KÕKU KÄRAJATE KOOSOLEKU MEMO
Valgamaal, Annimatsil

23. juuli 2016

Algus kell 10.00, lõpp 11.30
Koosolekul osalesid Kõku klubi liikmed ja teised suvelaagrist osavõtjad. (Lisa nr 1,osalejate nimekiri )
Koosoleku eestkõnelejaks Teet Kallaste ja protokollijaks Katrin Lapina. Kirjutustõlget osutas Gaila
Järvsalu.
Koosoleku alustamine:
Teet Kallaste: Täna teeme veidi ebatraditsiooniliselt. Meil on olemas kirjutustõlk Gaila ning Katrin
koostab hiljem kirjutustõlke salvestuse järgi protokolli. Eestkõnelejaks olen ma ise kuna vabatahtlikke
ei leidunud. Viimasel ajal on meil olnud leinaminutid, praegu ei mälesta lahkunud inimesi, vaid
teeksime nii, et laseme kõik oma vanad mõtted välja ja kutsume uued asemele. Need mõtted võiksid
olla Kõku teemalised. Kõik soovijad saavad sõna ja sõna anname ka sunniviisiliselt.  Näiteks need
suvepäevad, kas on uusi ideid, mida ja kuidas muuta? Tulla hobusega, jalgsi, ei pea autoga tulema.
Korraldussoove? Nüüd kõik püsti ja leinaminutid, vanad mõtted välja …. Nii, kas on uusi mõtteid?
Jüri Jaanson: Üks mõte mul tuli. Nende suvepäevade korraldamisel oli eesmärgiks püstitada osavõtjate
rekord, tahtsime osalejaid üle 100, kuid kahjuks on registreerunuid ligi 70. Mõned tulevad homme
lihtsalt läbi aga registreerujatele on eelised: võistluste ja loosimiste auhinnad, toitlustus, majutus.
Laagris osalemine tuleks odavam kui osalejaid oleks rohkem, praegu võib-olla on hind ka kellelegi
takistuseks.
Teet Kallaste küsis inimestelt veel mõtteid.
Rein Järve: Mõtted on positiivsed, peaks ärgitama, et iga inimene annaks ühe mõttetera, siis saaks
selle hulgast valida põnevaid tegevusi.
Jana Kuningas: Laagris võiks korraldada vaatamisväärsusele ühissõidu, nautida ajalugu, võiks ringi
sõita ja näha.
Heli Veide: Võiks olla naistegrupp, et naised saaksid omavahel mõtteid vahetada. Piisaks 2 tunnist.
Üllar Maikalo: Ütlen pärastpoole, võib olla üks variant:
minekuks, korjab rahva peale ja viib pärast ära.

Tellida suur buss laagrisse tulekuks-

Raivo Mägi: Mis siin mul öelda on …. Külliki ka pakkus kunagi, teeks militaarlaagri.
Kalle Kalep: Teemalaagrid, näiteks võiks olla kontorimeeste laager, indiaanilaager
Teet Kallaste: Meil pidi olema sel aastal metsateemaline siin. Jüri on ainult teemakohaselt riides.
Jüri Jaanson: Päeval on kostüümis raske sportida, küllap õhtul ollakse vastavalt kostümeeritult.
Marko Kukk: Tere ka minu poolt. Jüri mõte, et hind on kallis laagri kohta. Ei ole minu meelest. Info
liigub kehvasti. Peaks rohkem ühingute kaudu levitama. Kõku kaudu saab, aga piirkonnainimesed ei

saa infot kätte. Laagripaigas võiks olla tahvel, kuhu kirjutatakse kellajad, mis millal toimub. Tahvel
ukse kõrval, kriidiga peale kirjutada, et saaks lähiinfo kätte. Rahvas on laiali, keegi hõikab, igaühel
oma info, mingi matk on keegi ei tea, kas järgi minna. Võiks olla kirjas, kelle järgi minna.
Teet Kallaste: Kommenteerin – korraldaja ülesanne kui laager toimub, panna info jooksma, laiemalt
võttes, on olnud kaebus, et ei ole infot detsembris – jaanuaris, millal suvelaager toimub. Meil on
olemas kodulehekülg www.vaegkuuljad.ee , seal on Kõku jaotus. Seal on laagrid … Tavaliselt info
laagrite kohta ilmub kevadel. Seal on ka see, milline on Kõku klubi liikmete soodustus, spaad,
reisibürood. Usun, et need on ajakajalised, Külliki oskab ehk vastata, mis seal soodustused on 7-8 tk,
kas on lisandunud.
Jüri Jaanson: See on äärmiselt oluline teema, info liikumine on tähtis ja see oli ka selle laagri
korraldamisel võtmeküsimus. Aprillis tuli esimene info, edaspidi tuli 3 korral info laiali, nii EVL listi
kaudu ja Kõku listi kaudu. Minu jaoks küsimus, kõik nimed, kas on EVL-il liikmete nimed kirjas?
Külliki täiendab, et andmebaas peaks olema isegi suurem. Info peaks tegelikult levima. Kui mitte, siis
on seal mingi „kala“, mida me praegu ei tea.
Andrus Helenurm: Mul on 2 mõtet tekkinud:
1. Meil on palju liikmesühinguid, kus palju pensionäre, neil pole internetti. Kasutatakse laste
omi.
2. Pensionäridelt kuulen, et ta elab pensionist, neil on osalustasu probleem. Kes tööl käib, pole
probleem, kes saab 300 eurot, talle on probleem. Kuidas pensionäre kaasta. Vanades laagrites
oli tagasiside. Oleme siin praegu noored ja tugevad, lähtume endast, mis meile sobib. Peaks
andma kirjalikud ankeedid. Mõned küsimused, sobivuse, tasu, info liikumise kohta + vabad
punktid. Siis saaks mõelda edasi.
Kalle Kalep: Mul jäi mõte poolikuks, mingi kontorilaager … Praegu on nii nagu ikka … Paneme
riided selga ja ongi laager. Aga see on nagu karneval. Oleks vaja päriselt. Kui on militaarlaager,
paneme sõjaväeriided selga … Kui on kontorilaager, võtame lauad toolid.
Viljar Parm: Võiks olla uusi karaoke laule, uusi masinaid, kust saab valida ja laulda.5-6 a on sama asi
olnud, laulud kuluvad pähe, vaja uut karaokemasinat
Teet Kallaste: Võta trummid ja pane ise bänd kokku.
Viljar Parm: Hea idee, hakkame ise laulma. Võib olla 2017, kes teab.
Mallori Lemsalu: Mitu mõtet – kõige parem mõte, mis võiks olla – alati tuleb garanteerida ilus päike.
 Teine mõte – transport võiks olla paremini organiseeritud, inimestel on raske tulla, kui ei tea, kuidas
tulla saavad. Siin on palju inimesi, ei kujuta ette et oleks 70 asemel 150 inimest siin ruumis.
Talvelaager võiks olla. Korraldasin sel talvel, tuli nii palju kui arvasin, et võis tulla. Mitte
spordilaager, võiks olla tutvumine, mitte seikluslaager, vaid kohalike huviväärtustega tutvumine.
Vaatame kohti. Käisime, kus olime 2a tagasi? Taevaskoja koopaid vaatamas. Kas siin ka läheme
vaatama? Või oleme laagris kogu aeg? Üks mõte – on inimesi ka veel, kes e-maili ei kasuta, vaja
pikalt telefonis rääkida. See organiseerimine ei peaks olema ainult Kõku teha, kaasata ühingute juhte,
nad pole väga kaasatud.
Jüri Jaanson: Kõik olulised mõtted tulevad laagrite kohta.Transpordi koha pealt – püüdsin selleks
laagriks leida ühiseid gruppe, mis liiguvad punktist A siia ja pärast tagasi A või B või C punkti. Neid
ühiseid punkte väga ei leidnud. Jagamismajandus – autoomanikud võtavad peale mitteautoomanikud.
Seekord nende ühildamine ei õnnestunud. Bussirent on mõttekas, kui on 30-40 inimest. Vastasel juhul
on mõttekam kasutada ühistransporti, tulla kellegi auto peale. Rahvas oli hajali, et ühist transporti vaja
polnud. Polnud mõtet panna Otepäält siia bussi käima. Inimesed tulid eri aegadel, sain kõik ükshaaval

oma autoga sealt ära transportida. Saime kõik hakkama. Ülejäänud mõtted – need tuleks hoolega kirja
panna, laagri korraldamise kohta. Praegu oli ka nii – mõtted olid eelnevalt oodatud. Siin mis me
praegu kuuleme, mõni asi oli üleval, ellu saab viia alates järgmisest aastast. Mõtted peavad kirjas
olema. Mingi mõte oli mul veel …. Mul on väga hea meel, et raamidest väljas mõtted ringi liiguvad.
Laagrit saab korraldada kuni ellujäämiskursuseni välja, viiakse rabasse helikopteriga ja rabeleme sealt
välja …
Kristi Kallaste: Otepää on ilus, aga paraku kaugel, saartel tulijatel võtab kogu päeva siiatulek.
Korraldaks Eestimaa keskpaigas, siitnurgast ja sealtnurgast keskpõrandale kokku. Pöörduks
minevikku – Teeduga oleme algusest peale osalenud. Varem kohtuti .. kohalikud vaatamisväärsused,
mida kohalik paik meile pakkus, ratsamatku korraldati soovijatele kas või lisatasu eest. Üks osa
seltskonnast võib olla maksab juurde ja lähevad ratsamatkale või muule üritusele, need , kes ei soovi,
võivad kohale jääda ja juttu ajada või sportida. Nimed võiks varem kirja panna, kes soovivad
seikluslikumat suvepäeva veetmist.
Marko Kukk: Väidan vastu , iga kord võiks eri kohas olla. Eelmisel aastal oli Saaremaal,väga OK oli
… Igas piirkonnas võiks olla tugiisik, kes koordineeriks, kuidas transpordiga ühineda, kes suhtleb
kohalikega, kuidas nad kohale saavad. Kolmas asi – autoorienteerumine, kahe tunniga
vaatamisväärsuste juurde. Kaart kätte, punktid paigas, iga seltskond läheb … Võidab see, kes saadab
SMSiga korraldajale õige vastuse.
Teet Kallaste: Kuna aeg hakkab otsa saama … On veel täpsustusi? Võtame Kärajate selle teema
kokku, mis puudutab tulevaste laagrite korraldamist. Arvestame sellega tulevikus. Kellel tekib veel
mõtteid, paneme siia paberi, seinale ja pannakse lisamõtteid kirja. Kuna eestseisuse valimist ei ole sel
aastal. Praegu vabat eema, kes tahab Kõku teemadel sõna võtta?
Külliki Bode: Tahtsin ideid välja pakkuda ja kommenteerida. Tegin 10 a neid laagreid, siin need
mõtted, minna välja, teha ägedaid asju. Oleme neid teinud: kanuumatk, kalepurjetamine, džiibimatk.
Ajakavasse tuleb mahutada need. Buss oli ühe korra, laager Misso lähedal, Võrumaal. Buss hakkas
Tallinnast tulema, saime paljud sealt peale, siis oli ka raha rohkem.
Mida ei mainitud – tänapäeval on õpitoad populaarsed, lastele on meisterdamised, ka täiskasvanutele
võiks olla mõne asja meisterdamine. Kalle tahaks põhumajade õpituba. Koolitusi on ka tehtud, nt tuleb
kohale psühholoog või terviseekspert või keegi huvitav inimene. Pensionäride laager – Andrus rääkis,
et ei saa infot. Nad on öelnud, et tahavad omaette laagrit, 1-2 päevane laager. Selleks on vaja raha
juurde. Eelarve on aastaid sama olnud. Kohad pole kõige luksuslikumad, kuna eelarve on sama. Kohti,
kus sama eelarvega teha on vähemaks jäänud. Harjumaal ei saa üldse teha, kõik maksab 2 x rohkem
kui siin. Pärnumaal tegime kanuumatka ja tegime rabamatka ja sõitsime Tori hobustega, selle jaoks oli
3 eri projekti, mõnus, aga vaja palju raha. Saab ka nii, et läheme ratsamatkale ja igaüks maksab oma
osa kinni.Edu järgmiste laagrite korraldamisel.
OTSUSTATI: Palun kõikidel saata omi mõtteid e-postile info@vaegkuuljad.ee või helistada Küllikile.
Sirje Haavel: Ankeet – keegi võiks koostada selle, saadetakse meilile ja sellele on kohustuslik vastata.
Teet Kallaste: Viljar tahtis Kõku klubi kaardist rääkida.
Viljar Parm: Kõku kaardist – 61 registreerunud kaardi kasutajat. Sel aastal lõppeb osadel liikmekaardi
kehtivus. See tuleb teile kas postiga või saate kätte EVL kontorist. Kui on liikmemaks maksmata tuleb
tasuda 2 eurot. Mul on ettepanek -praegu on liikmekaart 3 a, kas pikendada?
Toimus hääletamine, kas kaardi kehtivusajaks 5 a või 3 a
OTSUSTATI: Kõku kaardi kehtivusajaks saab 4 a, see on kompromiss.

Renata Sillaste esitab küsimuse Töövõimereformi kohta. Jüri Jaanson lubab sellel teemal rääkida
Renataga omavahel, et teised saaksid spordivõistlustega jätkata.
Koosoleku lõpetamine:
Jüri Jaanson: Tänan Teetu, see oli asjalik kärajate koosolek. Palun pange end kirja eeskava jaoks, täna
17.00 alates võiks koguneda platsil.17.15 algab üllatuskava, tunni aja jooksul.Peale seda esimesed
loosimised ja auhinnajagamised. Läki sportima!
Teet Kallaste: Tänan. Sellega on Kõku Kärajad lõppenud. Tänan osalemast!
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