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Kolme Ida-Virumaa 
Leader-tegevusgrupi eest-
vedamisel ellu kutsutud 
kohaliku toidu projekt saab 
endale ilmselt uue juhi, 
kuna projekti senise vedaja 
Erika Pääbusega lõpetati 
tööleping. 

Kohaliku toidu projekti 
algatajad olid MTÜ Viru-
maa Koostöökogu, MTÜ 
Kirderanniku Koostöökogu 
ja MTÜ Peispsi-Alutaguse 
Koostöökoda. Kolme tege-
vusgrupi juhatuse otsusega 
vabastati ametist senine pro-

MTÜ Virumaa
Koostöökogu 

kuulutab välja teise 
taotlusvooru meetmes 
“Aktiivsed noored”. 

Meede on avatud
19.09 - 23.09.

Taotluste toomise
tähtaeg lõpeb

23.09 kell 16.00.
Info taotlusvormide 
kohta Virumaa koos-
töökogu koduleheküljel 
aadressil www.viko.ee.

Lisainfo: Ott Penek
 53403296

ottpenek@hot.ee.

Algselt juba eelmise aasta 
jõuludeks uksed avama 
pidanud Kõrtsialuse külas-
tuskeskuse külalistemaja, 
mille ehitamine venis tehni-
liste probleemide tõttu, ava-
takse pidulikult 12. augustil 
kell 12 ning pärast seda on 
maja valmis ka külalisi vastu 
võtma. 

Kõik nii, nagu planeeritud

Hoolimata sellest, et ehitus 
venis oodatust pikemaks, 
sai Kõrtsialuse külaseltsi 
juhi Ott Peneku sõnul kõik 
tehtud just nii, nagu algselt 
planeeritud: olemasoleva 
külastuskeskuse külge tehti 
juurdeehitus, mis mahutab 
16 külalist, ning õppek-
lasse, kus saab valmistada 
luiske, teha kodumaist sööki 
ja jooki, voolida ja põletada 
savi ning teha naiste käsi-
tööd. 

Kõrtsialuse külastuskeskuse külalistemaja avab uksed
Mandri-Eestis kõige suurema Leader-toetuse saanud projekt, 
Kõrtsialuse külastuskeskuse külalistemaja avab pooles 
augustis uksed, et alustada külaliste majutamist. 

Kõrvalhoone on ehitatud 
ökoloogilistest materjalidest 
- hoonel on kergsaviseinad, 
samuti on kõik vaheseinad 
ehitatud samamoodi, kujun-
duses on kasutatud lubik-
rohvi ning värvimisel kohu-
piimavärvi. Suur osa savi-
töödest tehti vabatahtliku 
tööna, lisaks sellele kasutati 
vabatahtlikku abi haljastus- 
ja koristustöödel. “Peamiselt 
olid meil abis koolilapsed, 
kes kohapeal ka kergsa-
viseinte ehitamist õppisid 
ning saavad selle tööga nüüd 
kenasti hakkama,” kiitis 
Penek. 

Ehkki hoones viimased 
tööd veel käivad, on maju-
tuspoole ehitustööd valmis 
ning osaliselt on ruumid ka 
sisustatud. “Selleks ajaks, 
kui me külalisi vastu saame 
hakata võtma, on kindlasti 
kõikides tubades vajalik 
mööbel olemas. Praegu meil 

kõike veel ei ole ja peame 
plaani, kas leida sisustuse 
saamiseks mõni toetusprog-
ramm või minna lihtsamat 
teed ja komplekteerida see 
niisama,” selgitas Penek, 
kelle sõnul külaseltsil suuri 
ressursse asjade muretse-
miseks ei ole, mistõttu võib 
maja pidada projektitoetuste 
musternäidiseks. Algne 
külastuskeskuse hoone ehi-
tati omal ajal SAPARDi toel, 
juurdeehituseks saadi  üle 3 
miljoni krooni toetust Viru-
maa koostöökogu kaudu. 
Lisaks sellele on kirjutatud 
veel hulk projekte kohaliku 
omaalgatuse programmi. 
“Ma usun, et kümmekond 
erinevat projekti oleme küll 
selle hoone peale kirjuta-
nud,” arvas Penek. 

Töötoad sisustatud

Töötubade sisustamiseks 
sai külaselts toetust just 
kohaliku omaalgatuse prog-
rammist ning nende toel sai 
naiste käsitöötuba endale 

õmblusmasina, töölaua ja 
kõik viltimiseks vajaliku. 
“Naiste käsitöötuba on meil 
juba aasta algusest kasutu-
sel,” tunnistas Penek. Koha-
likud käsitööhuvilised on 
praegu suvepuhkusel, kuid 
kevadel käidi vähemalt kord 
nädalas juhendaja käe all 
erinevaid asju tegemas. 

Ka savitöötuba sai sama 
programmi abil vajaliku 
potikedra, pöördealuse ning 
põletusahju. Esimene katse-
tuski ahjuga tehtud, ehkki 
mitte väga edukalt - esimene 
laar savist asju põles ahjust 
lisaprogrammi pärast lihtsalt 
ära. “Eks need asjad tahavad 
katsetamist ja proovimist, 
et kõik nipid kätte saada,” 
arvas ta.

Katsetamist ootab ka uhi-
uus leivaahi, kuhu on tuld 
küll tehtud, kuid päris leib 
veel sees küpsenud ei ole. 

Peneku sõnul on oluline 
pakkuda kohapeal erine-
vat tegevust, vastasel juhul 
on külaliste meelitamine 
uude külalistemajja keeru-

line. “Inimesed ei tule siia 
magama. Kui nad magada 
tahavad, siis nad teevad 
seda kodus. Kui nad väljas 
on, siis on neil vaja erinevat 
tegevust ning meie peame 
selleks looma võimalused,” 
ütles ta. Nii ongi töötoad 
mõeldud kasutamiseks nii 
külalistemaja klinetidele 
kui ka kohalikele inimes-
tele. 

Tööd veel küllaga

Üks oluline asi, mis küla-
listemaja juures olema peab, 
on tantsuruum. Praegune 
tantsupõrand on amortisee-
runud ning kohaliku omaal-
gatuse programmist on uue 
ehitamiseks raha juba ole-
mas. Uus tantsupõrand tuleb 
olemasolevast suurem, kuid 
sama koha peale, nii, et lava 
esinejate jaoks jääb katuse 
alla ning tantsida saab vabas 
õhus. 

“Tegelikult on asju, mida 
tegema peab, veel küll. 
Terrass tahaks katust, kald-

tee ootab tegemist,” loetles 
Penek. Esialgu on ka Jäägri 
Grill veel oma keldriruu-
mides, ehkki selle uueks 
asukohaks saab praegune 
külastuskeskuse saal. “Söö-
gikohaga hakkab edaspidi 
tegelema operaator - nagu ka 
külalistemajaga - ning see-
tõttu pole me Jäägri Grilli 
kolimisega kiirustanud,” 
ütles Penek, kelle sõnul peab 
uuele köögile saama kõik 
vajalikud load. 

Kui Jäägri Grill oma prae-
gusest asukohast suurde 
majja üle kolib, jäävad 
praeguse söögikoha ruumid 
külaseltsi kasutada. “Alla 
jääb väike köök, saun ja 
saal, mida saavad kasutada 
nii külaselts kui kohalikud 
jahimehed. Kindlasti saab 
neid ruume ka välja ren-
tida,” rääkis külaseltsi juht, 
kelle sõnul aitavad kõik need 
tegevused külastuskeskust 
üleval pidada ning selts saab 
sealt oma tegevuste jaoks 
väikest üüriraha.  

Kõrtsialuse külastuskeskuse külalistemaja avab uksed 12. augustil. 

Tubades on ehitamisel kasutatud ökoloogilisi materjale - kergsaviseinad on üle lubjatud 
ja jumet annab ruumidele kohupiimavärv. 

Kohaliku toidu projekt vahetab tegijat
jektijuht Erika Pääbus ning 
nüüd mõeldakse, kuidas 
projektiga edasi minna. 

“Üks võimalus on, et tule-
vikus luuakse projekti koor-
dineerimiseks eraldi organi-
satsioon, mis saab siis toetu-
setaotluse esitada kõikidele 
Ida-Virumaa tegevusgrup-
pidele. Kindlasti leitakse 
siis selle etteotsa ka uus 
inimene. Teine võimalus on, 
et tehakse tööleping lihtsalt 
uue inimesega,” ütles MTÜ 
Virumaa Koostöökogu 
tegevjuht Aili Ilves, kelle 

sõnul oli Pääbuse ametist 
vabastamise põhjuseks see, 
et projekt ei saanud kuidagi 
jalgu alla ning ei liikunud 
edasi. 

Kohaliku toidu projekti käi-
gus loodi internetikeskkond 
virutoit.ee, kus oma tooteid 
ja teenuseid saavad pakkuda 
nii talunikud, tootmisette-
võtted kui ka teenindusette-
võtted. Samuti peaks kesk-
kond võimaldama taluniku 
kauba jõudmist otse tarbi-
jani. Internetikeskkonnaga 
liitujaid oli aga vähe ning 

korralikult tööle pole see 
seni hakanud. Lisaks korral-
dati mitmel pool kohalikku 
toitu puudutavaid infopäevi, 
millest osavõtt jäi kasinaks. 

“Nüüd tuleb vaadata, kui-
das projektiga edasi minna, 
nii et see tooks suuremat 
kasu,” ütles Ilves. 

Mis saab nendest projek-
tidest, millele praeguseks 
toetus antud, pole veel selge. 
Virumaa koostöökogu piir-
konna kompetentsi kas-
vatamise meetmest saadi 
toetust õppepäevade korral-

damiseks tootjatele ja toidu 
käitlejatele, et need saak-
sid aimu veterinaar- ja toi-
duameti ning terviseameti 
nõuetest. “Kas see projekt 
ka ellu viiakse, otsustavad 
nüüd  tegevusgruppide juha-
tused. Võimalik on, et seda 
koolitust siiski ei tehta ning 
sellisel juhul jääb projektile 
eraldatud raha kasutamata; 
see summa viiakse üle järg-
misesse aastasse ja meetmes 
on järgmises taotlusvoorus 
selle võrra raha rohkem,” 
ütles Ilves.
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Parima põllumajandusprojekti kategoorias on üks kandi-
daat Ida-Virumaa talupidajate liidu hoone rekonstrueeri-
mine Jõhvis ning parima keskkonnaprojekti üks nominente 
on MTÜ Kirde-Eesti Puhkerajad projekt “Valaste joa vaa-
teplatvormi treppide ja matkaraja projekteerimine”. Mõle-
maid projekte rahastas Kirderanniku Koostöökogu. 

Parimate põllumajandusprojektide nominendid olid 
lisaks taluliidu hoone rekonstrueerimisele OÜ Nõmme 
Köögivili projekt “Kartuli ja köögiviljade pesuliini ost-
mine” (Jõgevamaa Koostöökoda), OÜ Rehekivi projekt 
“Lammaste kogumisaia ostmine” (Partnerid) ja OÜ Taali 
Mesila projekt “Mesindusinventari ostmine” (Partnerid). 

Parima maaettevõtlusprojekti nominendid on MTÜ 
Maitsev Lõuna-Eesti ühisprojekt “MTÜ Maitsev Lõuna-

Juuli alguses käis Kõrtsi-
aluse küla viis inimest, kelle 
hulgas olid ka Virumaa 
koostöökogu tegevjuht Aili 
Ilves ning projektispetsialist 
Ott Penek, Soomes Myrs-
kylas, kus tutvuti kohaliku 
külaaktiiviga ning kohtuti 
sealse piirkonna Leader-
tegevusgrupi tegevjuhiga, 
et leida võimalusi edasise 
koostöö arendamiseks. 

Edasiseks mitu ideed

Kõrtsialusel on oma sõp-
rusküla Myrskylaga sidemed 
juba tükk aega - soomlaste 
seltskond on käinud varem 
Kõrtsialuse küla uudistamas 
kahel korral, Kõrtsialuse 
inimesed käisid soomlastel 
külas juba kolmandat korda. 
Soomlased külastasid Kõrt-
sialuset eelmise aasta suvel, 
kui seal peeti paepäeva, 
mille eestvedajaks oli Viru-
maa koostöökogu. Seal tek-
kis kontakt lisaks külale  
ka Leader-tegevusgruppide 
vahel.  

“Seda kohtumise jada võib 
iseloomustada samamoodi 

Virumaa koostöökogu tutvus Kõrtsialuse sõpruskülaga
MTÜ Virumaa Koostöökogu liikmed käisid külas Kõrtsialuse 
sõpruskülal Myrskylal, et leida võimalusi külade või ka Leader-
tegevusgruppide tasandil koostöö tegemiseks. 

Soome maamess on Eesti omast kordades suurem. 

Myrskyla külaseltsi eestkõnelejal on oma puukingatööstus, milles valminud kaupa 
müüakse ka Aasias. 

Leader-programm tunnustab parimaid
Tartus toimuval tunnustusüritusel “Märka Leaderit” valitakse 
20 Leader-programmi raames koostatud projekti seast 
viies kategoorias parim. Kandideerib ka kaks projekti Ida-
Virumaalt. Virumaa koostöökogu projektid nominentide 
hulka ei mahtunud. 

Eesti turundustegevused” (Tartumaa Arendusselts), OÜ 
Matogard projekt “Biokomposti tootmise arendamine” 
(Rohelise Jõemaa Koostöökogu), OÜ Vudila projekt “Vudila 
mängumaa veeatraktsioonid” (Jõgevamaa Koostöökoda) 
ning MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu koolitus- ja aren-
dusprojekt “Romantiline Rannatee” (Pärnu Lahe Partner-
luskogu). 

Parima keskkonnaprojekti nominendid lisaks Valaste 
joa projektile on SA Vooremaa Looduskeskuse projekt 
“Äksi Mudajõe puhastamine” (Jõgevamaa Koostöökoda), 
Paistu vallavalitsuse projekt “Avalike järvede äärde puhke-
kohtade rajamine” (Mulgimaa Arenduskoda) ja MTÜ Kala-
küla Rohelised projekt “Kiideva looduskeskuse linnutorn-
savimaja ehitamine ja haljastus” (Kodukant Läänemaa). 

Parima noorteprojekti nominendid on MTÜ Hellad Vel-
led põlvkondade vahelise sideme loomise projekt “Kandle 
valmistamise ja -mängu ning viltimise töötubade korral-
damine” (Pärnu Lahe Partnerluskogu), MTÜ Sõmeru Start 
projekt “Noorte õpilas- ja minifirmade ettevõtlusalased 
koolitused” (Partnerid), MTÜ Skriim projekt “Noortelehe 

Skriim väljaandmine” (Raplamaa Partnerluskogu),  MTÜ 
Unistuste Vabrik projekt “Läänemaa noorte muusikute laa-
ger “Bändkämp 2010” (Kodukant Läänemaa) . 

Parima koostööprojekti nominendid on MTÜ Sibulatee 
projekt “Sibulatee” (Tartumaa Arendusselts), MTÜ Koos-
töövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal projekt “Säästva 
turismi koostöövõrgustiku Ehedad Elamused Lahemaal 
ühisturunduse ja koostöövõrgustiku arendus” (Arendus-
koda), ühingu Pikakannu Kooli Areng projekt “Pikakannu 
seltsimaja sisustamine ning ühistegevuse arendamine” 
(Võrumaa Partnerluskogu) ning MTÜ Viiratsi Spordiklubi 
projekt “Viiratsi Külade Mängud 2010” (Võrtsjärve Ühen-
dus). 

Konkursi eesmärk on tutvustada ja tunnustada maaelu 
arengukava 2007-2013 (MAK) Leader-meetmest toetust 
saanud parimaid projekte ja teostamise taga olevaid tubli-
sid maapiirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, organisatsioone 
ja kohalikke omavalitsusi. Tunnustuse saajate tegevuses 
näeme innustavaid näited loovusest ja ettevõtlikkusest Eesti 
maapiirkonnas.

nagu kogu soomlaste asja-
ajamist - kõike tehakse tasa 
ja targu ning seetõttu ei 
ole sellest sõprusest ühtegi 
reaalset koostööprojkti veel 
sündinud,” rääkis Ilves, kelle 
sõnul võib edaspidi olukord 
muutuda, sest lisaks külata-
sandile kohtuti selle Leader-
tegevusgrupi esindajatega, 
kuhu Myrskyla kuulub, ning 
räägiti päris mitmest võima-
lusest edaspidi midagi koos 
teha. 

Leader-tegevusgruppide 
esindajad tutvustasid üks-
teisele oma meetmeid ning 
maaelu arendamise võima-
lusi. “Kui meil saavad mit-
tetulundusühingud toetust 
kuni 90 protsenti projekti 
kogumahust, siis seal saavad 
nad vaid pool ning kui meie 
ettevõtetel on võimalik toe-
tust saada kuni 60 protsenti 
üldmahust, siis seal vaid 
paarkümmend protsenti,” 
rääkis Ilves, kelle sõnul tegi 
selline rahajaotussüsteem 
soomlased kadedaks. “Neile 
tundus ülekohtune, et tege-
mist on sama süsteemi ja 
sama Euroopa Liiduga ning 

summad on nii erinevad,” 
lisas ta. 

Ilvese sõnul tekkis oli neil 
sealse tegevusgrupiga ning 
Kõrtsialuse sõpruskülaga 
juttu pea kümnest erinevast 
ideest, mismoodi koostööd 
arendada. “Kõige tõsiselt-
võetavam oli pesapalli pro-
pageerimine. Kui Soomes 
on pesapall väga laialt levi-
nud spordiala, siis meil seda 
peaaegu ei tunta ning kuna 
Myrskyla külaseltsi eestkõ-
neleja tegeleb ka pesapalli-
kurikate tootmisega, siis oli 
ta valmis tulema siia pesa-
palli mängimist õpetama, et 
seda spordiala ka siin propa-
geerida,” ültes Ilves. 

Puukingameister

Myrskyla külaseltsi eest-
vedaja oli Ilvese sõnul ka 
see, kes viieliikmelist eest-
laste gruppi oma kodus 
võõrustas ning neile oma 
tootmist tutvustas. Tegemist 
on väikese ettevõttega, mis 
toodab lisaks pesapallikuri-
katele veel puukingi, mida 
müüakse nii Soomes koha-
peal kui ka näiteks Hiinas ja 
Jaapanis. 

Puukingade tootmiseks 
kasutatakse vanu masinaid 

ning kokku saab ettevõttes 
tööd kolm inimest: lisaks 
peremehele ning perenaisele 
veel üks abitööline. “Masi-
nad, mida töötegemiseks 
kasutatakse, on vanad, üks 
nendest lausa aastast 1860. 
Aga masinapargi uuenda-
mise ning moodsamaks 
muutmisega ei kiirustata 
- seni kui vanad masinad 
teevad korralikku tööd, jät-
katakse nendega,” selgitas 
Ilves. 

Puukingad olid ühed päe-
vakangelased ka külalaadal, 
mida samal ajal Myrskylas 
peeti. Laadal toimusid puu-
kingaviskamise maailma-
meistrivõistlused, kus eest-
lasedki jalad valgeks said. 
Justnimelt jalad, sest puu-
kingaheitmine käib jalgade, 
mitte kätega. “Kuna me 
saime puukingad kingitu-
seks kaasa, siis nüüd saame 
kodus harjutada ja ehk järg-
misel aastal läheme paremat 
tulemust tegema,” muigas 
Ilves. 

Külalaadal võis lisaks 
puukinga viskamisele leida 
erinevat meelelahutust ning 
igat sorti kaupa, mis oli kas 
kohalikku päritolu või mille 

maaletoomisega tegelevad 
sama piirkonna ettevõtjad. 
“Seal oli nii masinaid kui 
kosmeetikat, mida keegi 
kohalikest vahendab. Aga 
ka kõiksuguseid kohapeal 
toodetud asju. Laat nagu 
üks laat olema peab,” kii-
tis Virumaa koostöökogu 
tegevjuht. 

Maamessile pilk peale

Lisaks Porvoo kandis 
asuvale Myrskylale heitis 
viieliikmeline seltskond 
pilgu peale ka Soomes toi-
munud maamessile, kus 
lisaks Soome Leader-tege-
vusgruppidele olid esinda-
tud ka Harjumaal tegutsev 
MTÜ Nelja Valla Koda ning 
MTÜ Tartumaa Arendus-
selts. “Otsustasime, et vaa-
tame üle, milline see maa-
mess seal on ning millised 
võimalused oleks meie piir-
konna ettevõtetel seal endale 
koostööpartnereid leida või 
oma toodangut müüa ja tut-
vustada,” ütles Ilves, kes ei 
välistanud võimalust, et kui 
kohalikel ettevõtjatel huvi 
olemas, minnakse tulevikus 
ka ise messile välja. 

“Nende maamess on meie 
omale üsna sarnane. Ainult 
korda kolm-neli suurem,” 
tunnistas Ilves, kelle sõnul 
nägi seal kõikmõelda-
vaid asju. Sarnaselt Eesti 
maamessile olid väljas ka 
Leader-tegevusgrupid ja 
sealne maaeluvõrgustik oli 
esindatud ka oma boksiga. 
Nende kaudu eestlastele 
võimalust messil osaleda ka 
pakuti. 

Soome Leader-grupid olid 
lähenud messile igaüks 
omamoodi - kes oli tulnud 
oma piirkonda tutvustama 
ning jagas voldikuid, kes oli 
väljas toodetega, mille aren-
damiseks või tootmiseks on 
saadud Leader-toetust. 

Ilvese sõnul näitasid Nelja 
Valla Kogu reaalsed koge-
mused, et kõige paremini 
läheb kaubaks söögikraam. 
“Suitsuvorst müüs oluliselt 
paremini kui käsitöö ja suve-
niirid,” ütles ta ning lisas, et 
juhul kui kohalikud ettevõt-
jad soovivad messile minna, 
peavad nad arvestama sel-
lega, et neil oleks piisavalt 
kaupa mida pakkuda ning 
selle kauba käive peaks mes-
sil käimise ära tasuma.
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Juba paar aastakümmet 
tegutsenud Aseri spordi-
klubi alaks number üks on 
läbi aegade olnud lauaten-
nis. Lauatennises on Aseri 
olnud nii edukas, et korjatud 
on Eesti meistritiitleid nii 
üksikmängudes kui võist-
kondlikult ning seda erine-
vates vanuseklassides, aga 
on ka väga suuri rahvusva-
helisi võite. 

Kasvatanud suure võistluse

Aseri spordiklubi üheks 
suuremaks saavutuseks on 
14 aastat tagasi algatatud 
laste lauatennise seeria-
võistlus, mis praeguseks on 
kasvanud 12etapiliseks üle-
eestiliseks suurvõistluseks, 
milles tihti lööb kaasa ka 
välisvõitlejaid. Seeriavõist-

Merekaater näitab rannikut teises küljest

Merekaatri muretsemiseks 
310 000 krooni toetust saa-
nud Kalvi külaseltsi kasutu-
ses on praeguseks 90hobu-
jõuline 5,5 meetri pikkune 
kaater, mis võtab peale 
korraga 13 inimest või 1550 
kilogrammi kaupa. 

Sisselaskmine probleemne

Merekaater on oma esi-
mesed proovisõidud teinud 
- alles hiljuti käisid ranni-
kut nautimas Aseris ametis 
oleva ehitusettevõtte juhid ja 

Kalvi külaseltsi Virumaa koostöökogu toel muretsetud kaater 
on oma esimesed meresõidud teinud ning näidanud inimestele 
rannikut hoopis teisest küljest kui tavaliselt harjutud. 

töödejuhatajad. Samuti sõi-
dutas kaater huvilisi Kalvi 
merepäevadel. 

“Kõige suurem mure on 
kaatri vettelaskmisega: Kal-
vis meil ametlikku sisselask-
miskohta ei ole, Kundas seda 
teha ei saa ja järgmine punkt 
oleks Toila, mis jääb liiga 
kaugeks,” kurtis Kalvi küla-
seltsi juht Koit Oras, kelle 
sõnul on tegemist lahenda-
mist vajava kitsaskohaga, 
kuna merehuvi järjest kas-
vab ning merele pääsemine 
on praegu probleem. 

Selleks, et kaater vette 
saaks, tuleb sõita autoga 
veepiirile ning sealt haagise 
peal olevat kaatrit käsitsi 
edasi vedada senimaani, kui 
vesi on aluse vette laskmi-
seks piisavalt sügav. Samuti 
nõuab mitme mehe tööd 
kaatri veest kättesaamine. 
Ka inimestel pole sellele pää-
semine mugav - selleks tuleb 
püksisääred üles käärida ja 
läbi vee aluseni kahlata. 

“Aseri vald on oma aren-
gukavasse sisse kirjutanud 
küll Kalvi ranna arendamise 
puhkealaks, mis tooks lahen-
duse ka sellele probleemile, 
kuid kuna teha on pakilise-
maid töid, näiteks veetrassid 

vahetada, siis jäävad meele-
lahutusega seotud investee-
ringud ilmselt kaugemasse 
tulevikku,” ütles Oras, kes 
Aseri abivallavanema ametit 
peab. 

Ka rannikul sõites peab 
Orase sõnul ettevaatlik 
olema, et mitte kallist alust 
lõhkuda.  

Mitme jätkuprojekti idee

Noortele suunatud meet-
mest kaatri soetamiseks toe-
tust saanud Kalvi külaselts 
pole noortega veel merele 
jõudnud. “Paar korda oleme 
küll plaaninud, kuid ilm on 
läinud kehvaks ning nii ei 

ole sellest midagi välja tul-
nud,” ütles Oras, kelle sõnul 
peaks kaater noortele huvi 
pakkuma küll. Tõsi, praegu 
ei saa nad sellega teha muud 
kui sisse istuda ja Orase 
valvsa pilgu all rooli keera-
mist proovida, kuna sellise 
aluse juhtimiseks on vaja 
vastavat luba. 

Üks võimalus noori kaa-
sata oleks just juhtimisõigu-
seks vajalik koolitus korral-
dada. “Praegu on load, mis 
lubavad alust juhtida, ainult 
minul, aga kuna põhitöö ja 
muud tegevused panevad 
minu ajale piirid, siis on 
kaater vähem kasutuses kui 
võiks.”

Koolitus, mis lubaks sellist 
alust juhtida, maksab ligi-
kaudu 350 eurot ning kes-
taks umbes kaheksa päeva.  

“Selline koolitus annaks 
võimaluse leida minu kõrvale 
veel teinegi kapten, et kaatrit 
paremini rakendada. Lisaks 
on meresõiduoskus kasulik 
ka teistes asjades. Näiteks 
jetiga sõites peab samuti luba 
olema,” rääkis ta. Lisaks 
võiks noortele huvi pak-
kuda kõik lisad, mida merel 
kasutada saab - veesuusad, 
sukeldumisvarustus, banaa-
nid, lohed, langevarjud. See 
annaks võimaluse palju suu-
remal seltskonnal kaatrist 
rõõmu tunda. 

Aseri spordiklubi trumpalaks on lauatennis
Hiljuti MTÜ Virumaa Koostöökoguga liitunud Aseri spordiklubi 
on Eesti üks tunnustatumaid lauatenniseklubisid, kuid 
sellele lisaks koordineerib klubi ka kõikide teiste spordialade 
harrastamist Aseris, korraldab spordivõistlusi ning lööb käed 
külge ka teiste ürituste korraldamisel Aseri vallas. 

Lauatennis on Aseri kõige tuntum kaubamärk. Pildil 2011. aastal Eesti meistriks tulnud 
lauatennisenaiskond koos treener Pekka Laidineniga. 

Mulluse paeaasta tähistamise käigus korraldati ekskursioon savikarjääri.

luse finaal toimub alati Ase-
ris. 

“Omal ajal sai see võistlus 
ellu kutsutud seetõttu, et 
väiksematel lastel ei olnud 
võistlemisvõimalust,” mee-
nutab Aseri spordiklubi juht 
Kaire Kutsar. Algselt oli 
võistlusel vaid mõni etapp 
- täpselt nii palju, kui spor-
diklubid sellega kaasa tulid. 
Nüüd on huvi nii suur, et 
etappe on väga palju ja see 
on selle võistlusklassi kõige 
mainekam võistlus Eestis. 

Aseri maine Eesti lauaten-
nisemaastikul on igati kõrge 
ning Aseri võib ennast helli-
tavalt lauatennisepealinnaks 
kutsuda. “Seda kõike on saa-
vutatud järjepidevusega,” 
tunnistab Kutsar ja toob 
näite, et neil on kolmanda 
põlvkonna lauatennisiste. 

Aseri esinumber Tatjana 
Tšistjakova, kes on klubi 
medalivaru väga kõvasti 
täiendanud, on samuti teise 
põlvkonna esindaja - ka tema 
ema mängib lauatennist. 

Hiljuti korraldas Aseri oma 
vastrenoveeritud vabaaja-
keskuses rahvusvahelise 
treererite koolituse ning 
suur unistus on korraldada 
kohapeal mõni suur rahvus-
vaheline võistlus. Tingimu-
sed selleks on renoveeritud 
hoones olemas. 

Koordineerib teisi alasid

“Selge, et ühes nii väike-
ses kohas nagu Aseri ei saa 
tipptasemel tegeleda mitme 
spordialaga. See ei tähenda, 
et me teiste aladega üldse ei 
tegele,” selgitab Kutsar, et 
spordiklubi hõlmab hoopis 
laiema spektri spordiala-
dest kui ainult lauatennis. 
“Püüame luua võimalused 
erinevate spordialadega 
tegelemiseks, et rakendust 

leiaksid nii väikesed kui 
suured,” lisab ta. 

Üks Aseri spordiklubi kau-

bamärke on 14. korda toimuv 
savijooks, kus võistlejad 
jooksevad rajal, mis on savi-
karjääri ümbruses ja vahe-
peal läheb ka läbi karjääri. 
“Seda teeme koostöös meie 
tellisetehasega ning võist-
luse nimi õigustab ennast 
täielikult. Eriti just märja 
ilmaga - siis tuleb tõesti 
päris savis joosta vahepeal,” 
räägib Kutsar. Ka auhinnad 
püütakse välja panna just 
sellised, mis iseloomustak-
sid Aserit ja oleksid seotud 
saviga. 

“Aga me korraldame sellel 
aastal näiteks ka Ida-Viru-
maa meistrivõistlused täna-
vakorvallis, käime ise väljas 
erinevatel võistlustel, olgu 
selleks siis kas aeroobika-
kuninganna valimine või 
erinevad pikamaajooksud. 
Nendele, kes soovivad seal 
osaleda, korraldame võima-
luse klubi egiidi all kohale 
minna.” 

Aitab teistes asjades

Lisaks spordivõistluste 
tegemisele aitab Aseri spor-

diklubi kaasa ka teiste üris-
tuste korraldamisel. Nii näi-
teks aidatakse teha seiklus-
mänge ja matku. Järgmine 
nendest on seoses paeaasta 
jätkuprojektiga. Kui eelmi-
sel aastal pidas Virumaa 
koostöökogu oma paepäeva 
just Kõrtsialusel, siis sel-
lel aastal teevad kohalikud 
sellele jätku, et minna mat-
kale piirkonna huvitavatesse 
kohtadesse, näiteks paekalda 
alla ning vaatama ümbrus-
konna paega seotud ehitisi. 

“Oleme püüdnud sellistes 
huvitavates ettevõtmistes 
kaasa lüüa. Me pole seal 
küll põhikorraldajad, kuid 
oleme nõu ja jõuga abiks,” 
räägib Kutsar, kelle sõnul 
on nad paekiviga seotud 
seiklusmänge korraldanud 
ka Aseri valla päeval. Kogu 
Eesti paepäeva tähistamine 
saab Aseris jätku 9. augus-
til toimuva ekskursiooniga 
Porkuni paemuuseumisse ja 
Tamsalu lubjarajale.  

Kõrtsialuse külaseltsiga on 
tehtud ennegi koostööd ning 
vastastikku on teineteise 
tegemisi toetatud.
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MTÜ Virumaa Koostöökogu Kõrtsialuse külastuskeskus 
43410 Kõrtsialuse küla,  Aseri vald Tel 5345 7534,  Aili Ilves

JUULI  
30. juulil Maidla mõisa pargis Maidla valla XII päevad 
“Elagu Maidla külad”  
Lisainfo: www.maidla.ee.
Juulis piisonifarmis sõstra- ja marjafestival 
Metsiku Piisoni Saloon Põlula külas Lääne-Virumaal
Lisainfo: www.piisonifarm.ee; hillar@piisonifarm.ee. 

AUGUST  
13.-14. august motofestival Kiviõli seiklusturismi kes-
kuses
Motomeelelahutus kogu perele: külgkorviga mootorrataste 

maailmameistrivõistlused, soolode öökross, freestyleŕ ite 
hüpped. Meelelahutust ja kõhutäidet igale maitsele. Peotel-
gis Nevesis ja Smilers.  
Lisainfo: www.motokross.ee. 
18.-21. augustil jõefestival “PurFest” 
18. augustil keskkonnaseminar Uhakul. 19. augustil tsir-
kuseetendus Maidlas, Peeter Jõgioja trummišõu Püssis, 
Chalice´i kontsert Lüganuse ringhoones, simman ansamb-
liga Virre. 20. augustil regilaulukontsert Lüganuse kiriku 
silla juures, muinasajast rääkiv etendus “Iisejõe sääsed”, 
Zetode ja Metsatölli kontsert Purtse vanas kalasadamas. 21. 
augustil muinaslaager Liimala rannas.  
Lisainfo: www.iise.ee 

19. augustil Maidla mõisa pargis kontsert “Mõisatuled”
Vanemuise sümfooniaorkester, solist Laura Põldvere.  
Lisainfo: www.maidla.ee.  
20. augustil tenniseturniir “Ojasaare tennis” 
Lisainfo: www.ojasaare.ee; Jaan Lipsmäe 5027425. 

SEPTEMBER
9. septembril Aseri savijooks 
Lisainfo: rahvamaja@aserivv.ee, tel 335 1620.  
12. septembril sügisnäitus Aseri rahvamajas
Lisainfo: rahvamaja@aserivv.ee, tel 335 1620.  

Suveüritused Virumaa koostöökogu piirkonnas

Rongkäik, mängude avamine.
Laste jooksud ümber Uljaste linnamäe.
Esinevad Rägavere ja Sonda valla isetegevuslased.
Lasteprogramm, võrkpallimatš. 
Võistlused naistele ja meestele.
VIPide võistlused.
Võistlus “Parim koduõllemeister”, köievedu. 
Tants ansambli “Napsitrallid” saatel. 
Jooki, sööki pakub Sonda kõrts.

23.07.2011 algusega kell 16.00 
Uljaste külaplatsil

RäSo mängud

Liiguvad bussid (jälgi kohalikku infot)!


