
Projekti „Kogukondlik ja kestlik Lõuna-Järvamaa“ raames käidi Tartus  

Õppesõidu eesmärgiks oli tutvuta võimalustega kogukondlikumaks ja kestlikumaks arenguks 

Lõuna-Järvamaal ning leida võimalikke koostöökontakte, 20. aprillil toimunud õppesõidul 

osales 6 meie piirkonna esindajat.  

Päeva alustuseks saadi suure URBAN FOOD 2018 festivali raames osa Tartu kogukonnaaedade 

tuurist. Külastati Tartu Jaamamõisa Aiad MTÜ aiaala nn Hiinalinnas, mis rajatakse koostöös 

KOViga ning antakse oma toidu kasvatamiseks kasutada linlastele. Senine nn Hiinalinna aed 

on olnud isetekkeline ja reguleerimata. Järgmisena tutvuti Mõisavahe Maheaiaga, kus 

aialappide jagamist ligi 40 perele vahendab ja organiseerib MTÜ. Linna poolt planeeritakse 

neile peagi ka suurem asendusala anda. Kolmanda aiana tutvuti Aleksandri aiaga, kus SRIKi 

hoone juures olev linnale kuuluv aiaala on antud kogukonnale kolmeks aastaks kasutada – saab 

tegeleda permakultuuriga, lastega aias olla ja ka saviahjus toitu valmistada. Aed hoitakse korras 

ja loodetakse, et lepingut pikendatakse. Aiatuuril tutvuti mitmete huvitavate kogukondliku 

mõtteviisi praktikutega ning saadi kontakte meie projekti raames sügisel korraldatava 

konverentsi tarvis (maheaiad, aedade vahendamine vanurite ja korteriinimeste vahel jms). 

Genialistide Klubis tutvustasid Kaspar Aug ja Allan Aint klubi tekkimise lugu, näitasid maja ja 

jagasid kogemusi, kuidas kogukonda hoida ning ka vabatahtlikku tegevust organiseerida. 

Proovida sai ka GenGööki vegantoitu. 

Hea Maja Poes Pepleri tänaval võttis meie grupi vastu Reesi Sild, üks selle erilise poe 

meeskonna liikmetest. Pood on lisaks müügitegevusele ka infokeskuseks, sest nõustamist 

targaks ja ökoloogiliseks ehituseks peetakse vajamineva kauba vahendamise kõrval tähtsaks. 

Hea Maja Poe meeskonda on koos oma toodete tutvustamisega oodata ka Türi kogukonnaseltsi 

suveseminarile 17.-18. augustil Türil.  

Õppepäeva lõpetas Tartu loodusmaja külastus. Seal tutvuti nii Karizma arhitektide poolt loodud 

keskkonnateadliku hoone enda kui ka sisu poole pealt pakutavaga. Inspireeriv oli tutvuda maja 

ringide tööga ning kuulda kuivõrd tähtsaks peetakse Tartu loodusmajas kogu pere kaasamist 

ühisürituste kaudu. Tulevikus võiks ka Türil olla noorte huvitegevus jaotatud lisaks koolidele 

ja spordikeskustele ka muude asutuste vahel: nt Türi kogukonnaseltsi majas võiksid tegutseda 

taaskasutusring, ökoehituse ring, koduloomakasvatuse ring vms.  
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