Muljeid õppereisist Jõgevamaale
Kuigi 29. juuni hommikul suundus õppereisile Jõgevamaale planeeritust väiksem seltskond,
oli reisi lõpuks selge, et need, kes osalesid, ei olnud oma aega asjata raisanud. Jõgevamaal oli
mida vaadata ja oli millest õppust võtta. Väite kinnituseks mõned näited õppereisi käigus
külastatud paikadest:
Esimese suurema üllatuse pakkus Pajusi – küla, kus korraldatakse aktiivset ühistegevust
vaatamata asjaolule, et kõik noored on külast läinud. Külaseltsi eestvõtmisel on rajatud
külaplats, vabaõhulava ja ujumiskoht, ehitatud on super ilus külamaja. Tegutsemisaastate
jooksul on korraldatud kümneid sündmusi – suvepidusid, mõisapäevi ja rehepeksupäevi. Sel
suvel toimub Pajusi I külapäev ning II vabariiklik lõõtsapäev. Külaselts teeb aktiivset
koostööd kohaliku ettevõtjaga, erinevatesse fondidesse on esitatud kokku ca 80
projektitaotlust, suur enamus neist on saanud ka rahastuse.
Põnevaid ettevõtmisi tutvustati Kääpa külas, kus tegutseb SA Kalevipoja Koda. Leader
rahastuse toel on rajatud seikluspark ning korda tehtud rahvamaja suur saal. EASi rahastuse
toel alustatakse peatselt suurprojekti – Kalevipoja muuseumi arendamine – elluviimist. Sama
sihtasutuse eestvedamisel korraldatakse regulaarselt ka Kääpa OTTi, teadaolevalt Eesti
ainukest maapiirkonnas tegutsevat OTTi. Tegemist on igal neljapäeval kindlal kellaajal
Kääpa rahvamaja juures toimuva kohalike toodete müügiga otse tootjalt tarbijale. Kuna laat
kestab kõigest tund aega, on see kõige kiirem viis tootjatel kauba turustamiseks ning ostjatel
soovitud toodete soetamiseks või tootjatega otsesuhtlemiseks.
Vooremaal, Juula külas tegutseb alates käesoleva aasta aprillist väike armas toidukoht Juulamõisa kohapärimuskohvik. Kuigi kohvik on rajatud justkui lageda põllu peale, leiavad
külastajad sinna tee kergesti. Võluvitsaks on kohvikust mööduv maantee, mis viib LõunaEesti inimesed Elisteveres asuvasse loomaparki või Vudilasse. Lisaks oma toodetele müüakse
selles kohvikus ka teiste kohalike tootjate ökotooteid ja käsitööd.
Kokkuvõttes võiski tõdeda, et piirkonna võtmesõnadeks on koostöö ja ühisturundus, olgu siis
tegemist kasvõi üksteisest 20 kilomeetri kaugusel paiknevate talude ja väikeettevõtetega.
Projektijuht Aili Avi: "Jõgevamaa külastuskohti valides tulid appi Jõgevamaa Koostöökoda ja
AEK. Pakkuda on Jõgevamaal juba väga palju. Seal on nn kõigile eestlastele tuttavaid kohti
(Palamuse, Vudila jt). Mulle oli tähtis teha ringreis mitmekesine - et näha koostöökohti
ettevõtjate, seltside ja ka Leaderi ja riigiasutustegi vahel. Kõik mõjutavad kõiki. Nägin
Jõgevamaal koostööd, seda on juhitud ja projektidega jõustatud. Teatakse üksteise tegemistest
- julgetakse teisi soovitada, pakutakse oma tooteid ühiselt. Ja nägin ka aktiivsete inimeste
võrgustikku. Lõpuks tundus juba, et kõik aktiivsed tunnevadki üksteist eesnimetsi. Väga
kodune. Kogunes hulga häid kogemusi ja sai ka Lõuna-Järvamaa oma inimestega reisil
suhelda."
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