Järvamaa tublimad kodanikualgatuses 2016 aastal – aasta (parim) mittetulundusühing.
Aasta (parim) mittetulundusühing on MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee. MTÜ on asutatud 2012.
aastal. Eesmärgiks on Türi-Tamsalu vanal raudteetammil jalgrattamatkade korraldamine,
raudteetammil asuva matkaraja korrastamine ja matkaraja äärde jäävate vaatamisväärsuste
tutvustamine. Alates 2013. aastast on korraldatud mitmeid jalgrattamatkasid vanal
raudteetammil. 2016. aasta oli MTÜ-le väga aktiivne tegevusaasta. Korrastati matkarada,
propageeriti matkarada nii kodulehe www.matkatee.ee kui reklaamvoldikute kaudu. MTÜ
algatas projekti Türi raudteejaama juures olevate vanade auruvedurite korrastamiseks ja
septembriks on vedurid saanud vabatahtlike toel väga kena välimuse. MTÜ kaasas talgutele üle
30 vabatahtliku, partneriteks Go Property AS ja Türi Vallavalitsus. Lisaks sai alguse projekt
jalgrattalaenutuse teenuse pakkumiseks matkarajal. Soetati projektiga konteinerid jalgrataste
hoidmiseks ja jalgrattad laenutamiseks. Türi raudteejaama parklas on üks laenutuspunktidest.
Plussiks on see, et laenutatud jalgratta võib jätta matkateel asuvatesse teistesse
laenutuspunktidesse. Ei pea, aga võib ka alguspunkti tagasi tuua. Lisaks korraldati tavapärane
jalgrattamatk vanal raudteetammil. Viimaste aastate jooksul on sajad inimesed kogu Eestist
matkatee läbinud. MTÜ tegevus on tugevalt kaasa aidanud Järvamaa tutvustamisele kogu
Eestis. MTÜ üks eestvedajatest on Tõnu Taal, kellel jätkub energiat nii matkatee arendamiseks
kui ka kohaliku elu edendamiseks Kareda vallas.
Nominent – MTÜ
Ringhäälingumuuseum.
Eesti
Ringhäälingumuuseum
on
mittetulundusühing, mille 29. aprillil 1999.a. asutasid Eesti Ringhäälingute Liit, Eesti Raadio,
Eesti Televisioon, Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse AS ja Türi Linnavalitsus. Väga paljudele
tundub, et tegu on riiklikult finantseeritava muuseumiga, aga nii see ei ole.
Turismimessiks Tourest 2015 loodi Eesti Ringhäälingumuuseumi initsiatiivil ja koostöö kutsel
juba tootesari „Üks tee, mitu sõpra“, milleks on ühisprogrammid erinevas vanuses õpilaste
sihtrühmadele, kes sõidavad Järva maakonda ja on valmis külastama mitut huvitavat ja harivat
programmi pakkuvat turismiettevõtet. Näiteks põhikooli sihtrühmale pakutakse alpakafarmi
külastust ja pärast seda alpakateemalise kuuldemängu salvestust Türil. Gümnaasiumi astme
programm on seotud kooli kirjandustunnis läbivõetava A.H.Tammsaare „Tõe ja õigusega“, kus
esmalt tutvutakse romaani sündmuspaigaga ja bussis harjutatakse rolle, mis Eesti
Ringhäälingumuuseumis „Tõe ja õiguse“ kuuldemänguks sisse loetakse. Nii põhikooli kui ka
gümnaasiumi vanuseklassis on väga populaarne „Ajarännak telesaatesse“, kus ühe hoobiga
võetakse kaks Järvamaa turismiobjekti ajakeskus Wittenstein ja päeva kokku võttev telesaade
salvestatakse juba Türil Eesti Ringhäälingumuuseumis. Kõik need programmid nö „müüvad“
väga hästi ja kasutatavad koolide poolt üle Eesti. 2016 aasta turismimessil pakuti neid pakette
jõulisemalt ja programmid on nõutud ning töötavad hästi.
Tunnustamist on Eesti Ringhäälingumuuseum väärt seetõttu, et just muuseumi initsiatiivil ja
osalusel sündisid Järvamaa erinevaid vaatamisväärsusi ühendavad programmid ja tänu
muuseumi tegevusele on nö viidud Järvamaad väljapoole maakonna piire ehk siis üle Eesti.
Nominent – MTÜ Roosna-Alliku Motoklubi. MTÜ Roosna-Alliku Motoklubi tegeleb aktiivselt
motospordi arendamise, harrastamise ning erinevate ürituste korraldamisega. Eestvedaja
Lembit Nõlvak kaasab treeningutesse nii vanemaid kui ka noori, kes alles soovivad motospordi
alaga tutvust teha. Mitmed aastad on klubi korraldanud Roosna-Allikul motopäeva, mille
raames näidatakse aasta jooksul kogutud oskusi ja krossirattaid, kihutatakse võidu ning
võimaldatakse proovida ka külalistel.
MTÜ-le Roosna-Alliku Motoklubile on antud tasuta hallata Järva-Jaani motokrossirada. Paari
aastaga on rada viidud väga heasse korda, kus meeleldi käiakse treeningutel ning kasutajaid
tuleb üle Eesti. Selle aasta 31. juulil toimusid klubi eestvedamisel ka Hartwall Jaffa Eesti noorte
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motokrossi karikavõistluste kuues ja Freetime Mini karikasarja kolmas etapp just Järva-Jaanis.
Eestis üsna haruldase kõva mulla-liiva-kiviklibu-puiduhakke kattega rajal toimus mõlema sarja
võistlus esmakordselt.

