Aasta tegusaim kodanik kutsub
oma koju kontserdile
Toomas Nõmmiste tõi suvel
oma koduõuele 11 kontserti
ning toetas kogutud piletitulust ja külastajate annetustest
ligi tuhande euroga vähiravifondi Kingitud Elu.
Üle-eelmisel aastal tellis
Toomas Nõmmiste oma sünnipäeval Saka külasse Posti talu terrassile kitarrist Paul Neitsovi, kutsudes muusikut kuulama kõiki huvilisi.
Eelmisel aastal korraldas
ta oma koduhoovis juba neli
kontserti.
Viimasel suvel leidsid tänu Posti talu kontserdisarjale Ida-Virusse tee Bonzo, Marek Sadam, Kelli Uustani trio,
Piret Krumm, Jaagup Kreem
ja Taavi Langi ning teised artistid.
Nõmmiste ehitas oma koduõuele ka lava ja nii tekkis IdaVirumaale uus kontserdipaik,
mida artistid ja kuulajad hindavad mõnusa õhkkonna ning
lahke pererahva tõttu.

Hobi, millele tuleb
peale maksta
Nõmmiste teeb kontserte eelkõige selleks, et kuulata muusikat, mis talle endale
või mõnele teisele pereliikmele meeldib. Ta on välja arvestanud, et oma kodus kontserti
korraldada tuleb odavam kui
perega neid artiste Tallinna,
Tartusse või Pärnusse kuulama sõita. Paljud suvised kontserdituurid Ida-Virumaale paraku ei jõua.
Nõmmiste varasemad hobid, nagu kohtunikutöö ja õhtujuhtimine, on pere-eelarvesse
tulu toonud. "Lõpuks olen saanud endale hobi, millele peale
maksan," muheles Nõmmiste.
"Aga kui ma maksan kontser-

Terrassikontserdist on välja kasvanud Posti talu suvekontserdisari. Artistidele ehitas Toomas
Nõmmiste ka lava.
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dile oma aias peale, siis vähemalt ei pea ma kusagile sõitma."
Täpset miinuse suurust polegi Nõmmiste kokku löönud.
Küll on ta juba käed löönud
järgmiste artistidega. 2022.
aasta suvel on piknikulaval tulemas kümme kontserti ja esinejate seast leiab Uku Suviste,
Birgit Sarrapi, Lauri Saatpalu
ja Chalice'i nimed.
Ise ootab kultuurihuviline
Posti talu peremees kõige rohkem kaht kontserti. "Natukene unustuse hõlma jäänud Taavi Peterson teeb akustilisel ki-

tarril Ruja kava ning Tõun ja
Stas kakskeelse kava Jää-ääre
ja Kino lugudest."
Kodukontserdi korraldamine tähendab, et rakkes on kogu
pere ja ka sõbrad: kes toimetab
välikohvikus, kes müüb pileteid, kes korraldab parkimist.

Sõbramärk kui kliendikaart
Piletihinna üritab Nõmmiste
enda sõnul mõistliku hoida. Tavataks on 15 eurot. Neile, kes
ostavad 20 euroga sõbramärgi, jääb pileti hind alati kümme
eurot, sõltumata sellest, millise
hüppe teeb elukallidus. "Sõbra-

tooteid tuleb veel. Näiteks on
mõte teha sõbrakruus, et vältida plastprügi tootmist: kontserdikülastaja saab kohvi osta
oma kruusi sisse."
Iga pileti müügist läheb 1
euro vähiravifondile Kingitud Elu. Vähiravifondi toetab
Nõmmiste, mõeldes eelkõige
oma sõbrale, varalahkunud
korvpallitreenerile Raul Rõõmusele, kes aitas tal aastaid tagasi ka seda talu soetada. Rõõmuse mälestuseks on talu hoovis sündinud ka tänavakorvpalliturniiri traditsioon.
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Parim vabaühendus tõi Narva airsoft'i
lahingumängu
Ida-Viru parimaks kodanikuühenduseks valitud Ida-Pääsuke Airsoft on loonud Narva
mänguala, kus saab korraldada lahingu simulatsioone, milles mängijad võitlevad omavahel tulirelvade koopiatega.
Airsoft on elav lahingu simulatsioon, kus kaks või enam
meeskonda mängivad üksteise
vastu oskuste, kindlameelsuse,
taktika, psühholoogia ja mõistuse mängu. Mänguala, missioon, varustus ja riided muudavad selle mängu väga realistlikuks.
Sageli mängitakse airsoft'i
välitingimustes ja nii alustasid ka MTÜ Ida-Pääsuke eestvedajad Aleksandr Zrajev ja
Ilja Abdrašitov.
"2017. aastal kirjutas Ilja
mulle, et proovime uut hobi,
mida mujal maailmas ja Eestis juba harrastatakse. Meile
meeldis, nägime selles mängus potentsiaali ja otsustasime
seda Narvas arendama hakata.
Panime kokku meeskonna ja

Ilja Abdrašitov ja Aleksandr Zrajev arendavad Narvas airsoft'i ja
võtsid kolmapäeval vastu parima kodanikuühenduse tunnustuse.
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alustasime metsas. Kuna metsas liiguvad sportlased ja seenelised ja me ei taha kedagi
hirmutada, siis tekkis soov leida koht, kus meie ei sega kedagi ja keegi ei sega meid," rääkis Zrajev.
Sobiva koha otsingud kest-

sid kaua, kuni saadi kaubale
osaühinguga Narva Gate, kes
haldab Kreenholmi manufaktuuri ja pakkus välja vana viimistlusvabriku Tehase tänaval. Viiel tuhandel ruutmeetril on lahingumänguks palju
võimalusi.

"Elektri tõime vanasse vabrikusse juba tagasi, nüüd on veel
vaja lahendada kütte küsimus.
Samas on airsoft'i mängijad külma ja vihmaga harjunud, nii et
kui on katus pea kohal ja seinad
ümber, on see juba suur luksus,"
ütles Ilja Abdrašitov.
Oma mängualal võetakse
vastu huvilisi lähemalt ja kaugemalt. Nii seltskondi, kes soovivad aktiivselt sünnipäeva pidada, kui ka ettevõtteid, kes
toovad oma töötajaid meelt lahutama.
Vabaühenduse liikmed korraldavad ka lastele ja noortele
treeninguid ning turniire. Muu
hulgas tehakse koostööd riigikaitse õpetajatega, kes toovad
õpilasi airsoft'i mängima. Tänavu on loodud võimalusi kasutanud üle tuhande inimese.
"Me ei valmista ette terroriste, nagu paljud arvavad, ega
propageeri vägivalda ja sõda.
See on lihtsalt mäng, sportlik
ja meelelahutuslik ajaviide,"
selgitas Aleksandr Zrajev.
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"TUNNUSTAME INIMESI, KES MUUDAVAD
KODUKOHA PAREMAKS"
Kodanikupäeva eel tunnustasid Ida-Viru ettevõtluskeskus, Europe Directi Narva teabekeskus ja Ettevõtlik Kool Ida-Viru aktiivseid
noori, tegusaid kodanikke ja parimaid kodanikuühendusi.
"Soovime esile tõsta neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks," selgitas Ida-Viru
ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultant Marju Uustalu (pildil).
Tunnustust jagati seitsmes kategoorias.
• Ida-Viru tegusaim kodanik 2021 − Toomas Nõmmiste,
Posti talu piknikulava kontserdisarja ellukutsuja.
• Ida-Viru parim kodanikuühendus 2021 − MTÜ Ida-Pääsuke
Airsoft, piirkonnas uue harrastuse airsoft'i arendaja.
• Ida-Viru parim KOPi rakendaja 2021 − MTÜ Iisaku
Muuseumi Sõprade Selts, kes on olnud aastaid kohaliku omaalgatuse programmi aktiivne taotleja. Näiteks rajas selts avalikuks
kasutamiseks muuseumi territooriumile maastikumängu
"Seikle Alutagusel", kus saab uudistada valla vaatamisväärsuste väikesi koopiaid.
• Ida-Viru aasta euroraha rakendaja 2021 − MTÜ Tubli Laps,
kes andis välja Jõhvi kodukoha aabitsa ja korraldas sellega
seotud üritused lastele.
• Ida-Viru noor vabatahtlik 2021 − Kirke Otti, Illuka kooli
õpilasesinduse president, kes osaleb aktiivselt koolielu omanäolisemaks ja huvitavamaks muutmises.
• Ida-Viru vabatahtlik noortetiim 2021 − Kohtla-Järve slaavi
põhikooli õpilasesindus, kes kaitseb õpilaste õigusi, algatab
üritusi ja toetab noorte initsiatiivi.
• Ida-Viru lapsevanema vabatahtlik tegu 2021 − Sergei
Jegorovtsev, kes võttis vabatahtlikult vedada Voka lasteaia
koolieelikute rühma robootikaringi.
• Eripreemia 2021 − MTÜ Maarahvaselts Vanatare. Kui väikene
kogukond suudab korraldada aastas 15 üritust ja veel sellisel
kriisiajal, kaasates inimesi kogu maakonnast, on see
tunnustamist väärt.

Erika Prave koostatud "Väikese jõhvika aabitsa" omanikuks
sai ligi 300 Jõhvi mõlema põhikooli kolmandate ja neljandate klasside õpilast.
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Eurotoetus aitas üllitada
kodukoha aabitsa
Ida-Viru aasta euroraha rakendaja 2021 kategoorias
võitis MTÜ Tubli Laps, kes
andis Leaderi programmi
toel välja kodukoha aabitsa.
"Väikese jõhvika aabits" pajatab vanast Jõhvist värvikaid lugusid. "Laps võiks ideaalis tunda oma kodukohta," ütles aabitsa koostaja Erika Prave, kes
leidis vanadest ajalehtedest
hulga põnevaid lugusid ja pani
need lastele lihtsasse keelde.
Autor loodab, et lapsed vaatavad aabitsat koos vanematega
− nii saab oma kodukohast
teada veel suurem ring inimesi.
Näiteks tuleb ka paljudele täiskasvanutele üllatusena, et vutti
on Jõhvis mängitud üle saja
aasta ja sõjaeelsed lehed kirjutasid sageli kohaliku spordiseltsi Kalju võitudest. Selleks, et
heas vormis ja hoos olla, rajasid spordimehed 1933. aastal
ise staadioni.
"Kui ma selliseid lugusid loen,
siis alati mõtlen, kes neid laste-

le jutustab," rääkis Prave, kes
on Jõhvist kirjutanud mitu raamatut.
Kodulooga tegelemise kõrval
on MTÜ Tubli Laps korraldanud
peremessi ja mängude festivali,
viinud läbi beebikooli ja laste
spordiringi.
"Oleme soovinud lastele mitmesuguseid tegevusi pakkuda
ja aabits oli loogiline jätk, sest
üks tegevus on ka lugemine,"
selgitas Prave. "Kuna ühe trükise väljaandmiseks on vaja raha, pakkus Leaderi programm
suurepärase võimaluse teha
midagi kogukonna hüvanguks,
pakkuda eelkõige lastele ja
nende vanematele nii teadmisi
kui ka meelelahutust."
"Ida-Viru aasta euroraha rakendaja kategooriaga soovime
innustada kodanikuühendusi
Euroopa Liidu toetusraha kasutama ja kogukonna arengusse
panustama," selgitas Europe
Directi Narva teabekeskuse juhataja Tatjana Zamorskaja.

