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Pühajõe Tegijate Seltsi idee 
tuua küla lapsed külaelule 
lähemale ning laste loovus 
ja innukus suunata nende 
endi huvide ning mõtete el-
luviimisele on pälvinud piir-
konnas suurt tähelepanu.

Külas elab 16 asjalikku 
koolilast vanuses 10-16 aas-
tat. Nad on olnud julged kaa-
samõtlejad ja oma ideede väl-
jaütlejad mitmetes lastevane-
mate ning külaelanike ühistes 
ettevõtmistes.

Tõsised küsimused 
Kuidas aga lapsest kasvaks 

ettevõtlik, väärtustundega ja 
vastutustundlik külaelanik, kes 
mõistab lihtsat lauset "Siin on 
minu kodu, ma elan siin ja mi-
na saan muuta külaelu elamis-
väärsemaks ja põnevamaks"?

Pühajõe Tegijate Seltsi ju-
hatuse mõtted liikusid kooli-
tuse kasuks. Tõelisi sündmu-
si mängides ja üksteist arves-
tades saaksid lastele mõisteta-
vamaks meeskonna, läbirääki-
miste, kavandamise, mõtte esi-
tamise ja hindamise ning ka 
keeruliste täiskasvanute pro-
jektide ja rahamaailma prob-
leemid. Ka otsuste tegemise 
keerukus, kui 10 lapsel on iga-
ühel esialgu üsna kindel arva-
mus oma idee suurest ja väga 
tähtsast väärtusest.

Tähtis on eduelamus
Koolitus koolituseks, aga 

Pühajõe Tegijate Seltsi mõt-
te ja projekti kohaselt peavad 
koolitusel käinud lapsed saa-
ma eduelamuse ühest täiesti 
iseseisvalt ette valmistatud, 
läbi viidud ja lõpuks ka enes-
te hinnatud sündmusest, mis 
ongi ju see, mida me täiskas-
vanutena noortelt ootame.

Segu rõõmsameelsusest, 
innukusest ja koosolemise er-
gastava mõju tundmisest igal 
projektilaagri päeval annab 
Pühajõe küla lastele tuleviku 
tarbeks väärtuslikud oskused 
ja kogemused.

Osalejate muljed
Me saime teada, mis on pro-

jekt, kuidas seda koostada ja 
milleks koostada. Saime lisaks 
teada, mis on meeskonnatöö ja 
milleks seda vaja on, ning õp-
pisime pidama läbirääkimisi. 
Kui enne seda koolitust arva-
sime, et mis see projekt ikka 
ära ei ole, siis nüüd on meie 
mõttemaailm muutunud. Me 
teame, kui raske seda on te-
ha ning kui palju see aega ja 
energiat võtab. 

Peale selle saime teada, et 
kõik esitatud projektid ei saa 
raha. Saime teada, kust saada 
raha projekti läbiviimiseks ja 
kui palju me raha saaksime. 
See projekt andis ainulaadse 
võimaluse teha kõike ise, mit-
te ainult kuulata ja üles kir-
jutada. 

Saime ise oma mõtteid ja 
arvamusi välja öelda. 

See koolitus aitas meid kõiki 
väga, tulevikus aitab see kind-
lasti mõne asja puhul. Nüüd 

võime ka ise projekte koosta-
da, sest teame, kust saab abi.

Vaatamata usinale õppimi-
sele, sai ka palju nalja ja sai 
palju erisuguseid mänge män-
gida, kaasa arvatud lumesõ-
da.

Pühajõe lapsed on olnud julged kaasamõtlejad ja oma ideede väljaütlejad mitmetes lastevane-
mate ning külaelanike ühistes ettevõtmistes.

MIDA KOOLITUSEST ARVATI? 

Kristina: Oli väga tore ja sain uusi teadmisi projekti koostami-
se kohta.

Christiin: See oli mõnus aja veetmise koht ja sain teada uut ja 
vajalikku.

Teet: Palju uusi asju sai teada, sellisele koolitusele tuleks hea 
meelega veel, väga lahe koolitus.

Mattias: Tore koolitus vaheaja veetmiseks.
Kirsika: Oli tore saada uusi teadmisi.
Merit: Koolitusel ma õppisin hindama koostööd ja mõistsin 

kokkuleppe tähtsust. Oli väga lõbus, sai palju naerda.
Elise: Ma sain palju uut teada, õppisin hindama reaalseid või-

malusi.
Anti: Kui alguses arvasin, et see tuleb igav, siis mu arvamus 

muutus nüüd. Väga äge koolitus oli.
Marion: Enne seda koolitust arvasin, et pessimistid on nõme-

dad, aga projekti tegemisel on nad väga tähtsad. See koolitus 
aitab mind tulevikus kindlasti.

Pühajõe koolilapsed osalevad 
külaelu korraldamises

Aitäh kõikidele, kes meid 
koolitasid, maja soojas hoidsid 
ja söögitegijale. 

KRISTA PEDAK, 
Ida-Viru Ettevõtluskeskus

MARION JALONEN,
 Pühajõe Tegijate Selts

13. jaanuaril pidasid kolm 
Ida-Virumaa LEADER-te-
gevusgruppi Narva-Jõe-
suus ühist seminari. Vaagi-
sime, kuidas aasta 2010 kor-
da läks, tutvustasime vas-
tastikku uue tegevusperioo-
di 2011-2013 plaane ning ka-
vandasime ühiseid koostöö-
projekte.

 
Kõik Ida-Virumaa tegevus-

grupid - Kirderanniku Koos-
töökogu, Peipsi-Alutaguse 
Koostöökoda ja Virumaa Koos-
töökogu - olid rahul läinud pe-
rioodi projektide rahastami-
sega, jagatud oli üle 90% toe-
tussummadest. Uueks perioo-
diks olid oma strateegiat ning 
meetmeid muutnud VIKO ja 
KIKO. 

Seminari teises osas viisi-
me läbi heategevusliku oksjo-
ni ja loterii, toetamaks Ida-Vi-
ru keskhaigla pediaatriaosa-
konda. Kuna Eesti kroon näi-

tas end raharingluses viima-
seid päevi, olles paralleelseks 
maksevahendiks koos euroga, 
siis kogusime toetust nii kroo-
nides kui eurodes. 

Pärast kroonide ümbervahe-
tamist pangas oli heategevus-

summa 207,41 eurot. Veebrua-
ri alguses ostsime kogutud toe-
tuse eest haiglas viibivate laste 
rõõmuks mänguasju. Arvesta-
sime, et neid oleks nii poistele 
kui tüdrukutele, nii väikestele 
kui veidi suurematele. 

Ühine aastalõpuseminar
Mänguasju saime osta pä-

ris suure hulga ning andsime 
need Purul asuva haigla las-
teosakonnale üle kõige pare-
mate soovidega. Mänguasjad 
võttis vastu osakonna juhataja 
Tiina Nappa koos teiste tööta-
jatega. Osakonna töötajate tä-
nu oli tõesti siiras ja soe. Soo-
vime omalt poolt lastele kiiret 
paranemist uute mänguasja-
de seltsis. Kahju, et fototeh-
nika meid seekord alt vedas 
ja me ei saanud mänguasjade 
üleandmist pildile. 

Usume, et säärased heate-
gevuskampaaniad ei ole LE-
ADER-tegevusgruppide seas 
ainulaadsed. Siinkohal on pas-
lik edasi anda lasteosakonna 
töötajate sõnad, et nad võta-
vad vastu ka kasutatud män-
guasju, peaasi et need oleksid 
pestavad.

ÜLLE MARITS,
tegevjuht

Kõik Ida-Virumaa tegevusgrupid olid läinud perioodi projektide 
rahastamisega rahul – jagatud oli üle 90% toetussummadest.

Kirderanniku Koostööko-
gul on sõlmimisel koostöö-
leping Soome tegevusgru-
piga Kalakukko Ry. 

Esimene kohtumine, aru-
tamaks võimalikku koos-
tööd, toimus mullu septemb-
ris Narva-Jõesuus. Tänavu 
veebruari alguses saadi kok-
ku juba Soomes, et allkirjas-
tada ühisavaldus turismiala-
seks koostööks. Koostööle-
ping planeeritakse juba lähi-
ajal sõlmida.

Initsiatiiv koostööks tuli 
Soome väiketurismiettevõtja-
telt. Alguses on plaanis välja 
töötada turismimarsruudid, 
mida siis hakata juba ühiselt 
turundama nii piirkonda kü-
lastavatele turistidele kui ka 
mitmesugustel messidel. 

Soomes on hea näide turis-
miettevõtjate koostöö kohta 
internetikeskkond tahko.com, 
mida haldab TAHKOcom OY. 
Tegemist on mugava teenuse-
ga nii turistidele kui ka ette-
võtjatele ning sinna on koon-
datud info majutus- ja söögi-
kohtade ning muu aktiivseks 
puhkuseks vajaliku kohta. 

Olemas on broneerimis-
keskus, mille kaudu saab 
broneerida sobiva majutus-
koha kas internetis või tele-
foni teel. Internetis on näha 
ka piirkonna sündmuste ka-
lender. Et aga teenuse müü-
mine läbi internetikeskkonna 
on seotud vahendustasudega, 
siis panevadki väiketurismi-
ettevõtjad rõhku omavaheli-
sele koostööle. 

Märtsi alguses toimus Toi-
las kokkusaamine, kuhu olid 
kaasatud ka omavalitsuste 

esindajad ning OÜ Heino To-
urs juhataja Oiva Pohjaran-
ta, kes tegeleb reiside korral-
damisega piirkonnas ja kel-
le sihtgrupiks on enamikus 
soomlased. 

Oma kogemusest lähtu-
valt rääkis ta, et peale rei-
simarsruutide väljatöötami-
se ja ühise osalemise messi-
del oleks vaja ka täiendavat 
praktilist keeleõpet. Toimuda 
võiks see n-ö personalivahe-
tuse korras - Soome kliendi-
teenindajad tuleksid õpiksid 
siin eesti ja vene keelt ning 
eestlased saaksid seal soome 
keele praktikat. 

Nagu Kalakukko Ry, nii on 
ka Kirderanniku Koostööko-
gu naabriks Venemaa ja nii 
on piirkonnas liikumas palju 
Vene turiste ning see on põh-
jus, miks soomlased oleksid 
huvitatud siin ka vene keele 
õppimisest.

Kuna koostöölepingu osa-
poolteks on LEADER-tege-
vusgrupid, siis võtab asja-
ajamine ja vajalike kooskõ-
lastuste saamine aega. Reeg-
lid on küll Eestis ja Soomes 
mõnevõrra erinevad, aga 
tõenäoline aeg, mil jõutakse 
reaalsete tegevusteni, on ilm-
selt 2011. aasta lõpp või 2012. 
aasta algus. 

AVE HEEK, 
projektijuht

Teeme Soome partneriga 
turismialast koostööd

MEIE PARTNERID SOOMES 

Koillis-Savon Matkailuyrittäjät 
Ry: www.koillis-savonmatkailuy-
rittajat.fi 

LEADER-tegevusgrupp Kala-
kukko Ry: www.kalakukkory.fi

Soomes turismialase koostööleppe sõlmimisel. Seisavad va-
sakult: Lennart Lepajõe, Päivi Puustinen, Ardo Niido; istuvad 
vasakult: Ülle Marits, Ave Heek.

LEADER toetusega on välja antud raamatud: "Voka arhiivi-
des ja mälestustes" ning "Narva-Jõesuu maitsed".


