakeskus@weissenstein.ee

TENSEGRITY
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