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Piirkonna kompetentsi kasvatamine 

TaoTleja NimeTus                    HiNNe           maksumus            ToeTus 

mTÜ Virumaa koostöökogu - energia kokkuhoiu võimalused Viko piirkonnas    3,57      6 843,90   6 159,51
mTÜ Virumaa koostöökogu - kohaliku toidu seminar-õppereis lääne-Virumaale    3,43     2 417,00   2 175,30 
mTÜ Purtse jõe arenduskeskus - Purfest 2012         3,41   11 180,00   9 927,00 
sa aidu Veespordikeskus - messide külastamine        2,71      5 840,00   2 331,19

Meede “Aktiivsed noored “

TaoTleja NimeTus                      HiNNe              maksumus              ToeTus 

mTÜ sonda arenduskoolituskeskus - kuidas elad, maa NooR     3,03      5 322,60   4 790,34
mTÜ ojasaare loodusmatk - aktiivsed noored ojasaarel      2,93      5 760,00   5 183,00
mTÜ maidla Noored - maidla noorte õpilasmalev        2,75      6 007,39   5 406,65
mTÜ aktiivse Puhkuse klubi askele kurepesa - Noorte töökogemus ja aktiivne puhkus   2,60    11 094,00   9 984,00

MTÜ Virumaa Koostöökogu teise taotlusvooru tulemused

Südametee
sirtsi rändrahn tähistab Virumaa südant. selleks, et seda sümboolset kohta ära kasutada, peavad turismiteenuse
pakkujad tegema koostööd.

Mitmes Eesti piirkonnas on 
Leader-programmist leidnud 
rahastamise kontseptuaalsed 
turismimarsruudid nagu näi-
teks Sibulatee Peipsi ääres ja 
Romantiline rannatee Pärnu-
maal. Sarnaselt võime luua 
sellise marsruudi ka Viru-
maale. 2011. aasta alguses 
oli Virumaa koostöökogus 
(VIKO) turismiteemaline 
kokkusaamine, mille järel oli 
plaanis kaardistada olemas-
olev ressurss ja kavandada 
ühine turismimarsruut. Idee 
tasandil on tulnud ettepa-
nek Südametee rajamiseks 
piirkonda (nime autor Anne 
Liinak). Võimalikud on ka 
teised nimed, näiteks Mitte 
Midagi Ei Tee jne.

Virumaa koostöökogu piirkonnas on mitmeid looduslikke ja 
inimtegevuse tulemusel loodud vaatamisväärsusi. Viimastel 
aastatel on Virumaad külastavate sise- ja välisturistide 
arv tublisti kasvanud. Paljud kohalikud ettevõtjad ja 
omavalitsused rajavad taristut, et luua külastajate head 
tingimused puhkuseks ja aktiivseks vaba aja veetmiseks. 
Seega on kätte jõudnud aeg, kus sellised positiivsed  
tendentsid ja arengud tuleb panna piirkonna heaks tööle. 

Idee realiseerimine eeldab 
tegevusgrupis koostööd ja 
sarnast arusaamist koha-
liku kogukonna arendami-
sest, mis on suunatud ühise 
eesmärgi saavutamiseks. 
Kontseptsiooni kandvateks 
komponentideks on loodus, 
tervis ja toit. Tänapäeval on 
linnastunud inimesele kõik 
kolm olulised teemad ja 
seda suudab Virumaa pak-
kuda. 

Seega on VIKOs oluline 
leida ühiselt meie piirkonna 
potentsiaal ning koordinee-
ritult ja kavakindlat järgmi-
ses Leader-tegevusgruppide 
rahastamisperioodis vaja-
likud tegevused ellu viia. 
Üldiseks eesmärgiks on 

atraktiivse ja mitmekülgse 
turismiteenuse osutamine 
VIKO piirkonnas aastaks 
2020, mille puhul on tule-
museks arvestatav külasta-
jate kasv ja rahvusvaheline 
tuntus. Ettepanek on seada 
prioriteediks Südametee 
turismimarsruudi välja-
arendamine ning kavan-
dada edaspidi turismi-
meetme ressursside kasutus 
just seda eesmärki silmas 
pidades.

Juba täna on olemas mit-
med osised oodatavast tule-
musest. On Kiviõli Moto-
festival, on Purfest, on Püssi 
Punkfestival ja Maidla Mõi-
satuled ning palju muud. 
Planeerimisel on Aidu 
Veespordikeskus, Kiviõli 
seiklusturismi keskus on 
just valmimas ning kindlasti 
tuleb nendele veel lisa. Kuid 
kogu piirkonda ühendava 
kontseptsiooni mõttes on 
vaid üksikud seda toetava 
taristu osad ja hajus koostöö. 
Iga ahel on aga nii tugev kui 
tema nõrgim lüli. Selleks, 

et piirkonnas oleks tugeval 
kontseptsioonil ja koostööl 
toimiv turismitoode, mis 
pakub kvaliteetset teenust 
aastaringselt ja püsivalt, on 
vaja luua VIKO piirkonna 
oma Südametee.

Meie oma lugu võiks olla 
selles, et Virumaa süda on 
Sirtsi kivi, Südameteel lii-
kumine parandab tervist, 
igaüks võib leida endale 
südamelähedase tegevuse 
ja erinevates peatuspaika-
des pakutakse südamele 
tervislikku toitu. Kõik see 
kokku teeb südame soojaks 
ja annab südamerahu. 

Ideekavandi edasiarenda-
miseks ootame Virumaa 
koostöökogu juhatuse ja 
tegevjuhtkonnaga aktiivset 
kaasalöömist ja ettepane-
kuid. Vajalikud tegevused 
lisame VIKO tegevusplaani 
ja hakkame sihipäraselt ellu 
viima, et ühiselt aastal 2020 
saavutustest rõõmu tunda.

ValDek HauGas, 
juhatuse liige 

Miila seltsimajas toimunud üldkoosolekust võttis osa 
28 liiget, millele lisandunud 9 volitusega oli hääleõi-
guslikke esindajaid 37. Olulisemad teemad, millest rää-
giti, olid ülevaade Virumaa koostöökogu tehtud töödest 
eelmisel aastal, eesmärgid ja tegevused, mis on plaanis 
2012. aastal.

Suurimaks muudatuseks, mille poolt üldkoosolek hää-
letas, on taotlusvoorude väljakuulutamine käesoleval 
aastal. Põhjus taotlusvoorude avamiseks veel tänavuse 
aasta lõpus tuleb sellest, et järgmine aasta on praeguse 
rahastusperioodi viimane ning see tagab, et kogu raha 
saaks õigel ajal kasutatud. Järgmise rahastusperioodi 
kohta tuleb selgus suve jooksul. Selleks, et meetmed 
veel tänavu avada, koguneb üldkoosolek sügisel uuesti, 
et võtta vastu rakenduskava muudatused.  

Revisjonikomisjoni esimees tegi ülevaate eelmise 
majandusaasta kohta, samuti saadi ülevaade seireko-
misjoni tööst ning esitatud vaietest. Valiti ka uus juha-
tus, revisjonikomisjon ja hindamiskomisjon. 

Juhatus jätkab otsuse kohaselt samas koossesisus 
nagu seni: juhatuse esimees on Andrea Eiche, liikmed 
on Anne Liinak, Valdek Haugas, Virgo Koppel, Tõnis 
Lipp, Inna Palm ja Anne Kalamäe. Revisjonikomisjoni 
kuuluvad Hardi Murula, Tatjana Smirnova ja Mati Ulm. 
Hindamiskomisjoni kuuluvad Aserist Urve Takjas, Inna 
Palm, Kalle Kohver ja Tatjana Smirnova (asendusliige), 
Lüganuselt Anne Liinak, Anne Kalamäe, Helen Arbus 
ja Laila Meister (asendusliige), Maidlast Gerri Alamets, 
Evelin Saarmets, Tõnis Lipp ja Hardi Murula (asendus-
liige), Püssist Katrin Parve, Enno Mägar, Valdek Hau-
gas ja Tiina Kilumets (asendusliige), Rägaverest Mati 
Ulm, Virgo Koppel, Mati Rebane ja Rene Metsla (asen-
dusliige) ning Sondast Kristel Petrova, Andrea Eiche, 
Madis Olt ja Riia Lemberg (asendusliige).  

Sügisel on plaanis taas liikmetele mõeldud üldkoos-
olek, kus tuleb päevakorda rakenduskava muudatused, 
mis on olulised järgmiseks programmperioodiks.

Virumaa koostöökogu 
üldkoosolek kiitis heaks 

voorude avanemise
Mais kogunenud MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek 
kiitis heaks järgmiste taotlusvoorude väljakuulutamise 
veel sellel aastal ning koguneb selleks vajalike 
rakenduskava muudatuste tegemiseks juba tänavu. 
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MTÜ Virumaa Koostöö-
kogu toel toimus Püssi las-
tele kolm õppepäeva, mille 
käigus õpiti digifotograafiat 
ja meeskonnatööd, leiva-
küpsetamist ja munade vär-
vimist, ning kolmepäevane 
lastelaager piirkonna olu-
liste vaatamisväärsusetega 
tutvumiseks. 

Virumaa koostöökogust 
8500 eurot toetust saanud 
Püssi noortelaager jõudis 
finišisse eelmisel nädalal, 
kui paarkümmend last kogu-
nes Kõrtsialuse külastuskes-
kusesse kolmepäevasesse 
laagrisse. Selle aja jooksul 
tutvuti tellisetehase ja savi-
karjääriga, käid matkamas 
pankrannikul, katsetati vil-
timist ja savitööd, tutvuti 
lubjatootmise, Porkuni pae-
muuseumi ning Mäetaguse, 
Kukruse ja Saka mõisaga. 

Kolmepäevane laager oli 
üks osa noorteprojektist, 
mis sai alguse juba tükk 
aega varem kolme koolitus-
päevaga. Esimesel päeval 
õpiti Püssis digifotoaparaadi 
kasutamist. Selleks soetati 
noortekeskusele nii fotoapa-
raat, arvuti kui ka värviprin-
ter, mis annavad võimaluse 
pildi algusest lõpuni valmis 

Püssi noored käisid laagris

Üks laagri osa oli leivateo õppepäev. kaTRiN PaRVe
teha. Lisaks toimus esime-
sel õppepäeval meeskonna-
koolitus, et lapsed omavahel 
tuttavaks saaksid. 

“Teine päev oli meil lei-
vapäev - käisime Kõrtsialu-
sel leiba küpsetamas,” ütles 
projekti eestvedaja Katrin 
Parve, kelle sõnul oli tal hea 
meel just selle üle, et kooli-
tuspäevadele oli kaasatud 
ka vene noori, kes said aimu 
Eesti traditsioonidest. Seda 
nii leivaküpsetamise näol 

kui kolmandal õppepäeval, 
kui teemaks olid munade-
pühad. 

Parve sõnul oli nende ees-
märgiks aktiviseerida laag-
riga kohalikku noori, tuua 
nad kokku ja pakkuda neile 
erinevaid tegevusi. “Kui 
vaadata meie laagripäeva 
meelelahutusi, siis tihti ei 
saa vanemad oma lastele 
selliseid asju juba rahaliste 
võimaluste puudumise tõttu 
pakkuda,” tõdes ta, et nii 

liikumine kui ka sissepää-
sud mõisatesse ja muuseu-
midesse on kallid ning see-
tõttu jääb lastel suur osa asju 
nägemata ja tegemata. Seda 
püütigi projektiga korvata. 

Korraga osales koolitus-
tel ja laagris 20 last, kuid 
kuna lapsed vaheldusid, sai 
tegevustest Parve sõnul osa 
enam kui kaks korda roh-
kem noori.  

kaTRiN PaRVe 

Pühapäeval, 15 juulil
kell 11.00 uljaste Tornimäel, vana 
tuletõrjetorni jalamil, spinningu täp-
sus- ja kaugusheidete võistlused ning 
lendõnge demonstratsioonesinemine.

kell 12.00 uljaste iV triatlon, 
registreerimine eeskaldas kell 11.40.

kell 16.00 uljaste “suvetriibu 2012”

Õhtul simman. 

miila kÜla 
Rägavere vald lääne-Virumaa  
21. juuli 2012

12.00 Avamine Miila külaplatsil
Näitused
-  “Lugudega armsad asjad“
-  Kaart praegusest Miilast, vaatamisväärsustest, pärandkultuuriobjektidest
-  Näitus-seminar “Rahvakunstist inspireeritud“ - Liivi Soova, Eesti Rahvakunsti ja 
   Käsitöö Liidu esimees
-  Saab näha-katsuda põllumajandustehnikat, motorajal motokrossi demonstratsioon
Töötoad
- Vaibakudumine
- Puutöö
- Sepatöö
- Saunaviha tegemine
- Näomaalingute tegemine lastele
Laat 
Kontsert Ulvi rahvamaja lauljatelt- tantsijatelt
Külasupi söömine
Päeva aitab läbi viia Margus Abel.

Traditsioonilised vahvad mõõduvõtmised kogu perele: 
- Saapaviskamine Miila moodi
- Kukepoks karkudel 
- Naelalöömise mäng 
- Miila-teemaline ristsõna.

20:00 Simman (tasuline)
Tantsuks mängivad ja laulavad meelis Punder ja antti kammiste
Ansambli vaheajal oksjon küla hüvanguks

Üritust toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Kohaliku omaalgatuse programm.

Rohkem infot: www.kylad.ee,   raigorebane@hotmail.com,  tel. 529 3945.

kÕRTsialuse kÜla
aseri vald ida-Virumaa  
28. juuli 2012

12.00  Avatud  külaväravate  avamine  Kõrtsialuse Külastuskeskuses
Päeva tutvustus
Laste mänguväljaku avamine

Tutvumine külastuskeskusega: valla ajalootuba, külalistemaja, püramiid, Veeru puhke 
  maja, renoveeritav Rannu  koolimaja, Jäägri Grill, Rannu lahingu mälestuskivi, Meriküla  
  oja astang.

13.00 – 19.00 avatud töötoad:
Savi töötuba – savist esemete valmistamine
Näputöö tuba – kanga kudumine, märgviltimine, pakutrükk
Kohaliku toidu töötuba – leivategu, maitse- ja ravimtaimed
Luisu töötuba – luiskude valmistamine, vikati luiskamine, niitmine
Sepikoda – sepanaela või õnnemündi valmistamine
Ekskursioonid Aiatarga aeda
Jahitegevuse tutvustamine – õhupüssist laskmine (tasuline) – jahitrofeed  ja  jahimehejutud
Ideeturg – mis võiks veel külastuskeskuses olla
Aseri Keskkooli näiteringi esinemine

19.00  Simman vabaõhu tantsupõrandal
Mängivad ja laulavad Heino Riibak ja Vello Raagmets. 
Oksjon küla hüvanguks

Päeval tasuta külasupp
Töötab Jäägri Grill – ka ulukilihast toidud
Võimalik osta käsitöö- ja talukaupa

Üritust toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Aseri Vallavalitsus  ja Vanakooli OÜ

Rohkem infot: www.kylad.ee, www.kortsialuse.ee,  ottpenek@hot.ee,  tel. 53403296.
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Ojasaare spordiplats Räga-
vere vallas on rajatud 2007. 
aastal ning seal saab män-
gida golfi, rannavollet ja 
tennist. Spordiplats kuulub 
OÜle Ojassaar ja ürituste 
korraldamisega seal tege-
leb MTÜ Ojasaare Loodus-
matk. Pay&play-tüüpi gol-
fiväljakul on neli green”i, 
mis võimaldab omavahel 
kombineerides läbida kokku 
üheksa rada. Sportliku har-
rastuskeskuse omanik Jaan 
Lipsmäe on koos pereliik-
mete ja teiste abilistega neid 
radu ette valmistanud viis 
aastat ning praegu tegele-
takse Euroopa Liidu abi-
rahade toetusel väljakute 
laiendamisega ja kokku saab 
neid olema üheksa. 

Keeruline töö 

“Idee tuligi sellega seo-
ses, et ümbrus korda teha 
ja ümbritseval murul oleks 
ikka funktsioon,” ütles 
peremees, kes ise varem 
golfi harrastanud ei olnud, 
paar aaastat tagasi Virumaa 
Teatajale.  

Muruniitmist on selles 
talus palju. Green”i jaoks on 
olemas spetsiaalne niiduk, 
mis võimaldab niita muru 
viie millimeetri kõrguselt. 
Kui väljakut pidevalt kasu-
tada, peaks green”i ja tenni-
seväljakut niitma iga päev.

Ülejäänud osas kõlbab 
tavalise murutraktoriga niit-
mine, aga seda peab kolmel 
ja poolel hektaril tegema 
kaks korda nädalas. 

“Korraliku madalalt niide-
tud muru tiheduse saami-
seks kulub palju aega, seega 

juuli
7. juulil  kell 16.00 
Aseri staadionil rahva-
jalgpalli liiga FC Ase-
vere - Askele. 
Varjal laste kunsti- ja 
käsitöölaat. 
21. juulil kell 12.00 
Aa kooli mälestuskivi 
juures Aa kooli kokku-
tulek. 
22. juulil 
“Ojasaare volle 2012”.
28. juulil 
Golfivõistlus “Naine ja 
mees Ojasaarel”.
Aseri Rannaparty.  
12.00 - 01.00 Aseri ran-
nas. Erinevad rannamän-
gud, kontsert, saab sõita 
paadiga, tuulelohede 
lennutamine, tuulelohe 
valmistamise töötuba, 
öödisko.

auGusT
6. - 17. augustil 
laste suvekool Aseris. 
Erinevad tegevused las-
tele - käsitöö, muusika, 
ühistantsu õppimine, 
matkamine.  

18. augustil  kell 16.00 
Aseri staadionil rahva-
jalgpalli liiga FC Ase-
vere - Mäetaguse SK. 
20. augustil 
“Ojasaare tennis 2012”.

sePTemBeR
8. septembril 
Golfivõistlus “Vanava-
nem lapselapsega”.

14. septembril  
kell 18.00  
ASERI XIV SAVI-
JOOKS (start Aseri staa-
dionil). Tillujooks kuni 
6aastastele lastele, kuni 
13aastased poisid ja tüd-
rukud, kuni 17aastased 
neiud ja noormehed. 
17. - 23. septembril 
Lääne-Virumaa meistri-
võistlused golfis.

okTooBeR
13.oktoobril 
Golfivõistlus “Ojasaare 
pitch & putt”.

NoVemBeR
10. novembril 
Golfivõistlus “Isa lap-
sega”.

Ojasaarel murtakse müüti, et golf 
on rikaste mäng

2007. aastal loodud Ojasaare spordiplats, kus saab lisaks 
rannavollele ja tennisele mängida ka golfi, laiendab 
golfiväljakut ning kasvatab seal tihedat ja madalat muru, 
mis on sama keeruline ja pikk protsess nagu golfimängijate 
kasvatamine ning müüdi murdmine, et see spordiala on 
harrastamiseks vaid rikastele ja edukatele. 

Golfi propageerimiseks toimub hooajal ürituste sari, kuhu on kaasatud terve pere.

Golf, mida saab harrastada suure seltskonnaga, on hea peremäng, kuna kõik pereliik-
med on korraga tegevuses.  

loodame uue väljakuosa 
kasutusele võtta 2014. aas-
tal. Hea väljaku rajamine on 
pikk ja töömahukas protsess 
nagu piirkonna golfimängi-
jate kasvataminegi,” tunnis-
tab Lipsmäe. 

Lähim koht, kus golfimängu 
seni õppida on saanud, asub 
Jõelähtmel, seetõttu on loo-
mulik, et mängijate hulk 
Virumaal on väikene. Nende 
arvu suurendamine on üks 
eesmärk. “Selleks pakume 
inimestele võimalust esi-
mest korda golfi proovida, 
tutvustades mängu olemust, 
etiketti, põhilisi reegleid ja 
löögitehnikaid. Meie varus-
tus võimaldab korraga vastu 
võtta kuni kaksteist ini-
mest,” selgitab mees. 

Soovijate olemasolul tuleb 
Tallinnast kohale professio-
naalne õpetaja, et korraldada 
kahepäevane kursus, mille 
lõppedes omandavad kur-
suslased Creen Card´i. Sellel 
aastal taotles ürituste kor-
raldamisega tegelev MTÜ 
toetust Virumaa koostööko-
gust, et korraldada kursus 
noortele. Positiivse vastuse 
korral PRIAst lisandub piir-
konda kolmkümmend kuni 
26aastast tunnistusega gol-
fimängijat. Need noored, kes 
tunnevad huvi golfimängu 
kursuse läbimise kohta, 
peaksid jälgima kodulehte 
www.ojasaare.ee, et heast 
võimalusest õigel ajal kinni 
hakata. 

Mitte ainult rikastele 

“Golfimängul on väga 
palju positiivset. Tegevus 
toimub vabas looduses, kau-

nis ümbruses ja meeldivas 
setskonnas. Liikumine ja 
löökide sooritamine annab 
mõnusa füüsilise koormuse. 
Golf maandab pingeid, 
pakub suhtlemisvõimalust 
kaasmängijatega, arendab 
keskendumist ja analüüsi-
oskust. Golf parandab käi-
tumiskultuuri, kuna välja-
kul ei ropendata, ei viibita 
alkoholijoobes ning män-
gijad suhtuvad üksteisesse 
ja väljakusse lugupidavalt,” 
loetleb Lipsmäe golfimängu 
eeliseid. 

Golfimäng sobib suurepä-
raselt peredele ühiseks har-
rastuseks, kuna vabalt saa-
vad korraga mängida kõik 
pereliikmed olemata soost ja 
vanusest. Seetõttu korraldab 
MTÜ kogu hooajal võistlusi 
peredele - alustati emade-
päeval, kus võistlesid emad 
koos lastega, juulikuus on 
võistluspaariks mees ja 
naine, septembris oodatakse 
vanavanemaid koos laste-
lastega ning hooaeg lõpeta-
takse isadepäeval, kus paari 
moodustavad isa ja laps. 

“Tahame murda ka müüti, 

et golf on kallis ala ja mõel-
dud ainult rikastele,” kin-
nitab Lipsmäe, et normaa-
lse varustuse saab soetada 
paarisaja euroga ja see peab 
vastu aastaid. “Panustamine 
tervisesse ei saa kunagi olla 
luksus,” lisab ta. 

Ainus muruväljak Eestis

Peale golfi saab Ojasaarel 
mängida rannavollet ning 
tennist. Tenniseväljak on 
ilmselt ainus omalaadne 
Eestis, kus katteks on tõe-
line muru. “Varem kutsuti 
selliseid rohuväljakuteks,” 
selgitab peremees. Nii  näi-
teks käis mulluse Wimb-
ledoni eel siin harjutamas 
Anett Kontaveit, et enne 
Inglismaal toimuvat suure 
slämmi turniiri muruväljaku 
tunnetus kätte saada. 

“Tennisemängijaid käib 
suhteliselt vähe ja seetõttu 
puudub kogemus, kui hästi 
muru koormusele vastu 
peab,” tunnistab Lipsmäe, 
kes küll kohapeal on tur-
niire korraldanud, näiteks 
selliseid, kus stiliseeritud 

riietuses mängiti puuraamil 
reketiga, nagu seda tehti 
tennisemängu algusaegadel. 
“Kindlasti ei tee rohule palju 
häda, kui ei mängita punkti-
dele, sest siis ei lange suurt 
koormust servimisaladele,” 
teab ta. 

Sarnaselt golfiväljakule 
oodatakse tenniseväljakule 
ka neid mängijaid, kes taha-
vad mänguga esimest tut-
vust teha. Varustuse saab 
kohapeal, tõsi sarnast kooli-
tust nagu golfi puhul, koha-
peal ei anta. 

“Tennise ja golfiga tut-
vuse tegemiseks sobib meie 
juures suurepäraselt korral-
dada pere- või firmaüritus. 
Olgu see siis sünnipäev või 
presonalikoolitus,” kutsub 
Lipsmäe võimalusi katse-
tama. Lisaks väljakutele on 
talus grillimiskoht, peotelk, 
tiik enda jahutamiseks, aga 
ka näiteks taimeaed, kus 
kevadel õitseb ligi sada tul-
bisorti.  

Lisainfot spordiväljakute ja 
Ojasaarel pakutavate võima-
luste kohta saab kodulehe-
küljelt www.ojasaare.ee.

Virumaa 
koostöökogu 
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sündmused
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