2
TUTVUSTAME NAABREID

november 2009

Muusikute laager kogus sadu huvilisi

Kodukant Läänemaa

Esimene Leader-projekt, mis Läänemaal ellu viidi, oli noorte
projekt “Läänemaa noorte muusikute koolitus-laager ja
kontsert Lihulas”, mille teostajaks oli MTÜ Unistuste Vabrik tore noorte tegijate kamp. Projektist kohaliku ajalehe “Lääne
MTÜ Kodukant Läänemaa asutati 1997. aastal, seltsinElu” ajakirjaniku Kaie Ilvese vahendusel.

guna tegutseti 2003. aastani. Sama aasta 17. veebruari asutamiskoosolekul otsustati tegevust jätkata mittetulundusühinguna ning ühendus kanti registrisse 22. märtsil 2003.
Asutajaliikmeid oli kokku 15.
Samal aastal avati Lihula rahvaülikooli ruumides Kodukandi infokeskus ja algatati Läänemaa külaliidrite projekt,
mille eesmärgiks oli külaelu arengu hoogustamine. 28. detsembril 2004 otsustati maakondliku arenduskoja koosolekul
MTÜ Kodukant Läänemaa baasil moodustada LEADERtöögrupp ja alustati tegevuskava koostamist.
2005. aastal kohtuti kõigi maakonna omavalituste juhtide, mitmete ettevõtjate ja külaliidritega, et tutvustada
LEADER-programmi. Samal aastal reorganiseeriti organisatsioon ja kujundati ümber LEADER-tegevusgrupiks.
Strateegia koostamise protsess algas 2006. aasta alguses
ning tänaseks päevaks on MTÜst Kodukant Läänemaa
saanud maakondlikul tasandil toimiv LEADER- tegevusgrupp.     
Kodukant Läänemaal on praegu 51 liiget, neist 11 omavalitsust, 13 ettevõtet ja 27 kodanikeühendust. MTÜd juhib
7liikmeline juhatus, organisatsiooni palgal on 5 lepingulist
töötajat, tegevjuht, juhiabi, raamatupidaja ning 2 koordinaatorit. Tegevuspiirkonnaks on kogu Läänemaa.
Kui oled välja mõelnud, millist projekti soovid läbi viia või
vajad ideede ammutamiseks inspiratsiooni, alusta meetmete
lugemisest rubriigist “Leader meetmelehed” - neid on meil
7. Vali välja oma projekti teostamiseks sobiv meede. Rohkem infot meist meie kodulehelt http://www.kklm.ee
ENE SARAPUU,
KKLM tegevjuht

Lihulas 18.-21.august 2009.
a - teisipäevast reedeni peetud Eesti ainulaadse muusikalaagri Bändkämp 2009
lõppkontserdile linnusemäel
kogunes üle 600 muusikahuvilise.
Enne kontserti sai 50
11-24aastast algajat muusikut kaks päeva professionaalset õpet, kuidas bändi
teha.
“Kõik laagrilised said
lavale ja andsid seal endast
sada protsenti ja rohkem
ka,” ütles muusikahuviliste
laagri Bändkämp 2009 korraldaja Indrek Tammoja.
Nii laager kui ka kontsert
ületasid Tammoja ootusedlootused
mitmekordselt.
“Mulle öeldi, et Lihulas
pole mõtet säärast asja korraldada, tuleb 30 inimest ja
need lähevad ka kohe ära,”
märkis ta.
Korraldajate sõnul pole
Bändkämp 2009 laadi
noorte ettevõtmist Eestis
varem korraldatud. “2006

tegin kaasa Peipsi-äärsete
valdade noortebändide kokkutuleku, aga see pole võrreldav,” märkis LAG muusikaagentuuri juht Indrek
Ditmann.
Ditmanni sõnul tuli Lihulasse laagrisse tulevasi säravaid tähtigi. “Otse suurele
lavale muidugi kohe ei pääse,

aga nad on väga noored ja
tulnudki saama kinnitust, et
on õigel teel,” ütles ta.
Enim osales laagris 14aastasi ja 18aastasi. “Suurem
osa kitarriste ja lauljaid, aga
ka plaadikeerutajaid,” ütles
Tammoja, kes märkis, et
oskusest olulisim oli muusikat armastada - pillidest ja
rahast tähtsam on pealehakkamine, ja seda laagrilistel
jagus.
Kaks päeva õpetasid-juhendasid noori muusikuid
kitarrist Tarvo Valm, trum-

mar Ivo Varts, DJ L.Eazy,
kitarrist, laulja ja helilooja
Mikk Tammepõld, Lea Liitmaa, MC Pusta ja mänedžer
Indrek Ditmann. Õpitube oli
kaks - roki- ja DJ ja MC õpituba.
“Päeval koolitunnid, õhtul
proovid,” iseloomustas Tammoja laagripäevi. Küsida sai
kõike; kuidas alustada ja
tekitada huvi enda ja oma
muusika vastu, ning praktilisi näpunäiteid, kuidas helivõimendust üles seada, pille
häälestada jm.

MTÜ Unistuste Vabrik eestvedamisel peeti muusikahuviliste laagrit.

Kodukant väisas Taani kolleege
Kodukant Läänemaa Leader-tegevusrühma liikmed külastasid
Slagelse Leader-tegevuspiirkonda Taanimaal. Õppereisi
eesmärgiks oli EL Leader- programmi toimimine/juhtimine
Taani riigis ja huvitavate projektidega tutvumine.
Kohaliku maaeluvõrgustikujuhi Gitte Eltoni ettekandest saadi teada, et Taanis
alustati Leader-tegevustega
2007. aastal ja 2008. aastal liitus sellega kalandusprogramm. Riigis on 40
tegevusgruppi. Toetatakse
ettevõtlust, turismi, teenuste
arendamist, majanduse mitmekesistamist,
looduse-,
miljöö- ja kultuurimälestiste
korrastamist. Oluliseks peetakse, et projekti tulemus
tooks kaasa muutuse piirkonna arengus ja looks töökohti.

Mobiilne giid
Trelleborgis, mis on tuntud
oma viikingiaegse ringvall-

linnusega, tutvustati läänlastele ka Taani Leader-projekte.
Esimene projekt rääkis
giiditeenuse kättesaadavuse
vajadusest kliendile sobival
ajal ja sellest, kuidas see võimalikuks sai.
Kuna ette teatamata, igal
hetkel ja kohe ei suudeta
tagada turistile huviväärsustega tutvumiseks giidi, siis
otsustati appi võtta kaasaegsed tehnilised lahendused.
Turist saab huviretkel vajamineva giiditeenuse oma
mobiiltelefoni kaudu. Ta
saab ise valida keele. Lugusid ilmestavad muusika ja
heliefektid. Kokku on välja
töötatud neli erinevat retke.
Ühe projektiga soovitakse

Endine poksija, kes soovis oma kodusaare heaks midagi
teha, ehitas valmis söögikoha, mille juures leiavad tegevust
nii puhkajad kui lapsed.

üles ehitada ja elavaks muuta
vanaaegne viikingiküla, kus
võib näha tegutsemas seppa
ja pagarit, aga ka kahe mehe
kaklust, kus üks peab pärast
pea maharaiumise läbi karistust kandma.
Trelleborgis räägiti veel
ühest Slagelse piirkonna
ettevõtmisest, mis läänlaste
meeli erutas. Ühe kooli piirkonnas viidi läbi koolinädal.
See tähendas, et väikesed
ja suured, noored ja vanad
õppisid koos. Nädala õppetöö valmistati ette selliselt,
et õppimine toimus väljaspool koolihoonet. Tutvuti
kodukandiga, õpiti rahvaülikooli mängupargis, kirikus
ning kohalike ettevõtjate
juures jne.

Saarele inimesi juurde
Järgnes praamisõit Omø
saarele, kus tutvustati kohaliku MTÜ tegevusi ja räägiti
ka ühest Leader-projektist.
Omø saarekesel elab 170
inimest ja suvel käib seal
palju turiste. Puudus aga
toitlustuskoht. Üks pensionile jäänud ja saarele elama
asunud endine poksija võttis
südameasjaks midagi saare
heaks ära teha. Otsustati
teha söögikoht, mis asub
100 meetri kaugusel praami
peatuskohast. Sealsamas on
ka laste mänguväljak, laagripaik autokaravanidele ning
väike jahisadam, mille saareelanikud ise ehitasid.

500 elanikuga Taani küla tegi pildid kõikidest oma külaelanikest ning pani neist kokku näituse ja raamatu.

Toitlustuskoht on suveperioodil avatud iga päev, talveperioodil kolmel päeval
nädalas. Kohaliku MTÜ
tegevusest tundus läänlastele huviväärne see, et saarele uute elanike saamise
eesmärgil algatasid nad
vanematele inimestele kaasaegse pansionaadi rajamise,
et pakutavad abiteenused
oleksid neile lihtsamini kättesaadavad ja et nad võiksid
oma senised kodud müüa
uutele elanikele.
Praeguseks on pansionaati
kolinud neli inimest ning
ühte kodusse on asunud
uued elanikud.
Peale Omø saarelt naasmist
jõuti väikesesse Stigsnæse

külla, kus tutvuti kohaliku
kogukonna külamajaga, mis
on ehitatud 1897. aastal ja
ning sellest asjast peale ka
külakeskusena
kasutusel
olnud.
Vald toetab selle maja tegevust 5000 Taani krooniga
aastas, inimesed töötavad
vabatahtlikena. Majal on
korralik köök, kus saab korraldada üritusi. Maja ülalpidamiskulud kaetakse väljaüürimisest saadud tuluga.

Küla pildistab ennast ise
Kolmandal õppesõidupäeval tutvuti Bisserupi seltsimaja tegevuse ja nende
Leader-projektidega.

Õhinaga jutustasid eestvedajad projektist “Küla, mis
pildistas ennast”. Kuna üks
ajaloolistest
kohafotodest
koosnev näitus oli inimeste
tähelepanu köitnud, siis
otsustati, et ka küla tänapäev
tuleks tulevaste põlvede tarvis fotodele jäädvustada.
Saadud fotodest korraldati
näitus, mida käis vaatamas
kogu küla rahvas. Näitus
hõlbustas külaelanike omavahelist tundmaõppimist,
ühtlasi tekkis idee pildistatud materjalist raamat
kokku panna. Raamatusse
lisati ka intervjuud erinevate
põlvkondade esindajatega,
kes olid kohapeal sündinud,
ning kolme sisserändajaga.

