Nordiska Ministerrådets Informationskontor i Tallinn
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo

PROJEKTITOETUSE ARUANNE

1. Projekti nimetus 30138
Sportlike maanoorte kultuurivahetus: "Avali silmi Võrumaal”
2. Läbiviimise aeg, koht
Juuni-juuli 2003, Võrumaa
3. Vastutav isik/organisatsioon, kontakttelefon
MTÜ Siksali Arendusselts, Kaidi-Mari Kase, tel 055 655 172
4. Projekti tulemused
Kuna projektitoetust vähendati esialgu kavandatud 86 016.- kroonilt 15 000.- kroonile, sai
projekti läbi viia väiksemas mahus kui alguses plaanitud.
Sellele vaatamata said täidetud projekti põhieesmärgid, milleks oli:
- Laiendada Võrumaa ja Lahti (Soome) noorte silmaringi hariduse ja kultuuri vallas
ning õpetada ja selgitada noortele, et kultuuri tundmine, hariduse omandamine ja
sportimine on inimese harmooniliseks arenemiseks üks vajalik tervik.
- Avardada noortele huvi pakkuvate tegevuste kaudu nende teadmisi, tutvustades neid
teineteise maade ja kultuuridega.
- Anda noortele rahvusvahelises projektis osalemise kogemus, ning võimaldada neil
luua koostöö- ja sõprussidemeid teisest rahvustest noortega.
- Pakkuda noortele võimalus esmaseks kontaktiks ja kohtumiseks, et arutada ideid
edasiste koostöösuhete ja –projektide arendamiseks ning kohtumiseks Soome pinnal.
Läbi viidud sportlike Eesti ja Soome maanoorte kultuurivahetusprojektis osalevateks
noorteks olid lisaks esialgselt kavandatud Võrumaa judoklubi “REI” ning Lahti
judoklubi liikmetele ka Ahtme Gümnaasiumi õpilased Ida-Virumaalt (tänu Mitteeestlaste Integratsiooni Sihtasutuse toetusele).

Piiratud eelarve tõttu sai Soomest osaleda 4 noort ja 1 täiskasvanu – nii oli võimalik
kohale tulla sõiduautoga, mis oli kulude kokkuhoiu mõttes kõige otstarbekam. Eestist
osales üle 20 noore - Võrumaa judoklubi “REI” liikmed ning Ahtme Gümnaasiumi
õpilased Ida-Virumaalt.
Laager viidi läbi Pühajõe/Võhandu kaldal Roosu talus, mis asub Võrumaal, Otepää
kõrgustiku kaguservas. Tegemist on 250 ha suuruse põllumajandus- ja turismitaluga, kus
toodetakse ökoloogiliselt puhtaid põllumajandussaadusi. Noored said võimaluse viibida
loodussõbralikus keskkonnas, kus ümberringi on vaheldusrikas maastik, hooldatud
põllud, mitmekesise taimestikuga metsad ja soolapikesed. Olemas olid nii õppeklassid
kui kogunemisruumid ühisteks siseüritusteks, samuti väljas palliplatsid, kiiged, matka- ja
loodusrajad jne. Laager sujus hästi, kuna Roosu talu omab ka eelnevaid kogemusi
noorsooürituste läbiviimisel, olemas on erialase haridusega (pedagoogiline
kõrgharidus, sh kultuuri valdkonnas) spetsialistid.
Projekti käigus külastasid Soome maanoored Võrumaad ning olid koos Eesti noortega
laagris. Ühiselt osaleti mitmetes ettevõtmistes – tutvuti kohaliku kultuurieluga, võisteldi
sportmängudes, viidi läbi ühised kultuuriõhtud. Kõik see andis võimaluse
kultuuridevaheliseks suhtlemiseks ja seda isegi laiemalt kui esialgselt kavandatud –
tänu Ahtme Gümnaasiumi vene keelt emakeelena kõnelevate õpilaste osalemisele
toodi projekti juurde veel kolmas kultuur ja rahvus.
Laagriprogrammi jooksul tutvuti Eesti rahvakommete, -tantsude ja lauludega, samuti
Eesti põllumajandusliku talu argipäevatöödega. Piiratud eelarve tõttu ekskursioonipäev
Võru maakonnas ja linnas ühendati. Külastati Munamäe vaatetorni ja Ööbikuorgu
(osalejad said kaasa ka infomaterjali), tutvuti Võru linna vaatamisväärsustega. Üheks
meeldejäävamaks ürituseks oli laagris osalejate sõnul MTÜ Eesti Ellujäämisselts
korraldatud võistlusmäng ”Ellujäämiskursus”. Moodustati eri rahvustest segagrupid ning
mängulis-võistluslikult õpiti ümber käima loodusega ning iseennast ebaharilikes
olukordades tundma õppima. Osalejad said informatsiooni, millised riskid võivad
kaasneda, kui loodust mittetundev inimene loodusesse läheb – ta võib jätta teadmatusest
lõkke põlema, pahaaimamatult hävitada haruldasi taimeliike ja lõhkuda samblikke, maha
vedelema jätta prahti (selle asemel, et mädanev asi maasse kaevata ning plastmasspudel
endaga kaasa võtta). Segavõistkondade moodustamine pakkus hea võimaluse tutvuda
isiklikumalt üksteisega ning eri rahvuste kultuuride sarnasuste ja erinevustega.
Noorsoovahetus aitas tublisti kaasa erinevate kultuuride mõistmisele ning laagri
jooksul loodi head eeldused edasisele koostööle ning sõprussidemete
püsimajäämisele. Nii Soome kui Ida-Virumaa noored soovisid Võrumaale tagasi
tulla ja külastada Võru Folkloorifestivali ning maakonna vaatamisväärsusi, mis
seekord kahjuks nägemata jäid.

5. Projekti rahaline aruanne (tulud-kulud)
Eraldatud toetust (15 000.-) kasutati järgmiselt:
MTÜ Eesti Ellujäämisselts

FIE Roosu talu
Suure Munamäe Vaatetorn

Neste
Neste
K-Keskus
Schiksal OÜ
KOKKU

Huvitegevuse läbiviimine –
Mänguline
Ellujäämiskursus
Ruumide rent ja
majutusteenus
Pääsmed Suurele
Munamäele (3 x 20 + 21 x
10)
Bensiin - transpordikulu
Bensiin - transpordikulu
Kommikarbid auhindadeks
Giiditasu ekskursioonil

Kuludokumentide koopiad on lisatud.

Lugupidamisega,

Kaidi-Mari Kase
MTÜ Siksali Arendusselts juhataja
7. august 2003

3600.00

9080.45
270.00

492.08
125.00
120.20
1350.00
15 037,73

