Kogukonnakoja idee algatajad said innustust juurde
Jõgevamaa Ühisnädala raames olid esmaspäeva õhtul Põltsamaa Emadeklubi majas l uksed
avatud mõttekojale. Klubi eestvedajad ootasid inimesi, kellega koos arutleda selle üle, kas
Põltsamaal võiks olla Kogukonnakoda, mis oleks avatud kõikidele elanikegruppidele. Oodatud
olid kõik, kes soovisid kaasa rääkida ja omapoolseid soovitusi anda ka selles osas , millistest
tegevustest ja teenustest tuntakse linnas puudust.
Välisukse juures kutsuvalt põlenud küünlad ja maja valgustatud aknad tõid kohale 19 huvilist
nii linnast kui maalt. Külalistele pakuti sooja teed meega ja mõnusa hõngu tõi tuppa Eliko
Kolbin, kelle käsitööna valmistatud leivad maitsesid imehästi. Mõttekoja eestvedajaks oli
kohale tulnud kodanikeühenduste konsultant Kersti Kurvits Jõgevamaa Arendusja
ettevõtluskeskusest. Mõttetalgud toimusid kodanikuühiskonna tegemisi väärtustaval
Ühisnädalal ning seda toetasid siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Kersti andis ülevaate ühisnädala raames toimuvatest sündmustest ning rääkis erinevatest
toimivatest kogukonnakeskustest (nt Räpina Loomemaja, Peedu kooli- ja kogukonnamaja,
Sänna Kultuurimõis, Paide Kogukonnakeskus – Wabalinna maja). Ka Jõgeval on mõeldud
kogukonnamaja loomise peale ja sealgi on toimunud ja toimumas loomemaja mõttetalgud.
Mõttetalgutel otsiti vastuseid mitmetele küsimustele: Miks on kogukonnakoda vaja? Kas
Põltsamaal ja praegu on kogukonnakoda vaja? Mida kogukonnakojas teha? Mida koda pakub
sellist, mida praegu linnas pole? Kus koda tegutsema hakkab? Kes kogukonnakoja
eestvedamise enda peale võtab?
Mõttekojas osalenutelt tuli palju vahvaid ideid. Üldiselt arvati, et kogukonnakoda võiks
Põltsamaal olla, see oleks selline keskus, kus saaksid koos käia erinevas vanuses ja rahvuses
ning erinevate huvidega inimese. Tõdeti, et linnas puudub kogukonna ühtekuuluvustunne,
„meie“ tunne. Koda võiks pakkuda mitmekesiseid teenuseid (sh tugiteenuseid, lastehoie teenus,
puudega inimese hoiuteenus, eneseharimine, kogemuste jagamine) ja võimalusi tegutsemiseks
ka väikematele gruppidele ja ka neile, kellel ei ole kindlat huviala. Samuti võiks
kogukonnakoda olla toeks olemasolevatele MTÜ-dele ja väikeettevõtetele (nt taluturg) ning
linna elanike kaasaja kohaliku elu arendamisse nii erinevate tegevuste kaudu kui ka mõtete ja
soovide edastajana linnavõimudele.
Kas aga kõikide väljapakutud ideede teostamiseks on vaja uut maja või keskust luua, selles
kaheldi, sest Põltsamaal on piisavalt renoveeritud või kasutamiskõlblikke ruume, mida saaks
rakendada. Ka olemasolevad kesksused saaksid oma teenuseid arendada nt õppeköök või
mängutuba/lastehoid. Samas on Põltsamaa Emadeklubi käsutuses maja, millest võiks kujuneda
omanäoline Kogukonna Koda.
Põltsamaa Emadeklubi tänab kõiki mõttekojas osalenuid nende aja ja panuse eest. Võtame teie
mõtteid arvesse oma edaspidises tegevuses ning püüame väljapakutud ideid ka ellu viia. Kui on
huvilisi, kes sooviksid kogukonnakoja tegemistes kaasa lüüa või mõtteid jagada, siis võib
kirjutada emadeklubi@gmail.com või ühineda facebookis grupiga Kogukonna Koda (KoKo).
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