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U U D I S E D Uuest aastast laseb Euroopa Keskpank käibele uue 10eurose 
rahatähe. Tegemist on teise seeria eurodega, mis peaksid 

järk-järgult välja vahetama vanemad rahatähed.

Silvia Paluoja

Vabakondade algata-
tud ühisnädalal toimub 
Pärnumaal üle 24 üri-
tuse, mis said sisseju-
hatuse Endla sammas-
saalis arupidamisega 
selle üle, kuidas hää 
elu käima tõmmata.

Täna oodatakse avatud meelega 
inimesi kahele koolitusele, mille 
teemad on “Loovus organisatsioo-
nis” ja “Strateegiline areng ja mi-
nu kodanikuühendused”. Vääri-
kate ülikooli kuulajatele peab Eu-
roopa Komisjoni Eesti esinduse 
teabenõunik Erki Bahovski loen-
gu “Mina kui Euroopa kodanik”, 
Pärnu linnakodaniku maja uksed 
on huvilistele valla ja õhtul saab 
keskraamatukogus vaadata Ilmar 
Raagi filmi “Kertu”.

Üleriigilist ühisnädalat pee-
takse esimest korda. See ei ole ai-
nult vabakondade ja mittetulun-
dusühingute keskne, mõttevahe-
tused keskenduvad koostööle, 
uuendusteks vajaliku keskkonna 
loomisele, sotsiaalsele innovat-
sioonile. Sellele, milliseid väärtu-
si loovad vabakonnad, kuidas riik 
ja omavalitsused rahvaalgatusi 
toetavad, millega kaasata inimesi 
kodanikuühiskonna tegevustesse. 

Pärnumaa 19 omavalitsuses 
elab 87 745 hinge ja tegutseb 
1875 kodanikuühendust.

Rohkem lapsi

Üks märksõnu hää elu käima-
tõmbamisel on sotsiaalne inno-
vatsioon. Google’i otsing seletab 
seda mõistet lahti raskes sõnastu-

ses: sotsiaalne innovatsioon on 
uute koostöövõimaluste ning in-
dividuaalsete, globaalsete ees-
märkide ja valikute ühtlustamise 
ja ühendamise viiside loomine ja 
rakendamine. 

Ühisnädala avakonverentsil 
otsiti mõistele maakeelset seletust 
ja elevust tekitas maavanem And-
res Metsoja, kes arutles, et nii rii-
gi kui maakonna jaoks on sot-
siaalse innovatsiooni võtmeküsi-
mus, kuidas saada sündima lapsi. 

“Tuleb näha tervikut, et oma 
asjadega hästi hakkama saada, tu-
leb kogukonnas maha istuda ja 
rääkida asju rohkem lahti, vaada-
ta võib-olla veidi teise nurga alt,” 
leidis avasõnu ütlev maavanem. 
“Rääkides maakonna tulevikust, 
tasuvatest töökohtadest, rahvaar-
vust, kõigest, mis eluks on vaja, siis 
meie jaoks on suurim küsimus sot-
siaalne innovatsioon, kuidas saada 
sündima lapsi. See teema läbib kõi-
ki küsimusi ja kui me seda ei mur-
ra, ei pööra rahvastiku arvu tõusu-
le, oleme täbaras olukorras.” 

Metsoja jutu järgi tutvustati 
maavanematele hiljuti arvand-
meid, millest järeldub, et  rahvas-
tik väheneb järgneva 20 aastaga 
ligikaudu 70 000 elaniku võrra. 

“Võib tekkida olukord, et osa 
piirkondades ei ole meil enam ke-
dagi kaasata, ja see on mõtlema-

panev tõsiasi,“ nentis maavanem. 
Kodanikuühendustest rääki-

des tõdes maavanem, et neil on 
palju huvitavaid projekte pooleli 
ja ta tunnetab vabakondade, hu-
vigruppide sõnumi olulisust näi-
teks merealade planeeringu koos-
tamisel ja Rail Balticu raudteeko-
ridori kavandamisel.

Mõõtme ulatus

Käesolev ülevaade ei kajasta 
kõiki arutelusid, millest sai koha-
peal osa üle saja kuulaja ka ise sõ-
na sekka öeldes. Järgneva kesk-
mes on sotsiaalse innovatsiooni 
üle kahekõnet pidanud Heateo 
Sihtasutuse nõukogu liikme Tar-
mo Jüristo ja eraettevõtja, varem 
valitsuse meedianõuniku ja Ette-
võtluse Arendamise Sihtasutuse 
kommunikatsioonidirektorina lei-
ba teeninud Erki Peegli mõtted. 

Jüristo ja Peegli arvates on   
sotsiaalsel innovatsioonil ja ette-
võtlusel oma spetsiifika peale sel-
le, mida teevad ühendused sot-
siaalsete probleemide lahendami-
sel.

“Lihtne on öelda, et sotsiaalne 
probleem on näiteks laste koolist 
väljalangemus või halvad õpitule-
mused, aga avasõnades toodi väl-
ja, et kõige olulisem sotsiaalne 
probleem on vähene sündimus,” 
lausus Jüristo. “Ma ei oleks ise sel-

Ühisnädal algas              
hää elu                             
käimatõmbamisega

Kikepera looduskaitseala eeskirja 
eelnõu sisaldab küsitavusi
Silvia Paluoja

Homme tõotab Kikepera loodus-
kaitseala moodustamise ja kait-
se-eeskirja eelnõu avalik arutelu 
keskkonnaameti Pärnu kontori 
saalis tuliseks minna, sest vastu-
väiteid sõnastanute arvates on 
keskkonnaministri allkirjastatud 
määruses vasturääkivusi ja küsi-
tavusi. 

Keskkonnaminister Pentus-
Rosimannus algatas Kikepera 
looduskaitseala moodustamise ja 
kaitse-eeskirja menetlemise 8. 
augustil. 

Eelnõu seletuskirja järgi asub 
kaitseala Pärnumaal Saarde, 
Surju ja Paikuse vallas ning Vil-
jandimaal Kõpu vallas ja võtab 
enda alla 10 850 hektarit, millest 
sihtkaitsevööndisse jääb 5791 ja 
piiranguvööndisse 5059 hektarit. 
Plaanis on suurendada kaitseala 
1182 hektari võrra. 

Lähtutud on sellest, et kaits-
tavad väärtused, nende elupai-
gad ja kasvukohad oleksid terve-
nisti looduskaitseala koosseisus. 

Külaseltsi 118 allkirja

Surju valla Lähkma-Sauna-
metsa külaseltsi liikmed põhjen-
davad oma 118 allkirjaga, miks 
nad ei toeta Kikepera looduskait-
seala moodustamist. Kõigepealt 
on nad vastu liikumispiirangute 
kehtestamisele, sest see kehtiks 
ümbruskonna soodes ja rabades 

ka marja- ja seeneajal ning maa-
inimeste sahvrites jääksid hoidis-
teriiulid tühjaks. Ei mingit ise 
keedetud moosi enam, harjunud 
elukorraldusest rääkimata.

Vastuvõetamatu on allakirju-
tanutele, et nad peavad oma ko-
dukohas pere ja sõpradega met-
sas liikumiseks taotlema loa kait-
seala valdajalt, seega keskkonna-
ametilt. 

Külaseltsi liikmetele jäi mõis-
tetamatuks, miks määruse eel-
nõu sõnastab linnujahi keelami-
se, kuid ei ütle sõnagi teiste jahi-
pidamisliikide kohta. 

Kikepera laante hajustalude 
omanikud ei nõustu sellega, et 
teeäärsed kraavid plaanitakse 
jätta looduskaitseala osaks, mis 
võib tähendada nende hooldami-
se lõpetamist. Siis pole vaja kaua 
oodata, kuni kruuskattega teed 
muutuvad läbimatuks.

MTÜ Ühinenud Metsaomani-
kud tuletab  meelde, et planeeri-
tavale kaitsealale jääb üle 800 
hektari eramaid, kuid seletuskir-
ja eelnõust ei loe nad välja, kui-
das kompenseerib riik metsade 
majandamisest saamata jääva tu-
lu. 

Erametsaomanikud teevad 
ettepaneku pikendada kaitse-
eeskirja eelnõu arutelu aega, sest 
neile jääb arusaamatuks seegi, 
kas on tehtud kaitstavate liikide 
inventuur, et rakendada uusi 
kaitsemeetmeid. 

Keskkonnaametil on korraga 
käsil kaks tööd: amet valmistab 
ette Kikepera looduskaitseala 
moodustamist ja Kikepera loo-
duskaitseala kaitsekorralduska-
va. Kaitsekorralduskava koosta-
mise tellis keskkonnaamet Saa-
remaal registreeritud osaühin-
gult Consultare. 

Tempo ülla eesmärgiga

Sisulise tegevuse planeerimi-
seks peaks keskkonnaameti kait-
se planeerimise spetsialisti Mee-
lis Suurkase teatel minema tule-
va aasta juunis-augustis ja kait-
sekorralduskava arutelu toimuks 
eeldatavasti septembris, selgub 
Surju vallavanemale saadetud 
vastuskirjast. 

Seega on aega arvestada et-
tepanekute ja vastuväidetega, 
võtta ülla eesmärgi poole tõtates 
arupidamiseks tempo maha. 
Arutelusid on peetud teisteski 
omavalitsustes. MTÜ Rohelise 
Jõemaa Koostöökogu astus kirja-
likult välja nende kaitseks, kes 
on kavandanud eraettevõtja ja 
turismiarendajana oma tegevuse 
alale, mis jääb looduskaitseala 
laiendusse. 

Kikpera looduskaitseala laie-
nedes ja piirangute karmistudes 
väheneb saamata jääva maksu 
võrra nelja omavalitsuse tulu-
baas. Eelnõus vaatavad majan-
dusliku poole arvestuse numbri-
te asemel vastu iksid. 

Hää elu käimatõmbamise arutelu Endla sammassaalis tekitas ühisnädala avakonverentsil 
mõtteid ja tõi kuulajate näole muhelust.

Urmas Peegel,

Misso valla “Tule maale!” projektijuht:

“Üks olulisemaid asju kohalikus kogukonnas on 
kommunikatsioon ehk info liikumine.”

Metsade ja rabade vahele jääva Kikepera külatee on hilissügise nägu. Ants Liigus    

Pärnusse rajatakse laste                   
vaimse tervise keskus
Raido Keskküla

Sotsiaalministeerium loob Norra 
toetusel Eestisse kolm regionaal-
set laste vaimse tervise keskust, 
üks neist tuleb Pärnusse. 

Ministeeriumi teatel laekus 
regionaalsete keskuste taotlus-
vooru kolm projekti, mis kõik 
said maksimaalse taotlussumma. 
Taotlejad said olla vaid haiglad.

Pärnu haigla eestvõttel raja-
tava Pärnumaa laste ja noorte 
vaimse tervise keskuse kõrval 
luuakse selline keskus ka Lõuna-
Eestisse ja Ida-Virumaale.

Taotlusvooru kogusumma oli 
1 275 000, maksimaalne summa 
ühele projektile 425 000 eurot ja 
nõutav omaosalus on 15 protsen-
ti. 

Valikukomisjoni otsusega kin-
nitati, et maksimaalne toetussum-

ma antakse kõigile kolmele pro-
jektile.

Pärnumaa laste ja noorte 
vaimse tervise keskus hakkab 
koordineerima laste vaimse ter-
visega seotud tegevusi ja osuta-
ma ambulatoorseid psühhiaatri-
lisi teenuseid eri vanuses lastele 
ja noorukitele.

Keskuse üks oluline ülesanne 
on lastega töötavaid spetsialiste 
– lastekaitsetöötajad, politsei, 
õpetajad, psühholoogid – kooli-
tada ja võrgustikutööd toetada.

Vaimse tervise keskuse peami-
ne eesmärk on aga arendada las-
te ja noorte vaimse tervise teenu-
seid, suurendada nende kättesaa-
davust ja tõsta teenuste kvalitee-
ti.

Keskuse rajamise projekti ko-
haliku eestvedaja ja SA Pärnu 
Haigla psühholoogi Toomas Kase 

sõnade kohaselt on nõudlus selli-
se institutsiooni järele väga suur. 

Kase jutu järgi on mõte suu-
rendada abi kättesaadavust maa-
piirkonnaski, kus see on jätnud 
soovida. Laste ja noorte ravi ning 
nõustamise kõrval hakatakse 
pakkuma abi lastevanematele.

Oma maja uuele keskusele ei 
ehitata, selle mõtteline keskus 
tuleb Pärnu haiglasse.

Pärnumaa laste ja noorte 
vaimse tervise keskus alustab 
tööd 1. jaanuarist. 

Sotsiaalminister Taavi Rõivas 
märkis, et tänu vaimse tervise kes-
kustele tõuseb laste vaimse tervi-
se teenuste tase ja paraneb kätte-
saadavus. „Samuti paraneb vald-
kondadevaheline koostöö laste ja 
noorte vaimse tervise probleemi-
de märkamisel ja õigeaegsel sek-
kumisel,“ lisas Taavi Rõivas. 


