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SA Järvamaa Arenduskeskuse 2011.a. tegevusaruanne
Tegevused ettevõtlusvaldkonnas
1. Ülevaade keskuse olulisematest ettevõtluse arengule suunatud
projektidest/proaktiivsetest tegevustest (iga tegevuse puhul tuua välja tegevuses
osalenute/kasusaajate arv)
Arengudokumendi „Järvamaa Arenguleppe“ järelseire
Üheks oluliseks tegevuseks on Järvamaa Arenduskeskusel (edaspidi JAK)
Järvamaa Arenguleppe järelseire. JAK kogub leppe partnerite käest kokku
eelmisel (2010) aastal tehtud tegevused, suunab töörühmade tööd ning koondab
muudatusettepanekud ja esitab need JAK nõukojale kinnitamiseks.
Arengudokumendi jälgimine ja tegevuste suunamine on üks olulisis tegevusi
Järvamaa arengus. Kasusaajad on kaudselt kõik Järvamaa ettevõtted.
Ümarlaud Järva- ja Raplamaa turismiettevõtjate arenguks
Järvamaa Arenduskeskus algatas koostööprojekti, kahe maakonna – Järva- ja
Raplamaa turismiettevõtjate vahel. Koostööprojekt sai alguse eelmise aasta
turunduskoolituselt. Peale koolitust sõlmiti koostööleping ühisteks tegevusteks
ning nimetati see ümarlauaks.
Turismiettevõtjate vahel on tekkinud soov ühiselt kokku saada ühe korra kuus.
Kogunetakse ühe turismi teenusepakkuja juures, kus tutvutakse selle koha
teenustega ning eripäraga. Leitakse erinevaid koostöövõimalusi. Järvamaa
Arenduskeskuse roll selles koostööprojektis on olla organiseerija, korraldaja,
nõustaja ja infojagaja.
Ümarlaual osaleb ca 19 turismiorganisatsiooni Järva- ja Raplamaalt. Sellel
poolaastal on läbi viidud kolm kohtumist (Vargamäel, Paides ajakeskuses ja
Eivere mõisas).
VJärvamaa ettevõtlusnädal
Järvamaa Arenduskeskus korraldas juba viiendat aastat maakonnas
ettevõtlusnädala tegevusi ja tegi koostööd 12 organisatsiooniga kellel oli pakkuda
ettevõtlusega ja noortega seotud üritusi. Ühistegevuses ja koostöös peitub jõud.
Peateemaks oli ettevõtluskultuur, mis
hõlmab
endas
nii
vastutustundliku
ettevõtluse kui ka ärieetika teemasid. Samuti
tunnustati tublisid kohalikke ettevõtjaid ja
väärtustati ettevõtlikku elustiili ning
kasvatati ettevõtlusteadlikkust. Just nendest
märksõnadest ajendatuna leidis aset enam
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kui kaksteist tegevust - seminari, töötuba, ettevõtete külastust jne.
Keskendusime aastas ühel nädalal ettevõtlusteemadele, andsime inimestele
võimaluse kuulda ja teada saada mitmesugust teavet ettevõtluse kohta. See on hea
võimalus kohtuda ettevõtjatega ning arendustöötajatega, jagada oma kogemusi
ning õppida teistelt.
Ettevõtlusnädala (6 päeva – 31.10.2011 – 05.11.2011) jooksul toimus 12 üritust,
kus osales kokku 6490 inimest. Lektoreid oli kutsutud esinema 18. Suuremad
üritused olid Järvamaa mess, karjäärimessike „Lingid tulevikku“, ettevõtluspäev
Paide Gümnaasiumis, koolitus „12 H ettevõte“ ning ettevõtjate tunnustamine
Väätsal.
III Järvamaa ettevõtluspäev
Ettevõtluspäeva korraldasime Järvamaal
kolmandat
korda
koostöös
EAS-ga.
Piirkondlik ettevõtluspäev on üks osa pikast
ettevõtlusnädalast.
Ettevõtluspäeval
on
osalejaid igal aastal olnud paarikümne ringis
ning huvi ettevõtlusega alustamiseks ei ole
kadunud inimeste seas. See on ettevõtmine,
mille raames on igal osalejal võimalus saada
uusi teadmisi ettevõtlusest, julgust äri alustamiseks, praktilisi soovitusi, kohtuda
piirkonna teiste alustavate ettevõtjatega kogemuste vahetamiseks ja uute
kontaktide loomiseks.
Türi Kultuurimaja näituste galeriisse kogunes 26 Järvamaa alustavat ettevõtjat.
Piirkondliku ettevõtluspäeva kandvaks ideeks oli sel aastal äriideede
genereerimine, motivatsiooni ning enesekindluse leidmine ettevõtlusega
alustamisel.

Osalemine Eesti piirkondade investeerimiskeskkonna arendamises
Järvamaa Arenduskeskus koostöös 10 kohaliku omavalitsusega (välja on jäänud
Albu ja Koeru vald) osaleb maakondade investeerimiskeskkonna arendamise
programmis, millel on 2 põhilist eesmärki:
1.

ühtne ja süstemaatiliselt kogutud info investeerimisvõimaluste kohta
erinevates Eesti omavalitsustes.

2. teadmiste ja oskuste pakkumine selleks, et kohalikul tasandil oleks
võimalik ise kontroll võtta ning investeeringute kaasamise läbi kohalikku
elu arendada.
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Järvamaa Arenduskeskus on sellel aastal süsteemselt seda
tegevust vedanud ja osapooltega kohtunud neljal korral.
Läbitud on kolm standardit: informatsiooni, kinnisvara ja
turunduse standard.
Osalemine arengukava koostamise protsessis
Järvamaa Arenduskeskus on kutsutud Paide Linnavalitsuse ja Türi
Vallavalitsuse poolt, nende uue arengukava väljatöötamisel, ideid ja mõtteid
vahetama. Arenduskeskus on osalenud koostöökoosolekutel majanduse arengu
valdkonnas ning turismi ja vanalinna arendamise valdkonnas. Tehtud on
mitmeid ettepanekuid ja leitud koostöövõimalusi. Kohtutud on kahel korral.
Osalemine Mäo arengu komisjonis
Järva Maavalitsus on määranud Mäo arendamiseks komisjoni, kuhu on
määratud ka Järvamaa Arenduskeskuse esindaja. Mäo probleemiks täna on
ettevõtlusaktiivsuse vähenemine ja vabade kinnistute passiivne areng Paide
valla Mäo külas.
Järvamaa Arenduskeskus on osalenud neljal töökoosolekul. Komisjon on
jõudnud oma tegevusega hetkeolukorra kaardistamise etappi. Ühiseid
arendustegevusi algatatud veel ei ole.
Osalemine 8 valla ühises koostööprojektis
Albu Vald algatas arutelu mitme kohaliku omavalitsuse vahel tööstusala
arendamiseks. Albu valla soov on luua ettevõtluskoridor Paide, RoosnaAlliku, Albu, Ambla, Tapa, Kadrina, Rakvere ja Sõmeru valla vahel ehk
arendada Pärnu – Sõmeru maanteeäärset ala.
Arutelusse oli kaasatud ka Järvamaa Arenduskeskus, kellelt sooviti esialgset
analüüsi ning sissejuhatavat ettekannet hetkeolukorrast. Osapooled kahjuks
koostöövõimalusi esialgu ei leidnud.
Osalemine Paide Linnavalitsuse ettevõtluskonkursi hindamiskomisjonis
Paide Linnavalitsus algatas sellel aastal esimese ettevõtluskonkursi, et tunnustada
tublimaid ettevõtjaid viies kategoorias. Hindamiskomisjoni töös osales aktiivselt
ka Järvamaa Arenduskeskus.
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2. Läbiviidud infopäevad ettevõtjatele (kuupäev, teema, osalenute arv)
Infopäev ettevõtjatele
Info jagamine toetusvõimalustest toimus Mainori ettevõtluspäeval, kus osales ca
40 inimest. Ettevõtluspäeva korraldas Eesti Ettevõtlusekõrgkool Mainor
turundusüritusena, mille päevakorras oli ka info jagamine teemal „Riiklikud
toetused ettevõtlusega alustamiseks“. Ettevõtluspäev toimus aprillis Eesti
Ettevõtluskõrgkooli Paide õppeosakonnas.
Infopäev turismiorganisatsioonidele
Järvamaa Arenduskeskus on korraldanud 2 (mais ja augustis) ühepäevast
väljasõitu turismiorganisatsioonide külastamiseks. Külastamise eesmärgiks on
jagada teenuste pakkujatele uut informatsiooni arendustegevusteks ja leida
koostöökohti. Külastati majutusettevõtteid, toitlustuskohti ja muid vaba aja
teenuste pakkujaid, et saada ülevaade maakonnas pakutavate teenuste
hetkeolukorrast. Kuulati ettevõtjate probleeme ja küsiti võimalike
arendustegevuste kohta ning pakuti erinevaid võimalusi arenguks. Külastati kahe
päeva jooksul 18 turismiorganisatsiooni.
Infopäev alustavatele ettevõtjatele
Aprillis viis Järvamaa Arenduskeskus läbi infopäeva Järva-Jaani Kultuurimajas,
kus räägiti erinevatest ettevõtlusvormidest, samuti kuidas alustada oma ettevõtet,
kuidas koostada äriplaani, strateegilisest planeerimisest ning ettevõtte
arenguvõimalustest kaasates toetusi. Infopäeval osales ca 23 inimest.
Infopäev töötutele
Järvamaa Arenduskeskus koostöös Eesti Töötukassa Järvamaa osakonnaga viis
läbi infopäeva märtsis noortele töötutele. Järvamaa Arenduskeskus jagas infot
teemal „Hakka ettevõtjaks“. Töötutel on võimalus alustada ise ettevõtlusega, mitte
oodata millal pakutakse töökohta sobivas ettevõttes. Sellel päeval osales kokku 26
töötut.
Infopäev koolilõpetajatele
Veebruaris jagas Järvamaa Arenduskeskus ettevõtlusega alustamise
informatsiooni Järvamaa Kutsehariduskeskuse lõpukursuse õpilastele. Ettekande
teemaks oli „Kuidas alustada ettevõtlusega“. Infopäeval osales ca 28 õpilast.
3. Keskuse poolt korraldatud koolitused ja õppereisid ettevõtjatele (kuupäev,
teema, osalenute arv)
Koolitus õpilastele „Majandusarvestuse alused“
Korraldasime Paide Ühisgümnaasiumi tellimusel 4 tunnise koolituse
majandusarvestuse korraldamisest väikeettevõttes. Koolitusel osales 20 õpilast,
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kes olid kokku puutunud õpilasfirma tegevusega. Koolitus toimus veebruaris
Paide Ühisgümnaasiumis.
Koolitus kutsekoolide õpilastele „12 H ettevõte“
Junior Achievement koostöös Järvamaa Arenduskeskusega ja kutsekoolidega
korraldas märtsis kutsekoolide õpilastele koolituse „12 tunni ettevõte“. Järvamaa
Arenduskeskust kutsuti osalema ekspertrühmas ja paluti teha sissejuhatav loeng
Järvamaa ettevõtluse kohta.
Koolitusel osales ca 110 noort, nendest moodustati 6 erinevat rühma, kus kõlasid
uued ja huvitavad ideed. Arenduskeskus osales ekspertrühmas, kes kohtus iga
rühmaga eraldi ning andis neile nõu, mis suunas oma ideid edasi arendada.
Koolitus toimus Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppehoones. Päeva
lõpus kandsid kõik rühmad ette oma ideed ning ekspertrühm valis välja parima
ettevõtte.
Koolitus turismiettevõtjatele
SA Järvamaa Arenduskeskus alustas kaheaastast projekti „Piirkonna
turismiorganisatsioonide koostöövõrgustiku arendamine“ tegevustega oktoobris.
Sellel aastal toimus neli koolituspäeva. Järgmiseks aastaks on planeeritud veel
üheksa koolituspäeva ja üks ideereis mõtete kogumiseks. Koolitust viivad läbi
BDA Consulting OÜ lektorid. Antud projekt aitab kaasa maakonna
turismiorganisatsioonide
koostööle
ja
arengule,
läbi
konkreetsete
ühisturundustegevuste.
Projekti käigus korraldatakse kokku 14 kohtumist, kus on planeeritud koolitused,
arutelud, ideede kogumised, kohtumised edukate turismiettevõtjatega 92 tunni
ulatuses, mille tulemusel valmib osalejal oma organisatsiooni turunduskava ning
nende põhjal maakonna turismiorganisatsioonide ühine turunduskava.
Maakonna ühine turunduskava allkirjastatakse osalenud organisatsioonide poolt.
See dokument on aluseks nii piirkonna kui ka maakonna arendustöötajatele, et
abistada turismiorganisatsioone nende plaanide elluviimisel.
Projekt viiakse ellu Leader turismi arengumeetme raames. Projektis osaleb 17
Järvamaa turismiorganisatsiooni esindajat, kes tegelevad turismiteenuste
pakkumisega.
4. Keskuse abiga toimunud alustava ettevõtja baaskoolitused (kuupäev, teema,
osalenute arv)
7 päevane alustavate ettevõtjate baaskoolitus
EAS ja AS Erahariduskeskuse koostöös toimus Paides kaks alustava ettevõtja
baaskoolitust.
Osalejad koostasid kursuse jooksul äriplaani, mille
koostamiseks kasutati Järvamaa Arenduskeskuse abi nõustamisteenuse näol.
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Koolituspäevadel viibis arenduskeskuse konsultant kursuslaste juures 75 %
päevadest. Samuti kasutati aktiivselt võimalust tasuta nõustamisteenuse
saamiseks arenduskeskuse ruumides. Koolitusgrupi komplekteeris Järvamaa
Arenduskeskus. Koolitusel osales kokku 41 inimest (20+21).
Baaskoolitus toimus Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Paide õppekeskuses,
Paide Pärnu tn 54, 19.aprillist kuni 12.maini ja 24.novembrist kuni
15.detsembrini 2011 kokku 14 päeva. Äriplaani kaitsesid viimasel
koolituspäeval edukalt 18 (10+8) osalejat ehk 44 % kõigist läbinutest.
5. Läbiviidud seminarid ettevõtjatele (kuupäev, teema, osalenute arv)
Osalemine rahvusvahelisel konverentsil „The Future of Training and
Consulting for Young European SMEs“
Emi-Eco palus osaleda Järvamaa Arenduskeskust rahvusvahelisel konverentsil
„The Future of Training and Consulting for Young European SMEs“.
Konversntsil oli Eesti poolseks ettekande teemaks oli “Kuidas Eestis
arenevaid ettevõtteid regionaalsel tasandil arendatakse“ . Tegemist on
Leonardo da Vinci programmist saadud toetuse abil ellu viidava projektiga,
kus jagatakse 12 erineva projektis osaleva riigi kogemusi noorte ettevõtete
nõustamisel ja koolitamisel. JAK astus ka projekti toel toimiva SME –trainet
võrgustiku liikmeks. Rohkem infot projekti ja võrgustiku kohta
www.smetrai.net
Nõustamismahtude tabel
Alustavate
ettevõtjate
nõustamine

Tegutsevate
ettevõtjate
nõustamine

Nõustatud alustavaid ettevõtjaid kokku
Esitatud Stardi/Kasvutoetuse taotlusi (keskuse
nõustamise abil)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi
Nõustamise tulemusena valminud tegevusplaanide
arv (äri-, turundus-, finantsplaanid jne)
Keskuse nõustamise abil ettevõtjate poolt loodud
uute ettevõtete arv
Ettevõtjate esitatud T ja O taotlusi (keskuse
nõustamise abil)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi
Ettevõtjate esitatud muid EASi toetusprogrammide
taotlusi (keskuse nõustamise abil)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi
Nõustatud tegutsevaid ettevõtteid kokku
s.h. nõustatud EASi programmidest
Nõustamise tulemusena valminud tegevusplaanide
arv (äri-, turundus-, finantsplaanid jne)
Ettevõtjate esitatud T ja O taotlusi (keskuse
nõustamise abil)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi

arv
139
10
7
74
18
0
0
0
0
23
10
2
0
0
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Ettevõtjate esitatud muid EASi toetusprogrammide
taotlusi (keskuse nõustamise abil)
Neist EASi poolt rahastatud taotlusi

0
0

6. Hinnang ettevõtjate nõustamisele
Järvamaa Arenduskeskuse klientide koguarvust 53 % ehk ca pooled on ettevõtjad,
keda on nõustatud 218 korral. Nendest suurema osa moodustavad alustavad ettevõtjad
so kuni 3 aastase tegevusperioodiga isikud ja potentsiaalsed alustajad, neid on
ettevõtjate üldarvust 85 % ehk 139 klienti. Nõustamise kestus ühe ettevõtluskliendi
kohta on keskmiselt tund ja 34 minutit.

Klientide arv JAK-is
KOV
4%
MTÜ
43%

Äriühingud
53%
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Suurenenud on alustavate ettevõtjate poolt äriplaani koostamiste nõustamiste vajadus.
Loodud ettevõtetest on Järvamaal valdav osa mikroettevõtted ehk 1-2 töötajaga
ettevõtted.
Tegutsevad ettevõtjad on vähem hakanud huvi tundma EL toetuste vastu, kuigi
paljudele toetused enam ei laiene võrreldes eelneva perioodiga. Nõustamiste üldarvust
on 11% tegutsevate ettevõtjate nõustamised.
Suurem osa ettevõtjate nõustamisest toimub arenduskeskuses kohapeal, suurenenud
on e-postiga saabuvad päringud ja nendele vastamine. Samuti toimub suurem osa
äriplaanide nõustamisest e-posti teel.
Klientide arv on jäänud samaks kui eelmisel aastal aga vähenenud on nõustamiste arv
võrreldes eelmiste perioodidega. Põhjuseks võib olla ettevõtlusteadlikuse kasv
inimeste hulgas. Esmast informatsiooni vajatakse vähem, rohkem kasutatakse
erinevate äriplaanide, arenguplaanide, strateegiate nõustamist.

Ettevõtjate nõustamiste ajaline maht on aastate jooksul enam vähem jäänud samaks
ehk üks tund ja 34 minutini, rohkem vajavad kliendid äriplaanide nõustamist.
Äriplaani nõustamine võtab aga päris palju konsultandilt aega süvenemiseks ja
nõustamiseks.
Äriühingud
MTÜ
KOV
Kokku
Nõustamisi kokku
218
276
57
551
Nõustatud kliente kokku
163
130
12
305
Keskmine nõustamise kestus
1 h 34 m
1 h 41 m
2 h 55 m
8
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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)
-

Osalemine Järvamaa Arengustrateegia väljatöötamisel – MTÜ
konsultandi rolliks oli arengustrateegia täiendamine kodanikuühiskonna
valdkonnas. Selleks loodi sild maakondliku arengustrateegia ja Järvamaa
kodanikuühiskonna arengukava vahel. Peamised strateegilised eesmärgid
kodanikuühiskonna
arengukavast
jõudsid
ka
maakondlikku
arengustrateegiasse. Vastava täiendamise viis läbi MTÜ konsultant.

-

Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava elluviimise initsieerimine.
Järvamaal sündis 2011 aasta aprillis esimene maakondlik
kodanikuühiskonna arengukava. See koostati kodanikeühenduste poolt
koostöö ja kodanikuühenduste arendamiseks maakonnas. Arengukava
sisaldab põhimõttelisi ja praktilisi tegevusi kodanikuühenduste koostöös.
Arengukava on kättesaadav aadressil www.jarva.ee Arengukava üheks
peamiseks eestvedajaks oli Järvamaa Arenduskeskus. Arengukava on
oluliseks suuniseks Arenduskeskuse MTÜ konsultandi töö kavandamisel.
Arengukava sisaldab valdkonna täpset probleemianalüüsi (uuringutega)
ning kodanikuühenduste poolt prioritiseeritud arenguideid.
2011 aasta teises pooles jätkus arengukava tegevuste elluviimine. Mitmed
ühendused kirjutasid tegevuste elluviimiseks projekte. Näiteks Kodukant
Järvamaa ja Säästva Renoveerimise Infokeskus kirjutasid projektid
KÜSKI

-

Infokirja väljaandmine – 2011 aasta alguses anti välja esimene Järvamaa
kodanikuühiskonna infokiri. Infokirja väljaandmine jätkus teisel
poolaastal. Infokiri hõlmab endas uudiseid ja teateid rahastusallikate,
koolituste, sündmuste ja ürituste, kohalike ühingute ettevõtmiste ja muude
ühingute jaoks oluliste asjade kohta. Infokiri läheb 350-le
kodanikuühendustes tegutsevale inimesele.

-

Järvamaa Noortekogu projekt KÜSKi. Arenduskeskus oli projekti
peamiseks partneriks ideekontseptsioonist elluviimiseni. Projekti põhjal
alustas tegevust kolm programmi:
a. Noored vabatahtlikeks – loob sidemed noorteorganisatsioonide ja
kohalike MTÜ-de vahel, et rohkem noori siirduks praktiliste ja
põnevate kogemuste saamiseks ühingutesse vabatahtlikeks.
Valmistatakse ette MTÜ-d, töötatakse välja konkreetne programm
koolidega, et vabatahtlikku tööd arvestataks ka õppetöö raames.
b. Noorte volikogude programm – loob varakult demokraatia kooli
noortele kõikides omavalitsustes. Lepitakse kokku KOVidega.
Juurutatakse noorte kaasamissüsteemi KOVides. KOVidega kokkulepe
on juba olemas ja programm on väga hästi edenenud.
c. Noored ettevõtetesse – luuakse tihedamad sidemed kohalike
ettevõtjatega ja võimalus jagada oma kogemusi õpilaste ettevõtmiste
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juures. Tuuakse kohalikke ettevõtjaid kooli rääkima ja mitmed
õpilasfirmad leiavad oma praktilise väljundi kohalikes ettevõtetes.
Arenduskeskuse
MTÜ
konsultant
osales
kontseptsiooni
väljatöötamises ja osaleb projektis eksperdina kõikides valdkondades.
Kõige suurem roll on esimese valdkonna juures. Projekti õnnestumisel
toimub märkimisväärne samm noorte kaasamisel ja kodanikualgatuse
süsteemsel kasvul.
Järvamaa arenduskeskus oli projekti peamiseks partneriks. Projekt
lõppes aprillis.
-

MTÜ-de
andmebaasi
koostamine.
Järvamaa MTÜ-de andmebaasi andmete kogumisega tegime algust 2010.
aastal ja see töö jätkub edaspidi, kuna maakonnas luuakse uusi ühendusi,
kes soovivad enda lisamist andmebaasi ja samuti on ühendusi, kes
lõpetavad oma tegevuse ja seetõttu ei soovi enam andmebaasis figureerida.
Järvamaa mittetulundusühenduste andmebaas avalikustati kõigile
huvilistele 25. märtsil käesoleval aastal. Andmebaasi reklaamiti nii
kodanikeühenduste infokirja kaudu kui www.jarva.ee portaalis esilehel
olnud bänneri kaudu. Andmebaasi pidev reklaam jätkub ka edaspidi.
MTÜ-de andmebaasi koostamiseks saatis MTÜ konsultant välja ankeedi
või helistas mittetulundusühenduse juhatusele ning vastuse saades lisas
selle ühenduse soovil andmebaasi. Samuti kannab konsultant andmebaasi
lisatud ühendused ka NAVisioni. Navisioni on kantud kõik Järvamaal
registreeritud ühingud.

-

Maakondliku kodanikuühiskonna konverentsi ettevalmistamine ja
läbiviimine 30. Novembril 2011 Türi Kultuurimajas.
2011 aasta kodanikuühiskonna konverents täitis oma eesmärke täiel
määral. Tagasisidelehtede ja inimeste suulise tagasiside põhjal võib
kokkuvõtvalt öelda, et
-

konverentsi õhkkond oli osalejatele inspiratsiooni pakkuv;
arutelud sisutihedad ja kasulikke nõuandeid jagavad;
konverents pakkus osalejatele nii lõbusaid kui ka sügavalt
liigutavaid hetki;
eriliselt toodi esile luguteatri etteastet, mis oligi ühest küljest lõbus
ja vaatemänguline teisalt inimeste vabatahtliku tegevuse lugusid
tõsiselt ja sügavalt analüüsiv.

Kõige üllatavam oli sellel korral tunnustamise konkurss. Esiteks saabus
meile erakordselt palju ankeete. Teiseks kaasnes tunnustatavatega väga
suur meediakajastus. Lugusid jätkus nii üleriiklikesse ajalehtedesse –
Päevaleht ja Õhtuleht, kui ka ERR saatesse „Aktuaalne kaamera“.
Üleriigilise meedia tähelepanu tõmbas ühe tublima vabatahtliku nominendi
Tiina Toomajõe lugu, kes asus töötuna vabatahtlikuna Järvamaa Haiglasse
patsientidel juukseid lõikama. Töötuna olles ei loobunud ta tegemast seda,
mis talle tõeliselt meeldis. Paari kuu möödudes võttis haigla ta õe abilisena
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tööle. See lugu tõmbas tähelepanu vabatahtliku tegevuse postiivsetele
külgedele.
2011 toimus kodanikuühiskonna konverents juba kolmandat korda. Igal
aastal on osalejate arv kasvanud. 2009 aastal osales üle 80 osaleja, 2010
üle 100 osaleja ning 2011 üle 130 –ne osaleja. Tänaseks võib öelda, et
konverents on muutunud kodanikuühenduste aastasündmuseks ja
kokkusaamispaigaks kus tähistatakse ja tunnustatakse kodanikuaktivistiks
olemist.
Konverentsi edukaks toimumiseks tuli teha palju erinevaid tegevusi:
o Kontseptsiooni loomine – teema, metoodika ja esinejate valik
(toimusid mitmed kohtumised kodanikuühenduste esindajatega
esinejate ja rahastajatega)
o Konverentsi sisuline ja tehniline ettevalmistus – esinejatega sisu läbi
arutamine, vajalike materjalide koostamine. Konverentsiks valmistati
ette näiteks eraldi videointervjuud Paides tegutseva Rootsi
vabatahtlikuga. Konverentsi saali kujundus sündis koostöös Türi
Kultuurimajaga
o Tunnustamiskonkursi läbiviimine (konkurss, hindamise läbiviimine,
meediakajastuseks materjalide valmistamine)
o Konverentsi ja tunnustamise läbiviimine.
o Järeltegevused – materjalide ja kokkuvõtete toimetamine jarva.ee
portaali.
o Aruanded rahastajatele
Kõik kohalikud meediaväljaanded kajastasid nii tunnustamise kui ka
konverentsi temaatikat.
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-

MAKIS – Järvamaa arenduskeskuse MTÜ konsultant osales MAKIS-e
loomise protsessis. 2011 aasta teises pooles toimus MAKISe
avalikustamine. Selleks koostas ja kogus artikleid JAKi konsultant.
(Tegutsevatele ühendustele rubriigis)
Lisaks oli JAKi konsultant MAKISe moderaatoriks ja e-nõustamismooduli
väljatöötajaks.

-

Kodanikuühiskonna ajalehe „Koosolek“ väljaandmisel osalemine.

-

Raadiosaated KUMA raadios – KUMA raadios toimus kokku kolm saadet
mittetulundusühenduste tegevuse tutvustamiseks. Üks saade oli
pühendatud ekstra konverentsi temaatika käsitlemiseks.

2. Läbiviidud infopäevad mittetulundusühendustele (kuupäev, teema, osalenute
arv)
-

1. märts Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOAP) infopäev.
Konsultant korraldas infopäeva ja kõneles infopäeval kaks tundi KOAP
taotluse täitmisest. Osales 13 inimest.

-

Hasartmängumaksu nõukogu infopäeva organiseerimine ja juhatamine.
Toimus 1. märtsil ja sellel osales kokku 13 inimest.

-

Arengupäevad 2011 – traditsiooniliselt viisime läbi arengupäevi.
Arengupäevade eesmärgiks on teha koostöös kohaliku omavalitsusega,
korraldades koostöös lokaalseid koolitus ja õppepäevi, selleks et
võimaldada õppepäevadel osalemist ka inimestel kellele on maakonna
keskusesse sõitmine raske. Arengupäevade kandavaks ideeks on ka
kohalike omavalitsuste ametnike kaasamine, et tekiks suurem dialoog ja
koostöö kodanikuühenduste ja kohalike omavalitsuste vahel.
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Arengupäevad toimusid: Türi Vallas Türi Linnas, Ambla Vallas Aravetel,
Paide Linnas, Järva-Jaanis ja Imaveres. Kokku osales arengupäevadel 37
inimest.
-

19. september Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOAP) infopäev.
Konsultant korraldas infopäeva ja kõneles infopäeval kaks tundi KOAP
taotluse täitmisest ja eelarve koostamisest. Osales 24 inimest.

3. Läbiviidud koolitused ja õppereisid mittetulundusühendustele (kuupäev,
teema, osalenute arv)
-

20.05 toimus õigusalane koolitus Järvamaa MTÜ-de juhtidele. Koolitust
viis läbi Kaidi Holm. Osalejaid oli 11.

-

8.-9.03, 23.-24.04 ja 13.-14.04 toimus koos SA Lääne-Viru
Arenduskeskusega mittetulundusühenduste juhtide arenguprogramm.
Koolitus toimus Jäneda mõisa külalistemajas. Järvamaalt osales koolitusel
kokku 9 ühenduse juhti.

-

11.-12.04 ja 19.04 toimus traditsiooniline MTÜ-de baaskoolitus. Osales
16 inimest erinevatest MTÜdest.

-

9.12.2011 toimus EASi koolitusprogrammi raames koolitus kaasamise
metoodikatest. Koolitajaks Piret Jeedas. Osales 14 inimest

4. Läbiviidud seminarid mittetulundusühendustele (kuupäev, teema, osalenute
arv)
- Järvamaa Kodanikuühiskonna arengukava seminaride ja ümarlaudade
läbiviimine 2011 aasta jaanuaris, veebruaris, märtsis ja aprillis. Kokku 7
seminari ja ümarlauda.
- Arengukava tuumikgrupi seminar Lääne-Virumaa tuumikgrupile. 6. Juuni
2011 Tapal. Osales 20 inimest. Konsultant jagas oma kogemusi Järvamaa
kodanikuühiskonna arengukava koostamisel.
Vabatahtliku tegevuse teabepäeva organiseerimine. Toimus Järvamaa
Vabatahtlike Keskuses 4. märtsil. Teabepäeval osales kokku 19 inimest.
- Järvamaa Kodanikuühiskonna arengukava seminaride ja ümarlaudade
läbiviimine 2011 aasta jaanuaris, veebruaris, märtsis ja aprillis. Kokku 7
seminari ja ümarlauda.
- 20.
Oktoober
seminar
Järvamaa
puuetega
inimeste
koja
liikmesorganisatsioonidele. Teemaks finantsjuhtimine. Osales 16 inimest.
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Nõustamismahtude tabel
Mittetulundus- Nõustatud mittetulundusühendusi kokku
ühenduste
Nõustatud mittetulundusühenduse asutamist
nõustamine
(nõustamiskorrad)
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

130
34
21
27
23
13
21

5. Hinnang mittetulundusühenduste nõustamisele
Mittetulundusühingute nõustamisel
toimus 2011 aasta veebruaris oluline
töökorralduslik muudatus. 2007 aastal tööle tulnud Maiko Kesküla läks isapuhkusele kuni 2011 aasta septembrini ning teda tuli asendama Kaspar Tammist.
Kaspar oli 2010 aasta kevadel teostanud arenduskeskuses oma kõrgkooli peamist
praktikat (rakenduskõrgharidus), siis olid põhilised tööülesanded talle juba selged
ning olulist lünka sellest muudatusest ei tekkinud. Maiko Kesküla jäi 0,3 kohaga
oma tööülesandeid täitma, mis puudutas peamisi proaktiivseid tegevusi ning
pikemaajaliste klientide teenindamist. 2011 aasta klienditagasiside uuring kinnitas
nõustamiskvaliteedi stabiilsust läbi terve aasta. Järvamaa Arenduskeskuse
mittetulundusühingute valdkonna nõustamise klienditagasiside on endiselt väga
kõrge – olles üks parimaid kõikide keskuste peale üle Eesti. Toon siia juurde ka
arenduskeskuse kolme viimase aasta nõustamist iseloomustava graafiku – sektori
nõustamised on iga-aastases kasvutrendis.

Kõik keskusesse pöördunud ühingud sai teenindatud.
2011 aastal valmis ka maakondlike arenduskeskuste infosüsteem MAKIS mille
loomisel olnud oluline roll ka Järvamaa Arenduskeskuse MTÜ konsultandil.
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MAKISe sisuline käivitamine saab toimuma 2012 aasta esimeses pooles. Sellest
tulenevalt peaks vähenema tehniliste ja informatiivsete nõustamiste arv, kuna
MAKISest on võimalik see info lihtsalt kätte saada. Hõlpsamaks muutub ka
kõikvõimalike näidiste ja vormide koostamine kuna MAKISe kaudu on võimalik
konsultantidel neid omavahel jagada.
Tulenevalt nendest muutustes peaks 2012 aastal nõustamiste iseloom muutuma
sisulisemaks ja pikemaajalisemaks. Konsultandil on võimalik süveneda
organisatsioonide probleemidesse ja töötada välja nende jaoks sobilikke
lahendusi.
Näiteks KUAKi uuring Eesti ja Järvamaa kohta näitas, et üks põhilistest
probleemidest MTÜ-de tegevuse jätkusuutlikkuse puhul on kehv meeskonnatöö
korraldus. Ühingutes on põhiliselt üks karismaatiline pühendunud juht ja teised
panustavad üksnes osaliselt. Väga oluline on nõustada jätkusuutliku
organisatsiooni ülesehitamiseks vajalikel teemadel. See tähendab, et ühe ühinguga
tuleb tegeleda pikema aja vältel ja tehnilised nõustamised peaksid kulgema
seevõrra lihtsamalt. Oluline ongi luua siin võrgustiku toel korralik infokeskus, mis
seda rolli täidaks. 2011 aasta oli Järvamaal võrgustiku loomisel murranguline
aasta kui sündis Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava ning sellega koos ka
maakondlik tuumikgrupp, kes Järvamaa kodanikuühiskonna arenguid mõjutab.
Arengukava tuumikgrupp kohtub regulaarselt ning initsieerib arengukavasse
kirjutatud ideid ja tegevusi.
Väga tähtis on valdkonnas tehtav proaktiivne tegevus, kuna sellest saab kasu
suurem hulk ühinguid ning aitab inimeste tähelepanu tõmmata ka väljastpoolt seda
valdkonda, et vabaühendustesse tuleks rohkem uusi tegijaid juurde. KUAKi
uuring näitas, et kuigi MTÜ-sid luuakse väga palju juurde siis inimeste hulk selles
valdkonnas ometi ei kasva. Isegi kui inimesi tuleb juurde, siis sama palju loobub.
Paljude ühingute tegevuse aluseks on raha taotlemine fondidest.
Kõrge
organisatsiooni võimekus tekib paljudest erinevatest mõjutajatest, kuid üheks
olulisemaks on igal juhul koostöö teistega, võrgustumine ja head suhted
partneritega. Just seda poolt aitab luua arenduskeskuse proaktiivne tegevus. Selle
mõju maakonna kodanikuühiskonnale on lõppkokkuvõttes tunduvalt suurem kui
üksikute ühenduste nõustamine, mis on ka samas väga tähtis, aitamaks ühingud
üle takistuste kuid arenduskeskuse roll peaks olema veidi suurem.
Kodanikuühiskonna arengukava koostamisel jõudsimegi partneritega mõtteni, et
maakonnas tuleks luua eraldi nõustajate/mentorite võrgustik. Seda võrgustikku
koolitaks ja nõustaks omakorda MAK konsultant kasutades selleks ka MAKISe
tuge. 2012 aastal asume sellist võrgustikku looma. Selline tegevus aitab
„paljundada“ MAK MTÜ konsultante üle terve maakonna.
MAK konsultandi rolliks peaks jääma ühingute strateegiliste juhtimisküsimuste ja
ühingu tegevuse korraldamise nõustamine. MAK konsultant valdab metoodikaid
kuidas gruppe kaasata ja kaasamisseminare läbi viija.
6. MTÜ-konsultandi eksperthinnang maakonna mittetulundusühenduste
tegutsemisvõimekusele (kas ühenduste tegutsemisvõimekus on piisav nende
põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks):
Eksperthinnang anda kvalitatiivselt, vastates järgmistelel küsimustele:
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 Ühenduste arv maakonnas; ühenduste arv, kes on esitanud majandusaasta
aruande
Maakonnas on ca üle 650 ühenduse, millest pooled on korteriühistud.
Kodanikualgatuslikke ühendusi on ca 450 millest tegutsevaid on ca pool.
 ühenduste tegevusvaldkonnad ja ühenduste arvud nendes; kui suure
liikmeskonnaga on ühendused; milline on liikmete aktiivsus ühenduse töös
osalemisel
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. Täpsemalt on alles uurimata valdkond
kui palju on ühendustes nn passiivseid liikmeid kuid ühenduste juhtidega suheldes
tundub, et neid on igas ühenduses suuremal või vähemal määral. Enamasti on igas
ühingus aktiivne juhtgrupp või juht ja ülejäänud liikmed on üsna passiivsed. Tuleb
ette juhuseid, kus ühingu juht tunnistab, et ta ei saa aru mis roll on liikmetel või et
nende teavitamine ja kord aastas majandusaasta aruandeks kokkukutsumine on
tema jaoks väga raske.
 Kuidas tulevad ühendused toime oma igapäevase tegevuse korraldamisega ja
projektide läbiviimisega
Mõned põhiprobleemid:
Projektide kirjutamine ja läbiviimine:
-

-

Peamine probleem seisneb omafinantseeringu leidmises ja europrojektide
puhul käibevahendite vähesuses (raha on vaja kõigepealt ette kulutada)
Projektide kirjutamine ja taotlusvormide täitmine on hakanud pika peale
paranema, kuid see on läinud väga vaevaliselt ja kui arvestada kui palju on
tehtud projektijuhtimise koolitusi ja sellel teemal nõustatud, räägitud ja
kirjutatud, siis peaksid tulemused olema palju paremad. Siit järeldan, et
peamine ja kõige parem õpetaja sellel teemal on ikkagi praktika.
Projektide läbiviimisel on silma paistnud eelkõige külaseltsid, kes on hakkama
saanud suurte ja keeruliste PRIA meetme 3.2 projektidega ning nüüd teostavad
LEADER meetme projekte. Linnalistest ühendustest on vähesed kes
suurprojekte teostavad või struktuurifondidest raha taotlevad.

Tegevusvõimekus:
-

Peamiseks teemaks on tõusnud inimeste kaasamine ühingute tegevusse.
Endiselt on palju MTÜ-sid, kus on ainult üks või kaks tugevat tegijat ja teised
on passiivses rollis. Kui eestvedaja lahkub siis ähvardab kogu ühingu tegevus
hääbuda. Ühest küljest on vaja juhte koolitada kuidas meeskonda luua ja
järeltulijaid kasvatada kuid teisalt on tervesse sektorisse vaja rohkem inimesi
ja vabatahtlikke. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata kuidas sektorisse tuua
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rohkem kõrgharidusega inimesi, kes aitaksid kasvõi nõustamisega tõsta MTÜde tegutsemistaset.
Ilmselgelt on tegutsemisvõimekuse pärssijaks teadmiste puudumine paljudes
organisatsiooni juhtimist puudutavates valdkondades nagu finantsid ja eelarve,
inimeste kaasamine ja motiveerimine, arengukava ja planeerimine,
raamatupidamine ja maksud jne. Selle parandamiseks aitab süstemaatiline
koolituste korraldamine ja korralike materjalide olemasolu. Koolituste osas on
asi paranenud kuigi ka koolituste kasutegurile ning hinna ja kvaliteedi suhtele
tuleb palju tähelepanu pöörata. Kui häid materjale mida jagada on endiselt
väga vähe.

-

Koostöö omavahel ja koostöö kohalike omavalitsustega
-

-

Kõnelustel MTÜ teemal Järvamaa kohalike omavalitsustega tuleb välja, et
KOV juhid ja ametnikud teavad väga vähe midagi kaasamise heast tavast,
EKAKist, KODAR-ist ja teistest sarnastest dokumentidest, mida EMSL ja
SiM on viimastel aastatel välja töötanud. See ei tähenda, et neid põhimõtteid ei
järgitaks või täidetaks, kuid see on üpris kaootiline ja põhineb pigem isiklikel
suhetel kui süstemaatilisel ja planeeritud tegevusel. See on tugev üldistus ja
omavalitustes on see erinev.
Avalike teenuste delegeerimine on küll laialt levinud kuid mitte süsteemsel ja
teadvustatud moel.
Järvamaal on vähesed katuseorganisatsioonid ja kodanikeühendused, kes
suudavad olla KOVidele arvestatavad partnerid ja kelle seisukohaga „peab“
arvestama ehk siis ühingud, kes on ühtlasi arvamusliidrid ning kellel on
piisavalt palju liikmeid nii, et neil oleks poliitilise kapitali tähtsust. Üks
vähestest kohtadest, kus seadus lausa sunnib KOVidel kodanike ja
kodanikeühendustega arvestama on arengukava koostamine. Kuid tihti on
need arutelud vähese osalusega, kuna toimuvad töö ajal või pole inimesi
piisavalt teavitatud.

 Organisatsiooni
ühendustel

arengukava/strateegia/tegevuskava

olemasolu

maakonna

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. Peamiseks arengukava koostamise
põhjuseks on finantseerijate poolne nõue selle dokumendi olemasolusse.
Kahjuks lihtsalt vajadusest oma tegevust pikema aja peale ette näha – keegi
arengukava ei tee. Pikema perspektiiviga planeerimine, sihtide seadmine ja
tegevuskava on asjad mida arenduskeskus endiselt väga aktiivselt ühendustele
õpetab.
 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)
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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 suudeta 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 omavõi kaasfinantseeringu leidmisega.
 Liiga vähe on veel arenenud avalike teenuste delegeerimine
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.
 2011 aastal kasvas oluliselt sotsiaalse ettevõtluse temaatika
käsitlemine. Arenduskeskuse tegi selle teemalisi arengupäevi ja
nõustas mitmeid projekte mis läksid vastavasse KÜSKi taotlusvooru.
 Ühenduste tegevuse nähtavus: kuidas ja kui sageli kajastab kohalik meedia
maakonna ühenduste tegevust
2011 aastal oli kahtlemata kõige tugevamini tähelepanu all
Kodanikuühiskonna Konverents. Konverents ning sellele eelnenud
tunnustamiskonkurss pälvis kõikide maakonna meediaväljaannete tähelepanu.
Mitmed lood jõudsid ka riiklikusse massimeediasse. See tähendab, et
suuremate sündmuste korraldamisel on oluline roll ühenduste tegevuse
nähtavamaks tegemisel.
Üldiselt kirjutavad nii suuremad lehed kui ka omavalitsuste lehed MTÜ-de ja
külaseltside tegevusest päris palju ja ühendused on tihti suuremas pildis
nähtavad. Kohalikus raadios „Kuma“ on ka arenduskeskusel oma saade
„Edulugu“ milles kajastatakse huvitavaid edukogemusi nii ettevõtluse kui ka
MTÜ-de valdkonnas. Lisaks on Kodukant Järvamaal oma saade ja siin seal
kajastatakse Järvamaa ühenduste tegemisi või uudiseid.
Kodanikeühenduste temaatikat kajastab ka Järvamaa Infoportaal www.jarva.ee
, mis tegutseb arenduskeskuse all ning kuhu saame pidevalt uudiseid lisada.
2010 aasta konverentsil sai alguse ka kodanikuühiskonna enda leht –
KoosOlek, mille väljaandmist on toetanud ka Arenduskeskus.
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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
Arenduskeskuse poolt initsieeritud kodanikuühiskonna arengukava koostamisest
toimib seniajani ühenduste ümarlaud, kus arutatakse maakondlikke
arendustegevusi ja arengukava elluviimist. Hetkel on ümarlaual osalejate arv üsna
väike kuid 2012 aasta alguses on plaanis korraldada kampaania uute liikmete
värbamiseks.
Tänu arengukavale on hakanud ühingud koostööd tegema ka valdkonna üleselt.
 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
o Sotsiaalabiteenuseid
o Spordi – ja kultuuriga seotud teenuseid

 Kuidas toetavad ühenduste tegevust maakonna omavalitsused
Praktiliselt kõik omavalitsused eraldavad avalikes huvides tegutsevatele
mittetulundusühingutele
rahalisi
vahendeid.
Paljude
omavalitsuste
arendusnõunikud tegelevad ühingute abistamise ja nõustamisega. Samas nagu
ülevalpool sai mainitud, siis süstemaatiline kaasamine ja kodanikeühendustega
arvestamine on üpris kaootiline. Igal kohalikul omavalitsusel on omaette
rahastamise kord ja bürokraatia. Arengukavasse sai ühe tegevusena sisse
kirjutatud ka rahastamissüsteemi ühtlustamise omavalitsuste vahel
 Kuidas teevad ühendused koostööd eraettevõtetega
Põhiliselt sponsorlussuhete korras. Üksikud ettevõtjad annavad tasuta kasutada
oma ruume mittetulundusühingutele. Üllatavalt hästi toimivad aga need
ühendused kus MTÜ juhiks on äriettevõtluse taustaga inimene. MTÜ
majandamine läheb nendes ühendustes kuidagi paremini. Kui koostöös avaliku
sektoriga on suuna näitajaks KODAR, siis koostööks ettevõtjatega sellist alust ei
ole ning koostöö tähendab peamiselt isiklikke kontakte või tutvusi. Uued suhted ja
kontaktid tekkivad vaevalisemalt. Selle põhjuseks on mitmed asjaolud: MTÜ-del
puudub arusaamine millest äriettevõtted on huvitatud ja kuidas nendega
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läbirääkimisi pidada. Äriettevõtted jälle ei mõista milline potentsiaal vabatahtlikus
töös või näiteks sotsiaalses ettevõtluses peitub. Sotsiaalse ettevõtluse teema on
muutumas populaarsemaks ja loodetavasti näeme me varsti rohkem vabaühendusi
ja ettevõtjaid käsikäes ühiskondlikke probleeme lahendamas. 2011 aastal toimus
mitmeid sotsiaalse ettevõtluse seminare. Lisaks oli ettevõtlusnädala teemaks
eetika ja sotsiaalne ettevõtlus. Kogukonda tagasi panustamine hakkab muutuma
normiks.
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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)


Järvamaa Arenguleppe täienduste ja uuenduste ning täitmise koordineerimine.
Aasta esimeses pooles toimus 2010 aasta tegevuste täitmise kogumine ja
koordineerimine. Juuni alguses toimus kogu Arenguleppe tervikteksti läbi
vaatamine ja hääletamine Järvamaa Arenduskeskuse nõukoja poolt.
Arengulepe on kätte saadav aadressilt http://www.jarva.ee/arengulepe



Interreg IVA, MINWA (reovee käitlemine hajaasutusega piirkonnas) projekti
juhtimine Järvamaa Omavalitsuste Liidule. Projekti tegevused on jõudnud
kolmandasse aastasse – korraldatud üliõpilaste ja õppejõudude vahetust,
reoveepuhastite töö kvaliteeti, antud välja infolehti ja brosüüre, korraldatud
koolitusi. JAK roll on omavalitsuste liidu tööde koordineerimine, osalemine
koosolekutel ja Steering Committe koosolekutel. Rohkem informatsiooni
www.minwa.info



Turismimess Tourest toimus 18.-20. Veebruar 2011 Tallinnas Eesti Näituste
paviljonis. Osa võttis 20 turismiettevõtet Järvamaalt. Järvamaa väljapaneku
suuruseks oli 50 ruutmeetrit. Osalemist koordineeris Järvamaa Arenduskeskuse
turismiinfokeskuse infokonsultant.



Järvamaa Ühistranspordikeskusele Mäo reisiterminali projekti aruannete
koostamine ja nõustamine. Reisiterminal valmis 30.juunil 2011.a.



Pria meetme 3.2 Külade uuendamine ja arendamine, Keskkonnainvesteeringute
Keskuse maakondlike ja Kohaliku Omaalgatuse Programmi taotluse lugemine
ja komisjoni töös osalemine.



Osalemine SA Põhja-Eesti Turism (5 korda), SA Koeru Hooldekeskuse
(5korda) ja Järvamaa muuseumi (2 kord) nõukogude töös – arengute ja
probleemidega tegelemine, nõustamine, koostöö tegemine.



Järvamaa Omavalitsuste Liidu strateegia koostamise protsessis osalemine,
strtaeegiliste eesmärkide ja tegevuste välja töötamine.



Invest in Estonia projekti maakondlik koordineerimine. KOV kontaktisikutega
on saadud kaks korda kokku, et leppida kokku maakonna jaoks prioriteetsed
valdkondlikud eelistusted SWOT analüüside koostamise jaoks, koostatud on
kolme valdkonna sektoranalüüsid, aidatud ja toetatud on KOVide poolt
koostatud kinnisvarapakkumiste koostamist. Maakonna kohta on tehtud ja
vastatud investorpäringule.



Leader tegevusgrupi, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu 110 projektitaotluse
lugemine ja eksperthinnangu andmine ning hindamiskomisjoni töös osalemine.
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Türi Talunike Liidu arengukava protsessi juhtimine ja koostamine.
Arengukava valmis 2011 aasta lõpuks ning kinnitatakse Türi Talunike Liidu
üldkoosolekul jaanuaris 2012.



Türi
valla
mittetulundusühenduste
tegevustoetuste
hindamiskomisjoni töös osalemine 2 korda.



Koeru Hooldekeskuse olemasoleva arengukava uuendamine, protsessi
juhtimine ja kokku kirjutamine. Toimus 2 arutelu töötajatega. Arengukava
valmis
juunis
2011.
Arengukava
on
kättesaadav
http://www.koeruhk.ee/pages/hooldekeskus/sihtasutuse-juhtimine.php



Järvamaa Spordiliidu arengukava uuendamise protsessi nõustamine ja kokku
kirjutamine.
Arengukava
on
kättesaadav
http://www.jarvasport.ee/index.php?id=682



Järvamaa Turismiinfokeskuse uute ruumide renoveerimise ja sisustamise
projekti ellu viimine. Järvamaa Turismiinfokeskuse uued ruumide avati 17
juunil Paides, Keskväljak 8. Kogu projekti maksumus on 136 718 eurot, millest
95% toetab investeeringut Euroopa Liit ning 5 % omafinantseeringu tagab
arenduskeskus.

ja

projektide
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Maakondlike arendusrahade komisjoni töös osalemine.



Järvamaa noorsootöö arengukava koostamine. Arenduskeskus on läbi viinud
5 seminari. Töö tellijateks on Järva Maavalitsus ja Järvamaa Omavalitsuste
Liit. Töö valmis detsembriks 2011. Arenduskeskuse ülesandeks on läbi viia
seminarid/arutelud ning arengukava kokku kirjutada. Arengukava on
kättesaadav http://www.jarva.maavalitsus.ee/et/arengukavad



2 korda aastas Järvamaa kohalikele omavalitsustele aruannete (bilanss,
kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne) analüüsi koostamine koos
seletuskirjaga. Analüüsis tuuake välja erinevad suhtarvud ja näitajad ning
nõustatakse KOV juhte finantsjuhtimise küsimustes.



Arenduskeskuse konsultandi osalemine Järvamaa Omavalitsuste Liidu
majanduskomisjoni töös. Komisjoni tööülesanne on planeerida JOL eelarve,
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võimalikud muudatused eelarves, tulevikusuunad. Arenduskeskuse konsultant
osaleb töö nõustamise ja nõuandvat rolli omades.


Paide Linnavalitsuse nõustamine kõikide allastusute koostöö valdkonnas. Kahe
päevase seminari läbiviimine 15-le allasutuse juhile – ja linnavalitsuse liikmele
koostööst ja kommunikatsiooni parandamisest allasutuste vahel. Probleemide
kaardistamine ja lahenduste väljatöötamine



Paide Kultuurikeskusele arengukava koostamine ja koostöösuhete arendamine
strateegiliste partneritega nagu Eesti Kontsert ja Rahvusooper Estonia. MAK
konsultant juhtis arengukava koostamist ning selleks peetavate töökoosolekute
läbiviimist ja aitas arengukava kokku kirjutada. Konsultant nõustas
kultuurikeskuse juhtkonda 2011 aasta märtsist kuni septembrini. Selle aja
jooksul leidis kultuurikeskus oma strateegilise positsiooni ning sõlmis
pikaajalised koostöölepingud Eesti Kontserdi ja Rahvusooper Estoniaga ning
kujundas sellele vastavalt uue kuvandi ja organisatsiooni identiteedi.



2011. aastal on lisaks igapäevastele toimetamistele toonud Järvamaa
infoportaalile www.jarva.ee kaasa uusi info edastajaid ja administraatoreid.
Olulist lisaväärtust on portaalile andnud erinevad videod uudistes ja Youtube`i
videonurgas. Uusi lugejaid on lisandunud tänu Järvamaa Eesti südamaa
fännilehele Facebookis, viimase lehele pääseb ka otse Järvamaa infoportaalist.
Aasta jooksul täiendati portaali küsitluste vormi, sisuhalduses olevat
vormimoodulit,
sündmustekalendrit,
artiklite
kuvamise
võimalusi,
kodanikeühenduste andmebaasi, kultuurikalendrit ja Youtube`i videote
edastamise võimalusi. Infoportaali külastatavus on endiselt tõusuteel. Portaalil
oli 2011. aastal kokku üle miljoni külastaja, ühes kuus keskmiselt üle 90 000
külastaja. Portaali arendustegevusi toetab maakondlike arendusrahade
programm.



Projekti Green Way projektimeeskonnas osalemine, arengukava koostamine.
Projekt toimub koostöös Harju-, Rapla- ja Viljandimaaga. Tegemist on
turismivaldkonna projektiga, mille tehtu algus 2006 aastal. Viljandimaa
initsiatiivil on kokku võetud maakondlikud algatusgrupid, et vaadata üle
olemasolev informatsioon, koostada uus arengukava ning leida vahendeid
projekti edasiste tegevuste elluviimiseks.

2. Läbiviidud infopäevad omavalitsustele (kuupäev, teema, osalenute arv)
2011.a. ei ole arenduskeskus eraldi infopäevi KOVidele korraldanud, neid on
tehtud koostöös Järvamaa Omavalitsuste Liidu, Järva Maavalitsuse ja teiste
erinevate partneritega. Kord kvartalis on JAK inimesed osalenud JOL
infopäevadel päevakajaliste teemadega, arendamist vajavate ideede
aruteludega jne.
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3. Läbiviidud koolitused ja õppereisid omavalitsustele (kuupäev, teema,
osalenute arv)
2011.a. ei ole seminare korraldatud
4. Läbiviidud seminarid omavalitsustele (kuupäev, teema, osalenute arv)
2011.a. ei ole seminare korraldatud
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)

57
30
6
0
0
2

5. Hinnang omavalitsuste nõustamisele
Kõik maakonna KOVid kasutavad arenduskeskuse teenuseid ja kompetentsi
aktiivselt. Arenduskeskust peavad kõik Järvamaa omavalitsused vajalikuks.
Nõustamiste arv on aasta-aastalt kasvanud nii nõustamiskordade kui ajalise
mahu poolest. Seda näitab allolev graafik.
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Nõustamise arvu võrdlus JAKis 2009-2011

Klientide arvu võrdlus JAKis 2009-2011 I

26

Lisa 4
Kokkuvõtvalt sooviksin lisada, et klientide arv on aastate jooksul olnud
muutuses. Meie klientide arv on 2011 aastal võrreldes 2010 aastaga tõusnud,
mitte langenud. Nõustamised on muutunud aina sisutihedamaks ja niisama
kliente istumas ei käi. Tõusnud on kvaliteet.
Nõustamiste arvu muutus 2009-2011.a.

Klientide arvu muutus 2009-2011.a.
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Hinnang keskuse tegevuskava täitmisele
Hinnang keskuse tegevuskava täitmisele (aluseks võtta keskuse 2011.a.
tegevuskava)
Tegevuskava täitmine on läinud üsna edukalt. Aasta jooksul on juurde tulnud
palju uusi ja põnevaid proaktiivseid tegevusi, osalemist erinevates
hindamiskomisjonides ja nõukogude töödes.
Suurim väärtus arenduskeskusele on inimesed, kes siin töötavad. 2011. aastal
tunnustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus maakondlikke arenduskeskusi.
Seekord pälvisime nominatsiooni parima omavalitsuste nõustaja ja parima
ettevõtete nõustaja valdkonnas ning parima maakondliku arenduskeskuste
võrgustiku keskuse nominendina.
Järvamaa Arenduskeskust tutvustati tunnustamisel järgmiselt: „Seda keskust
iseloomustab jätkuvalt tugev, võib öelda tuntud headuses tegevuste ja teenuste
pakkumine ning täiesti möödapääsmatu südamlikkus. Sellel arenduskeskusel
on oma omavalitsustega väga hea side ning selge kõigi poolt aktsepteeritud
roll maakonna arendustegevustes.“
2011. aasta alguses tunnustas regionaalminister meie keskust tänukirjaga väga
hea koostöö eest Siseministeeriumiga Järvamaa arendamise nimel. Koostöös
mitmete erinevate partneritega nn Järva Maavalitsus, Järvamaa omavalitsused,
maakonna kodanikeühiskonna katusorganisatsioonid, on Järvamaa
Arenduskeskus võtnud vastutuse hea seista maakonna jätkusuutliku
arendamise eest. Arenduskeskus on olnud oma tegevustega juba aastaid
strateegiliselt ühendavaks lüliks maakonna omavalitsuste süsteemis.
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Kokkuvõtvalt võib aastaga igati rahule jääda.

Katrin Puusepp
SA Järvamaa Arenduskeskuse juhataja
16.jaanuar 2012
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