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MINEVIK
Kui meie, Aita Leida nime-

lise segakoori noor ja ande-
kas dirigent Keio Soomelt su-
ve lõpul naabermaakonda ela-
ma siirdus ja siinsest koori-
juhtimistööst suures osas loo-
bus, olime loomulikult kurvad 
ja lootusetud väärilist asenda-
jat leidma. 

Kui seni olime oma esine-
miste sissejuhatuseks pub-
likule ergutuseks ikka laul-
nud "Aita leita laulurõõm!", 
siis nüüd oli see meid endidki 
maha jätnud ning laulda taht-
nuks hoopis "Aita leida uus di-
rigent!". 

Aga Keiota oli jäänud ka 
Voka segakoor ja asjad hak-
kasid kuidagi isevoolu kulge-
ma ning sassis meeleolud lah-
ti hargnema. 

Pärast 20. augusti "Ühte-
laulmist" lendaski nende poolt 
"kinnas" ettepanekuga ühine-
da. Kuna olime selleks ajaks 
juba otsustanud, et me eral-
diseisva koorina edasi ei te-
gutse, oli ühinemispakkumi-
ne meile igati meeltmööda. Ja 
asjad kulgesid soodsas tuules 
veelgi edasi. 

Öeldakse ikka, et kus hä-
da kõige suurem, seal... Nii 
helistaski ühel päeval koo-
rijuht Hirvo Surva oma ven-
nale ja soovitas tema Jõhvi 
tööle asunud õpilase erialas-
tele teadmistele rakendust 
leida. 

Ega kaua mõeldud. Kok-
kulepitud ajal ja kohas koh-
tusidki mõlema koori esinda-
jad noorukese dirigendi Al-
lan Tammega ning lahku min-
nes olid paika pandud esime-
se kogunemise aeg ja tulevi-
kuplaanid.

7. oktoobril tuli üksteisega 
tutvuma üle kolmekümne laul-
ja. Peeti maha üks intensiiv-
ne koosolek ning oldi tuleviku 
suhtes ootusärevad. 

Kaks koori laulsid end ühte

Kohe sai aga selgeks ka see, 
et Jõhvi seltsimajja, kuhu mei-
le lahkelt prooviruume lubati, 
me oma kambaga ära ei ma-
hu. Kuid nagu öeldakse, küsija 
suu pihta ei lööda. Nii saimegi 
Jõhvi vallavalitsuselt loa ku-
ni veebruarikuu lõpuni laulu-
proovide läbiviimiseks kasu-
tada Jõhvi gümnaasiumi aulat 
ja muusikaklassi.

OLEVIK
Seljataga on juba meie 

esimene ülesastumine - Jõh-
vi linna Tallinna-poolsele 
sissesõidule püstitatud hir-
ve pronksskulptuuri avami-
sel, mille tarvis õppisime ära 
spetsiaalselt loodud regioopu-
se. Detsembris olid veel esi-
nemised Saka mõisas ja aas-
talõpupeol Jõhvi kontserdi-
majas. 

Kooriliikmeid on samu-
ti tublisti lisandunud, nii et 
praegu on koori nimekirjas 42 
lauljat seitsmest vallast (Toila, 
Jõhvi, Kohtla, Vaivara, Mäeta-
guse, Iisaku) ja linnast (Koht-
la-Järve). Kõige rohkem on 
esindatud Jõhvi (17 lauljat) ja 
Toila (14).

TULEVIK
Mida me siis ootame ise ja 

loodame teistele pakkuda?
Kirderanniku koori ees-

märk on kujuneda Ida-Viru-
maal tugevaks, igati arvesta-
tavaks segakooriks; luua sõp-
russidemeid ning ehitada lau-
lusilda ka teiste maakonda-
de kooridega (ja miks mitte 
ka väljaspool Eestit), esinda-
des seega väärikalt Ida-Viru-
maad.

Oleme loonud ka MTÜ Kir-

deranniku Koor, mis võimal-
daks eri fondidest toetust taot-
leda, et seeläbi vormida nii 
oma pakendit (soetada ühtse 
esinemisriietuse) kui ka sisu 
(korraldada intensiivseid lau-
lulaagreid veelgi ühtsema kõ-
la saavutamiseks). 

Loodame jagada ühiselt 
üles leitud laulurõõmu palju-
de kuulajatega ning tekitada 
huvi koorilaulu vastu ka neis, 
kes ehk seni sellele tähelepa-
nugi ei pööranud (usume, et 
see pole lahendamatu ülesan-
ne). Ja muidugi ootame publi-
kult vastunaeratust ning ühes-
hingamist. 

Kõigile meeleolukat aasta-
vahetust soovides

ENE RAUDAR, 
koori asjaajaja

Kirderanniku koori esimene esinemine toimus Jõhvis hirvekuju avamisel. MA TTI KÄMÄRÄ 

Mul on hea meel tervi-
tada teid meie esime-
se ühise paberväljaan-
de puhul. 

Kui te ei saa veel aru, 
mis leht see on ja miks 
see teie postkasti sattus, 
siis lühidalt on tegemist 
kahe kohaliku LEADER-
grupi - Kirderanniku 
Koostöökogu ja Peipsi-
Alutaguse Koostöökoja 
väljaandega, mille ees-
märk on teada anda või-
malustest arendada oma 
piirkonda. 

MTÜ-le Peipsi-Aluta-
guse Koostöökoda (PAK) 
on kahe viimase aas-
ta jooksul kokku laeku-
nud 128 projektitaotlust, 
millest positiivse vastu-
se on meie käest saanud 
84 taotlust. Nendest um-
bes pooled on tänaseks 
ka juba lõpetatud pro-
jektid. Projekte on olnud 
erisuguseid, palju on in-
vesteerimisprojekte, kü-
laarendust ja üritusi. 

Projektide statistika 
näitab, et kõige aktiiv-
sem taotleja on Avinur-
me vald, millele järgneb 
Iisaku vald. Veidi taga-
sihoidlikumad on Lohu-
suu ja Tudulinna. Illu-
kalt, Mäetaguselt ja Ala-
jõelt on siiani laekunud 
kõige vähem projektitoe-
tuse avaldusi. Loodame, 
et see muutub ning juba 
uues voorus saame näha 
rohkem nende piirkonda-
de projekte. 

Tundke huvi piirkonna 
arendamise võimaluste 

vastu
MÕNED FAKTID 
MTÜ PEIPSI-ALUTAGUSE 
KOOSTÖÖKODA KOHTA

* MTÜ Peipsi-Alutaguse 
Koostöökoda (PAK) on ko-
halikku arengut edendav te-
gevusgrupp, mis asutati 
14. juunil 2006. aastal. 

* Asutajaliikmeteks oli 19 
tegevuspiirkonnas tegutse-
vat eri sektorite esindajat. 
Meie nimi määratleb ühest 
küljest meie territooriumi, 
teisest küljest põhilised hu-
vi- ja tegevusvaldkonnad 
ning samas ka ühistegevu-
se meetodid. 

* Peipsi-Alutaguse Koos-
töökoja tegevuspiirkond hõl-
mab Ida-Virumaalt 7 valda 
kogupindalaga 1762 km2 ja 
7043 elanikuga 2009. aas-
ta seisuga: Avinurme, Ala-
jõe, Iisaku, Illuka, Lohusuu, 
Tudulinna ja Mäetaguse 
vald. 

* Piirkond moodustab 
52% Ida-Virumaa pindalast, 
kuid vaid 4% elanikkonnast.

Tegevuse ja taotlemisvõi-
maluste kohta on PAKil lähi-
ajal ilmumas ka abiks taot-
lejale infovihik, mida on või-
malik saada meie infopäeva-
delt ning kontorist.

Loodan, et leiate meie 
väljaandest palju põnevat, 
tunnete huvi, külastate meie 
infopäevi, astute MTÜ liik-
meks ning taotlete toetusi 
oma piirkonda edendavate 
ideede teostamiseks.

Kohtumiseni peagi!
LII ROOSA, 

PAKi tegevjuht

PEIPSI-ALUTAGUSE KOOSTÖÖKODA

Tartu mnt 49, Iisaku, 41101 Ida-Virumaa 
pakmty@pakmty.ee 
www.pakmty.ee 
+372 602 7040
Lii Roosa
tegevjuht
+372 5620 8461
lii.roosa@pakmty.ee

Vaivara vallas oli 2010. aasta 
suve kõrghetk Eestimaa tipu-
valdade kokkusaamine. 

12. juunil võõrustas Vaivara 
Eestimaa kaugeimate nurkade 
delegatsioone Lümandast, Mõ-
nistest ja Viimsi vallast Prang-
li saarelt. Kuna Pranglil elab 
vähe inimesi, oli Prangli saar 
nädalavahetusel kohalikest 
peaaegu tühi. 

Kokkusaamise põhjuseks 
oli asjaolu, et 100 aastat taga-

si, aastal 1910 valmis Vaiva-
ra vallas Perjatsi külas uhke 
ja kallis rahvamaja. Rahvama-
jas tegutsesid laulukoorid, pil-
limehed, näitetrupp, korralda-
ti kohalikke pidusid. 

Praegu elab rahvamaja eda-
si meie mälestustes, hoone põ-
les 1. jaanuaril 1945. Rahva-
maja varemetes etendas koha-
liku maarahvaseltsi Vanatare 
näitering M. Muti "Nupikut" 
ja Lümanda näitering A. Mäl-
gu "Tson Lemberi uut elu". Nii 

Eestimaa tipuvallad said kokku Vaivaras

palju teatrit pole siin juba aas-
takümneid olnud.

Õhtune programm algas 
Sinimäel rongkäiguga ja val-
dade esinemisega. Siin oli rah-
vatantsu, laulu, aga ka veidi 
"idamaist" koloriiti vaivaralas-
te esituses. Päev täis kultuu-
ri igast Eesti nurgast lõppes 
hoogsa jalakeerutamisega. 

Järgmisel päeval oodati kõi-
ki töötubadesse Sinimäe põhi-
koolis, vaeti häid arendusideid 
ning koostöömõtteid. Vald-

kondadeks kultuur, haridus ja 
noorsootöö, ettevõtlus, sh tu-
rism, mittetulundusühingud. 
Päevade lõpuks tutvusid küla-
lised Vaivara valla vaatamis-
väärsustega.

Vaivara Sinimägede Siht-
asutuse projekti "Eestimaa ää-
revaldade kokkusaamine Vai-
vara rahvamaja 100. juubelil" 
toetas LEADER-meede. 

IVIKA MAIDRE, 
Vaivara Sinimägede 

Sihtasutus

LEADER INFOLEHT

Õhtune programm algas Sinimäel rongkäiguga. Vanatare näitering etendas Mihkel Muti "Nupikut".


