Ühendus Weissenstein tegevusaruanded:
2004
Ühendus Weissenstein asutamisleping sõlmiti Rainer Eidemiller, Ave-Triin Eidemiller, Aivo Mänd ja
Tiia Mänd poolt 1. juulil 2003. Avaldus Ühenduse kandmiseks mittetulundusühingute registrisse
esitati 22. oktoobril 2003. Ühendus registreeriti 24. novembril 2003.
27. novembril 2003 rentis Ühendus veebiruumi Zone Media OÜ-lt ja registreeris veebiaadressi
www.weissenstein.ee. Veebileht valmis 15. detsembril 2003. Ühenduse peamine tegevus 2004.
aastal on seisnenud veebilehe täiendamises Paide ajalugu ja jooksvaid kultuurisündmusi puudutavate
materjalidega. Veebilehele on 2004. a jooksul üles pandud 35 erineva mahuga ajalooteemalist
artiklit, milles osa on pärit muudest avaldatud allikatest, osa on koostatud ise. Selleks on kogutud
materjali muuseumitest, arhiividest, eraisikutelt ja mujalt. Samuti on veebilehele üles pandud
kümneid vanu fotosid ja plaane Paidest ning tõstatatud foorumis Paide ajalugu ja praegust arengut
kajastavaid teemasid. Veebiväljaandena on taastatud ka 1900. aastal asutatud Paide esimene ajaleht
“Paide Teataja”, mille vahendusel on eelmise tegevusaasta jooksul avaldatud 260 Paidet puudutavat
uudist, sh vanu artikleid ajalehe esimestet numbritest aastal 1900.
Veebilehe ülalpidamisega seotud kulutused (virtuaalserveri rent 99 kr kuus) kaeti saadud annetuste
arvelt.
Veebilehel kajastatu viimiseks neile, kel ei ole ligipääsu internetile, hakati veebruaris välja andma
paberkandjal teabelehte “Weissensteini Teated”. Lehte antakse välja vastavalt võimalustele, seda
levitati üle 60 eksemplari mitmetel üritustel tasuta. 2004. aastal anti välja 4 numbrit.
2004. aastal koostas Ühendus koostöös TÜ-ga B.A.D. Cinema (Rene Martin) Paide ajalugu käsitleva
lühidokumentaali (15 minutit) “Ajalooline Weissenstein”. Filmi koostamisel kasutati 2004. a
veebruaris Eesti Foto- ja Filmiarhiivist soetatud vanu arhiivkaadreid (12 minutit), mis osteti Paide
Linnavalitsuse abil (595 krooni). Samuti kasutati filmis muuseumidest ja eraisikutelt saadud fotosid
ning plaanimaterjali. Filmi esitleti esmakordselt 23. aprillil 2004.
2004. aasta novembrist hakkas Ühendus filmi levitama VHS-l ja DVD-l, müües seda andmekandjale
tehtud kulutuste hinnaga, pakkudes samas ka võimalust annetada Ühendusele tema põhikirjalise
tegevuse toetuseks. Selliselt levitati 2004. aastal üle 40 filmikoopia.
17. veebruaril korraldas Ühendus Järvamaa Muuseumis Paide linnamüüri teemalise arutelu, millel
osalesid Paide linnavalitsuse, Järva Maavalitsuse ja Järvamaa Muuseumis esindajad ning
linnakodanikud. Arutelu eesmärgiks oli tõsta huvi Paide vanalinna vastu.
Samuti osales Ühendus 2004. aastal Paide Linnavalitsuse ajalookeskuse komisjoni koosolekutel, kus
arutati Paide Vallitorni arendamisega seonduvat. Nendest aruteludest sai alguse Ühenduse hea
koostöö linnavalitsuse ja selle asutustega. Linnavalitsuse ettepanekul osales Ühendus ka Tourest
2004-l, pakkudes seal Ühendust ja Paide vanalinna tutvustavat bukletti.

2005
4. veebruaril 2005 toimus Vallitornis Ühenduse aastakoosolek, kus mh otsustati mõned 2005. a
plaanid:
1. Osalemine “Kolmkõla” festivalil;
2. Osalemine TourEstil;
3. Osalemine vanalinna arengukava väljatöötamisel;
4. Vanalinna konverentsi korraldamine;
5. Restaureerimiskursuste korraldamine;
6. Nn internetist väljaminek – linnakodanike suurem kaasamine;
7. Paide ajaloo jätkuv tutvustamine;
8. Teise Paidet tutvustava dokumentaalfilmi tegemine;

9. Talgute algatamine vanalinna korrastamiseks.
Suur osa neist plaanidest sai ellu viidud 2005. aastal, mõned nihkusid ka 2006. a algusse.
18. ja 19. veebruaril 2005 toimus Paides esmakordselt “Kolmkõla” festival, mille korraldaja oli Leho
Rubis. Selle avaürituseks oli Ühenduse ettekanne kreisilinn Paidest ning kirjanik Hermann Hesse
Paides elanud ja tegutsenud vanaisast, maakonnaarst Carl Hermann Hessest. Selle ettekandega
tutvustati ja põhjendati esmakordselt ka seisukohta, et Hessede maja asus praeguse Pikk 4 asukohal.
Hesse-uurijaid on alati huvitanud tema isa ja vanaisa kodulinn Paide, kuid seni ei osatud kahjuks
öelda, kus Hessede maja Paides asus.
Pikem Ühenduse poolt valminud artikkel Hessede majast ilmus 21. veebruari Järva Teatajas. Ehkki
artikli avaldamise ajal esitati ka kahtlusi artiklis nimetatud maja asukoha suhtes, ei ole praegu siiski
enam mingit kahtlust selle teabe täpsuses. Kui aja jooksul õnnstub saada paremaid pilte või plaane
endisest Hessede majast, on kavas praeguse Pikk 4 krundile paigaldada ka vastav mälestustahvel.
18. ja 19. veebruaril toimus Tallinnas Tourest 2005, kus Paide boksis osales ka Ühendus, esitledes
Ühenduse ja B.A.D. Cinema koostöös 2004. aastal valminud lühidokumentaalfilmi “Ajalooline
Weissenstein” ning pakkudes Paide vanalinna tutvustavaid infomaterjale.
24. veebruaril sai Ühendus Paide linnavalitsuselt tänukirja tegevuse eest 2004. aastal.
Aprillis alustasime Paides restaureerimiskursuste korraldamisega. Selline plaan oli saanud alguse juba
2004. aastal, mil käidi sel teemal läbi rääkimas ka Tallinnas asuva Säästva Renoveerimise
Infokeskusega, kuid sel ajal otsustati, et enne SRIKi Paidesse toomist püüame kursustega algust teha
oma jõududega. Nii toimus Paide linnavalitsuse rahalisel toel 8. ja 9. aprillil Ühenduse korraldatud ja
Paide Kutsekooli restaureerimisala õpetajate poolt läbiviidud kahepäevane kursus “Vanad aknad”.
Esimesel päeval tutvustati teooriat: põhiteadmisi puiduvalikust, akende ettevalmistamist
restaureerimiseks, värvide ja kiti koostist ning valmistamist. Teisel päeval toimus praktiline õpe.
Kursustel osales 9 inimest, kes kõik said lõppedes vastava tunnistuse ning olid huvitatud ka edaspidi
sellistel õppepäevadel osalemisest.
9. aprilli Järva Teatajas ilmus Ühenduse poolt koostatud materjali põhjal artikkel August Wilhelm
Hupeli maja asukohast Vee 1 majas. Viimastel aastatel oli jäänud Hupeli maja täpne asukoht
teadmatusse, Ühendus pidas siiski oluliseks Hupeli tegevust Paides, mille tulemusel rajati Hupeli
majja (Vee 1) Paide esimene tütarlastekool. Ehkki artikli avaldamise ajal esitati ka kahtlevaid
eriarvamusi Hupeli maja asukoha osas, ei kahtle praegu enam keegi avaldatud teabe õigsuses.
Proovisime AS-ga Kalev ka läbi rääkida majale Hupeli mälestustahvli paigaldamise asjus, kuid ilmselt
lükkub see ettevõtmine kaugemasse tulevikku.
Maikuus tellis Ühendus 1856. a Paide turuplatsi pildiga tekstiilist kandekotid, mida mõnevõrra müüdi,
kuid mida peamiselt kasutati Paide meenete ja kingitustena. Kottide tellimist rahastas Paide
linnavalitsus, kellele anti üle ka mitkümmend kotti, mida kingiti linnakülalistele ning viidi koos filmiga
“Ajalooline Weissenstein” ka Paide sõpruslinna USAs Westminsterisse.
7. juunil toimus Paide linnavalitsuses Paide vanalinna arenduse ja linna arengukava turismi peatüki
tegevuskava koostamise töörühma nõupidamisel, kus esitasime ettepaneku vanalinna
süstemaatiliseks arendamiseks koostada eraldi vanalinna arengukava. Linnavalitsuse esindajad tegid
ettepaneku Ühendusele arengukava põhiteeside väljatöötamiseks.
Vanalinna arengukava põhiteesid koostas Ühendus 30. augustiks ning esitas need linnavalitsusele,
kus kohalike valimiste tõttu projekt mõneks ajaks seisma jäi.
24. augustil tegi Ühendus koos muuseumi ja vallitorni esindajatega ringkäigu vanalinna keldrites,
hinnates nende seisukorda ning kaardistades läbikäidud keldrid. Ülevaade avaldati ka meie veebis.
Saadud teavet on kavas kasutada mh vanalinna arengukavas.

1. oktoobri Järva Teatajas ilmus Ühenduse koostatud artikkel “Paide lugu jutustab äärmuslikest
aegadest”, mis ilmus linna 714. sünnipäeva puhul. Artiklis oli põhjalikumalt kirjeldatud linna olukorda
17. sajandil, nn Rootsi ajal ning selgitatud linnaõiguste tegelikku olukorda sel perioodil, sh seni
vähetuntud fakti, et linna allutamisega Mäo mõisale ei kaotanud Paide tegelikult linnaõigusi ning
vabanes Mäo mõisa alt juba 1696. aastal, ehkki varsti alanud Põhjasõda ja sellele järgnenud linna
mõisale tagastamine ei lasknud vabadust kaua nautida.
9. novembril teostus üks Ühenduse projekte: kaasata ühistegevusse need Paide asutused ja
kodanikud, kes on seotud vanalinnaga. Toimus esimene koosolek, kus osalesid lisaks Ühendusele
inimesed muuseumist, vallitornist, muinsuskaitseametist ja linnakodanikke. Otsustati ühiseid
koosolekuid jätkata ja nimetada seda mitteametlikku koosolekut Paide esimese seltsi järgi Paide
Kodanike Klubiks.
2005. aastal toimus veel kolm klubi koosolekut, kus arutati läbi Ühenduse koostatud vanalinna
arengukava, tehti selles mõned väiksemad muudatused, mille tulemusel koostas Ühendus Paide
vanalinna arenguvisiooni – vanalinna arengukava alusdokumendi.
14. detsembril toimunud klubi koosolekul otsustati samuti korraldada Vanalinna konverents ning
alustati selleks ettevalmistusi. Koosolekutel osalesid tihti ja aktiivselt ka linnavalitsuse esindajad.
Konverents toimus 6. jaanuaril 2006, see õnnesus väga hästi, osalesid esindajad Tallinnast,
Kuressaarest, Haapsalust, Viljandist ning üle 80 kuulaja.
Kodanike Klubi nimeline projekt, eesmärgiga kaasata Ühenduse tegevustesse rohkem
linnakodanikke, on seega hästi alanud.
Muude aasta jooksul elluviidud tegevuste hulgas võib nimetada filmi “Ajalooline Weissenstein”
tõlgete (soome, saksa, inglise) valmimist ja kõigis keeltes filmi valmistamist DVD plaadina.
Ühenduse kodulehel avaldati aasta jooksul üle 70 Paide vanalinna ja kultuurieluga seotud uudise,
mille hulgas oli 12 Ühenduse poolt koostatud uudist, 10 pikemat artiklit ning 11 Paide ajaloo
teemalist kirjutist (neist 8 ise kirjutatud). Veebilehel viidi läbi ka 7 Paide vanalinna seotud küsitlust.
Aasta jooksul külastati kahel korral Ajalooarhiivi ja korduvalt Muinsuskaitseameti arhiivi, kus tehti
sadu digifotosid Paidega seotud materjalidest (sh kaartidest), mis kergendab tunduvalt vanalinnaga
seotud teemade uurimist. Samuti koguti digikoopiatena Paide kohta 17.-20. sajandil kirjutatud
saksakeelseid materjale, tehti sadu digifotosid Paide vanadest ajalehtedest, hangiti infot
välismaistest arhiividest (Rootsist, Soomest, Saksamaalt, Venemaalt).
Samuti esitati Paide Gümnaasiumis neljal korral Paide ajalooteemalisi ettekandeid ning valmistati
erinevate sihtgruppide jaoks erinevaid presentatsiooniprogramme.
Kõik Ühendusega seotud tegevused on tehtud vabatahtliku tööga, töötasusid selle eest makstud ei
ole. Ühenduse projektide (tõlked, kotid, kursused) elluviimiseks on rahalisi toetusi saadud kolmel
korral Paide linnavalitsuselt. Osaliselt on kulutusi kaetud ka saadud annetustega.

2006
6. jaanuaril toimus Paides Eesti väikelinnade vanalinnade konverents, kus osales ligi 80 inimest.
Konverentsil tehtud kokkuleppe põhjal toimusid Paides ka renoveerimiskursused, mida rahastas
Paide linnavalitsus ja kus osales kokku ligi 50 inimest.
Aasta alguses sai Ühendus tänukirja Paide linnavalitsuselt ning samuti 2005. a Järvamaa parima
mittetulundusühenduse nimetuse Järvamaa Arenduskeskuselt. Suur tänu sellise tunnustamise eest.
2006. aastal on Ühendus osalenud Paide Paepäevade, eriti 1. juulil toimuva vanalinna päeva
ettevalmistamisel, mille jaoks on tehtud ka mitmeid ettepanekuid. Suur osa neist ongi Paide
Kultuurikeskuse eestvedamisel läbiviidavas programmis käiku läinud.

Oleme kogunud arhiividest veel 17-18 saj Paide kohta käivaid materjale, algatatud on ka üks
projektitaotlus selliste materjalide kogumiseks Rootsi Riigiarhiivist ja saadud andmete põhjal
selleaegse Paide kohta uurimuse valmistamiseks. Kahjuks see projektitaotlus ei saanud positiivset
vastust, otsime edasi uusi võimalusi.
Paide ajaloost on räägitud Paide Gümnaasiumis ja Tuglase Seltsi poolt Paides peetud koosolekul.
Kodanike Klubi on käinud koos maikuuni, kuni septembrini oleme suvepuhkusel. Viimasel korral
otsustasime, et suve jooksul tuleb valmis saada mälestustahvel Hessede perekonnale. Tahvel tuleks
paigutada Pikk 4 ette, kus Hessede maja omal ajal asus. Selle kohta tegi Ühendus aprilli lõpus ka
linnavalitsusele kirjaliku ettepaneku.
18. augustil avatigi Pikk 4 ees, Hessede perekonna kunagise maja asukohal mälestustahvel. Tahvli
avas kirjanik Hesse lapselapse Christine Widmer-Hesse ja tema abikaasa Fritz Widmer, kes andis selle
aasta oktoobris välja ka saksakeelse raamatu Paides tegutsenud kreisiarstist Carl Hermann Hessest.
Samuti on Kodanike Klubi kaudu käivitunud Paide SRIKi (Säästva Renoveerimise Keskuse) asutamine,
sh info- ja müügipunkti ning vanade materjalide lao avamine ning kursuste läbiviimine. Sai ju selle
kohta vanalinna konverentsil koos Tallinna SRIKi ja Paide linnavalitsusega sõlmitud koguni
kolmepoolne kokkulepe. Linnavalitsusele on esitatud asutamisdokumendite projektid. Samuti on
linnavalitsusele esitatud Paide SRIKi eelarve koos tegevuskavaga. Loodetavasti saab SRIKi Paide
Ühendus asutatud 2007. a jaanuaris.
21. aprillil tehti linnavalitususele kirjalik ettepanek Suur-Aia tänava alguse uuesti muinsuskaitsealasse
arvamiseks ning Paides miljööväärtuslike ehituspiirkondade kehestamiseks. Paide linnas on vana
puitasumit väga vähe järele jäänud, seega tuleks iga allesjäänud hoonet hinnata ja teha parim, et
sellised piirkonnad saaksid korda tehtud.
Käsil on üks päris suur töö: nn vanalinna kaardistamine, millest varem on siin ka juttu olnud. Mõte on
siis selles, et koostatakse toimikud iga vanalinna hoone kohta, kus sisaldub teave maja ajaloost
(ehitamine, remondid, välisilme muutused, elanikud, plaanid, fotod jms), selle praegusest ehituslikust
olukorrast ja restaureerimis/renoveerimissoovitustest. See töö jätkub kindlasti veel järgmiselgi
aastal.
Kuna eelmisel aastal sai koostatud vanalinna arenguvisioon ja linnavalitsus on planeerinud selle
põhjal kirjutada eraldi vanalinna arengukava, mille töögrupp on suvel koos käinud. Arengukava
turismi ja vanalinna osa on valminud ning saab loodetavasti volikogus ka kinnitatud. Arengukava
tegevuskavas on olulisel kohal linnakodaniku maja ja käsitöökeskuse asutamine, mis peaksid saama
vanalinna arendamise keskusteks Paides.
1. septembril toimus raekojas Soome-Eesti Arhitektuuriseminar, millel osales mitmeid Soome
arhitekte ning esinesid mh professor emeritus Kaj Nyman ja professor Juhan Maiste. Ka Ühendus
Weissenstein (R. Eidemiller) esines seminaril ettekandega Paide vanalinna kohta.
Paide linna 715. aastapäevaks tellis Ühendus Rootsi Riigiarhiivist Paide linnaõiguste üriku (1555. a
dokument) digikoopia, millest AS-s Kuma tehtud värvitrükk anti üle Paide linnavalitsusele, Järvamaa
Muuseumile ja Vallitornile. Samal päeval andis Rainer Eidemiller välja Paide Liivi sõja perioodi
käsitleva raamatu “Negelini kroonika”, millest saadavad tulud antakse üle Ühendusele vanalinna
arendamise toetamiseks.
2006. a detsembris omistati Rainer Eidemillerile seoses Ühenduse tööga Aasta Vabatahtliku nimetus
ning anti EV Presidendi poolt üle vastav märk.
2007
2007. aastal jätkas MTÜ Paide ajaloo-alaste materjalide kogumist ja avaldamist veebilehel. Samuti
osaleti Paide linnavalitsuse mitmetes komisjonides ja töögruppides, mis tegelesid MTÜ poolt

koostatud vanalinna arenguvisiooni põhjal Paide vanalinna arengukava ning sellest tulenevate
üksiprojektide (linnakodaniku maja, käsitöökeskus, Paide SRIKi maja) väljatöötamisega.
Märtsis avas MTÜ osalusel asutatud Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus oma toa
Tallinna 11 majas. MTÜ on osales kogu 2007. a jooksul Paide SRIKi juhatuse töös ning Paide SRIKi
tegevuse käivitamisel. MTÜ poolt telliti Paide SRIKi jaoks mõned Paide vanad fotod ja vanade
kaartide värvilised väljatrükid A3 formaadis (kulu 200 kr).
Augustis tegi MTÜ Paide Vallitornis ettekande Paide vanalinnast Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti
Kodu-uurimise Seltsile.
Novembris alustati koostöös Paide linnavalitsusega vanalinna konverentsi ettevalmistamist, mis
toimus 2008. a veebruaris.
Detsembris sai MTÜ valmis Paide vanalinna hoonete ajaloolist osa käsitlev andmebaasi, mille alusel
on võimalik vanalinna krunte viia kokku vanade krundinumbritega ning sedakaudu määrata hoonete
vanus, omanikud jms ajaloolised andmed. Mh kasutatakse sellist teavet hoonete muinsuskaitse
eritingimuste koostamisel.
Jätkus ka Paide-teemaliste meenete (film”Ajalooline Weissenstein”, Paide-teemalised kotid, raamat
“Negelini kroonika” levitamine.
Ühenduse kodulehel avaldati aasta jooksul ligi 60 Paide vanalinna ja kultuurieluga seotud uudist ning
4 Paide ajaloo teemalist kirjutist.
Aasta jooksul jätkati ka Paide-teemaliste materjalide kogumist arhiividest, muuseumidest ja mujalt,
mh saadi mitmeid seni üldisemalt teadmata Paide linna ja ümbruse plaane 17. sajandist.
2008
2008. aastal jätkus praeguse peamise tegevusena arhiiviandmete kogumine. Kogutud digikoopiatest
on kavas teha senisest olulisem käsitlus Paide 16-18. sajandi ajaloost. Töö hõlmab käsikirjaliste
dokumentide (umbes 300 ühikut) tõlkimist, süstematiseerimist, kommentaaride kogumist, kaardi- ja
plaanimaterjali lisamist ning vastavate publikatsioonide avaldamist.
Veebruaris osales Ühendus järjekordse Vanalinna Konverentsi läbiviimises.
Aprillikuus esitas Rainer Eidemiller Paide Rahvaülikoolis toimunud Järvamaa giidide koolitusel
ettekanded linna ajaloost.
1. juulil osales Ühendus Paide Päevapäevade käigus korraldatud käsitöölaadal, millel müüs VanaPaide
teemalisi tooteid (filmid, raamat, kotid jms), samuti levitas Paide SRIKki tutvustavaid
materjale ning Majatohtri kaupu. Weissensteini toodete valiku suurendamiseks on Paide 717.
aastapäevaks tellitud uusi vanalinna sümboolikaga meeneid: T-särke, kotte, mütse, märke.
Nagu varasematel aastatel, nii ka 2008. a esitab Rainer Eidemiller Kuma raadio saates “Tunne
Järvamaad” ülevaateid Paide linna ajaloost.
Augustis koostati Ühenduse poolt Paide Raekojas renoveerimisprojekti raames esimese korruse
ajaloostendi tekstid, millest kasutusse võeti väike osa.
Lisaks abile Paide vanalinna arengukava väljatöötamisel osaleb Ühendus 2008. aastast alates ka
Paide Linnavalitsuse poolt moodustatud töögrupis, mille ülesandeks on linna miljööväärtuslike
ehituspiirkondade kaardistamine ning vastavate teemplaneeringute ettevalmistamine.
Alates 2008. oktoobrist osaleb Ühendus Rainer Eidemilleri kaudu Paide SRIKi igapäevases töös,
aidates luua restaureerimisala meistrite andmebaasi, koondada vanalinna hoonete

inventariseerimisandmed ning valmistada ette Paide SRIKis Majatohtri kaupluse avamine, milles
müüdavad kaubad on vajalikud vanalinna ja miljööväärtuslike alade hoonete õigeks
renoveerimiseks. Jätkub ka restaureerimiskoolituse läbiviimine, mida Paide SRIK on korraldanud
2008. a kevad-suvel ja sügisel.
29. septembril korraldas Ühendus Paide 717. aastapäeva “eelõhtu”, milles R. Eidemiller esitas
uusi leide rootsiaegse Paide ajaloost, sh teate Ch. Kelchi maja asukohast Paides 17. sajandi lõpul.
Sellekohane artikkel avaldati ka 8. jaanuari 2009. a “Järva Teatajas”. Lisaks esines raekojas
ettekanedega Paide kunagisest linnapeast Eduard Purfeldtist fotograaf ja paljude ajaloo-alaste
fotoraamatute autor Rene Viljat ning ülevaatega Paide ennesõjaaegsest majanduselust endine
Järvamaa Muuseumi direktor ning Järvamaa giidide töö korraldaja Tiiu Saarist. Üritusel esinesid
Paide Muusikakooli õpilased, kohal oli umbes 80 inimest.
9. novembril korraldas Ühendus Paide raekojas kitarrivirtuoos Jason Carteri kontserdi.
2008. a lõpul käivitas Ühendus rootsiaegsete dokumentide tõlkimise programmi, mida rahastab
Paide Linnavalitsus, tõlkeid koostab Kalle Kroon. Tõlketööde käigus on ilmnenud palju olulisi
fakte 17. sajandi Paide kohta.
Samuti toimusid ettevalmistused 2009. a Vanalinna Konverentsiks.
26. novembril toimunud Kodanikupäeval toimunud rahvastikuminister Urve Palo pidulikul
vastuvõtul tunnustati Ühendust Weissenstein, kui Järvamaa parimat MTÜ-d.

2009
2009. aastal jätkus praeguse peamise tegevusena arhiiviandmete kogumine. Kogutud digikoopiatest
on kavas teha senisest olulisem käsitlus Paide 16-18. sajandi ajaloost. Töö hõlmab käsikirjaliste
dokumentide (umbes 300 ühikut) tõlkimist, süstematiseerimist, kommentaaride kogumist,
kaardi- ja plaanimaterjali lisamist ning vastavate publikatsioonide avaldamist.
Veebruaris osales Ühendus järjekordse Vanalinna Konverentsi läbiviimises. Mille korraldamiseks sai
Ühendus raha Hasartmängumaksu nõukogu poolt.
2009. a jätkas Ühendus rootsiaegsete dokumentide tõlkimise programmi, mida rahastas Paide
Linnavalitsus, tõlkeid koostab Kalle Kroon. Tõlketööde käigus on ilmnenud palju olulisi fakte 17.
sajandi Paide kohta. Infot telliti ka Rootsi Rahvusarhiivist.
Samuti toimusid ettevalmistused 2010. a Vanalinna Konverentsiks. Ja jätkati Paide linna ajaloo
uurimist.

2010
2010. aastal korraldati koos Paide Säästva Renoveerimise Infokeskusega (SRIK) taaskord Vannalinna
konverents. Ja tehti ettevalmistusi 2011. aasta konverentsiks.
Saadi SA Järvamaa Kogukonnafondilt 2000 krooni suurune stipendium August Wilhelm Hupeli
mälestustahvli valmistamiseks ja paigaldamiseks (Vee 1 hoonele). Mälestustahvli paigaldamine ja
avamine jäi aastasse 2011.
Samuti korraldati kogukonnakeskuse talguid, mille käigus korrastati Tallinna tn 9 hoonet ja SRIKi
puidutöökoda.
Tegeleti Paide kogukondliku "raha" väljaandmisega. Kogukondlik maksevahend on oma sisult kinkevõi sooduskaart või voucher, mille väljaandmise ettevalmistamisega tegeleti umbes kaks kuud. Päev
enne 1. mai talguid allkirjastasid seitse järvamaalast seltsingulepingu, millega moodustati

kogukondliku maksevahendi arendamise ühisus P.A.I.de Pank. Maksevahendi nimeks on P.A.I., mis
viitab mitmele asjale: seosele Paide linnaga, tänule aga ka sellistele tähendustele nagu Paide Arengu
Instrument või Paide Arengu Investeering. 2011. aastal on plaanis suurendada P.A.I.de kasutamist ja
kaasata rohkem kauplejaid ning teenuste pakkujaid, kelle juures saaks P.A.I.sid kasutada.

2011
Ühendus Weissenstein tegevus 2011. aastal oli suures osas seotud Paide kogukonnakeskuse (Tallinna
9 ja 11) tegevuse korraldamisega aga ka mitmete projektitegevustega väljaspool seda (vt
http://weissenstein.blogpsot.com).
Jaanuaris avasime ingliskeelse blogi (midest.blogspot.com) ning korraldasime kogukonnakeskuses
tantsutoa.
Veebruaris avasime Järvamaa Kogukonnafondi toetusel Paides, Vee tn 1 hoonel mälestustahvli ning
korraldasime vabaharidusteemalise loengu, kuu lõpus viisime läbi järjekordse Vanalinna konverentsi,
mille teemadeks oli seekord säästlik ja kogukondlik eluviis.
Märtsis toimus kogukonnakeskuses taaskasutuslaat, teine tantsutuba, ning kolmed Järvamaa
Vabatahtlike Keskuse talgud.
Aprillis toimus kogukonnakeskuses Himaalaja õhtu (esines Roy Strider) ning filmiõhtu, mille järel
toimus huviliste grupiga arutelu teemal, kuidas
Arvo Pärdi seotust Paidega rohkem esile tõsta, arutelust kasvas välja festivali ja muusikaalbumi idee.
Veel korraldasime aprillis elektriku töötoa ja vanalinna jalutuskäigud.
Maikuus viisime läbi TeemeÄra talgud ning Järvamaa Vabatahtlike Keskuse talgud. Liitusime KÜSKi
uue projektiga (Wabalinn Paide), mis kestis kuni 2012 maikuuni ja mille sisuks oli kodanikualgatuse
korras kestliku ja kogukondliku visiooni loomine Paide linna jaoks ning ka EASi kohaliku omaalgatuse
projektiga, mille sisuks oli 12 kuu jooksul kogukondliku ajalehe KoosOlek väljaandmine. Samuti
osalesime Paide welopargi rajamise projektis.
Juulikuus korraldasime kreisilinnapäeva ja welopäeva, mis oli väga osavõtjaterohke.
Augustis toimus Tiibeti filmiõhtu ja welopäev lastekodus.
Septembris osalesime Wabalinna festival Kolmkõla korraldamisel (http://festival.weissenstein.ee),
saime TÕNilt Järvamaa koolitussõbralikuima organisatsiooni tunnustuse ja liitusime KÜSKi projektiga
"Järvamaa Vabatahtlike Keskuse võimekuse suurendamine" (korraldasime septembris
projekti avaürituse).
Oktoobris toimus Paide kogukonnakeskuse hooaja avaüritus, Järvamaa Vabatahtlike Keskuse talgud
ning kaks Järvamaa Vabatahtlike Keskuse koolitust, kuu lõpus ka vanade raamatute restaureerimise
koolitus. Lisaks korraldasime festival Kolmkõla käigus valminud albumi "Külmkõlad - üheksa
heliloomingulist pühendust helilooja Arvo Pärdile" esitluse.
Novembris avati kogukonnakeskuses uus maalinäitus ja toimus Wabalinna prjokekti loeng Jaapani
aiakunstist, mille järel asus koos käima kogukonnaaaia loomise initsiatiivgrupp. Korraldasime
Järvamaa Vabatahtlike Keskuse koolituspäeva Türil, eesmärgiga laieneda ka Türi valda
ning osalesime Järvamaa Kodanikuühiskonna konverentsil (ka ettekandega).
Aasta lõppes tantsutoa ja kogukonnakeskuse aastalõpuürituse korraldamisega.
Ühendus Weissenstein kaasas 2011 tegevustesse rohkelt vabatahtlikke ning kasvatas oma
tegevusvälja, millest oluline hulk tegevusi jätkus ka

2012. aastal.

2012
2012. aastal tegeles Ühendus Weissenstein Paide ajaloo ja vanalinnaga aga ka Järvamaa Vabatahtlike
Keskuse ning Paide kogukonnakeskuse arendamisega.
Viisime lõpuni kaks KÜSKi toetatud projekti, millest üks keskendus Paide linna puudutavate
arenguvisioonide koostamisele koostöös Paide linnakodanikega („Kogukondlik ja kestlik Paide“).
2012. aastal toimusid mitmed kohtumised ja üritused, kus selliseid visioone arutati ja lõpuks
tutvustati. Projektist hakkas kasvama välja nn Wabalinna visioon.
Teine 2012. aastal KÜSKi abil lõpule viidud projekt oli „Järvamaa Vabatahtlike Keskuse võimekuse
suurendamine“ (vt lähemalt http://vabatahtlikud.weissenstein.ee). 2012. aastal avasime projekti abil
JVK teabetoa Türil ning viisime suvel läbi vabatahtlike laagri. Laager toimus Ühendus Weissenstein ja
Paide Kultuurikeskuse koostöös korraldatud „kreisilinnapäeval“ Paide Lembitu pargis, mis kujunes
tõeliseks kogukondlikuks peoks ligi 1000 inimese osalusega. JVK tegevuste abil kaasasime oma
tegevusse mitmeid uusi vabatahtlikke, millest kasvas välja ka uusi projektiideid.
Lisaks alustasime KÜSKi toel 2012. aastal ka üht uut projekti: „Paide kogukonnakeskuse
annetuskeskkond“ (vt lähemalt http://weissenstein.blogspot.com/p/annetuskeskkond.html). Projekti
abil lõime kogukonnakeskusse nn sularaha annetuskeskuse ning tagasime selle korraliku
dokumenteerimise ja läbipaistvuse. Annetuste kogumise abil oleme parandanud oma
tegevusvõimekust ja kaasanud kogukonna arendamisse rohkem inimesi.
2012. aastal saime toetust ka kahest KOP-i projektist, millest ühe abil andsime välja kogukondlikku
ajalehte KoosOlek (vt http://koosolek.weissenstein.ee) ja teise abil soetasime kogukonnakeskusse
helitehnika, mille abil saime korraldada kontserte ja festivale.
Peale selle korraldasime mitmeid üritusi nagu kolmepäevane Kolmkõla festival, Wabalinna kongress
ja mitmed vabatahtlike tänuüritused. Meie 2012. aasta tegevusi kajastab veebileht
http://weissenstein.blogpsot.com.

2013
2013. aastal tegeles Ühendus Weissenstein Paide ajaloo ja vanalinnaga aga ka Järvamaa
Vabatahtlike Keskuse ning Paide kogukonnakeskuse (Wabalinna maja) arendamisega.
Osalesime mitmes projektis, mis aitasid remontida Tallinna 11 maja, koolitasime teisi ja
endid, korraldasime mitmeid üritusi ja mõtlesime läbi oma kommunikatsioonitegevused, mis
viisid maja uue kontseptsioonini.
Jaanuaris käivitasime koostöös Niinemetsa taluga Talutoiduklubi. Kodulehe http://talukaup.jarva.ee
kaudu saab tellida kohalikelt talunikelt kauba, mis tuuakse kindlal nädalapäeval kogukonnakeskusse,
et see siin tellijatele kätte anda.
Märtsis korraldasime teise Wabalinna kongressi ning märtsiga lõpetasime Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali toetatud "Annetuskeskkonna" projekti ja avasime uue, Avatud Eesti Fondi toetatud
Järvamaa Vabatahtlike Keskuse uue projekti, mille sisuks oli 2013. aastal nelja 10-päevase õpitoa
korraldamine.
Märtsis käivitas Ühendus Weissenstein veel kaks KÜSKi toetatud projekti: "Vabakondlik
Paide", mille sisuks oli kohaliku vabakonna algatuste toetamine läbi nelja ürituse (Kreisilinnapäev,
Kolmkõla festival, Vanalinna konverents, Kodanike Klubi, eelarve 6620 eurot) ja "Paide
kogukonnakeskuse nähtavuse parandamine", mille käigus kirjutasime kokku oma
kommunikatsiooniplaani ja lõime Tallinna tn 11 maja uue kontseptsiooni (eelarve 6480

eurot). Mõlema projekti käigus remontisime Tallinna tn 11 maja.
Märtsis koostasime ka oma visiooni Tallinna tn 9, 11, 13 hoonete kasutamiseks juhuks, kui
Paide linn asub neisse ümber kolima Järvamaa Muuseumit ja hooneid renoveerima ning
esitasime selle Paide linnavalitsusele ja SA-le Ajakeskus Wittenstein.
Aprillis toimus esimene 10-päevane säästva renoveerimise õpituba, kus õppisime kasutama
Paide SRIKi puidutöökoja seadmeid ja töövahendeid. Koolitusel osales 8 inimest, praktilise
töö käigus remontisime Tallinna 11 maja. Aprillis saime ka teada Kultuuriministeeriumi
otsuse, millega toetati rahaliselt Paide SRIKi projekti, millega soovisime alustada Järvamaa
gümnaasiumites "säästva renoveerimise" valikaine andmist.
Mais toimus kogukonnakeskuses TEDx ühisvaatamine ning korraldasime järjekordsed
"TeemeÄra" talgud Paide kogukonnakeskuses. 17. mail avasime Paide SRIKi töökoja
kogukondlikuks kasutuseks.
Juulis korraldasime 10-päevase "Vana maja remondi õpitoa", kus osales 9 inimest. Koolituse
praktilises osas remontisime Tallinna tn 11 maja.
12. juulil avati Walge Galeriis Kaija Kesa ja Helen Tago-Mullaste näitus "Sisevaated" ning
toimus Terje Toomistu loeng "Nõukogukode flower-power".
13. juulil korraldasime koostöös Paide kultuurikeskusega Paides, nn Väike-Aia rohealal
järjekordse Paide kogukondliku peo - kreisilinnapäeva, kus osales ligi tuhatkond inimest.
Augustis saime ka teada, et rahastuse sai Grundtvigi projekt "PLANT", mis tegeleb
ravimtaimedega ja kus osaleme Talutoiduklubi kaudu (eelarve 13 000 eurot).

2014
2014. aastal tegeles Ühendus Weissenstein peamiselt Paide kogukonnakeskuse arendamisega, mis
nüüdsest kannab nime Wabalinna maja.
Selle keskusega olidki seotud meie projektid ja ka omatulu teenimise eesmärgil wabakohviku
arendamine.
Jaanuaris jätkasime Grundtvig projektiga „PLANT“, korraldasime Iiri õhtu, mille eesmärgiks oli
tutvustada PLANT projekti külastust Iirimaal.
Augustis võtsime vastu projekti külalisi Saksamaalt, Itaaliast, Iirimaalt, Poolast ja Kreekast. Tegime
rabamatka, külastasime Simisalu matkamaja ja Lilleoru keskust, viisime läbi mitmeid töötubasid ja
kohtumisi. PLANT projekt jätkus 2015. aasta sügiseni.
2014. aastal alustasime projektiga Wabahüpe, mida toetas KÜSK vabaühenduste arenguhüppe
voorust toetussummaga 9 982 eurot. Projekti eesmärgiks on luua sidemed Paide Wabalinna maja ja
teiste Eesti linnade asumiseltside vahel, et sellise võrgustumise kaudu kasvatada ka Wabalinna maja
võimekust. Maikuus korraldasime Wabalinna majas Wabalinna päevad, viisime läbi talgud ja arutelud
ning soetasime oma ürituste jaoks fototehnikat, samuti kohtusime Tallinna, Tartu ja Pärnu seltsidega
Kalamaja päevadel, kus arutasime nii vabalinna võrgustiku loomine kui vabalinna lava
Arvamusfestivalil. Maikuus külastasime veel Tartus Jaan Tõnissoni Seltsi, kus jutuks oli ühistegevus ja
ka wabalinna päevadel osalemise võimalused.
19. juulil korraldasime koos Paide linnavalitsuse ja Paide Kultuurikeskusega Paides juba traditsiooniks
saanud kreisilinnapäeva ja linnaruumi töötoa, mis oli samuti toetatud mh Wabahüppe projektist ning
kus osales u 1000 inimest.
2014. aastal lõpetasime KÜSKi projekti „Paide kogukonnakeskuse nähtavuse parandamine“.

Projekti eesmärgiks on Ühendus Weissenstein uue tegevussuuna – Paide kogukonnakeskuse
tegevuse tõhustamine nii väliskommunikatsiooni (väljapaistmine kogukonna jaoks) kui ka
sisekommunikatsiooni parandamise kaudu (kogukonnakeskuse sisemise koostöö arendamine).
Projekti käigus valmis kommunikatsiooniplaan, valmistasime uue veebilehe
http://wabalinn.weissenstein.ee), võtsime kogukonnakeskuse uue nimena kasutusele „Wabalinna
maja“ ning paigaldasime hoonele vastavad sildid, samuti egime Wabalinna majas pisiremonti.
Lisaks korraldasime Wabalinna majas mitmeid kontserte ja õpitubasid ning jätkasime kunstigalerii
tegevust mitmete uute näitustega.
2014. a augustist kuni oktoobrini viisime koostöös Töötukassaga läbi tööharjutuse, milles osales 8
pikaajalist töötut. Õpetasime 50 päeva jooksul töötutele säästva renoveerimisega seotud oskusi ning
kaasasime neid vabatahtlikku tegevusse, sh kreisilinnapäeva ja Arvamusfestivali korraldamisse.
Peale nende tegevuste osalesime Arvamusfestivali ettevalmistamises ja läbiviimises, rakendasime ja
vahendasime vabatahtlikke, andsime välja KoosOleku numbreid, korraldasime Welopargi tegevust,
käivitasime wabakohvikut, mis 2014. aasta jooksul hakkas regulaarselt teenindama Wabalinna majas
toimuvaid üritusi.

2015
2015. aastal tegeles Ühendus Weissenstein peamiselt Paide kogukonnakeskuse arendamisega, mis
alates 2014 aastast kannab nime Wabalinna maja. Selle keskusega olidki seotud meie projektid ja
arendustegevus.
Korraldasime mitmeid kontserte ja õpitubasid ning jätkasime kunstigalerii tegevust mitmete uute
näitustega.
2015. aastal lõppes Grundtvig projekt „PLANT“, korraldasime töötubasid ja kohtumisi. projekt täitis
oma eesmärgi ja hinnati meeskonna poolt tulemuslikuks ja sihtrühmad ja kasusaajad olid
tulemustega väga rahul.
Samuti lõppes projekt Wabahüpe, mida toetas KÜSK vabaühenduste arenguhüppe voor. Projekti
eesmärgiks oli luua sidemed Paide Wabalinna maja ja teiste Eesti linnade asumiseltside vahel, et
sellise võrgustumise kaudu kasvatada ka Wabalinna maja võimekust ja ühistegevusi, projekti
tulemused olid ootuspärased.
Koostöös Töötukassaga viisime läbi tööharjutusei, õpetasime töötutele säästva renoveerimisega
seotud oskusi ning kaasasime neid vabatahtlikku tegevusse.
Peale nende tegevuste osalesime Arvamusfestivali ettevalmistamises ja läbiviimises, rakendasime ja
vahendasime vabatahtlikke, andsime välja KoosOleku numbreid, korraldasime Welopargi tegevust,
jätkus ka wabakohviku tegevus, mis teenindab regulaarselt Wabalinna majas toimuvaid üritusi.

2016
2016. aastal tegeles Ühendus Weissenstein peamiselt Paide kogukonnakeskuse arendamisega, mis
alates 2014 aastast kannab nime Wabalinna maja. Selle keskusega olidki seotud meie projektid ja
arendustegevus.
Korraldasime mitmeid kontserte ja õpitubasid ning jätkasime kunstigalerii tegevust mitmete uute
näitustega.
Koostöös Töötukassaga viisime läbi tööharjutuse, õpetasime töötutele säästva renoveerimisega
seotud oskusi ning kaasasime neid vabatahtlikku tegevusse.

Osalesime Arvamusfestivali ettevalmistamises ja läbiviimises, rakendasime ja vahendasime
vabatahtlikke, andsime välja KoosOleku numbreid, korraldasime Welopargi tegevust, jätkus ka
wabakohviku tegevus, mis teenindab regulaarselt Wabalinna majas toimuvaid üritusi.

2017
Ühendus Weissenstein tegutses 2017. aastal peamiselt Paides, Wabalinna majas koostöös Paide
linnavalitsuse, Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühenduse, MTÜ Walge Galerii ja MTÜ-ga
Ambifunk.
Toimunud tegevused olid: Paide linnaruumi ja hariduse mõttekojad, EV Presidendi vastuvõtmine ja
arutelu kogukondlike tegevuste teemal, näituste ja kontsertite korraldamine, koostöö
Arvamusfestivaliga ning festivali ajal vabatahtlike teenindamine, ruumide üürile andmine koolituste
ja seminaride korraldamiseks ning kogukondlikeks tegevusteks, wabakohviku tegevus.
Lisaks osales Ühendus Weissenstein raamatu „Paide 16.-18. sajandil“ väljaandmises ning arendas
Paide vanade majade ajalugu kajastavat kodulehte majalood.weissenstein.ee.
2017. aastal tehti ettevalmistusi Wabalinna maja tegevuse lõpetamiseks Paides, Tallinna tänav 9-11
hoonetes. 2018. aastal tegevus jätkub.
2018
Toimus Tallinna tn 9 ja 11 rajatud Wabalinna maja tegevuste lõpetamine, et vabastada hooned SA
Ajakeskus Wittenstein jaoks, kes kavatseb hoonetesse EASi toel üle tuua laiendatud Järvamaa
muuseumi.
3. juulil korraldasime arutelu teemal, et mis saab Wabalinna majast edasi, osales üle 30 inimese.
Suvel lõpetas oma tegevuse Wabakohvik.
Septembris korraldasime Wabalinna maja lõpupeo.
September-detsember tegelesime uue asukoha otsingutega, mis nurjusid. Seetõttu nihkus majast
väljakolimine 2019. aastasse.
2018. aasta lõpus saime SA-lt Ajakeskus Wittenstein teatise, et ruumid tuleb vabastada 2019. a
aprilliks.
2019
Märtsi lõpuks olime kolinud välja Wabalinna majast, võtnud kasutusse Rüütli 32 hoone Paide SRIKi
ajutiuse tegevuskohana ja vanamaterjali laona.
Aprillis alustasime Wabakohviku ruumide remondiga Keskväljak 12 hoones. Kohvik avati 2019. a
Arvamusfestivali ajaks.
Toetasime ka Paide SRIKi tegevust nn Norra vooru projekti ettevalmistamisel, et taotleda
renoveerimistoetust Tallinna 13 hoonele (hoone saab hoonestusõiguse alusel Paide SRIKi kasutusse).
2020
Ühendus Weissenstein peamiseks tegevuseks on Wabakohviku tegevuse korraldamine Keskväljak 12
hoones ning sellega ka võimaluste loomine kogukondlikeks kohtumisteks ning Paide SRIKi ajutiseks
tegevuskohaks. Lisaks jätkame majalood.weissenstein.ee lehe arendamist ning koostööd Paide
Gümnaasiumiga Paide ajalooga seotud teemade tutvustamiseks.

