Mõisamaa Ökokeskus
Kogukond Väike Jalajälg
Tagasiside kokkuvõte 2019

Tagasisidet andsid peamiselt üritustel osalejad, kuid oli esindatud ka nii läbiviijad, kogukonna jälgijad kui
liikmed. Mõisamaa Ökokeskusesse on inimesi toonud peamiselt erinevat liiki üritused, koolitused,
kogunemised, ettevõtmised osalejatele huvipakkuvatel teemadel. Teiseks põhjuseks on inimesed - head
tuttavad ja sõbrad ning kogukondlik elu. Inimestel on huvi kogukondliku elu vastu ja soovivad teada,
kuidas elada looduse ja iseendaga paremas kooskõlas. Ökokeskusesse jõudmise takistustena toodi
peamiselt välja aja puudumist ja muid prioriteete, kuid ka pikka distantsi ja transpordi probleeme. Veidi
vähem, kuid siiski olulise faktorina toodi välja raha vähesust või kõrgeid hindu. Kõige rohkem on vastanuile
meeldinud vaba ja voolav õhkkond ning inimesed (koolitajad/ läbiviijad, osalejad, pererahvas), aga ka
koolituse/ ürituse sisu. Natuke alla poolte vastanutest ei osanud välja tuua vajaka jäävaid valdkondi või
leidsid, et miski ei vaja parendamist. Teised tõid välja, et ruumid vajavad kaasajastamist/ korda tegemist,
kohalikele teeb muret koolituskeskuse ja eluruumide segunemine. Toodi välja ka info liikumise
probleeme. Edaspidi soovitakse osa võtta loodusliku aiapidamise, toidusalu ja põllupidamise õpitubadest
(koos praktilise osaga) ning permakultuuri ja ökoloogilise aspekti kajastavatest koolitustest, konverentsist
vms. Soovitakse veel higitelgi, pööripäevade rituaalide-tähistamiste ja muude väekate sündmuste
jätkumist. Huvi pakuvad ka kogukonna loomise ja ökoehituse teemad ning Gaia Akadeemia jätkumine.
Inimesed saavad infot Mõisamaa Ökokeskuse ja kogukonna Väike Jalajälg kohta peamiselt Facebookist,
teisel kohal meililist, oluliselt vähem on infoallikaks koduleht ja isiklikud kontaktid. 86% vastanutest
arvavad, et infolevik on piisav.
Täpsemat kokkuvõtet saad lugeda alljärgnevalt.

1. Küsimustele vastas kokku 58 inimest, kellest:
•
•
•
•
•
•

Üritusel/ koolitusel/ laagris osaleja - 33
kogukonna jälgija - 15
ürituse/ koolituse/ laagri läbiviija - 1
kogukonna liige - 4
endine liige – 1
osaleja ja läbiviija – 4

Vastajad

2% 7%
7%
1%

osaleja
jälgija
läbiviija
liige

57%

26%

endine liige
osaleja ja läbiviija

2. Mis on mind Mõisamaa Ökokeskusesse toonud?

Mõisamaa Ökokeskusesse on toonud
Inimesed
Keskkond

4%
2%4%
3%
3%
2%

Permakultuur/ jätkusuutlik eluviis

15%

Koolitused/õpitoad/üritused

9%

Kogukondlik elu
Sarnane mõtteviis/ maailmavaade

13%

7%

huvi
elu

3%
2%

uudishimu

33%

Gaia Akadeemia
Gaia kool
Veel pole sattunud

Koolitused, seminarid, kogunemised, ettevõtmised mind huvitavatel teemadel (10 x). Üritused (5x).
Tantsud (2 x). Elu5 festival (2 x). Laagrid. Loengud. Ökokonverents, higitelk. Metsikute taimede tundma
õppimise töötuba. Kristiina Paškevitšuse naiste väering. Draakoniunistamine. Peyote tseremoonia.
Aastavahetuse pidu. Foorumi meetodi koolitus. Lisaks mõned väljaspool Mõismaad toimunud üritused.
Ürituste huvitav sisu.
Head tuttavad ja sõbrad (7 x). Inimesed (4x), avatud südamed. Hea seltskond, ilusad tüdrukud.
Huvi kogukonna käekäigu ja tegemiste suhtes (3 x), sest jagan mõtet mahajääva jälje osas igati,
kaasalöömisrõõm. Huvi ökokogukondade vastu (2x) Huvi jätkata elutervet mõtlemisviisi, kuidas elada
keskkonnas, mis toetab elamise potensiaali ning teadmisi sellest. Huvi kogukondliku eluviisi vastu. Huvi
selle vastu, kuidas elada looduse ja iseendaga paremas kooskõlas. Huvi koolituse vastu. Huvi
maheaianduse vastu. Elan looduspargis ja tahaksin käituda loodust säästvalt ja teadlikult aga praktilisi
teadmisi napib. Huvi kogukonna elu vastu, et teada saada, mis osas saan ise panustada. Näha kogukonna
toimimist ja tegemisi. Tutvuda inimestega.
Permakultuuri teemad (2 x). Jätkusuutlik eluviis (2 x). Soov ühiselt kestlikumat eluviisi luua. Elustiiliga
tutvumine. Koostöö, looduslähedane eluviis, kuidas jätta endast väike jalajälg, kirg olla eeskujuks, mida
soovin maailmas näha, reaalne viis elada teadlikumalt.
Samalaadne mõtteviis (2 x), maailmavaade.
Hea koht koolituste jm sündmuste korraldamiseks (2 x), higitelgi tegemise võimalus, püstkoda. Põnev paik.
Mõnus keskkond. Kohaga tutvumine. Esialgu huvi seoses elukoha otsingutega. Tuttava vaimustus kohast.
Ma elan siin.
Uudishimu (3 x).
Gaia Akadeemia (3 x)
Gaia kool (2 x)
ELU (2 x).
Veel polegi, peaaegu oleks ühele kogukonnaehituse teemalisele koolitusele jõudnud. Veel pole käinud,
aga huviga kõrvalt jälginud. Tehakse "õiget asja" ja loodan lähiajal mõnel koolitusel osaleda. Ei olegi sinna
sattunud. Olen teist kuulnud kohe päris algusest alates ja teile pöialt hoidnud, eks ühel päeval jõuan
kohale ka. Jälgin juba päris hoolega, millisele kursusele tulla, praegu kahjuks kuupäevad kuidagi välja ei
mängi. Aga varsti tulen!
Soov kogeda tõelist kogukonda. Mõnus õhkkond, toetav ja sõbralik kogukond.
Algul tutvus ühe kogukonna asutajaga, pärast... on lihtsalt tore olnud :)
Esimene kord tulin Liinale külla aga tal polnud aega siis vaatasime niisama ringi. Teist korda tulin
ökokogukondade kokkutulekule majandusteema. Kolmas kord tulin Dragon dreamingu koolitusele. Neljas
kord tulin Jaanale külla.
Google otsing. Erinevus nö tavamaailmast. Naabrus. Auto. Seletamatu miski.

3. Mis on mind takistanud toimunud üritusele jõudmast/ osa võtmast?

Takistused
Kaugus/ vahemaa
Transport

2%
2%
3%
5%

10%

Aeg/ muud prioriteedid

20%

Raha/ hind
Pole takistusi

8%

14%

palju alternatiive

Huvipuudus

15%

21%

väsimus
infopuudus
Muu

Aja puudumine (4 x). Ajaline sobivus (4 x). Vahel harva aeg. Muud kohustused. Muud tegemised ja plaanid.
Vahest on muud prioriteedid. Olen pidanud pere ettepoole seadma vm. Prioriteet ja fookus veidi muudel
teemadel. Aja planeerimine mujale. Mõnikord aja leidmine oma tihedas töögraafikus. Harvem muud
samaaegsed plaanid või ajutine elukorralduslik või tööalane takistus. Planeerimatus. Eelkõige iseenda
kehv aja planeerimine.
Vahemaa (6 x). Kaugus (4 x). Takistanud on 2 tundi autosõitu. See tähendab kaugus, elan Lõuna-Eestis.
Asukoht. Keeruline tulla, sest kaugel Tartust. Elamine Eestist väljaspool. Võrdlemisi pikk vahemaa
(Viljandist enam-vähem, aga Tartu või Võru poolt eriti pikk sõit). Vahel harva kaugus. Kaugus Tallinnast.
Kaugus minu kodukohast.
Transport (3 x). Keeruline transpordiühendus (2 x). Veidi ehk transpordi organiseerimine. Oma auto
puudumisel transpordi organiseerimine. Transpordi küsimus, autot endal pole. Varasemalt transport
Põlvast (nüüd on oma auto). Auto on paranduses. Kuna pean kasutama ühistransporti, on kohale
jõudmine päris keerukas. Enda transport. Autoga ligipääs, st sõidan võimalikult vähe sellega.
Raha vähesus (6 x). Harvem finantsiline põhjus. Hind (3 x). Kõrge hind. Mõned koolitused ka krõbeda
hinnaga. Enamasti kõrged osalustasud. Vahest on hind liiga kõrge.
Takistusi polnud, jõudsin kohale. Kui olen soovinud tulla, siis üldiselt takistusi pole. Üldjuhul olen ikka
kohale jõudnud. Ei takista vallid, ei takista kraav. Raha mõne üksiku kursuse jaoks ikka leiaks, need
teadmised on ju väärt investeering. Takistusi ei ole, olen alati plaanitul osalenud. Pole probleemi olnud.
Eestis toimub samaaegselt liiga palju, peab tegema valikuid (5 x)

Huvi puudus. Pole veel näinud üritusi, mis mind isiklikult puudutaks, kuid pole väga kaua ka jälginud.
Enamasti ebapiisav huvi.
väsimus (2 x)
Infopuudus. Ei ole alati saanud kätte infot toimuva koolituse kohta
mõnikord mugavus/laiskus
ELU väljaspool kogukonda
Isikliku elu eripärad
Esoteeriline maik manu
hirm sotsiaalse halvakspanu ees
Omaenda pere juures viibimine, väikesed lapsed
Vahest asjad ei suju ja on lihtsam mitte tulla.
Vahest on nii, et kursus on hea aeg sobib ja raha on ka olemas. Aga pean mõtlema kas ma ka teadmisi
kohe rakendama hakkan? Kui vastus on ei. Siis ei tule.
Halvad kuulujutud.

4. Mis mulle on kõige rohkem meeldinud toimunud üritus(t)e juures?

Kõige rohkem meeldib

4% 5%
8%

Inimesed (osalejad, koolitajad,
pererahvas)
Õhkkond

23%

7%

Ürituse/ koolituse sisu

Toit

11%

Korraldus

27%
15%

Keskkond
Ei tea, pole käinud
Muu

Mõnus õhkkond (5 x). Vabadus (4 x). Vaba, kerge, sundimatu õhkkond. Atmosfäär, kus osalejad ja
korraldajad loovad ühise ruumi ürituse ajaks. Sünergia, hoitud ruum, sügavus, ausus. Voolamine (3 x).
Koolitus oli mõnusa ja vaba vooluga. Lahe atmosfäär. Atmosfäär - Euroopa ökoküladele sarnane vahva
ehe õhustik, soe ja teadlik sotsiaalsus. Kogu see õhkkond, ellusuhtumine, rituaalid, inspireerivad
lõunapausi-vestlused. Loominguline õhustik. Kogukondlik, iga inimese individuaalsust arvestada püüdev
lähenemine. Kogukonnavaim. Meeldiv õhkkond, sõbralik vastuvõtt. Side kogukonnaga. Avatus. Tunne,
nagu oleksid kogukonna liige. Kohalike külalislahkus. „Ilmselt mingi üleüldine nö vaib oli see kõige-kõigem
elamus minu jaoks. Kogu see seltskond, energia ja mu enda enesetunne selle kõige sees. Väga hea, oma
ja kodune tunne oli. Puhas rõõm oli olla omasuguste seas. Aitäh!“ Ehedus, kire ja hingega tehtud.
Loomulikkus. Lihtsus. Kui on vaba kulgemine, mitte liiga kontrollitud tegevus. Koha energia.
Inimeste avatus (2 x). Huvitavad inimesed (2 x). Sõbralikud (2 x), kohalolevad ja hoolitsevad inimesed. Tore
on näha ilusaid, terveid inimesi, kes jagavad maailmavaadet. Lihtsad ja siirad inimesed, kes tahavad
maailma paremaks muuta. Toredad (2 x), sarnase mõtteviisiga inimesed nii läbiviijatena kui osavõtjatena.
Tore ja paljude kogemustega läbiviija. Läbiviijad ise: nad esindavad oma maailmavaadet, tegelevad
praktiliselt, seovad kogetu teoreetilise-uurimusliku poolega. Koolitajad on head. Rahvusvahelised ja omad
koolitajad. Erinevad inimesed. Palju tegusaid inimesi. Üritusel osalenud inimesed ikka ennekõike. Teised
osalejad (paljud olid kogukonnaliikmed). Inimesed. Võimalus kohtuda sarnaselt mõtlevate inimestega.
Maailmavaade ja tore seltskond alati, ilma kindlasti ei huvituks. Mõnus seltskond. Lahe seltskond. Soojad
inimesed. Inimeste ehedus. Kontakt inimestega. Inimeste energia. Pererahvas, kes on hingega asja juures.
Loomingulised inimesed.
Huvitavad teemad (3 x). Võimalus õppida oluliste ja huvitavate teemade kohta juurde. Teemad näivad
põnevad. Minu jaoks on olnud kõik üritused väga huvitavad ja kasulikud. Muidugi meeldivad
aiandusalased, toidualased jm teadmised. Uued vaatenurgad, millega tavaelus pole aega tegeleda.
Innovatiivne, hästi läbimõeldud programm. Palju mõtteid. Ürituste sisu. Sisukad tegevused. Teinekord on
konkreetsed infokillud ka olulised. Uued teadmised. Piisavalt tegevust. Praktilised, elulised tegevused.
Elulised teemad, kogemuse kaudu õppimine. Väärt info. Üritused ise.
Maitsev toit (8 x). Toit (2 x). Taimetoit (2 x). Mega hea tervislik toit, arvestatakse erivajadustega.
Keskkond (2 x), vaikus ja rahu. Teistmoodi keskkond. Erinevad võimalused territooriumil. Looduslähedus.
Ilus park maja ümber. Ökokempsud. Ökodušš. Naturaalsus, ehedus, (loodus)säästlikkus. Koht on mõnus.
Saun.
Külaliste ja korraldajate positiivne tagasiside. Tasemel koolitus. Hästi korraldatud. Kõik on toiminud. Hea
korraldus. Hea organiseerimine. Ei ole eraldi sellist kõige rohkem meeldivat asja. Mul on seni kogemus
vaid Elu5-ga. Kõik meeldis kõige rohkem ja eraldi on raske midagi välja tuua.
Ei tea, pole käinud ühelgi üritusel (5 x)
Vaheldus argirutiinile.
Autojagamise võimalus Mõisamaale kohale jõudmiseks.
Ajatu olemine.
Elatakse päris elu

Saan otsustada ainult pildimaterjali järgi ja need on huvitavad.
Ei sooviks osaleda

5. Mis on jäänud puudulikuks, vajaks parendamist?

Parendamist vajab

7%
ei tea/mitte midagi

18%
43%

ruumid
teavitustöö/ info liikumine
muu

16%

hind

16%

Ei midagi (3x). Jään vastuse võlgu (6x). Ei oska midagi konkreetset välja tuua (2x), kõik on hästi sujunud.
Oleks muidugi tore, kui mul siinkohal midagi öelda oleks - lihtsalt selles mõttes, et teil oleks edaspidi
võimalik veel paremini asju korraldada, aga mul tõesti ei ole! Jah, liiga palju asju toimus täpselt samal ajal
ja seega ei saanud igal pool lihtsalt osaleda, aga kuulsin ka selle põhjust, nii et kõik arusaadav ja mõistetav.
Seni pole puudusi eriti täheldanud. Kui midagi märkan, siis annan kindlasti teada või pakun lahenduse.
Kõik on kujunemises ja muutumises, olen rahul, muutused tulevad niikuinii omasoodu. Pole puudusi
näinud. Kõik on hästi minu hinnangul. Ma ei tunne, et oskaksin ühe koolituse põhjal konstruktiivset
kriitikat anda. Ei ole justkui midagi eriliselt märkimisväärset märganud. Olen vähe käinud Mõisamaal ja
neil kordadel ei ole midagi kriipima jäänud. Olles vähemalt kunagi kursis olnud võimaluste ja
ressurssidega, arvan, et kõik on alati tehtud nii hästi kui suudetud. Kommunikatsioon koolituste osas on
olnud piisavalt selge ja üldiselt ka piisavalt varajane.
Ei kohaldu (pole osalenud) 4 x. Kuna kohapeal ei ole käinud, siis ei oska veel midagi öelda. Ei oska hetkel
vastata, kuna viimasel aastal pole teie juurde jõudnud.

Vanade hoonete külmaga on raske harjuda. Ööbimistingimused (3 x) (a la privaatsemad nurgad, uuemad
madratsid) oleksid toredad küll. Majutustingimused, toalettide kasutus, pesemisvõimalused. Võib-olla
privaatsemad majutusvõimalused, otseselt väga ei kurda millegi üle. Talvel on ahju ving pea valutama
pannud. Kunagi oli talvise ööbimisega probleeme, aga nüüdseks on need lahendatud. Kõige suurem häda
on ikkagi eluruumide ja koolituskeskuse ruumide segunemine. Kui tulevikis õnnestub rohkem kujundada,
siis kogukondlaste elupinnad võiks olla eemal. Ruumid ja müra on minu jaoks kõige häirivam teema.
Näiteks suurt saali minu arust on peaaegu võimatu kasutada kuna see on läbi käidav. Isegi kui keegi sisse
ei tule ustest on terrassil toimuv häiriv. Teine teema on elanikuna, et samas majas on ikka suht ebameeldiv
elada kui ruumides suurem koolitus - liikumine piiratud, kööki ei pruugi saada kasutada, müra (näiteks
minu tuppa on kuulda nii lõkkeplatsil, terrassil kui ka saalis toimuv). Külaliste osas vajaks parandamist
sanitaartingimused.
Teavitustöö.
Informatsiooni
jagamine.
Veebilehte
võiks
uuendada
(nt
https://vaikejalajalg.ee/tegevused/energiauhistu ). Rohkem tagasisidet, sõnum, saavutused. Selgust võiks
ehk rohkem olla, et kui ma mingil üritusel käin, kui palju minult olmesse ja muusse panustamist oodatakse.
St kas peaks mingeid töid enda peale võtma, veel midagi annetama või kaasa tooma või... Reklaamige
koolituste läbiviimist mujalgi veel. Aiandusseltsid, talunike jm seltsid on ehk ka huvitatud. Kui ma ühe
ürituse raames sauna koristasin, siis olin kaunis pettunud, et mulle alguses ei öeldud, et seda põrandat
seal puhtaks ei saagi, et see on igimustus. Ja muus vabatahtlikus tegevuses ka on olnud info edastamise
puudujääke. Ma saan aru, et teil ei ole selleks jõudu. Korrapäratus. Hoomamatu raamistik. Kes osaleb
koolitusel? Kes on kohalikud elanikud? Kes võib kööki minna? Kes ei või kööki minna? Kes ja miks
ümberringi siblivad? Miks esikus nii palju asju laokil on? Aegajalt info liikumine korraldajate ja kogukonna
liikmete vahel. Informatsiooni jagamine.
Ma ei tea, kas see parandamist vajaks, aga minu jaoks oli kogukonnaga liitumise tasu suurus hämmastav.
Ütlen täitsa ausalt - see meil-maksavad-kõik-iga-liigutuse-eest-ja-mitte-vähe suhtumine on see, miks tee
Mõisamaale on kuidagi pikaks muutunud... Hinda ei jaksa maksta. Vabatahtlikud võiks saada koolitusel
osaleda tasuta.
ELU5 - erinevad huvitavad õpitoad toimusid üheaegselt, seetõttu tuli valida ning kõigest, mis huvi pakkus
kahjuks osa ei saanud
Teie mõtlemisviis (pole osalenud). Kõik see pseudo ja esoteeriline jura võiks olemata olla (pole osalenud).
Kui on toimumas suuremad muutused (liikmete lisandumine ja lahkumine), vaadata üle visioon,
lähtekohad ja koosolemise põhimõtted
Et põhirõhk poleks vaid täiskasvanute suhetel vaid ka laste vabadusel.
Komposti koolituse järgselt palusin meilile slaide, mida ootan tänaseni :D
Töötubade vahele võiks päeva jooksul paar pausi olla, suhtlemiseks
Iseenda ettevalmistus voolamiseks :D
Rohkem usaldust, et kõik läheb nii nagu peab
Toidud pole olnud kuigi maitvad. See et on taimetoit on OK, aga olen ka maitsvamaid taimetoite saanud.

Praktiliselt puudub eestikeelne kirjalik materjal maheaiandusest. Sõna permakultuur tekitab maarahvas
võõristust.

6. Millisest koolitusest/ õpitoast/ laagrist/ kohtumisest soovid edaspidi osa saada või korraldada?

Soovid

Looduslik aiapidamine/ toidusalu/
põllupidamine
Tervislik toit/ kasvatamisest
hoidistamiseni
Ökoloogiline aspekt/ Permakultuur/
Gaia Akadeemia

10%

Suhete teema

19%

14%

Rituaalid/ väekad sündmused

7%
Ökoehitus

9%
3%

16%
14%

8%

ei tea/konkreetsed soovid puuduvad
Muu
Kogukonna teemad/ kokkutulekud

Mahe aiandus (4 x), koostöö loodusparkidega. Nt väljasõit Otepää Loodusparki, seal ümber elavatele
inimestele jagaksite oma teadmisi ja kogemusi. Toidusalu teema (4 x) koos praktilise osaga. Loodusliku
aiapidamise õpitubade kordus (3 x). Looduslik aiapidamine (3 x) koos füüsilise läbitegemisega. Praktilised
koolitused ökopõllumajandusest, jätkake samas vaimus, siiani üritustega olen olnud väga rahul.
Taimekasvatus. Põllupidamine. Komposti teemaline töötuba.
Puhas ja lihtne toitumine (idud jm), taimede kasvatamine ja hooldamine, säilitamine jne. Tervislikust
toitumisest ning alternatiividest taimse toidu näol. Seotud taimede korjamise, tundmise, hoidistamisega.
Toidu- ja ravitaimed tähtsamad (2 x). Põnev toidutegemise koolitus.
Tervis, tervislik eluviis loodusega kooskõlas. Homoöpaatia.
Ökoloogiline aspekt. Keskkonnasäästlik elu. Ökokonverents.
Permakultuur (8 x), jätkusuutlik toimetulek, äramajandamisvõimalused, elamise ja hakkamasaamise
võimalikkus ääremaal. Nii praktilisi kui ka teoreetilisi (teooriat ja filosoofiat rohkem avavaid,
arutelupõhiseid jne).

Gaia Akadeemia koolitused (3 x). EDE.
Kogukonna loomine. Kogukonnas elamine. Näha, kuidas teie igapäevaelu kulgeb. Kuidas kaasaegne
tavamaailm ja kogukonnad saaks paremini koos eksisteerida ja üksteist toetada ja paremaks muuta.
Midagi kogukonnateemalist. Ökokogukondade kokkutulek (3 x) koos koolitustega. Põhjalikum koolitus,
mis käsitleks sotsiaalseid aspekte ökokogukonnas.
Pigem kogukonnana koos luua, aidates nii üksteise tugevused nähtavale. Inimeseks ja iseendaks olemise
teemad. Hinge tee austamine jms. Suhete teemad (3 x). Koostöö, naiste ja meeste ringid koos ja eraldi,
suhtlemine, eneseväljendus. Ringid konkreetsetel teemadel, et olla ausas ja avali kontaktis. Ringide laager
nt. Toetavat naisele-emana.
Süvademokraatia, konstellatsioonid (2 x), meetodid kollektiivse esiletoomiseks.
Higitelk (4 x). Teering. Pööripäevade rituaalid (2x). Igasugused väe üritused. Pigem sellistest "väekatest
sündmustest" kui praktilisemat laadi koolitustest. Tants (2 x). Tantsurännak. Vaimne eneseareng.
Vaikuselaager
Pärimusarhitektuuriline koolitus/õpituba. Ehitamine. Ökoehitus ja taastuvenergia teemad.
Gaia kooli elu ja põhimõtteid lähemalt tutvustav päev
Draakoniunistamine
Taaskasutamise koolitus (Läheks ümbruskonda, laseks igal osalisel korjata metsast 30 prahieset,
mõtestaks koos, kuidas need sinna sattusid ja kas neist annaks ka midagi mõistlikku teha)
Ei tea (2 x), kogu tähelepanu läheb enda arengule ja oma kodu loomisele. Pole praegu kindel, aeg näitab.
Ei oska nii konkreetselt vastata. Käin siis kui on mulle midagi huvitavat ja aeg ka sobib (2 x). Erinevad
koolitused, konkreetsed soovid hetkel puuduvad. Mõisamaa enda inimeste koolitused.
Õunakorjamine (talgud?)
Pigem head seltskonnaüritused kui koolitused.
Ei aitäh!
Lastelaager
ESC vabatahtlike grupi võõrustamine
Loomakasvatus.
Enamus tunduvad vajalikud ja toredad, väga pikalt ei saa kodust eemal olla. Hetkel kõnetavad pigem
ühepäevased kohtumised kui mitmepäevased koolitused-laagrid. Midagi kogu perele suunatud formaadis,
et ka lastel oleks samal ajal tegevust, kui lapsevanem saab kuulata loengut või osaleda arutelus.

7. Kust saate infot koolituste, ürituste kohta Mõisamaal?

Infoallikas

3%
3%

8%

Facebook
Koduleht

46%

Meililist/ uudiskirjad
Meedia

32%

Ökokogukondade teated

8%

Isiklikud kontaktid

Facebook (40 x). Kogukonna liikmed on sõbrad FBs. Gaiakate postitused. Facebookist tuttavate kaudu.
Koduleht (7 x). Internetist.
Ökokogukondade teated (3 x)
Raadio. Märjamaa nädalaleht. Bioneer.ee
Meililist (26 x). Uudiskirjad (3 x).
Isiklikud kontaktid. Sõpradelt (2 x). Elukaaslane. Suusõnaliselt. Otse allikast. Jookseb sülle

8. Kas info ja uudiste levik on piisav?

Infoleviku piisavus

3%4%2%
5%

Jah
Rahuldav/ võiks aktiivsem olla
ebarahuldav Mõisamaa elu kohta
Ei oska kommenteerida
Kindlasti mitte

86%

Jah (34 x), kindlasti. Minu jaoks küll (4 x). Arvan küll. Viimasel ajal väga hea. Justkui küll. Eks ta ikka ole.
Seni küll. Julgen arvata, et on. Jah, kuna tuttavad jagavad ja kutsuvad isiklikult. Piisav: on hea, et pole liiga
tihti! (uudiskiri?). Täielikult. Kui on huvi, on võimalik leida ka piisavalt infot. Ilmselt on, kuid satun ise harva
infosse põhjalikult kaevuma.
Info ürituste kohta on rahuldav. Võiks aktiivsem ja nähtavam olla, mõnikord ka selgem. Võiks olla veelgi
suurem kajastus
Uudised Mõisamaa elu olu kohta ebarahuldav ainult mingi klats ja kõlakad, ei mingit korralikku uudiskirja.
Kogukonna enda tegevuste kohta võiks rohkem infot, pilte olla. Koha enda tutvustust ja maailmavaate
tutvustust võiks rohkem olla.
Ei oska kommenteerida (2 x), sest ei tea kui palju olulist infot on mööda läinud
Kindlasti mitte
Sotsiaalmeedias küll, aga ma ei tea, kas ka raha eest reklaami ostate, kui mitte, siis võiks seda ehk kaaluda.
Lisaks postreid suurematesse linnadesse koolituste kohta, mida on varakult ette teada.
Muidugi oleks tore, kui lisaks meililistile saadetaks ka personaalsemaid FB Messengeri sõnumeid ja SMSe, aga sellist asja ma kindlasti ei eelda. Samas veelkord tänan Jaanat, et ta mulle Elu5 ürituse kohta saatis
FB-s eraldi sõnumi. Tänu sellele ma ei maganud üritust maha. :) Meililistis võivad teinekord tähtsad asjad
teiste vahele ära kaduda. :( Tegelikult püüan edaspidi ise ka teid rohkem internetis jälgida.
Infot on lihtsam levitada läbi regulaarsete uudiskirjade.

