Vabatahtlik tegevus ja Hiiumaa

Austatud omavalitsusjuhid, asutused ja organisatsioonid, noortekeskused, seltsid, külavanemad ja kõik
inimesed Hiiumaal, kellele vabatahtlikkuse teema korda läheb
Hiiumaa Kodukant on saanud KÜSK-i poolt toetatud projekti „Vabatahtlike kaasamine ja vabatahtliku
tegevuse arendamine Hiiumaal“ toel eelmisel aastal korraldada koolitusi vabatahtlikele. 18. dets. 2012
korraldasime KÜSK-i ja KOP–i rahastuse toel tänuürituse vabatahtliku töö kauaaegsetele tegijatele. Tänuüritus
toimus Käina Kaunite Kunstide koolis.
Viimastel aastatel on vabatahtlikkuse alusel tehtav töö muutunud järjest aktiivsemaks. Koristatakse loodust,
pakutakse tuge abivajajatele ja päästetöödeks, korraldatakse mitmesuguseid kultuuri- ja spordiüritusi, aidatakse
hädas olevaid loomi …
Põhjused, miks inimesed seda kõike teevad, on erinevad: oma vaba aja mõtestatud kasutamine, võimalus luua
uusi kontakte, ennast arendada, teostada, proovile panna, aga ka võimalus töötukassa vahendusel omandada
tulevaseks tööks vajalike kogemusi. Motivatsioon selleks tuleb inimese seest ja ajendab tegutsema – andma
oma aega, energiat ja oskusi, et saada vastu rahulolu ja rõõm tehtud tööst ning kordaläinud ettevõtmisest.
Tasakaal andmise ja saamise vahel võib olla aga mõneti raskesti saavutatav. Sageli teevad vabatahtlikud tööd,
millega riigiasutused ja omavalitsused tegeleda ei jõua, eriti just maapiirkondades ja küla tasandil. Praeguse
majandus-poliitilise olukorra valguses on hakatud vabatahtlike tööd järjest enam väärtustama. Vabatahtlike
üleriigilisel tunnustamisüritusel on president Toomas Hendrik Ilves, kes on ürituse patrooniks, öelnud: “Eesti
vabatahtlike tegevus aitab meil seista vastu üksijäetusele, ükskõiksusele ja minnalaskmisele. Meie ümber
toimuv peab ju puudutama meid kõiki, see on meie kõigi hool ja mure.”
Hiiumaal on palju pühendunud inimesi, kelle motivatsioon tuleb inimese seest ja organisatsioone, kes aitavad
oma heategudega kaasa kodupaiga elu edendamisele. Hiiumaa Kodukant on võtnud käsitleda vabatahtlikkuse
teema seoses maaelu arendamise ja külaliikumistega. Üheks oluliseks eesmärgiks peame külaelanike
teadlikkuse tõstmist vabatahtliku ühistegevuse vajalikkusest (MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa Arengukava
10.1.2 Üldeesmärgid). Kogu külaelu vedamine toimubki aastaid vabatahtlikkuse alusel, kuid kaasatud pole
kaugeltki mitte kõik, kes vabatahtlikusse tegevusse panustada saaksid ja võiksid.
Teemaga järjest edasi tegeledes tekkis meil arusaam, et on vaja kaardistada vabatahtlike tegevuse hetkeseis,
sest peale külaelu eestvedajate on hulk vabatahtlike, kes annavad oma panuse maakonna spordivõistluste ja
muude suurte suveürituste korraldamisel. Kindlasti leidub Hiiumaal veel inimesi, kes oleks vabatahtlikust tööst
huvitatud ja sooviksid saada kogemusi ja leida endale jõukohane, tegemise rõõmu pakkuv koostöö,
organisatsioonid aga saaksid vajalikke abikäsi.
Projekti raames soovime viia läbi töö- ja jututoad kõigis omavalitsustes, kus osalevad KOV-id koos
ettevõtjatega, külaseltside ja külavanematega, noortekeskustega ja noortevolikogudega. Arutame, mida annab
vabatahtlik tegevus tegijale endale, kogukonnale, omavalitsusele ja riigile tervikuna. Kogume parimaid
kogemusi, mis seotud vabatahtlike kaasamisega, juhtimisega, motivatsiooniga ja lõpuks ka kaasnevate kulude
katmisega.
Arutame koos, kas ja kuhu maale saab riik võtta vabatahtlikku tegevust iseenesest mõistetavana. Hiiumaa
Kodukandi kodulehele (http://Hiiukodukant.edicypages.com) kujundame vabatahtlike andmebaasi, mis oleks
aluseks motiveerivatel tegevustel: koolitused, õppereisid, tunnustamisüritused … Ehk oleks edaspidi jumet
organisatsioonil, mis koordineerib, kaasab ja koolitab ning koondab vabatahtlikega seotud informatsiooni, ehk
Hiiumaa Vabatahtlike Keskusel?
Esimene töö- ja jututuba koos väikese kohvilauaga toimub 29. jaanuaril kl.15 Emmaste Noortekeskuses,
modereerib Hergo Tasuja. Edasi Käina vallas - veebruaris; Kõrgessaare vallas - märtsis. Pühalepa valla ja
Kärdla linna jututoad toimuvad aprillis. Ehk võiks see viimane ühine olla? Ajad ja toimumiskohad lepitakse kokku
KOV-idega, seda teeb projekti koordinaator Diana Leenurm.
Vabatahtliku tegevusega saame muuta oma kodukanti ja meie väikest kogukonda paremaks ja rikkamaks.
„Ära küsi mida riik sinu jaoks teha saab, küsi, mida saad sina riigi jaoks teha!“- J.F. Kennedy.
Pöördumise koostas Ester Tammis,
MTÜ Kodukant Hiiumaa juhatuse liige

