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Koostöökoja juhatus ja personal
Jõgeva koostöökojal on 80 liiget. Üldkoosolek käib koos kolm
korda aastas, vahepeal korraldab koja tegemisi 11liikmeline
juhatus. Igal juhatuse liikmel on oma piirkond ja valdkond,
mida ta esindab.
Õnne Vals on inimene, kes püüab alati aidata ja paistab silma

oma põhjalikkusega. Õnne kuulub mitme MTÜ juhatusse, tema
eriline tähelepanu on koondunud noortele. Õpib Eesti Maaülikoolis magistriõppes majandusarvestuse ja finantsjuhtimise erialal.
Vabal ajal parandab maailma. Õnne esindab Vooremaa piirkonna
MTÜsid.

Indrek Eensalu on inimene, kelle kohta võib öelda “seitse
ühes”. Ta on Kamari külavanem, ärijuht, puutöömeister, spordiinimene, poliitik ja külaelu edendaja. Pole teemat, milles ta
kaasa rääkida ei oska. Kõige selle kõrvalt jääb tal aega suusaspordihuviliste lastega tegelemiseks. Indrek esindab Põltsamaa
piirkonna ettevõtjaid.
Ülvi Nool on Jõgevamaa omavalitsuste aktiviseerimiskeskuse
juhataja, Naduvere külaseltsi juhatuse liige, Torma põhikooli
hoolekogu liige ja igati ettevõtlik igas valdkonnas. Vaba aja sisustavad pere ja kodu. Ülvi esindab Peipsi piirkonna MTÜsid.
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Jõgeva jagab aastas 12 miljonit krooni
Jõgevamaa koostöökojal on sellel aastal jagamiseks 12 miljonit
krooni. Enne rahataotluse saatmist tuleb läbi teha ideevoor,
mis annab võimaluse oma mõtet põhjalikumalt selgitada.
Vastavalt Jõgevamaa koostöökoja arengukavale tuleb
enne taotlusvooru läbi teha
ideevoor, milles tuleb täita koja
poolt välja töötatud blankett.
Selles tuleb projekti esitajal
kirjeldada oma idee jätkusuutlikkust, koostöövõimalusi ning
selle mõju kohaliku elu edendamisele.
Ideid hindab kolm piirkondlikku komisjoni, mille liikmed
on pärit sealtsamast, kus ideid
realiseerima hakatakse.
Positiivse vastuse saanud idee
võivad selle esitajad taotluseks
vormistada. Kui dokumendid
koos ja taotlus valmis, teeb

koostöökoja juhatus sellele tehnilise kontrolli ja kui kõik korras, saab taotleja loa pöörduda
oma projektiga PRIAsse.

Esimesed asjad valmis
ehitatud
Esimese ideevooru avasime
eelmise aasta detsembris ja
esimesed taotlused jõudsid
PRIAsse selle aasta veebruaris. Tänaseks on suurem osa
esitatud taotlustest ka lõpliku
postiivse vastuse kätte saanud.
Põltsamaa piirkonnas Aidu
külas on Leader-toetuse eest
juba spordiväljak valmiski ehi-

tatud. Lisaks korvpallile saab
seal mängida ka võrkpalli ning
tennist. Ka vajalik varustus on
Leader-toetuse abil hangitud.
Vooremaa piirkonnas küsiti
Leaderist toetust Laiuse mäe
slaalominõlva
rajamiseks.
Alla sai Jõgeva ühel eelistatumal suusa- ja kelgumäel juba
ennegi mugavalt lasta, aga üles
saamine oli seni rist ja viletsus.
Seetõttu otsustas Laiusemäe
arenduskeskus küsida toetust
tõstuki ja lumekahuri soetamiseks, et talverõõme saaks nautida ka siis, kui külma on, aga
lund ei saja.
Peipsi piirkonda Saare valda
Kääpa külla on SA Kalevipoja
Koda otsustanud rajada Krati
seiklusraja. Kalevipoja koda on
kogunud Eesti rahvuskangela-

Toivo Kroon on maavalitsuse arendusspetsialist, Põltsamaa
linnavolikogu esimees, Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse
nõukogu esimees, kohaliku omaalgatuse programmi komisjoni
esimees. Vabal ajal meeldib talle viibida looduses. Ta on alati
hingega selle juures, mida ta teeb. Poegadega ühine huviala on
matkamine. Toivo esindab Jõgeva maavalitsust.
Karina Kaarepere hinge- ja südameasi on peale oma laste ja
lastelaste veel Jõgevamaa Kodukandi ühendus, MTÜ Härjanurme
Maarahvaselts ja Siimusti lastekodu Metsatareke lapsed. Karina
on kogenud projektide kirjutaja ja teostaja, kogub roosidega tasse
ja ingleid, armastab pildistada ja reisida. Karina esindab Põltsamaa piirkonna MTÜsid.
Reet Alev, kes juhib Pajusi valda, armastab käsitööd, on
aktiivne suhtleja ja ütleb välja, mida mõtleb. Lisaks koostöökojale on Reet ka SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu liige, kirjutab
ja viib ellu erinevaid projekte. Reet esindab Põltsamaa piirkonna
omavalitsusi.
Pille Tutt tegeleb rahvakultuuri arendamisega Jõgevamaal,
juhib Sadala külade seltsitegevust, kirjutab ja viib ellu projekte
nii oma kodukohas kui terves maakonnas. Tema on ka Jõgevamaa Kodukandi ühenduse koordinaator. Pille esindab Jõgevamaa
Kodukandi ühendust.
Saima Kalevi õlul on koostöökoja juhatuse esimehe roll,
Jõgeva valla juhtimine ja Brüsselis Euroopa-asjade ajamine.
Saima reisib palju, naudib koristamist, kogub kellukesi ja “portreefotosid” kividest, mida käib Käsmus pildistamas. Saima esindab Vooremaa piirkonna omavalitsusi.
Kalev Raudsepp on ettevõtja igas mõttes. Ettevõtlikud on ka

tema pojad. Koos perega juhitakse Äksi motelli ja osaletakse erinevate vabaühenduste tegevuses. Ühine kirg on neil kõigil jalgrattasport. Kalev esindab Vooremaa piirkonna ettevõtjaid.

Kalev Kurs on Tabivere abivallavanem. Kui vaja, grillib Kalev
siga, kui vaja mängib Kalevipoega. Kalev ei vea kunagi alt ja
osaleb nii maakonnaüritustel kui koostöökoja tegemistes, ikka ja
alati pearollis. Kalev esindab Peipsi piirkonna omavalitsusi.
Ahto Vili on tuntud kui innovaatiline ettevõtja ja põllumees
Tormast, kes tänu oma põhjalikkusele teab peast põllumajandust
puudutavaid euronõudeid. Tema huvi on muusika, nii laulmine
kui pillimäng. Ahto esindab Peipsi piirkonna ettevõtjaid.

Üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid
viivad ellu kaks bürootöötajat.
Kaire Sardise südameasjaks on sotsiaalvaldkond ja tervisesport. Tänu tema otsekohesele ja praktilisele loomule on osutunud
edukaks nii Kaire koostatud Leader-projektid kui ka teised maailma parandavad ettevõtmised. Kaire kireks on söögitegemine ja
reisimine. Tema amet koostöökojas on projektijuht. Ta hoolitseb
selle eest, et kõik taotlused korrektselt vormistatud saavad ja
kontrollib, et projektid ka ellu oleks viidud.
Aive Tamme suurim soov on, et ööpäevas oleks mõnigi tund
rohkem - nii palju on võimalik korda saata, aga aega napib. Ta on
koostöökoja tegevjuht, kes korraldab koolitusi, infopäevi, seminare ja õppereise nii liikmetele kui kõigile teistele, kellel koostöökoja tegemiste vastu huvi on.

Jõgevamaad ühendav koostöökoda aitab arendada ka maakonda tervikuna.

sega seotud lugusid ja legende,
mida kohapeal kuuleb. Samuti
saab näha, mida ta tegelikult
korda saatis.
Seikluspark valmis 2010.
aasta kevadel.

Projekte mitmesuguseid
Leader-meetme kaudu said
toetust väga erinevad projektid. Nende hulgas olid nii
mälestuste kogumine, turvalisuse tõstmine, infoviitade
valmistamine,
infomaterjali
väljaandmine kui ka vanade
hoonete korrastamine.
Kuna esimeses ideevoorus
jäi osa rahast kasutamata, siis
oleme avanud ka teise vooru,
kus on eelistatud nn pehmed
projektid, mida võiks ellu viia
näiteks järgmisel suvel.
Jõgevamaal on ettevõtlikke
inimesi, tegusaid külaseltse ja
asjalikke ettevõtjaid. Siin on
omapärane maastik ja hingematvalt ilusad voored. Peipsi-äärsel kogukonnal on omanäoline kultuur, siin on uhke
Põltsamaa loss. See kõik on
koostöökoja tegemistesse oma
jälje jätnud.
Koostöökoja kohta leiab rohkem infot meie koduleheküljelt www.jogevakoostookoda.
ee või meiliaadressilt info@
jogevakoostookoda.ee. Võtke
meiega ühendust, sest kindlasti leiame just teid huvitava
valdkonna või piirkonna, kust
leida partnerit või jagada oma
kogemusi!
Kohtumisteni Jõgevamaal!
AIVE TAMM,
Jõgevamaa koostöökoja
tegevjuht

Jõgevamaa koostöökoda pidas oma suveseminari
Juuli teises pooles kogunes Jõgevamaa koostöökoda
üldkoosolekule, mis jätkus veel töisema suveseminariga,
kust oodati näpunäiteid, kuidas Leader-tegevusgrupp saaks
piirkonda edasi arendada.
MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda on Leader-tegevusgrupp,
mille piirkond on terve Jõgeva
maakond (välja jäävad vaid
kaks suuremat linna - Jõgeva ja
Põltsamaa).
Selleks, et kogu tegevusgrupi
erinevaid vajadusi paremini
mõista, oleme oma piirkonna
jaganud mõtteliselt kolmeks.
Peipsi piirkonda jäävad Mustvee linn, Kasepää, Pala, Saare
ja Torma vald ning seda piirkonda iseloomustab järveäärne
asukoht, vanausulised, kala,
kakskeelsus, põllumajandus,
aga ka rahvakultuur ja traditsioonide säilimine.
Vooremaa piirkonna - Jõgeva,
Tabivere ja Palamuse valla märksõnad on maastik (voored
ja järved), põllumajandus ja
talvised külmakraadid. Vooremaale on tuntust toonud Oskar
Luts ja Paunvere rahvas, Jõgeva
sordiaretusinstituut ja Elistvere
loomapark.
Põltsamaa piirkonda jäävad
Põltsamaa, Puurmani ja Pajusi
vald ning seda osa Jõgevamaast
iseloomustavateks märksõnadeks on ajalugu, veinid, juust
ja aktiivsed inimesed. Sellesse
piirkonda jääb ka Mandri-Eesti
keskpunkt ja palju tegusaid

külaseltse.
Aga tagasi suveseminarile.
Osalejad jagati töögruppidesse
vastavalt oma tegevuspiirkonnale ja saadeti Kuremaa järvele mõtlema selle üle, kuidas
Jõgevamaa koostöökoda saaks
kaasa aidata just selle piirkonna arengule.

Põltsamaa rahvas leidis näiteks, et piirkonna edukast ühistegevusest võiks välja anda
infomaterjali, et jagada kogemusi kogu Eesti rahvaga ja seeläbi suurendada ka piirkonna
tuntust.
Vooremaa tegijad inimesed
leidsid, et tuntuse suurendamiseks võiks koostöökoda osaleda maakonnas korraldatavatel laatadel ja Peipsi piirkonna
esindajad märkisid, et veelgi
enam võiks turunduslikult ära

kasutada piirkonnas tegutsenud Kalevipoega.
Mõtteid ja soovitusi tuli veelgi
ja nii juhatusel kui bürool on
nüüd paremini teada, mida
liikmed tegelikult ootavad ja
seeläbi on lihtsam neid ootusi
ka täita.
Aga niikaua, kui töögrupid
järvel mõtteid mõlgutasid,
tegelesid teised seminarilised
palju loomingulisemate tegevustega - vilditi seepi, tehti
klaasvitraaže ja kipsmaske.

Suveseminaril jagati inimesed kolme töörühma (pildil Põltsamaa töörühm), kes nuputasid,
kuidas koostöökoda saaks piirkonna arengule kaasa aidata.

