„Pühapäeva õhtul
koju sõites oli tunne nagu
tuleks laulu- ja tantsupeolt.
Süda rõõmu täis õlg-õla kõrval
tehtud suurest tööst ja ühisest
saavutusest. Väsinud,
aga süda rõõmus!“
Katrin Volman,
Mõrgi küla elanik

Võrumaa häkaton

annab elule vunki mano
VÕRUMAA aktiivsed inimesed lükkasid käima loometalgute algatuse, mis annab uue lähenemise mitmekülgseks
koostööks ning aitab muuta kohalikku elu paremaks. Eesti
esimene 48-tunnine kogukonna-häkaton ehk loometalgud
„Vunki mano!“ peeti Võrumaal Vastseliinas mullu oktoobri
esimesel nädalavahetusel. Osalema olid oodatud kõik laiema
kandepinnaga ideed, mis lahendavad mõne kohaliku probleemi.
VÕRUMAA loometalgutel lõi kaasa ligi sada inimest, kelle

seas oli kogukondade eestvedajaid, ametnikke kohalikest
omavalitsustest ja riigisektorist, eksperte, ettevõtjaid,
tavakodanikke. Tõstatati erinevaid teemasid: erivajadustega
noorte täiskasvanute parem ligipääs tööturule, kohaliku maheda
toidu osakaalu suurendamine, kogukonna transpordisüsteemi
loomine, kaugtöökeskuse rajamine jpm. Iga osaleja valis,
millise teema lahendamisse panustada ning nii moodustusid
meeskonnad. Kogu ürituse jooksul olid meeskondadele abiks
erinevate valdkondade mentorid, kes aitasid hoida lahenduste
arendamisel fookust ja tempot.

VÕRUMAA kogukonna-häkatoni lõpus esitleti lahenduste
prototüüpe ehk ideede täpseid kirjeldusi ja edasist tegevuskava,
mille seast valis žürii auhindade saajad. Peaauhinna 3000 eurot
oma idee elluviimiseks ning 1500 euro suuruse eriauhinna pälvis
lahendus, mis aitab viia kohalikku ja mahedat toitu koolide ning
lasteaedade menüüsse.
VÕRUMAA järgmised loometalgud „Vunki mano!“ toimuvad
tänavu 4.-6. aprillini Varstus. Osalema on oodatud nii uued
Võrumaa ja maaelu arengule kaasa aitavad ideed ning
teemapüstitused kui ka esimestel loometalgutel osalenud
ideed, mis vajavad arendamist. Korraldajad lubavad, et kõik hea
esimestest loometalgutest on alles ning lisaks veel paras annus
uut, et koos loomine oleks viljakas.
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VÕRUMAAL ja mujalgi on kogukonna kaasamine oma
paikkonna arendamisse hästi mõistetud ning läbi proovitud
protsess. Koosloome astub sellest aga sammu kaugemale:
kui kaasamisel võtab juhtrolli reeglina ametkond, kes kaasab
huvigruppe enda poolt püstitatud teema lahenduskäiku, siis
koosloome asetab erinevad osapooled ühele pulgale. Ühiselt
langetatakse otsus, millise probleemi lahendamisega hakatakse
tegelema ning arusaam sellest, mis on juurprobleem ja kuidas
seda lahendada, muutub koosloome käigus vastastikuse
õppimise tulemusena. Toimiva lahenduse loomiseks on võrdselt
oluline iga osapoole unikaalne teave ja vaatenurk – nii kodaniku
kogemus kui ka eksperdi pädevus.
VÕRUMAAL
esmakordselt
katsetatud
loometalgute
metoodika on kohaliku elu edendamiseks uudne, kaasahaarav
ja arenev võimalus. Selleks, et välja töötatud lahendused
ellu jääksid, on tähtis pakkuda meeskondadele tuge ka
loometalgute järel. Mõnel juhul aitab vahendajaks olemisest või
projektinõustamisest, mõnel juhul kõrvaltvaataja hinnangust.
Mõni esialgne lahendus vajab aga arenguhüppe tegemiseks
uuesti loometalgutele tulemist.
VÕRUMAA Omavalitsuste Liit koos Võrumaa Arenduskeskusega, Tallinna Ülikool ning Helpific, kes loometalguid
projekti “Co-creation of Service Innovation in Europe” raames
korraldavad, kutsuvad kõiki huvilisi kogukonna-häkatoni
meetodiga tutvust tegema ning mõistagi ka kaasa lööma.

Kohtumiseni juba järgmistel
loometalgutel Võrumaal!
vunkimano.vorumaa.ee
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