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SA Järvanaa Arenduskeskuse 2008.a. tegevusaruanne
Tegevused ettevõtlusvaldkonnas
Ülevaade
keskuse
olulisematest
ettevõtluse
arengule
suunatud
projektidest/proaktiivsetest tegevustest (iga tegevuse puhul tuua välja tegevuses
osalenute/kasusaajate arv)
Ettevõtlusnädala läbiviimine
Ettevõtlusnädala tava on Eesti suuremates linnades kestnud paar aastat. Otsus
korraldada ettevõtlusnädal Järvamaal sündis küsimusest, kas Järvamaa ei vajagi ning
väärigi teadmistehimulisi ja oskuslikke inimesi.
Järvamaal korraldati ettevõtlusnädalat juba teist aastat järjest. Ettevõtlusnädalal räägiti
ettevõtlusest kui elustiilist, korraldati erinevatele sihtgruppidele loenguid. Tutvustati
Järvamaa ettevõtteid ning õppimisvõimalusi (mess), samuti vaadati missugused on
võimalused ettevõtluse arengul Järvamaal. Ettevõtlusnädalal kohtusid elanikud,
ettevõtjad, õpilased ja kohalike omavalitsuste esindajad. Tunnustati Järvamaa
parimaid ettevõtjaid ja piirkonna arendajaid.
Mitme koostööpartneri tegevuse koondamine ühele nädalale ja keskendumine sel ajal
ainult ettevõtlusele annab inimestele erinevaid võimalusi kuulda, näha ja teada saada
mitmesugust teavet Järvamaa ettevõtluse kohta.
Ettevõtlusnädal pakkus arvukalt võimalusi erinevatele sihtgruppidele:
Elanikud said ülevaate Järvamaa ettevõtetest ning nende poolt pakutavatest
põnevatest toodetest ja teenustest, samuti tutvustati õppimisvõimalusi Järvamaal.
Ettevõtjad said ennast reklaamida ning pakkuda tooteid ja teenuseid. Avanes võimalus
kontaktide sõlmimiseks potentsiaalsete töötajatega ja koostööpartneritega. Toimus
erinevaid koolitusi ettevõtjatele, kus räägiti arenguvõimalustest, arutleti
innovatsioonivõimekuse üle. Tunnustati tublimaid ettevõtjaid.
Õpilased said tutvuda õppimisvõimalustega Järvamaal ning Järvamaa ettevõtete
tööjõuvajadusega. Tutvusid kohalike ettevõtjatega, kes pidasid koolides loenguid
ettevõtlusteemadel.
Koolid said ennast tutvustada elanikele, õpilastele ja luua kontakte Järvamaa
ettevõtjatega.
Ettevõtlusnädal toimus 3. novembrist 2008 kuni 8. novembrini 2008.
Ettevõtlusnädalal (6 päeva jooksul) toimus 18 üritust, kus osales kokku 688 inimest,
millele lisandus Järvamaa Mess, kus oli külastajaid ca 4000 ja eksponente ca 57.
Lektoreid oli kutsutud esinema ettevõtlusnädala üritustele kokku 37. Suuremad
üritused olid majanduspäev Türi Majandusgümnaasiumis, ettevõtjate tunnustamine
Valgehobusemäel ning Järvamaa Mess.
Ettevõtlusnädala läbiviimisel teeb arenduskeskus koostööd erinevate asutuste ja
isikutega.
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Ettevõtete audit
Viidi läbi EAS tellimusel 2 ettevõtte juhtimisaudit, kus auditeeriti starditoetust saanud
projektide edukust. Ettevõtjale anti sõltumatu ekspert-tagasiside.
1. OÜ Puiduladu auditi läbiviimine – kasusaaja Erik Kuningas
2. OÜ Assiku Puit auditi läbiviimine – kasusaaja Jargo Jürgens
Ettevõtlustoetuste konkurss Ambla vallas
Ambla Vallavalitsus on palunud arenduskeskusel osaleda ettevõtluskonkursi
projektide hindamiskomisjonis, selleks et selgitada välja toetuse saajad.
Hinnatud projekte oli sellel aastal 2:
1. FIE Anu Valdmaa – kasusaaja Anu Valdmaa
2. Jüripoja Tall OÜ – kasusaaja Joel Jürisson
Ettevõtlustoetuste konkurss Paide linnas
Paide Linnavalitsus on palunud arenduskeskusel osaleda ettevõtluskonkursi projektide
hindamiskomisjonis, selleks et selgitada välja toetuse saajad.
Hindamisel olnud projektid (kokku 14) olid järgmised:
1. Mururoos OÜ – kasusaaja Sven Kranich
2. Koltsi Arendus OÜ – kasusaaja Heli Aasma
3. Mr. Melon OÜ- kasusaaja Vello Ojamaa
4. Daire Oidermaa FIE - kasusaaja Daire Oidermaa
5. Balanss Plus OÜ– kasusaaja Helje Papstel
6. Dream Design OÜ– kasusaaja Priit Jõesaar
7. Katri AS– kasusaaja Artur Kasak
8. Kosmogrupp OÜ– kasusaaja Elmik Andrus
9. KR Teeninduse OÜ– kasusaaja Riina Kattel
10. PI&JA Project OÜ– kasusaaja Pille Burm
11. Puhkuseabi OÜ– kasusaaja Ain Türner
12. FIE Ivar Avik– kasusaaja Ivar Aavik
13. FIE Erika Ruuben– kasusaaja Erika Ruuben
14. FIE Merli Veberson – kasusaaja Merli Veberson
Ettevõtete järelhindamine
Viidi läbi EAS tellimisel 20 ettevõtte järelhindamine, mis hõlmas starditoetust saanud
ettevõtete külastust ja küsitlust, kus selgitati välja toetust saanud projektide
elujõulisus.
1. Kaminasaal OÜ – kasusaaja Kurre Ehrnsten
2. Maskhone OÜ kasusaaja Aare Maasik
3. Katikelli Pesumaja OÜ – kasusaaja Katrin Kroon
4. Kroonstar OÜ – kasusaaja Toivo Kuresoo
5. Lekulux OÜ – kasusaaja Lauri Länkur
6. Oolberg ja KO OÜ – kasusaaja Aavo Oolberg
7. Sirtsu OÜ – kasusaaja Sirje Laht
8. Aravete Autoteeninduse OÜ – kasusaaja Rein Espenberg
9. Sandor Puit OÜ – Kasusaaja Elle Pillesson
10. Märt Kaldoja FIE – kasusaaja Märt Kaldoja
11. Tammsaare Matkakeskus OÜ – kasusaaja Meelis Saar
12. Bauindustrie OÜ – kasusaaja Urmas Kupp
13. Rello House OÜ – kasusaaja Tõnu Rebane
14. Aive Teeninduse OÜ – kasusaaja Aive Nau
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15. Diatreem OÜ – kasusaaja Igor Roosmaa
16. Valentina Vain FIE – kasusaaja Valentina Vain
17. Rikson Invest OÜ – kasusaaja Erik Tõnisson
18. Jaanalinnufarm OÜ – kasusaaja Innar Rohtsalu
19. Forage OÜ – kasusaaja Erich Müntser
20. Katustex OÜ – kasusaaja Kalev Mõttus
Järvamaa Arenguleppe kokkuvõtete ja muudatusettepanekute tegemine
Järvamaa Arengulepe on maakonna strateegiline arengudokument, kus tehakse
kokkuvõtteid tehtud tegevuste kohta iga lõppenud aasta järel. Arenduskeskuse
töötajad osalevad erinevate töörühmade juhtimises ja tegevuste koordineerimisel.
Töörühmad tegid kokkuvõtteid tehtu kohta ja pakuti täiendusi arenguleppe
täiendamiseks. Ettevõtluse töörühma tööst peaks olema kasusaajad kõik Järvamaa
ettevõtjad.
Läbiviidud infopäevad ettevõtjatele (kuupäev, teema, osalenute arv)
Eksporditurunduse programmi teabepäev
Infopäeva eesmärk oli tõsta osalejate teadlikkust ekspordiprogrammi taotlemisvõimalustest järgnevatel perioodidel 2008-2013. Klientide parem ettevalmistus
programmis osalemiseks ning kõrgema potentsiaaliga, võimekamate klientide
leidmine.
Projekti sihtgrupp/kasusaajad: 12 ettevõtjat, kes tegelevad või plaanivad alustada
eksportimist
Projekti toimumise aeg ja koht: Mainori Kõrgkool Paide õppehoone 17. aprill 2008.
Puidutööstusettevõtete arendusvõimalused
Vooremaa Koolituskeskuse lektor Jaan Velström tellis loengu puidutööstusettevõtete
juhtide koolitamiseks, kuna neil oli käimas mitmepäevane koolitus Paides. Kokku
lepiti osalejatele info jagamine 2 tunnise loengu jooksul teemal:
“Puidutööstusettevõtetele 2008. aastal kohaldatavad ettevõtlustoetused ja nende
taotlemine”.
Infojagamise eesmärk oli tõsta osalejate teadlikkust EAS-i toetuste osas.
Projekti sihtgrupp/kasusaajad: Puiduettevõtjad kokku ca 25 inimest.
Projekti toimumise aeg ja koht: Nelja Kuninga Hotelli konverentsisaal Paides, Pärnu
tn 6 - 23. jaanuaril 2008
Alustava ettevõtja stardiprogrammi infotund
Ettevõtlusnädala raames toimus alustavate ettevõtjate infotund, mille eesmärk oli tõsta
osalejate teadlikkust alustavate ettevõtjate stardiprogrammist toetuse saamise
võimalustest. Infotund toimus Järva Maavalitsuse IV korruse saalis, kus osales kokku
ca 22 inimest.
Läbiviidud koolitused ja õppereisid ettevõtjatele (kuupäev, teema, osalenute arv)
7 päevane alustavate ettevõtjate baaskoolitus
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Projekti läbiviimiseks saadi tellimus EAS-ist. Koolitusel osalejatel oli võimalus
koostada kursuse jooksul äriplaan, mille koostamisel kasutati arenduskeskuse abi
nõustamisteenuse näol. Nõustamisteenust kasutasid kursuse jooksul ca 15 osalejat,
kelle äriplaani nõustati kokku üle 20 tunni.
Koolituspäevadel viibis arenduskeskuse konsultant kursuslaste juures 85 % päevadest
ja
koolituspäevade vahel kasutati võimalust tasuta nõustamisteenuseks
arenduskeskuse ruumides.
Projekti sihtgrupp/kasusaajad: alustavad ettevõtjad 29 inimest
Projekti toimumise aeg ja koht: Mainori Kõrgkooli Paide esindus Paide Pärnu tn 54,
21. jaanuar 2008 – 13. veebruar 2008
Koolitus Strateegiline majandusmäng (ebaõnnestunud koolitus)
Koolitus oli mõeldud tegutsevate mikro- ja väikeettevõtete kasvupotentsiaali
tugevdamiseks ning toetamiseks, mis ühelt poolt pidi arvestama ettevõtjate piiratud
ajaressursiga ning praktilist koolitust eelistava hoiakuga ning teiselt poolt oli otseselt
suunatud ettevõtte strateegiliste valdkondade arengu kavandamise ja elluviimise
tundmaõppimisele. Koolituse metoodika valik langes mängulisse keskkonda
juhtimismängu DYNAMA abil, simuleerides majanduskeskkonda, kus samal
territooriumil tegutsevad ja omavahel konkureerivad 4 - 6 ettevõtet.
Projekti toimumise aeg ja koht: Koolitus oleks läbi viidud siis kui oleks
komplekteeritud rühm, milles oleks olnud minimaalselt 12 ettevõtte juhti või töötajat.
Planeeritud oli koolitud esialgu läbi viia 30. ja 31. jaanuaril 2008 Jäneda
Konverentsikeskuses ja teisel katsel 29-30. aprillil 2008 Mainor Kõrgkooli Paide
õppehoones. Osalejate huvi puudusel ei suutnud arenduskeskus minimaalset
koolitusgruppi komplekteerida.
Koolitus – Strateegiline planeerimine
Koolitus viidi läbi koos Lääne-Viru Arenduskeskusega ja oli suunatud tegutsevatele
ettevõtjatele ettevõtte arengukavade koostamise õpetamiseks. Koolituse maht 8
akadeemilist tundi. Lektor OÜ Caspi Consult – Jaan Urvet.
Saadi vastused küsimustele:
 Miks mõned organisatsioonid tegutsevad edukamalt kui teised?
 Miks mõned organisatsioonid püsivad pidevas arenguprotsessis?
 Millised tegurid organisatsiooni juhtimises tagavad püsiva edu?
Projekti sihtgrupp/kasusaajad: tegutsevad ettevõtjad 16 inimest.
Projekti toimumise aeg ja koht: Järva Maavalitsuse IV korruse saal Paide Rüütli 25,
18.detsember 2008
Teeninduskoolitus – „Pilt või peegel“
Koolitus viidi läbi koos Lääne-Viru Arenduskeskusega ja oli suunatud tegutsevatele
teenindusettevõtetele, et anda süstematiseeritud arusaamine inimeste käitumisest
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tavasuhtluses ja pingeolukordades. Samuti saadi pilt iseenda käitumisest suhtlejana nii
teenindaja- kui juhirollis. Arutati teenindajatööks vajalike hoiakute üle.
Projekti sihtgrupp/kasusaajad: tegutsevad ettevõtjad 19 inimest.
Projekti toimumise aeg ja koht: Mainori Kõrgkooli Paide esindus Paide Pärnu tn 54,
2.-3.detsember 2008
Läbiviidud seminarid ettevõtjatele (kuupäev, teema, osalenute arv)
Seminar tegutsevatele ettevõtjatele
Ettevõtlusnädalal toimus seminar tegutsevatele ettevõtjatele, mille teemaks oli
„Tulevik kuulub innovaatilisele ettevõttele“. Seminari käigus otsiti vastuseid
küsimustele, kas Järvamaal on innovatsioonivõimekaid ettevõtteid ning kes ja mis
takistab sinu firma kasvu. Seminaripäevale eelnesid kolm piirkondlikku kohtumist
ettevõtjatega, kus räägiti innovatsioonist ja leiti koostöövõimalusi.
Seminar toimus Mainori Kõrgkooli Paide õppehoone suures saalis, kus osales 32
inimest. Seminaril oli 6 ettekannet, lektoriteks minister Rein Lang, Andres Arrak,
Rivo Noorkõiv, Hansapanga (Paide) juhataja Maie Põder, EAS Kristiina Jors,
maavanem Üllar Vahtramäe.
Seminar alustavatele ettevõtjatele
Ettevõtlusnädalal toimus seminar ka alustavatele ettevõtjatele, mille teemaks oli
„Koostöö avardab võimalusi“. Kus räägiti ettevõtlusega alustamise sammudest ja
toetusvõimalustest alustavatele ettevõtjatele. Otsiti vastuseid küsimustele, kust leida
algkapitali ja kuidas turundada oma tooteid ja teenuseid ning kuidas nutikad
ettevõtjad kasutavad kaubamärgi- ja disainikaitset konkurentsieelise saavutamiseks.
EAS –ist Marek Popmann rääkis alustavate ettevõtjate ellujäämismäärast peale
kolmandat aastat stardiprogrammis osalejate näitel.
Seminar toimus Järva Maavalitsuse IV korruse saalis, kus osales kokku ca 22 inimest,
osalejate hulgas oli ka kutsekoolide õpilasi.
Nõustamismahtude tabel

Alustavate
ettevõtjate
nõustamine

Tegutsevate
ettevõtjate
nõustamine

Nõustatud alustavaid ettevõtjaid kokku
Esitatud Starditoetuse taotlusi (keskuse nõustamise abil)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi
Starditoetuse abil tekkinud ettevõtete arv
Starditoetuse abil loodud töökohtade arv
Väljaspool Starditoetust nõustatud äriplaanide arv
Väljaspool Starditoetust keskuse nõustamise abil
tekkinud ettevõtete arv
Väljaspool Starditoetust keskuse nõustamise abil loodud
töökohtade arv
Nõustatud tegutsevaid ettevõtteid kokku
s.h. nõustatud EASi programmidest
Esitatud Nõustamistoetuse taotlusi (keskuse nõustamise
abil)

arv
175
6
4
5
10
31
26
29
81
76
0
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Neist EASi poolt rahastatud taotlusi
Esitatud Ekspordiplaani taotlusi (keskuse nõustamise
abil)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi
Esitatud Koolitustoetuse taotlusi (keskuse nõustamise
abil)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi

0
0
0
0
0

Hinnang ettevõtjate nõustamisele
Järvamaa Arenduskeskuse klientidest peaaegu pool on ettevõtjad ehk 49 % nõustatud
klientide arvust, kellest suurema osa moodustavad alustavad ettevõtjad so alla 3
aastase tegevusperioodiga isikud. Ettevõtjate nõustamisest 54 % toimub alustavate
ettevõtjatega, millest ½ aega kulub äriplaanide koostamise ja ettevõtlusega alustamise
nõustamisele.

Suurem osa ettevõtjate nõustamisest toimub arenduskeskuses kohapeal vestluse
käigus. Sel aastal on suurenenud e-postiga saabuvad päringud ja nendele vastamine.
Ettevõtjate nõustamiste maht võimaldab konsultandil põhjalikult keskenduda igale
kliendile ja tema vajadustele ehk keskmiselt kestab nõustamine 2 tundi ettevõtja
kohta.
Äriühingud MTÜ
KOV
Nõustamisi kokku
267
245
36
Nõustatud kliente kokku
155
118
9
Nõustamise kestus ühe kliendi kohta 2t 52 min 4t 28 min 8t 24 min
Keskmine nõustamise kestus
1t 40 min 2t 9 min 2t 6 min

Kokku
548
282

Nõustamise käigus ollakse dialoogiks rohkem valmis eraldatud nõustamisruumis kui
avatud kontoris. Nõustamiste kestust mõjutab kindlasti asjaolu kui palju on ettevõtja
valmis oma tegevusplaane avama.
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Tegevused mittetulundusühenduste valdkonnas
1. Ülevaade keskuse olulisematest mittetulundusühenduste arengule
suunatud projektidest/proaktiivsetest tegevustest (iga tegevuse puhul tuua
välja tegevuses osalenute/kasusaajate arv)






Jutusaade „Edulugu“ Kuma raadios - eesmärgiks on levitada
ettevõtluse ja kodanikualgatuse põhiväärtusi, edastada selleks vajalikke
teadmisi ja tuua häid näiteid ehk „edulugusid“ elust enesest. Saadet
juhib ja toimetab Arenduskeskus, saatekülalisteks on „eduloo“ osalised
ehk siis inimesed, kes ettevõtluse või kodanikualgatuse valdkonnas
läbimurdeid saavutanud. 2008.a. toimus 4 saadet.
Väätsa Valla kultuuriümarlaual SWOT analüüsi läbiviimine,
osalejaid 21
Kesk-Eesti Noortekeskusele tehtud tasuline kahepäevane koolitus
projektitaotluse koostamisest ja projekti planeerimisest, osalejaid 12
Põhja – Järvamaa LEADER grupi Järva Arengu Partnerite LEADER
programmi
käivitamise
nõustamine
ja
hindamissüsteemi
väljatöötamine

2. Läbiviidud infopäevad
osalenute arv)



mittetulundusühendustele

(kuupäev,

teema,

31.03.2008 toimus Kohaliku Omaalgatuse Programmi projektitaotluste
koostamist infopäev Puuetega Inimeste Kojas. Osales 15 inimest
kümnest erinevast MTÜ-st
24.03.2008
toimus
Rahastamisallikate
teemaline
infopäev
vabaühendustele, kus tutvustati Kohaliku Omaalgatuse Programmi,
Vabaühenduste Fondi, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Kultuurkapital
eesmärke ja taotlemistingimusi. Osales 19 inimest.

Arengupäevad toimusid kogu maakonnas ning päevade eesmärgiks oli
projekti planeerimise ja projektitaotluse koostamise õpetamine
mittetulundusühingutele






16.10.2008 – Koigis, osalejaid 14
23.11.2008 – Koerus, osalejaid 18
28.10.2008 – Amblas, osalejaid 10
11.11.2008 – Türil, osalejaid 13
12.11.2008 – Paides, osalejaid 19
Kokku osales arengupäevadel 74 inimest

3. Läbiviidud koolitused ja õppereisid mittetulundusühendustele (kuupäev,
teema, osalenute arv)
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Märts – aprill 2008 toimus väikeprojekti raames Infotehnoloogiline
koolitus vabaühendustele – arvutikoolitus MS Office programmidele.
Osales 16 inimest 15-st erinevast MTÜ-st.
Veebruar 2008 toimus väikeprojekti raames koolitus projektide
kirjutamiseks, juhtimiseks ja aruandluseks. Viis läbi Algis Perens.
Koolituse Osales 14 inimest.
MTÜ maakondlike tugistruktuuride toetamine: MAKide korraldatavad
koolitused alusel läbiviidud koolitused Järvamaal:





5.-6. ja 26.-27. November- toimus koolitus „Mina juhtimisprotsessis“
puuetega inimeste ühingutele, koolitusel käsitleti organisatsiooni sisest
kommunikatsiooni ja suhete juhtimist, osales 20 inimest
21. – 22. November toimus koolitus spordiühingutele teemal „Edukas
meeskond – arenev meeskond“, osales 27 inimest
20. – 21. november ja 4.-5. Detsember – toimus koolitus kõikidele
kodanikeühendustele teemal „Vabaühenduste jätkusuutlikkuse arendamine
läbi inimressursi- ja finantsjuhtimise“ koolituse, osales 20 inimest
Kokku osales koolitustel 97 inimest

4. Läbiviidud seminarid
osalenute arv)


mittetulundusühendustele

(kuupäev,

teema,

8.02.2008 toimus koolitusseminar ja parimate vabaühenduste ja
vabatahtlike tunnustamise arengupäev Kaaruka külas, Roosna-Allikul.
Koolitusseminaril õpetati osalejaid, kuidas olla paremad kaasatavad ja
ise paremad kaasajad. Osalejaid oli 25.

Nõustamismahtude tabel
Mittetulundus- Nõustatud mittetulundusühendusi kokku
ühenduste
Nõustatud mittetulundusühenduse asutamist
nõustamine
Loodud mittetulundusühenduste arv, kes kasutasid
keskuse nõustamist
Nõustatud mittetulundusühenduste projektide arv
Neist rahastatud projekte
Nõustatud ja/või osaletud ühisprojektide arv, kus
osalevad mittetulundusühendused
Teavitusartiklite ja edulugude (kodanikualgatuse,
heategevuse ja vabatahtliku tööga seonduvad) arv
meedias ja väljaannetes, mille ilmumises MAKil on
tunnetatav roll

245
50
8
53
12
6
8

5. Hinnang mittetulundusühenduste nõustamisele
Kõik keskusesse pöördunud ühingud sai teenindatud. Kõige enam pöördutakse
arenduskeskusesse projektitaotluse koostamise küsimustes ning MTÜ või
sihtasutuse asutamise küsimustes. Kõige enam käijakse koha peale või saadetakse
8
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e-postiga küsimus või projektitaotlus millele tagasiside küsitakse. Küsimused on
enamasti kiired ja pealiskaudsed ning puudutavad enamasti mingit konkreetset
probleemi. Teisel poolaastal korraldasime uue koolitusprogrammi kaudu kolm
koolitust mis kõik osutusid väga populaarseteks ja edukateks. Ühest küljest väga
tugevate lektorite pärast teisalt ka seetõttu et koolitused olid osalejatele tasuta.
-

-

-

-

Tuleks jõuda pealiskaudsusest sügavama organisatsiooni diagnostika ja
analüüsini, et vabaühendusi paremini aidata, enamasti kustutame tulekahjusid
kuid probleemide juurteni ei jõua. Organisatsiooni diagnostikat hakatakse
õnneks ka MTÜ konsultantidele õpetama 2009 aasta konsultantide arengu
programmis.
Püüelda tuleb suurema kõrgtasemelisuse poole teadmistes ja oskustes, et
pakkuda kvaliteetset nõustamisteenust ka tugevamatele ja toimivatele
ühingutele. Eelkõige siis EL struktuurivahendite taotlemisel ja projektide
elluviimisel, toimiva majandusmudeli käivitamisel ja hoidmisel, strateegiate ja
arengukavade
koostamisel,
meediaga
suhtlemisel,
organisatsiooni
struktureerimisel ja ülesehitamisel, meeskonna ja vabatahtlike motiveerimisel.
suuremale meedia kajastusele edulugude ja teavitusartiklite
meediaskajastusele, et muuta mittetulundusühingutes kaasalöömist ja
kodanikuaktiivsust populaarsemaks ning informeerida sektorit puudutavatest
uuendustest ja võimalustest. Meediakajastust on vaja ka selleks, et teavitada
inimesi arenduskeskuses pakutavatest konsultatsiooni võimalustest.
Konsultandi hinnangul on teadmine madalavõitu ja keskuses nõustamisel
käimine võiks olla aktiivsem. Loomulikult tuleb konsultandil ise kontorist
välja astuda ja erinevatesse maakonna osadesse kohale minna.
püüdsime jõuda linnades asuvate ühinguteni ning pakkuda neile
nõustamisteenust. Sellega saime tõsta linnades olevate vabaühenduste
aktiivsust projektitaotlemisel Kohaliku Omaalgatuse Programmist.
Varasematel perioodidel oli linnade ühingutest tulevate projektide hulk väga
madal ja raha jäi programmist üle. Linnadest tulevate ühingute aktiivsus võiks
olla suurem kui see on praegu. Nii, et ka järgmisel poolaastal tuleb
keskenduda rohkem sellele, et linnades asuvaid ühinguid aktiviseerida ja neile
arenduskeskuse tuge pakkuda.

6. MTÜ-konsultandi eksperthinnang maakonna mittetulundusühenduste
tegutsemisvõimekusele (kas ühenduste tegutsemisvõimekus on piisav
nende põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks):
Eksperthinnang anda kvalitatiivselt, vastates järgmistelel küsimustele:
 Ühenduste arv maakonnas; ühenduste arv, kes on esitanud
majandusaasta aruande
Maakonnas on ca üle 500 ühenduse millest pooled on korteriühistud.


ühenduste tegevusvaldkonnad ja ühenduste arvud nendes; kui suure
liikmeskonnaga on ühendused; milline on liikmete aktiivsus
ühenduse töös osalemisel
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Ühenduste arvult kõige suuremad grupid on kolmandas sektoris üsna võrdselt
spordi-, küla-, ja kultuuriühingud. Natuke vähem on noorte, eakate, keskkonna,
hariduse ja puuetega inimestega tegelevaid ühingud. Lisaks mõned ametiühingud,
kodanike esindusorganisatsioonid ja liidud.


Kuidas tulevad ühendused toime oma
korraldamisega ja projektide läbiviimisega

igapäevase

tegevuse

Konsultandi subjektiivsel hinnangul, mis põhineb nõustamisel käinud ja
kokkupuutunud ühenduste tagasisidel võib teha mõned järeldused:
Ühingud võiks jagada kahte gruppi (1)need kellel on üks või enam palgaline
töötaja ning (2) need kelle töö põhineb vabatahtlikul tööl. Ilmselgelt on esimene
grupp võimekam oma teenuseid pakkuma ja projekte taotlema. Nende ühingute
peamiseks mureks on tavaliselt olemasoleva finantsallika säilitamine ja
projektidele kaasfinantseeringu leidmine. Teisel grupil on tegutsemine palju
problemaatilisem ja tihtipeale ka kaootilisem, kuna kogu töö tehakse põhitöökoha
kõrvalt (väljaarvatud pensionäride ühingud). Suuremate projektide ja igapäevase
asjaajamise tegemine on palju raskem ja nõuaks väga head tööde jaotamist ja
koordineerimist vabatahtlike vahel, et ühe inimese peale liialt palju ülesandeid ei
jääks. Paraku on ikkagi ühingutes üks või kaks karismaatilist põhivedajat, kellel
puudub tugev ja stabiilne meeskond. See tekitabki olukorra, kus ühingute
eestvedajad on ülekoormatud, läbipõlemise äärel ja frustreeritud asjaolust, et raha
on fondides küll palju, aga neil lihtsalt puudub haldusvõimekus selle taotlemiseks
ja elluviimiseks. Võtmeküsimuseks ongi see, kuidas luua enda ümber
motiveeritud ja stabiilne meeskond eesmärgi teostamiseks. Selleks on vaja häid
koolitusi juhtimisest, motiveerimisest , kommunikatsioonist ja sellest kuidas oma
väärtusi ja ideid teistes paljundada. Lahenduseks on koolitused, süstemaatiline
nõustamine, individuaalselt iga ühinguga tegelemine, koostöö teistega ja töötavate
tegevusmudelite näidistena kasutamine.
- ühingute juhtide ülekoormatuse kõrval teiste olulisemate probleemidena
igapäevases tegevuses võib välja tuua:
o teadmiste ja oskuste puudumise: projektitaotluste koostamisel,
majandusmudeli või äriplaani käivitamisel, teenuste pakkumisel
avalikule sektorile, kommunikatsiooni juhtimisel, organisatsiooni
teooriast ja süsteemsest ülesehitusest, seadustest ja seadusloomest,
kaasatusest ja seadusloome ning KOV otsuste mõjutamisest
o Koostööst teiste vabaühendustega
o Usaldusliku koostöö puudumisest kohaliku omavalitsusega
o Puudus kompetentsetest ja kõrgharitud inimestest. Märgata on mõnetist
kolmanda sektori kivistumist, kus tegutsevad aastaid ühed ja samad
inimesed ning uusi tegijaid tuleb liiga vähe peale. Ka siin on vaja
tegutsevatele ühenduste juhtidele õpetada kuidas värvata uusi
vabatahtlikke ja teha seda kõrgel tasemel tippjuhtide ja kõrgharidusega
inimeste seas.


Organisatsiooni
arengukava/strateegia/tegevuskava
maakonna ühendustel

olemasolu
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Arengukava on olemas enamikel külaseltsidel ja nendel ühingutel, kus on üks või
rohkem töötajat ning kelle finantseerija seda nõuab. Ülejäänud ühingutes on
arengukava või strateegia väga vähestel. Põhjuseks on siin juhtide ajapuudus, mis
sunnib asjade tegemisel valima pakilisi ja praktilisi küsimusi ja arengukava või
strateegia tegemine jäetakse kaugemasse tulevikku kuna tihtipeale ei nähta sellel
riiulil tolmukoguval dokumendil praktilist väärtust.


Hinnang ühenduste finantsvõimekusele (kui järjepidevalt suudavad
tagada oma tegevuste elluviimise kaetuse vajalike ressurssidega);
peamised finantseerimisallikad ühenduste eelarves tähtsused
järjekorras (näiteks: toetusfondid ja meetmed projektide
rahastamiseks, omavalitsuse toetus, majandustegevusest saadav tulu,
toetused ja sponsorlus, liikmemaksud)

Peamisteks rahastamisallikateks on omavalitsuste toetus, liikmemaksud, oma
majandustegevus, kohaliku omalagatuse programm ja muud fondid
Probleemid:
 kõige stabiilsemad on need ühingud kellel on vähemalt üks töötaja
ning kes saavad regulaarset toetust või omavad toimivat
majandusmudelit millega ise raha teenivad. Üksnes projektipõhistel
ühingutel on raskem, kuna nii palju projekte ei suudete endale võita, et
see ühtlaselt kogu tegevuskulud aastaringselt ära kataks, see tekitab
ebakindlust ja tegevuse kohatist seiskumist.
 eelarvelistel ühingutel on küll potentsiaali ja käibevahendeid
suuremate projektide elluviimiseks, kuid mitmetel on probleeme oma
või kaasfinantseeringu leidmisega.
 vähe on arenenud avalike teenuste ülevõtmine vabaühenduste poolt
ning ühingu enda tasu toova majandusmudeli või äriplaani käivitamine
Lahendused:
 Oluliselt peab tõusma EL struktuurivahendite taotlemise ja kasutamise
võimekus.
 Äriplaani ja majanduslikult tasuvate tegevuste käivitamine, mis aitaks
ühendustel olla iseseisvad, sõltumatud ja stabiilselt toimivad.
 Kasvama peab koostöö avaliku sektoriga ning kohaliku omavalitsusega
avalike teenuste ülevõtmise arendamiseks.


Ühenduste tegevuse nähtavus: kuidas ja kui sageli kajastab kohalik
meedia maakonna ühenduste tegevust

Võib öelda, et kohalikus ajalehes on küllaltki palju artikleid ühenduste
tegevusest ilmunud. Kodanikualgatust väärtustatakse ja aktiivsete inimestega
tehakse spetsiaalseid persooni lood, mis kirjeldavad kuidas inimene on nii
kaugele jõudnud ja mis ühingus ta tegutseb. Raadios kajastub
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kodanikuühenduste temaatikat vähem, rohkem on kohalike omavalitsuste
ostetud saateid.
Kodanikeühenduste temaatikat kajastab ka Järvamaa Infoportaal jarva.ee, mis
tegutseb arenduskeskuse all ning kuhu saame pidevalt uudiseid lisada.
7. MTÜ-konsultandi eksperthinnang maakonna mittetulundusühenduste
koostöövõimekusele:
Eksperthinnang anda kvalitatiivselt, vastates järgmistele küsimustele:
- Kas maakonnas toimib ühenduste ümarlaud või mingi muu teatud
regulaarsusega ühendustevahelise koostöö vorm
Koostöövormid on olemas kuid peamiselt valdkonnapõhised ehk siis kokku
saavad ja koostööd teevad põhiliselt ikka ühe ja sama valdkonna ühingud.
Valdkonnaüleselt võib välja tuua LEADER programmi ja mõned siin –seal
toimuvad ühised arutelud. Traditsioonilist ja regulaarselt toimuvat
kodanikeühenduste koostööfoorumit Järvamaal ei toimu. Arenduskeskuses näeme
selle toimumise vajadust ning plaanime selle käivitamist 2008 aasta lõpus või
2009 aasta esimesel poolel.

-

Millistes valdkondades esineb ühenduste vahelist koostööd

Külaseltside, spordiühingute, haridus- ja kultuuriseltside, noorteühenduste,
puuetega inimeste ühingute – praktiliselt kõikides valdkondades on märgata
vähemal või suuremal määral koostööd teiste samade eesmärkidega ühingute
vahel.
-

Milliseid teenuseid on maakonna omavalitsused ühendustele delegeerinud

Arenduskeskus ei ole kohalike omavalitsuste käest sellekohast infot täpsemalt
küsinud.
-

Kuidas toetavad ühenduste tegevust maakonna omavalitsused

Praktiliselt kõik omavalitsused eraldavad avalikes huvides tegutsevatele
mittetulundusühingutele
rahalisi
vahendeid.
Paljude
omavalitsuste
arendusnõunikud tegelevad ühingute abistamise ja nõustamisega.

-

Kuidas teevad ühendused koostööd eraettevõtetega

Põhiliselt sponsorlussuhete korras. Üksikud ettevõtjad annavad tasuta kasutada
oma ruume mittetulundusühingutele.
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Tegevused omavalitsuste valdkonnas
1. Ülevaade keskuse olulisematest projektidest/proaktiivsetest tegevustest
omvalitsuste valdkonnas (iga tegevuse puhul tuua välja tegevuses
osalenute/kasusaajate arv)
2008.a. toimus väga intensiivselt KOIT kava projektide nõustamine ja koostamine,
Järvamaa Arenguleppe edasi arendamine ja täiendamine jm. väga paljude erinevate
projektide edasi arendamine. Kohalikud omavalitsused on väga intensiivselt
arenduskeskuse konsultante kaasanud oma arendustegevustesse ja projektide
arendustesse idee algusest kuni teostuseni.
2. Läbiviidud infopäevad omavalitsustele (kuupäev, teema, osalenute arv)
Eraldi infopäevi ei ole KOVidele toimunud. Oleme korraldanud ühiseid infopäevi
koos teiste asutuste või institutsioonidega (n. Järvamaa Omavalitsuste Liit ja Järva
Maavalitsus).
3. Läbiviidud koolitused ja õppereisid omavalitsustele (kuupäev, teema,
osalenute arv)
Järvamaa omavalitsusametnike õppereisi eesmärgiks Taani Omavalitsuste Liidu
juurde oli saada kogemusi ja teadmisi Taanis läbi viidud administratiiv-territoriaalsest
haldusreformist ning selle hilisematest mõjudest.
Reis toimus 2-6. juuni 2008.a.
Osalejaid oli 16 ametnikku 12 Järvamaa
omavalitsuseset.
4. Läbiviidud seminarid omavalitsustele (kuupäev, teema, osalenute arv)
Eraldi toimunud seminare KOVidele ei ole JAK korraldanud. Oleme seda teinud alati
koos teiste institutsioonidega.
Nõustamismahtude tabel
Omavalitsuste Omavalitsuste nõustamisi kokku
nõustamine
Nõustatud omavalitsuste projekte (projektide, mitte
nõustamiskordade arv)
Neist rahastatud projekte
Nõustatud ja/või osaletud omavalitsuste ühisprojekte
(ühisprojektid, kus osalevad kohalikud omavalitsused)
Nõustatud ja/või osaletud rahvusvahelisi ühisprojekte
Osaletud piirkondliku tähtsusega arengustrateegiate jms
koostamisel (arv)

36
23
6
1
0
2

5. Hinnang omavalitsuste nõustamisele
Kuna KOV konsultandi ülesandeid täidab keskuse juhataja, siis on KOV nõustamine
jäänud üsna minimaalsele tasemele. Millest on see tingitud:
 KOV kompetentsi kasv ning pöördumine JAKi väga konkreetsete
tellimustöödega või spetsiifiliste küsimustega
13

Lisa 4


Konsultandi aja puudus, kuna põhiaeg läheb JAK juhtimise jm.
teemade nn turismi valdkonna arendamine maakonnas peale.

Hinnang turismitegevusele
Alates 2008.a. kevadest töötab arenduskeskuses turismivaldkonna spetsialist ning
alates 2009.a. algusest kuulub kogu maakonna turismivaldkonna koordineerimine ja
arendamine arenduskeskuse alla st. turismiinfokeskuse üle võtmist EASilt ning
turismikonsultandi täistööajaga töötamine. Maakonnas tegeleb turismiga 2 spetsialisti.
Siinkohal toon välja 2008.a. tehtud tegevused turismivaldkonnas:
1. Järvamaa Arenguleppe maakonna atraktiivsuse ja identiteedi tunne töörühmas
osalemine.
2. Järvamaa Turismistrateegia 2008-2013 välja töötamine, koostamine ja täitmise
kontrollimine.
3. Järvamaa turismitrükise koostamise töörühmas osalemine. Trükise esitlus
20.jaanuaril 2009.a.
4. Järvamaa esimene Turismikonverents Valgehobusemäel kevadel. Konverentsi
ette valmistamine ja korraldamine.
5. Järvamaa turismiklastri koostöö arendamine ja töö koordineerimine.
6. Põhja-Eesti turismiga koostöös piirkonna turundusprojekti ette valmistamine.
7. Osalemine novembris Soomes Mardilaadal (eesmärgiks saavutada kokkulepe,
2011 aastal oleks Mardilaada peateemaks Järvamaa).
8. GreenWay projektis osalemine.
9. Detsembris aastalõpuseminari korraldamine ja läbi viimine maakonna
turismiasjalistele Väätsal. Osales u. 50 turismiasjalist.
10. Selgitatud välja vajadus uuringute ja analüüside järele maakonnas ning nende
läbi viimine koostöö TÜ Pärnu kolledžiga, üliõpilaste ja turismiosakonnaga.
11. Järvamaa Infoportaal turismirubriigi sisukava välja töötamine ja fotode
leidmine. Kaardile maakonna objektide kandmine.
12. Turismiettevõtjate nõustamine MTÜ-d, OÜ-d, alustavad ettevõtjad.
13. Turismipaketi koostamise ette valmistamine (valmis 1 toimiv pakett 2 päevane
Põhja-Järvamaa – eesmärk on arendada teemat turismiklastri põhiselt.
14. Turismimarsruutide välja töötamine – 1, 2 päevased marsruudid Põhja- ja
Lõuna Järvamaal.
15. Algatatud on maakonna turismiturunduskava koostamine – ettevalmistused
2009 aastaks.
16. Infopäevadel, konverentsidel ja koolitustel osalemine.

Hinnang keskuse tegevuskava täitmisele
Hinnang keskuse tegevuskava täitmisele (aluseks võtta keskuse 2008.a.
tegevuskava)
Keskuse tegevused on ellu viidud plaanipäraselt. Üsna palju aega on võtnud turismi
valdkonna töötaja tööle võtmine ja temaga tööülesannete arutamine ja tegevuste
teostamine, planeerimine. Samuti on üsna suuremahuline olnud Järvamaa Infoportaali
uue lehekülje ja lahenduse arendamine koos HansaNetiga.
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Poolaasta tegevusaruande kohustuslikuks lisaks on tegevuskava täitmise tabel
(Keskuse 2008.a. tegevuskava tabel, millele on lisatud veerg „I poolaasta täitmine” ja
kus kajastatakse kõigi tegevuskavas planeeritud tegevuste täitmist ja lisandunud
tegevuste teostamist perioodil 01.01.2008 kuni 30.06.2008)

Katrin Puusepp
SA Järvamaa Arenduskeskuse juhataja
15. jaanuar 2009.a.
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