MAAPÄEVA ELAV RAAMATUKOGU

JAANUS MARRANDI
„Kuidas teha „s…st saia?!“
Jaanus Marrandi on põline järvakas,
kelle esivanemad on siinseid radu
tallanud juba üle 300 aasta. Pidades
oma kodukohaks Oisut, on ta töötanud
põllumajandusettevõtjana ning viinud
meie hääle Valitsuse Riigikokku juba
neljas koosseisus. Suur panus on antud
põllumajandusministrina ning olles
maaelu komisjoni esimees. Viimased
neli aastat on Jaanus Marrandi töötanud
OÜ Estonias.
Selline kogemus lubab arvata, et on
oskusi siduda poliitika keerdkäigud ning
tegelik maaelu ja kui anda kangile piisavalt toetuspunkt, võib paigalt nihutada
nii mõndagi ning tuua kasu kogu meie maaelule.
Jaanus on Riigikogu majanduskomisjoni ja Kodukandi toetusrühma liige.

AIVAR KOKK
„Ettevõtjana poliitikas“
Aivar Kokk usub, et kes teeb –
see jõuab ning olles poliitikas,
püüab ta näha
kaugeleulatuvamaid seoseid, et
luua läbi praeguste otsuste mitte
vaid meie põlvkondade heaolu
vaid olla jätkusuutlik ka tulevikus.
Aivar Kokk on põline jõgevamaalane ning peab end eelkõige
ettevõtjaks, olles pea kahekümne
viie aasta jooksul asutanud kuus
ja tänaseni tegutsevat ning tööd
andvat ettevõtet. Poliitikasse on Aivar kasvanud läbi vallavolikogu ja
maavalitsuse, pidades oma südameasjaks maapiirkondade edendamist.
Riigikogu XIII koosseisus on ta sotsiaalkomisjoni liige ning Kodukandi
toetusrühma aseesimees.

Aivar Kokk on tegev Jõgevamaa Äriklubi presidendina, Eesti Uisuliidu juhatuses
ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogus. Samuti on ta aastaid
panustanud heategevusse ning projektidesse, mis on edasi viinud nii
lastehoidu, haridust, spordi- ja kirikuelu.
Alates 2005. aastast on Aivar Kokk tegelenud raamatute kirjastamisega ning
andnud välja mitmeid kodukandi teemalisi raamatuid.
Autasud: Jõgeva valla Aasta tegija 2004, ajalehe Maaleht „Aasta tera“ 2006,
Poola Vabariigi Kuldne teeneterist 2006, Jõgeva linna aumärk 2007, Mustvee
linna aukodanik 2007, Päästeteenistuse kuldrist 2007, Jõgevamaa Kuldrist
2015,
Huvialad: Spordi- ,kultuuri- ja heategevusürituste ning konverentside
korraldamine, tervisesport, muusika, aiandus ja kokandus.

ANDRE SEPP
„Välispoliitika“

ARTUR TALVIK
„Kass Arturi Postkontori kirjad“

Väikeriigi välispoliitikast oleneb riigi
julgeolek. Kas kuulumine
välisorganisatsioonidesse on lihtsalt
staatuse küsimus vōi on seal võimalik
midagi mõjutada? Millised on
tugevad ja pehmed julgeoleku riskid
meie riigis ja meie regioonis?
Andre Sepp on harjakas, kes pikalt,
tervelt 11 aastat, olnud koduvalla
Raasiku vallavanem ja Harjumaa
Omavalitsuste Liidu esimees. Alates 2007. aastast Riigikogu XII koosseisu liige,
kuuludes väliskomisjoni ja maaelukomisjoni ning Kodukandi toetusrühma.
Alates märtsist 2015 XIII koosseisu liige, Euroopa liidu asjade komisjoni liige ja
põhiseaduskomisjoni liige. Andre on Eesti Mootorratta Föderatsiooni
president.

Artur Talviku raamatu teemad on
laia ampluaaga, rääkida-küsida
võib kõike, mis seostub elu
elamisväärsemaks muutmisega
Eestimaal. Just seetõttu
kandideeris Artur ka erakonda
kuulumata Vabaerakonna
nimekirjas Riigikokku, mille XIII
koosseisu liige ta alates märtsist
2015 on.
Artur Talvik on
näitlejaharidusega filmimees- ja produtsent, kelle huvideks ja kirgedeks on
kogukondliku elulaadi edendamine ja vabatahtlkkuse (eri pääste- ja
turvalisusealase) propageerimine.
Artur Talvik on Riigikogus maaelu komisjoni ja korruptsioonivastase
erikomisjoni liige ning kuulub Kodukandi toetusrühma.

KRISTJAN KÕLJALG
„Juhuslikkus“

TANEL TALVE
„Läbi raskuste tähtede poole“
Kas ja kuidas mõjutavad
juhused meie otsuseid,
elu, tulemusi?
Kas juhime ennast ja
protsesse ise või laseme
seda teha juhustel?

Kristjan Kõljalg on põline
järvakas ning maakonna
pealinlane ja osalenud
viimasel kuraditosinal
aktiivsemalt
kogukonnaelu kujundamises. Poliitikasse on Kristjan Kõljalg kasvanud Paide
linnavolikogust, jätkates Koigi vallavanemana ning olnud mõnda aega ka
Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimees. Tänaseks on Kristjan Kõljalg Riigikogus,
olles nii õiguskomisjoni kui Kodukandi toetusrühma liige.

... ehk kuidas ettevõtlikkus, eesmärgid ja teotahe
sihile viivad.
Tanel Talve on töötanud nii raadios kui
televisioonis saatejuhi ja reporterina, on ettevõtja,
turundusspetsialist ja maaelu arendaja.
Tanel Talve on Voose Külaseltsi ja MTÜ Voose
Kõrts juhatuse liige. On kuulunud Anija
vallavolikokku, praegu sotsiaal- ja kogukonna
komisjoni liige.
Õpib Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis turismi- ja hotelliettevõtluse erialal. Osaleb
Kõrvemaa Turismipiirkonna loomisel ja arendamisel, eesmärgiga elavdada
piirkonnas väikeettevõtlust ja luua inimestele head elamistingimused.
Külaliikumise Kodukant eestkõneleja.
Tanel on Riigikogu XIII koosseisu liige alates märstist 2015. Tanel kuulub
Riigikogu Maaelukomisjoni ja on asutajana Kodukandi toetusrühma esimees.

JUHAN SÄRGAVA
„Kaheksa Abduli peab olema, et traktorit asendada“
Saidafarmi peremees Juhan Särgava
kinnitab, et pagulasi on võimalik tööle
panna küll, kui tahta.
Ka tal endal käis loomi söötmas hr Abdul,
kes tuli sellega ka kenasti toime.
„Aga see maksab kolossaalselt“, lisab ta.
Juhan Särgava on põline põllumees, kes
tundis ametit juba enne Eesti
isesesivumist. Alates 1992. aastast aga on
omanik ja juht Saidafarmis.
Mahefarmi ideeks on tervisliku toidu
tootmine alates künnist, külvist, lõpetades maitsvate toodete valmistamisega
ja nende müügiga tarbijatele. Saidafarmi kasutuses on 1000 ha maad ja
toodangut annavad ca 500 looma.
Saidafarm on Kodukant Harjumaa liige selle loomisest alates, seega üks
erandlik ja eesrindlik näide ettevõtetest Kodukandi võrgustikus.
Juhan Särgava on lisaks oma ettevõtte juhtimisele ja koduküla Lehetu
külaliikumisele kaasaaitamisele ka Eestimaa Põlumeeste Keskliidu president.

ANDRUS METSOJA
„Looduskaitse ja inimene, kaasaja poliitiline väljakutse!“
Tegemist ei ole luulekogu ega
ulmekirjandusega ning on võimatu
anda sellele mingit teadusartikli
mõõdet. Pigem avad esseede
kogumiku, kus talletatud mitmeid
lugusid inimeste rõõmudest ja
muredest, nii musta toonekure kui ka
aastateks mahajäetud kotka pesadest.
Poldritest, karstialast ja luidetest ning
maanteest, laudteest ja Euroopat
ühendavast raudteest.
Neid erinevaid lugusid olen talletanud
peaasjalikult Pärnumaalt. Tehes seda
nii kodaniku, ettevõtja, ametniku kui ka
poliitikuna. Selleks, et midagi kirja
panna, tuleb õppida kirjutama ja selle
oskuse omandasin väikeses külakoolis
Kergus. 21. sajandi alguses usaldati
mind juhtima koduvalda. Võimalik, et
just siin õppisin inimesi ka kuulama. Seejärel hakkasin omavalitsusjuhtide ja
ametnikega vaidlema ning juhtima muutusi Pärnumaa Omavalitsuste Liidus.
Planeerimise ja demagoogia võtted hakkasid külge maavanema päevilt ning
mõistsin meeskonnatöö tähtsust. Olles mitmed erinevad etapid läbinud ja
saanud värske mandaadi riigikogu liikmena, hakkab mulle tunduma, et ma siiski
ei saa asjadest õigesti aru – siiski.
„Kuidas jääda iseendaks?“ võiks ilmselt olla minu järgmise raamatu pealkirjaks.

PIIA KARRO-SELG
„Küla on linnas, linn on külas“
„Linnaliste asumiseltsid“ on termin, mis on
hiljuti kasutusele võetud ja seda tänu
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ühele
toetusmeetmele.
Isiklikult arvan, et sisult sarnanevad linnalised
asumiseltsid külaseltsidega, kus kogukond
teineteist toetades ja ühiselt arenedes
muudab elukeskkonda mõnusamaks.
Ise olen huvitav nähtus - nimelt pean end
läbinisti maainimeseks (Lehtses, endisel
Järvamaal, olen nimelt oma lapsepõlve
mööda saatnud), kellele pole võõras ei
lehmalüps ega seatapp, kuid elu ja tegemised
on mind toonud Eesti suvepealinna, kus –
huvitav küll – saan siinses Raeküla linnaosas
elada ja toimetada linnas nagu maal.
Üle-eestiliste linnaliste asumiseltside
kokkusaamistel oleme selgusele jõudnud, et
eelkõige on meil – linnaliste asumiseltsidel – külaseltsidelt palju õppida, kuid –
NB! – ka palju huvitavat vastu pakkuda.
Kutsun seekordsel maapäeval osalejaid mõttearendusele just teemal, kus külad
on linnas ja linn jälle külas.
Taustakirjeldus:
•
Raeküla Vanakooli Keskuse juhataja, www.raekylavanakool.ee
•
MTÜ Selts Raeküla juhatuse liige
•
Y’s men International Pärnu klubi (MTÜ Pärnu Y-klubi) liige,
www.facebook.com/Pärnu-Y-klubi
•
OÜ Kodu Kuubis (säästlik ja keskkonnasõbralik ehitustegevus ja
hoonete renoveerimine - põhuplaadist hoonete projekteerimine ja ehitamine)
juhatuse liige, www.kodukuubis.com
•
FIE – koolitus, konsultatsioon, projektide kirjutamine ja juhtimine
Meeldivate kohtumisteni!

