
Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühenduse

2012. a. tegevusaruanne

Mittetulundusühing Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus (Paide SRIK) on asutatud

Paide Linnavalitsuse, MTÜ Ühendus Weissenstein ja MTÜ Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt. Ühingu

põhikiri on kinnitatud 20. detsembril 2006. aastal sõlmitud asutamislepinguga. Paide SRIK tegutses

2012. aastal oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks – levitas säästva renoveerimise alast teavet

ning tutvustas traditsioonilisi ehituvõtteid ja -materjale, andes sellega oma panuse Paide linna ja

Järvamaa ajaloolise väärtusega hoonestuse ning asumite säilitamisele.

2012. aastal toimus Paide SRIKi teabetoas regulaarne teabematerjalide ning Majatohter OÜ kauba

tutvustamine ja ka müük, samuti taaskasutatavate ehitusmaterjalide kogumine ja müük. Igapäevaselt

toimus inimeste nõustamine ja konsultatsioonid (kokku toimus 2012. aastal Paide SRIKis 142 erinevat

nõustamist).

Paide SRIKi koolitused ja projektitegevus 2012. aastal oli järgmine:

10. jaanuaril SRIKi Türi teabetoa avamine.

11. jaanuaril looduslike värvide loeng Paide täiskasvanute keskkoolis (12 inimest).

18. jaanuaril looduslike värvide praktika Paide täiskasvanute keskkooli õpilastele SRIKi Türi teabetoas

(12 inimest).

25. jaanuaril saviehituse loeng Paide täiskasvanute keskkoolis (8 inimest).

1. veebruaril saviehituse praktika Paide täiskasvanute keskkooli õpilastele Paide SRIKis (8 inimest).

22. ja 29. veebruaril ehituspärandi loeng ja praktika Paide täiskasvanute keskkooli õpilastele.

4.-10. märtsil ARCHE projekti Saksamaa restauraatorite vastuvõtt .

8. märtsil „Vanamaterjali seminar“ Paide SRIKis (osales 18 inimest).

11. märtsil korraldatud Türil koostöös Eesti Vabaõhumuuseumiga „Vana maamaja päev“ (osales 150

inimest).

21.-24. märtsil Paide SRIKi liikmete ARCHE projektikülastus Istanbulis.

Aprillis külastas Paide SRIKi EV President hr Toomas Hendrik Ilves ning Paide Täiskasvanute Keskkoolis

toimus Paide SRIKi koolitustsükli „Säästev renoveerimine“ pidulik lõpetamine.

7. ja 8. aprillil toimus Paide SRIKis Sgrafiito õpituba (osales 8 inimest).

5. mail toimus Paide SRIKis suur heakorra talgupäev (osales 24 inimest).

10. mail toimus Paide SRIKis Terres projekti tutvustav „Savipäev“, kus tutvustati savimajade ehitust

Eestis ning viidi läbi savikrohvi õpituba (osales 15 inimest).



6.-7. juunil viis Paide SRIK Esna vallamajas läbi lubikrohvi koolituse (osales 14 inimest).

Juunis päästis Paide SRIK Paides, Tiigi tn asunud vana apteegihoone lammutuselt vana

ehitusmaterjali (ehituspalgid, uksed, trepp, põrandalauad).

4.-8. juulil Paide SRIKi liikmete TERRES projekti külastus Portugalis.

14. juulil toimunud Paide kreisilinnapäeval oli Paide SRIK väljas oma stendiga ning korraldas paekivi ja

savi-põhuehituse õpitoa (kreisilinnapäevalt, mida korraldas ka Paide kogukonnakeskus, käis läbi u

1000 inimest, kahes õpitoas osales umbes 30 inimest).

27. juulil toimus Paide SRIKis speedheateri kasutamine ja ukselengide valmistamise õppepäev (osales

11 inimest).

24. augustil viis Paide SRIK Kareda vallamajas läbi akende restaureerimise õpitoa (osales 8 inimest).

26. augustil viis Paide SRIK Kareda vanas vallamajas läbi teise lubikrohvi koolituse (osales 6 inimest)

26. augustil viis Paide SRIK Vodja koolis läbi lubivärvi valmistamise koolitustalgupäeva (osales 18

inimest).

4.-9. septembrini külastasid ka Paide SRIKi liikmed Inglismaad WELLIES projekti raames.

9.-13. septembril Paide SRIKi liikmete TERRES projekti külastus Inglismaale.

13.-15. septembril ARCHE projektipartnerite vastuvõtt.

2. novembril toimus Paide SRIKis savikrohvi praktiline õpituba (osales 11 inimest).

11. detsembril viis Paide SRIK Viljandi Kultuuriakadeemias läbi loodusvärvide õpitoa (osales 9

inimest).

Seega viis Paide SRIK 2012. aastal läbi 10 koolitust, millel osales kokku 130 inimest ja korraldas ühe

rahvusvahelise seminari.

2012. aastal juhendasime SRIKis ühte praktikanti Järvamaa Kutsehariduskeskusest ning pakkusime

rakendust Saksamaalt tulnud vabatahtlikule.

Lisaks taotles Paide SRIK KÜSK/SVÜF vahenditest toetust oma teenuste väljaarendamiseks. Projekti

esimesel etapil toetus saadi, märtsist juunini toimus neli töökoosolekut, kirjutati valmis äriplaan,

telliti ja saadi õiguslik arvamus avalike teenuste delegeerimise kohta muinsuskaitse valdkonnas,

septembris kirjutatid ka mahukas põhitaotlus, mida siiski kahjuks ei rahastatud.

Jätkus ja lõppes Paide SRIKi osalus rahvusvahelises Leonardo da Vinci ARCHE projektis (partnerid

Saksamaalt, Itaaliast ja Türgist), mille kaudu toetatakse täiendõpet arhitektuuripärandi säilitamisel.

Projektist saadav toetus Paide SRIKile oli 20 560 eurot, millele lisandub omaosalus summas 6 853

eurot. Omaosalus on kaetud palgafondiga, seega rahalisi lisakohustusi Paide SRIKil projekti

elluviimisega ei kaasne. Projekti vahendite abil täiustasime taaskasutuslao ja renoveerimisnäidiste



toa kasutamist, korraldasime koolitusi. 2012. aastal toimus üks projektireis Istanbuli, samuti võtsime

kahel korral Eestis ja Paides vastu projekti külalisi ning korraldasime sellega seotud tegevusi. ARCHE

eelarve abil panustati Tallinna tn 9 ja 11 hoonetesse remondina u 3 000 eurot. 2012. aastal tuli

koostada projekti mahukas aruandlus ning osaleda nii projekti trükise kui plakatite koostamises ja

tõlkimises. Plakatid on näitusena pandud välja Tallinna 11 hoones. ARCHE projekt aitas mh Paide

SRIKi tutvustada rahvusvahelisel tasandil ja leida väga olulisi partnereid Euroopast.

Paide SRIK jätkas 2012. aastal osalemist Grundtvigi projektis "Terres à Terres". Tegemist on

saviehituse projektiga, mille käigus toimusid 2012. aastal kolm projektikülastust: Prantsusmaale,

Portugali ja Inglismaale. Projekti vahenditest on läbi viidud ka saviehituse alaseid koolitusi Paide

SRIKis. Projekt lõpeb 2013. aastal. Sellesse projekti Paide SRIK omaosalusega panustama ei pea.

Rahvusvaheliste projektide kaudu on Paide SRIKi tegevust tutvustatud seega partneritele Saksmaalt,

Itaaliast, Türgist, Inglismaalt, Prantsusmaalt ja Portugalist.

2012. aastal kasutas Paide SRIK tasuta kasutamise lepingu alusel Paide linnavalitsusele kuuluvaid

hooneid aadressiga Tallinna tn 9 ja 11 ning andis neid allkasutusse MTÜ-le Käsitöö Katsikud, MTÜ-le

Paide Kunstiklubi ja MTÜ-le KultuurPaide.

Mittetulundusühingu asutajateks ja liimekteks seisuga 31.12.2012 on kolm juriidilist isikut: Ühendus

Weissenstein, Muinsuskaitse Selts ja Paide Linnavalitsus ning kuus füüsilist isikut: Karen Klandorf,

Kaido Ivask, Kairi Randmer, Silver Kaldoja, Meelis Suurkaev, Ave-Triin Eidemiller.

Paide SRIKi tegevust on 2012. aastal kajastatud kahel veebilehel:

www.srik.ee ja http://weissenstein.blogspot.com. Lisaks on tegevustest teavitatud Järva Teataja ja

Kuma raadio vahendusel ning kogukondliku ajalehe KoosOlek kaudu

(http://koosolek.weissenstein.ee).
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