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Paide ootab
arvama

S

õnarokifestival, arvamusfestival, arvamuskultuurifestival – heal lapsel on mitu nime juba enne sündi, sest Eestimaa südamesse Paidesse arvamust avaldama ja teiste omi kuulama ootavad vabatahtlikud korraldajad alles 16. ja 17. augustil.

Arvamusfestivali mõtte algatajal Kristi Liival on olnud teistmoodi suvi. Ta on palju mööda
Eestimaad ringi sõitnud („Küll
Eestimaal on ilus!“ ütleb ta), käinud väikelinnu pidi ja põiganud
mitu korda ka oma lapsepõlvelinna Paidesse, kus sai osa Paide paepäevadest ja kreisilinnapäevast.
„Elasin lapsena Pärnu 5 korrusmajas, vanaema oli just selle taga
asuva lasteaia juhataja ja vanaisa
Paide MEK-i juhataja. Meie maja vastas oli lastehaigla, kus kopsupõletikku põdesin. Vallimäel sai
kelgutatud, Paides olid toredad
laadad. Mäletan täpselt, et olin
nelja ja poole aastane, kui ema
saatis mind esimest korda päris
üksi Paide poest rõõska koort ostma. Olin nii uhke, et võisin üksi
minna. Ja jalgrattavõistlus 1. mail
Paide keskväljakul – see oli viieaastasele kõige ägedam asi, mida
olin elus kogenud,“ meenutab ta
lapsepõlve. „Olin kuuene, kui käisin esimest korda koos vanemate
ja vanavanematega Paide restoranis lõunat söömas. Need metallist jäätisepokaalid on samuti
meeles.“
Edasi viis elu suurematesse linnadesse. Alates 1995. aastast on
Kristi töötanud suhtekorraldajana panganduses, Hoiupangast
alates kuni aastatel 2009–2012
Stockholmis Swedbanki idapoolsete riikide kommunikatsioonijuhini välja. Ta nendib, et tundis
Rootsis kõige rohkem puudust
vabatahtlikust tegevusest, kaasalöömisest. „Meil polnud seda õiget tunnet, mis see on, milles kaasa lüüa,“ ütleb ta.

Rootslaste arvamusfestival
vaimustas

2010. aasta juulis sattus Kristi
rootslaste suvemekas Gotlandil
Visbys toimuvale Almedaleni nädalale. „Rootslased kirjeldavad Almedalenit kui ühiskondlikku-poliitilist Woodstocki festivali, mis
pea pool sajandit kutsub kord aastas suvises, mitteametlikus õhustikus kokku erinevaid inimesi üle
terve riigi, alustades põhiseaduslike institutsioonide juhtidest ja lõpetades ärksate inimestega kust
iganes,“ ütleb Kristi. „Seal tund-

Arvamusfestival

Arvamusfestival on kõigile tasuta. Festivali teemade ja esinejatega tutvuda ning arvamusfestivalile ja õpitubadesse registreeruda saab veebilehel www.arvamusfestival.ee.
Lisainfot leiab sotsiaalmeediast www.facebook.com/arvamusfestival, kust saab teavet ka majutusvõimaluste ja telkimisala
kohta.

sin, mida olen kogenud mõnel
kultuurifestivalil, vaid selle vahega, et lavadel ei kõla mitte muusika, vaid ühiskonna arengu teemal
kaasa mõtlevate, kõnelevate ja kohati ka südant valutavate ärksate
inimeste mõtted, sõltumata nende päritolust või ametist.“
Järgmisel suvel viis ta Visbysse
oma toonased kolleegid Eestist,
Lätist ja Leedust ning tiksuma jäi
küsimus, kas ka Eestis oleks võimalik sellist sündmust korraldada. „Rootsis on see täiesti isetekkeline – 900 organisatsiooni tahavad Almedalenile tulla ja rahastavad seda ise,“ lausus ta.
Kui Rootsis peeti selle aasta 30.
juunist 7. juulini juba 45. arvamusfestivali, kus 2266 diskussioonil, debatil, ümarlaual, muusikalisel etteastel, tegevuskunstietendusel jne oli osalejaid 20 000 ringis, ja Soomes, kus Pori linna ja
MTV3 eestvedamisel on festivali korraldatud kaheksa aastat ja
osalejaid samuti üle paarikümne
tuhande, siis Taanis toimus samalaadne ettevõtmine kolmandat
aastat 60 000 osalejaga.
Eelmisel aastal Eestisse naastes
jõudis Kristi sõpradega vesteldes
ikka ja jälle Almedaleni juurde
ning nemad peegeldasid tagasi –
see on mõistlik mõte, teeme ära!
Sel kevadel küpses otsus teha see
Kristi armsate mälestustega sünnilinnas Paides. Vabatahtlike abiliste ring on kasvanud paarikümnelt poolesajani, õla panid alla
Paide linn koos oma allasutustega ja Järva maavalitsus.
„Me ei taha Almedalenit kopeerida, sest teisest ühiskonnast
ei saa midagi välja lõigata ja siia
kleepida. Kuid oleme saanud sealt
innustust panna kokku lapitekk
osadest, mis meile praegu sobivad.“
Sõna saab üle 120 kõneleja eri
eluvaldkondadest üle Eesti, teiste seas Artur Taevere, Eiki Nestor, Indrek Treufeldt, Jaak Prints,
Kaja Kallas, Mare Pork, Mihhail
Lotman, Roy Strider, Tarmo Jüristo ja mitmed teised.
Kristi Liiva kinnitab, et see pole eliidile mõeldud üritus. „Meie

ootused on maalähedased. Tulevad, kes tulevad ja kui palju tuleb
– mingeid numbrilisi eesmärke
me endale ei sea. Minu unistus on,
et see oleks uute ideede, uute algatuste sünni keskkond, et see festival tooks kõigisse neisse, kes arvavad, et mis nüüd minust, väikesest inimesest sõltub, julgust ja
eneseusku. Et see oleks koht, kus
korra aastas kokku tullakse ja jagatakse ning testitakse uusi ideid.“

Saab arvata ja arvama õppida

Festivalil on 19 ala, mille hulka
mahuvad lisaks arvamuslavadele
väiksemate grupiarutelude alad,
lasteala, raamatuvahetus, maailmavaatekohvikud ning piknikuala.
Pooleteise päeva jooksul peetakse Paide Vallimäel üle 40 arutelu. Võimalus on teadmisi saada
arutluskultuuri arendavates õpitubades, kõneleda vaba mikrofoni alal või üles astuda vabal laval,
kus arvamust saab avaldada kas
muusika, luuletuste, etendus- või
tegevuskunsti vormis.
Arvamuslavadelt leiab teiste
hulgas arutelu, mis on Eesti mõte; vahetatakse mõtteid, kuidas
ühiskonnaelus kaasa lüüa, mis
saab Euroopast, kas alkoholisõltuvuse juured on kultuuris, kuidas
luua koolides kiusamisvaba keskkond ja kui kallis on vaesus.
Arvamusfestivalilt ei puudu ka
kultuuriprogramm koos näituste
ja kontsertidega. Festivali esimese päeva õhtul astuvad arutelude
lõppedes Paide raekojas üles Johansonid, linna keskväljakul tuleb noorte rokkmuusikute katusekontsert ja Vallimäel näidatakse öökino. Paide kultuurikeskuses
saab vaadata Tartu kunstikooli
diplomandide töid, galeriis Walge osa saada Flo Kasearu näitusest ja Vallitornis uudistada Marge Monko videokunsti. Festivali
vabal laval on oodatud arvamuse
väljendamise kõik loovad ja kunstilised vormid.
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