Ida-Viru elu paremaks muutjad
 Ida-Viru ettevõtluskeskus ja Europe Directi Narva teabekeskus koos heade partneritega tunnustasid maakonna tegusaid kodanikke ja paremaid vabaühendusi, kelle teod on muutnud kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ja kodanikuühiskonda tugevamaks.
Teiste seas võttis tänu vastu
Kahula külaseltsi juht Marianne Kama, kes kehastab Jõhvi
lähedal asuva küla nooruslikku pealehakkamist.
Kahula külaselts võitis kategoorias "Ida-Viru aasta euroraha rakendaja 2019".
"Sellega soovime innustada
kodanikuühendusi Euroopa
Liidu toetusraha kasutama ja
kogukonna arengusse panustama," selgitas Europe Directi Narva teabekeskuse juhataja Tatjana Zamorskaja.

Seltsimaja populaarsus
kasvas
Kahula külarahvas kasutas
Euroopa Liidu toetust selleks,
et parandada tingimusi seltsimajas, kus külaelanikud koos
käivad.
"Külaelanike kaasamine
on väga tähtis. Sel aastal renoveerisime seltsimaja köögi ja abiruumid ning ehitasime sissesõidutee ja parkla −
raha taotlesime selleks Kirderanniku koostöökogult Leaderi programmist. Seltsimaja on läbinud suure uuenduskuuri ja pärast seda on maja
kasutamine suurenenud mitu
korda, mis on ainult positiivne," tõdes külavanem ja Kahula külaseltsi juhatuse liige Marianne Kama.
Uue hingamise on saanud
ka külaseltsi juhtimine.
"Juhatus vahetus eelmisel
aastal täielikult: kõik kolm juhatuse liiget on noored emad,
kes kasvatavad lapsi, ehitavad
maja, käivad tööl ja tegelevad
miljoni asjaga, aga jõuavad ja
soovivad teha ka vabatahtlikku tööd. Ilmselt meil on oma
elust veel vähe," naeris Marianne Kama.

Noori lastega peresid, kes
soovivad omavahel suhelda ja
ühiselt tegutseda, tuleb külla
aina juurde. "Ise olen Kahula
külas elanud kuus aastat ja selle ajaga on tulnud kümmekond
uut peret. Ühest küljest vanem
generatsioon läheb eest ära ja
majad jäävad tühjaks, teisalt
ehitatakse ka uusi maju."
Seega võib kogukonnamaja
ühel hetkel kitsaks jääda?
"Viimati tähistasime halloween'i. See oli nii suurejooneline ja uhkete dekoratsioonidega üritus, et inimesed ei mahtunud peaaegu majja ära," tunnistas Marianne Kama. "Tähistame ka jaane, jõule ja vastlaid. Kuigi näiteks jaanipidusid peetakse pühade ajal iga
päev ja igal pool, soovivad pereinimesed ikka kodu juures
käia."

Pereajalugu kui väärtus
Hästi kasutatud toetusrahaga paistis tänavu silma ka Narva loome- ja vaba aja keskus
Gagarin. Keskus sai tunnustuse kui Ida-Viru aasta parim kohaliku omaalgatuse programmi kasutaja.
Gagarini keskus viis toetuse abil ellu projekti "Pereajalugu on riigiajalugu".
"Meil tuli mõte, et miks mitte uute asjade loomise kõrval
restaureerida ka vanu. Projekti raames õppisid Narva elanikud jäädvustama, hooldama ja
restaureerima perekondlikke
reliikviaid ning teisi vanu esemeid," selgitasid keskuse eestvedajad Jüri Raud ja Tatjana
Kupratsevitš.
Tegevustes osalejad õppisid näiteks puidust esemete
restaureerimist ja ehete tehnoloogiat ning ajalugu, ajaloo-

Rohkearvuline konkurss
Siseministeeriumi tellitud vabatahtlikus tegevuses osalemise
uuringust selgus, et vabakonna uute eestvedajate kasv on
aastast aastasse napp ja ühenduste tegevust tuleks rohkem
märgata. Maakondlikud arenduskeskused üle Eesti korraldavad tunnustamisüritusi, et tõsta esile piirkondlikke algatusi,
ühendusi, asutusi ja eestvedajaid, kes on oma tegevusega
silma paistnud.

Ida-Viru ettevõtluskeskuse juhatuse liige Pille Sööt:
"Oleme juba üle kümne aasta koos oma
heade partneritega tunnustanud meie vabatahtlikke ja me teeme seda ka järgmisel aastal. Oleme veendunud, et tunnustamist väärivad kõik, kes vabatahtlikult
panustavad, hoolivad südamest, teevad
tegusid, mida nad ei pea tegema, aga tahavad teha, et ühiskonda muuta.
Selle aasta konkurss oli väga rohkearvuline: kokku esitati neljas kategoorias 34
kandidaati. Esimest korda tunnustasime eestvedajaid: oleme
tänulikud nende vabatahtliku töö ja südamest tuleva hoolivuse eest!
Meil on hea meel, et vabatahtlikult panustajad tahavad üha
rohkem ka ise nendest asjadest rääkida, mida nad ägedat
teevad. Loodan, et see tekitab innustust ja motivatsiooni ka
teistel panustada ning nad saavad aru, et ise saab maailma
muuta."

Kahula küalseltsi juhatuse liige Marianne Kama kinnitas, et uuenduskuuri läbinud seltsimaja on suurendanud selle populaarsust
kogukonnas. Külaelanikud saavad seltsimajas oma tähtsündmusi pidada ning külaselts korraldab seal kogukonda liitvaid üritusi.
list kirjaviisi ja sugupuu koostamist. "Selgus, et vanade asjade teema on inimestele sedavõrd südamelähedane ja huvitav, et osalejad pakkusid välja ise uusi mõtteid, kuidas projekti laiendada," rõõmustas Jüri Raud.
Gagarini keskus on pakkunud täiskasvanutele loomerõõmu üle kümne aasta. Keskuse katuse all toimuvad nii pidevalt koos käivad ringid kui
ühekordsed meistriklassid, kuhu tullakse ka Narvast kaugemalt.
Ida-Viru aasta kodanikuühendus 2019 − Jõhvi tantsuja spordiklubi T.W.I.S.T. Crew
− paistis lõppeval aastal silma
kohaliku elu edendamisega
ning viis ellu kogukonna jaoks
olulisi sündmusi. "Meie klubi
eesmärk on innustada lapsi
spordiga tegelema ja propageerida tervislikke eluviise,"
ütles klubi eestvedaja Tatjana Tulskaja.
Klubi sportlased ja tantsijad
on esindanud Ida-Virumaad
kõrgel tasemel nii riigisisestel
kui rahvusvahelistel konkurssidel ja festivalidel. Tulskaja sõnul aitavad Jõhvi spordihallis toimuvad sportaeroobika võistlused ala populariseerida, tugevdada rahvusvahelisi
sidemeid ja tõsta taset.

Tegus mitmel rindel
Ida-Viru aasta tegusaimaks
kodanikuks kuulutatud Anne
Nurgamaa tegutseb mitmel
rindel: töötab Iisaku muuseumis pedagoogina ja ühiskondlikus korras Eesti looduskaitse seltsi Alutaguse osakonna
esimehena.
"Looduskaitse seltsi Alutaguse osakonnaga korraldame
muuseumi juures loodusõhtuid, millest võtavad osa nii Ii-

Ida-Viru aasta tegusaimaks kodanikuks kuulutatud Anne Nurgamaa südames on Alutaguse loodus ja Iisaku muuseum.
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saku elanikud kui ka inimesed
kaugemalt. Viimase aja suuremateks üritusteks on olnud
Eesti looduskaitse seltsi kokkutuleku korraldamine kohapeal eelmisel aastal ja tänavune Eesti looduse päev, millest
võttis osa üle 500 inimese. Inimesed said kuulata loenguid
ja vaadata, kui erinev on meie
Alutaguse rahvuspargi loodus ning kultuur," rääkis Anne
Nurgamaa.
Looduskaitse seltsi esindaja ja kohaliku kultuuripärandi tundjana on ta kaasatud ka
Eesti kõige uuema rahvuspargi arendamisse ja tutvustamisse. Kevadel autasustas keskkonnaministeerium Anne Nurgamaad looduskaitse teenetemärgiga.
Tänavusel konkursil anti
välja ka üks eripreemia, mil-

le pälvis Krista Pedak, kes
on aastaid panustanud IdaVirumaal "Teeme ära" talgute juhtimisse ning koordineeris EV100 piirkondlikke tegevusi Ida-Virumaal. "Krista Pedakule on olnud aastaid südameasjaks Ida-Virumaa külade
ning kohalike vabaühenduste
areng," kommenteeris Ida-Viru ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultant Marju
Uustalu.
Ida-Virumaa 2019. aasta tegusate tunnustamiskonkursi
korraldamist toetasid kodanikuühiskonna sihtkapital, kohaliku omaalgatuse programm,
Ida-Viru omavalitsuste liit,
Jõhvi vallavalitsus ja Europe
Direct'i Narva teabekeskus.
Kodanike ja paremate vabaühenduste tunnustamine oli
osa ühisnädala programmist.

Kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal
algas kodanikupäeval, 26. novembril.
Ühisnädala lõpetavad 3. detsembril üle-eestilised annetamistalgud, mis toimuvad esimest korda. Annetamistalgutel on osalema oodatud kõik
vabaühendused, kes soovivad
tugevdada oma sidemeid olemasolevate annetajatega või
neid juurde leida. Samuti on
teretulnud kõik soovijad annetama vabaühenduste heaks.
Täpsem info on veebilehel annetamistalgud.ee, kust leiab ka
talgukaardi.
Annetamistalgud toimuvad vabaühenduste liidu, presidendi kantselei ja maakondlike arenduskeskuste eestvedamisel.
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