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LEADER koostöö-õppereisi aruanne 

Gotland 5.–10. juuni 2016 

 

5.–10.06.2016. toimus Virumaa LEADER Koja ja Virumaa kala LEADERi koostöö-õppereis pro-

jektidega tutvumiseks ja koostööpartnerite otsimiseks Gotlandile, osalejateks juhatuse ja tegevmees-

konna liikmed. Vaatamata sellele, et Gotlandile kohale jõudmine osutus äärmiselt pikaks ning aega 

nõudvaks ja pisut ka väsitavaks, suutis saar siiski üllatada omanäolisuse ja traditsioonilisusega.  

6. juunil kell 14.30 jõuame peale pikka ringiga sõitu Tallinn-Helsingi-Turu-Stockholm-Nynäshamn 

lõpuks Visby sadamasse ning võime hüüda:“ Hej Gotland!“ ning alustame sõitu Lõuna-Gotlandile. 

Ojamaa ehk Gotland on Läänemere suurim saar, pindalaga 3140 km², saarel elab ca 60 000 elanikku 

s.h. Visbys ca 24 000. Gotlandi ajalugu algas umbes 400 miljoni aastat tagasi, kui saar asus hoopis 

teisel pool ekvaatorit troopilise mere põhjas ning jõudis rändsaarena Läänemerre. Tänapäeval tõu-

seb saar merest aastas 1 cm. Kiviaeg tõi saarele esimesed inimesed, kes jätsid maha hulgaliselt jälgi, 

kivikangrud ja laevkalmed rannikul viitavad rahvale, kellele oli laev eluliselt oluline ja tähtis võimu 

faktor. Viikingid viisid saare maailmakaubanduse keskpunkti. Nad olid väga head kaupmehed, neil 

olid kodusaarel suured talud ja kaubanduspartnerid kaugetes maades. Saarele kogunesid tohutud 

rikkused, mis peideti maapõue, veel tänapäevalgi leitakse põldudelt kulda, ehteid ja muid varandusi. 

Arvatakse et nad jõudsid Ameerikasse enne Kolumbust. Keskajal ehitati varade eest saarele kivi-

maju ja 100 kirikut peamiselt gooti ja romaani stiilis, esimesed valmisid aastatel 1150–1250, teised 

1250–1400. Praegu on alles 92 kirikut, kogukond saarel jagunebki kirikute järgi väikesteks üksus-

teks. 13. saj sai Visbyst tähtis hansalinn koos sakslaste suure huviga. Linna ümber rajati linnamüür 

koos tornidega, kerkisid suursugused kivimajad, kloostrid. Keskaja lõpus sai Gotlandi hiilgeaeg üm-

ber, pöördepunktiks loetakse Taani kuninga Valdemar Atterdagi sisstungi 1361. a. Gotland isoleeriti 

aastani 1645, kui saar taas Rootsile kuulus, nüüd hakkas elu jälle ülesmäge minema. Visby linn on 

kõige paremini säilinud keskaegne linn Skandinaavias ja kuulub UNESCO maailmapärandi ni-

mistusse. 

Saare ajalugu kuulates oleme märkamatult 

jõudnud Lojsta „hiiglase haua“ juurde, see 

on 2000 aastat vana suurpere elamu, mis 

on taastatud originaalkujul. Elas sellises 

elamus koos 50–60 inimest. Elamu juures 

näeme ka siinset vana viikingiaegadest 

säilinud lambatõugu gutefår. Peab tunnis-

tama, et tõug näeb välja vähemalt sama 

metsik kui tema kunagised peremehed. 

Lamba kohta silmapaistvalt intelligentse 

näoga olevus on sarviline sõltumata soost 

(tavaliselt on uted sarvedeta). Seda 

poolmütoloogilist lambatõugu võib kohata 

saarel harva, peamiselt Fårö saarel.  

 

Kohalik hobusetõug Gotlandsruss on väga tõenäoliselt meie Eesti hobuse lähedane sugulane, natuke 

pisem, aga väga-väga sarnane. Lojsta metsades pesitsev poolmetsik hobusekari (täkkude ligipääsu 

reguleeritakse) pidi olema omaette vaatamisväärsus, kahjuks seekord nad ennast meile ei näidanud. 

Ja jõuamegi Hemsesse. Hemse oli 2014. a aasta küla, siin ootab meid Eesti aukonsul Riina Nooda-

pera, kes andis ülevaate Leaderi rahastatud projektidest eelmisel rahastamisperioodil Hemse piir-

konnas. 
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Aukonsulaat on saarel olnud 

1990ndate keskelt. Esimene aukonsul 

oli Veljo Pärli, kes aitas Eestis aastail 

1993–1995 mereväge taastada. 

Riina Noodapera on teist põlve väli-

seestlane, tema isa Rein oli paadipõ-

genik 1944. aastast. Riina Noodapera 

on ametilt Gotlandi Maamajandus-

seltsi maaelu nõustaja. 

 

 

 

LEADER-programm toimib Rootsis 16 aastat. Rootsis on kokku 63 LEADER piirkonda, kuhu kuu-

lub ka Visby, eelmisel perioodil oli neil 4 programmi. Väga palju panustatakse LEADER projekti-

desse vabatahtliku tööga, eelmisel perioodil 233 000 ideetundi. Näiteks ehitasid vabatahtlikud eri-

vajadustega inimestele ujula. Tulevikus soovitakse arendada siin välja spordikeskus, ehitada väli-

bassein, majutushoone. Praegu oli LEADER toetusega ehitatud kunstmuruga jalgpalliväljak, toetus 

4 miljonit SEK-i ja ujula ümberhituseks saadi 6 miljonit SEK-i. Hemses on tegutsenud üle 100 aasta 

Rahvaülikool, kus toimuvad ka praegu nii rahvusvahelised kui ka suvekursused. (käsitöö, toit jms). 

Finantseerib omavalitsus. 

Teine LEADER projekt Hemses oli generatsioonivahetusprojekt, msi hõlmas ka sotsiaalseid prob-

leeme. Projekt viidi ellu koostöös Upsala Ülikooliga. Toetust saadi 800 000 SEK-i. Osales 50, pü-

sima jäid peale projekti mõned ettevõtted ja talud. 

LEADER toetuse abil projekt erivajadustega inimestele koperatiivi loomine. Toetus 2 miljonit. 

Uuriti, kuidas teha. Projekti tulemusena erivajadusega inimesed tunnetavad, et on ka ettevõtjad, loo-

vad väärtuslikku. 

Ellu on viidud ka LEADER toetuse abil 5 väikeprojekti, toetus 100 000 SEK-i. Kultuuripäevad olid 

väga populaarsed, kuid neile antakse ühekordselt toetust. 

Gotlandil samad probleemid, mis meilgi. Ka siin suletakse maal koole ning inimesed lahkuvad 

maalt linna või hoopis saarelt mujale. Ainult Visbys ehitatakse praegu veel kortereid. Paljud osta-

vad tühjaks jäänud talumajad suvilateks ning teevad need siis korda. 

Alles on veel mõned piimakarjad, rohkem on hakatud kasvatama piimakarja asemel lihaveiseid, 

peetakse lambaid. Enim on levinud gotlandsfår, hõbehalli kasukaga ja musta peaga lammas, mis on 

saadud vanema tõu ja karakulli ristamise läbi. Kauni hõbehalli lokilise karvaga nahad on nõutud 

kaup just oma siidilisuse poolest ning lugu peavad sellest gotlandlasedki, tehes oma lammaste na-

hast isegi rattasadulatele katted. Gotlandi lambapraadi peetakse sealseks delikatessiks, sest lamba-

liha on juba kasvades valmis maitsestatud, sest saarel kasvab rikkalik valik ürdisorte, mida ka lam-

bad armastavad.  

Maanteel näeb ka üksikuid jalgrattureid, kuna turismihooaeg ei ole veel alanud, liigub neid siin veel 

üksikuid. Jalgrattateid mida meil Eestis suurte rahade eest ehitatakse, saarel ei kohta, siin mahuvad 

teedele nii autod kui jalgrattad. Kellelgi ei ole kusagile kiiret. Teistmoodi käitumiskultuuri ja hoia-

kuid kohtab siin veelgi, näiteks ei tule kellelgi pähe naabrit üle trumbata miljööst välja kargava uh-

kema ja suurema majaga. 

Aastal 2007 alustati fiiberoptilise lairibaga internetiühenduse rajamist kolmes maakonnas, selle tu-

lemusena on tänaseks enamusel saare territooriumil hea internetiühendus. See projekt läks maksma 
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15 miljonit krooni. Kuigi sellest fiiberkaablist räägiti meile mitmes kohas, saime me internetti alles 

Visbys. Eestis küll Leader selliste projektidega ei tegele ja interneti levi on parem. 

Jõuame Grötlingi, siin LEADER toetuse abil nn naiste projekt. Projekt kestis 3 aastat, toetus 1,3 

miljonit. Projekti käigus uuriti vanaaja naistetöid talumajapidamises, uuringu tulemuste kohta anti 

välja raamat. 

Burgsviki lahe päästmine LEADER toetus. Laht kasvab kinni, kuna enam rannas keegi loomi pea 

ning pilliroogu ei hävitata, rand on adru täis, haiseb. Haugid ei saa tulla kudema. Mingid uuringud 

keelasid adru väetisena kasutamast, sest pidi sisaldama palju raskemetalle. Järgmised uuringud leid-

sid, et pole hullu, sobib küll väetiseks. Ranna puhastuse projekti raames tehtud 6–7 erinevat katset, 

loodud võrgustik ranna äärsete turismitalude vahel randade hoolduseks. Koostöö Saaremaa ja Ahve-

namaaga. Toetust saadud 6,9 miljonit.  

Sadamasaunaprojekt – LEADER toetusega 

ehitati kogukonnale saunahoone, mis on 

saanud populaarseks kokkusaamise kohaks 

kogukonnale. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaunist rannateed mööda jõuame Kettelviki. Aegade jooskul on kujunenud välja kõnekäänd, et kui 

satud Gotlandile siis võta mulle kaasa käiakivi. Heast Gotlandi liivakivist luisk on parim kink, nii 

arvas ka enamus meie grupist. Kelle jaksu oli rohkem võttis kaasa ka käiakivi. 

Kettelvikis on käiakivi muuseum. Suveniire-

tarbeesemeid toodab mees, kelle vanaema 

oli Eestist tulnud paadipõgenik. Kaasa osteti 

nii luiske kui jalariive. Käisime ka merean-

nas, kus võsavahel vedeleb hunnikute viisi 

kunagi Kuubale tellitud käiakive, mis siiani 

ära viimata. Samas asub ka väike tööstu-

settevõte, kus valmistatakse käiakive, kivip-

laate, majadele stukdekoore, ristimisnõusid 

jms. Sõites veidi edasi, nägime käiakivi kae-

vandamise kraave ja endisaegseid teisalda-

misseadeid. Vanasti kaeti kiviplaatidega ka 

katuseid. 
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Lõpuks jõuame Hoburgenisse, Gotlandi 

lõunatippu, mida ümbritseb meri kolmest 

küljest. Siin ootab meid Hoburgeni vanake, 

kalju, mille kuju meenutab vanamehe pro-

fiili. Jalutame ja naudime vaateid Lõuna-

Gotlandile, kellel veel jaksu, otsib rannalt 

kaasa ehtsat luisukivi.  

LEADER toetuse kaasabil on teoks saanud 

ka saarel haruldaste konnade kaitse projekt, 

samuti kollaste hanemoonide projekt. 

 

 

 

LEADER toetab sotsiaalse ettevõtluse projekte – kuna saarel on palju kiviaedu, siis projekti abil 

hooldatakse kiviaedade ümbruseid (võsa likvideerimine). Toetatakse ka päikesepaneelide ostmise ja 

paigaldamise projekte. 

Saarelt on leitud ka trühvleid ning tegeletud tootearendusega, pakutakse sellist paketti, mis algab 

trüflite otsimisega ning lõpeb nendest valmistatud (maitsestatud) 5–7 käigulise õhtusöögiga. Trüfli 

kilo maksab 700–1000 eurot. Saarel leidub ka palju karulauku, mis ei ole looduskaitse all nagu Ees-

tis. Talud müüvad oma toodangut väikestes talupoodides, kuhu võetakse ka naabrite kaupa, lisaks 

ka kunsti ja keraamikat.  

Käisime ka kirikutes. Gotlandil on 92 tegutsevat kirikut, kuigi usuelu aktiivne ei ole. Kirikute hal-

damiseks on loodud fond. Surnuaiad on ainult kirikute juures, hauad tähistatakse vaid hauakiviga ja 

kogu territooriumi eest kannab hoolt kirik, muidugi tasu eest. Uus trend on matta lahkunu tuhk ühi-

sele platsile murukamara alla ja kinnitada metallist plaadike lahkunu andmetega platsi kõrval ole-

vale seinale. Ühel surnuaial oli selleks ühishauaks paekividest laotud paat. 

Külastame huvitavat, kohalikust liivakivist ehitatud Öja kirikut, kus on säilinud vanad freskod, kes-

kaegne krutsifiks ning kaunis Öja Madonna. Saare keskaegsetes külakirikutes tekib kummaline ära-

tundmisrõõm, nii sarnased on nad meie vanemate maakirikutega. 

Võtame kõige otsema suuna Borgviki peale, sest bussijuhti hakkab kimbutama ajahäda, pärast kit-

said teid ja lennukaid kurve jõuame siiski ettenähtud ajaks tervetena kohale Katthammarsvikki, kus 

ööbime ning meid ootab juba kaetud laud Sysne väikese kalatööstuse kalatoodetega. Kuna saar asub 

ju keset merd, siis kahtlemata on saarlaste põhitoiduks olnud ajast aega kala, aga nagu meilegi Ees-

tis, pole see neile enam nii kätte saadav nagu varasemalt. 

Öömajal oleme Borgviki Katthammarsvikis. Esimese öö veetsime turismitalus, mille omanik on 

loonud oma esivanematele kuulunud nn lubjaparuni tallu. Talu sissetulekuallikaks oli lubja põleta-

mine. Kivivärav ja päikeserist olid jõuka talu tunnuseks. Abihoonetes on säilinud endisaegsed talu-

tarvikud ja sisustus. Teise maailmasõja ajal elasid seal sõdurid, peale sõda Eestist saabunud pagula-

sed. 

7. juunil lahkusime ööbimiskohast (koha taust: talukekskond, kiviväravad – näitasid talu jõukust, 

ühistualett seitse kohta koos punshijoomise lauakesega, muuseum). 

 

 



5 
 

Saabusime Östergarni. Kräklingbo endises 

koolimajas andis kohalik aktiivne pensionär 

Gunnar Bendelinandis väga elava ja emot-

sioonidest pakatava ülevaate kohalikest pro-

jektidest.  

 

 

 

 

 

 

Kohalike elanike aktiivsus tõusis kui piirkonnas pandi kinni kool ning vald pani koolimaja müüki. 

See oli võtmekoht, millest kogukond aktiviseerus ning ostustati ise koolimaja ära osta. Maja ostus 

osales 50 inimest. Hetkel on maja 100% kasutuses, seal on ruumid kohalike elanike kokkusaami-

seks (kogukonnakeskus), restoran, hambaarst ja muud ettevõtted, kokku 16 erinevat ettevõtet. Gun-

nar arvab, et nende kogukondlik ettevõtmine on edukas just selle pärast, et kohalikud elanikud ise 

on panustanud sellesse ettevõtmisesse. Kohalik omavalitsus toetas ettevõtmist seeläbi, et kohalikud 

said osta maja nii öelda osade kaupa. Nende eesmärk on arendada piirkonda, et kui ise ei tee, siis 

keegi sulle sinna tegema ei tule. Juhatuse liikmeid on MTÜ-s 11 ning kaasatud on ka näiteks kohali-

kud suured farmerid.  

Kogu eeltöö algus oli 2005. aastal kui rahvas tuli kokku ja arutati, mis on peamised probleemid, 

millega peaks tegelema. Ja leiti, et suurimaks problemeiks on vesi ning kanalisatsioon, ilma nendeta 

ei ole uusi ehitusi, inimesed kolivad ära jne. Kohalik omavalitsus lubas probleemiga tegelema ha-

kata alles 15–20 aasta pärast. Seega otsustati võtta vastutus kohaliku elu arendamise eest.  

Teostati eeluuringud huvide ja võimaluste kohta vee- ja kanalisatsiooni rajamise osas. Tegevused 

kavandati etapiviisiliselt, et millised piirkonnad enne ja millised hiljem. 

Edasi loodi lairiba internetiühendus, tänu millele on inimesed eriti õnnelikud, et saavad teha näiteks 

kaugtööd, sh Rootsi mandril elavad inimesed, kes puhkavad Gotlandil. 

Kohalik omavalitsus sulges piirkonnas ka vanadekodu ning kogukond soovis hoone ära osta, kuid 

kahjuks läks teisti ning kogukond jäi hoonest ilma. 

Piirkonna eesmärgiks on suurendada oluliselt külastajate arvu, uuendada objekte, olla professionaal-

sed ja lahked, et meie juurde tagasi tuldaks. 

Uueks ettevõtmiseks on piirkonnas kinnisvaraarendusprojekt, mille läbi tuleb piirkonda uusi ela-

nikke. Arenduse maksumuseks on üle 30 milj SEK-i.  

Külastasime piirkonda loodud biopuhastit, millel on suur võimsus. Praegu puudub veel litsents, et 

puhastist tulevat setet oleks võimalik põldudele laotada. Biopuhasti on vajalik, kuna piirkond on 

kaitsmata põhjaveega alal. Östergarni esimene suurem LEADER-projekt tehtigi veepuhastussead-

mete rajamiseks. Valminud reoveepuhasti suudab teenindada kuni 130 majapidamist.  

Leader toetus on aidanud ka kogu saare katta lairiba internetiühendusega. Pärast projektide abil te-

gevuste käima lükkamist antakse nende haldamine üle selleks moodustatud ettevõtetele. Östergarnis 

on turistidele mõeldes rajatud 5 matkarada. 

See kogukonna grupp on ainuke Rootsis, kus on olemas kogu meeskond idee väljatöötamisest kuni 

ehituse valmimiseni ja neid tuuakse teistele eeskujuks. Nägime loodud biopuhastussüsteemi. Nüüd 
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on neil eelis teiste asulate ees uute elanike ja äride kaasamiseks, 300 majapidamisel on olemas vesi-

kanalisatsioon-internet. 

Külastasime ka kohalikku sadamat, kus on 

veepuhastusjaam (puhastatakse merevett – 

eemaldatakse soolad, saadakse destilleeri-

tud vesi ning lisatakse vajalikud mineraalid, 

et saada joogivesi). Herrvikis saime ukselt 

piiluda seadmeid, millega hakatakse mere-

vett puhastama ja joogikõlblikuks muutma. 

Sellega tegeleb kohalik omavalitsus. Vee 

kuupmeetri hind jääks tulevikus 1,60 eurot 

kanti, seega suhteliselt soodne.  

 

 

 

Jalutasime sadamas, kus nägime töökoda, milles parandatakse kuni 180 tonni kaaluvaid laevu. Ka-

vas olnud Kräklingbo haugi kudemiskohti ei külastanud. Siiski saime teada, et sealne laht kasvab 

kinni ning seega vähenevad ka haugide kudemisvõimalused. Sadamas on üle 100 kaikoha. Kalapaa-

tide arv on viimasel ajal oluliselt vähenenud, kuna kala ei ole.  

Gotlandil on suur tähtsus kohalikul toidul, mida on arendatud üle 10 aasta ning see on olnud väga 

tulemuslik kuni oma toidusaadikuteni välja. Gotlandil suveperioodil otsitakse erinevaid tegevusi, 

üritusi. Keskaja päevade kõrvale on tulnud retked krimiradadel, Bergmani päevad, rahvatants jne. 

Peale lõunane Farö saar (Bergmani saar). 

Külastasime ühe perekonna lambatalu Farö Lamm kauplust, kus müügil lambaliha- ja tooted, koha-

liku trüfliga maitsestatud tooted, kohalikud konservid ja lambanahast ning villast tooted. Oli 600 

looma, kuid vähendas 200 peale, kuna kõige optimaalsem on pidada 200 looma või siis juba 800 

looma. Talu tapamajas tapetakse 1 päeval nädalas 15-25 looma. Talus töötab 2 inimest, vahel ka 

poeg. Tapamaja maksis 2,5 miljonit SEK. Ettevõte rajas endale ise tapamaja, mis võimaldab roh-

kem keskenduda lambaliha realiseerimisele. Ettevõttel ongi rõhk heal toidul. 

Enne Bergmani keskust käisime Fårö kirikus ning nägime ka Ingmar Bergmani hauda. Ta suri 

30.06.2007 ja on maetud kohalikku kirikaeda, tema soovil haua tähiseks lihtne maakivi. Bergmani 

keskus on rajatud endisesse koolimajja, mis tänu Leader toetusele on muudetud kaasaegseks Ingmar 

Bergmani elu ja tegevust eksponeerivaks keskuseks. Sealses raamatukogus on Ingmar Bergmanist 

kirjutatud raamatuid kogu maailmast ja ligikaudu 120 keeles. Väga edukaks on kujunenud Berg-

mani Nädal, mis toob saarele palju külastajaid. Üllatav oli 14 000 eurot LEADERi raha maksnud ja 

kaks aastat kestnud uuring veevarustuse parandamise võimaluste väljaselgitamiseks, mille tulemu-

sel otsustati kasutusele võtta vana kaev, millele paigaldati rauaeraldusfilter. Eesti oludes tunduks 

selline tegevus suure aja ja raha raiskamisena.  

Fårö muuseumis oli avatud pagulasteemaline näitus. Teise maailmasõja aegset paadipõgenike tulva 

saarel mäletatakse ja see on piisavalt eksponeeritud. Gotlandil võeti vastu 11 000 põgenikku. 
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Bergmani keskus: 

 Leader projekt – Mereäärsete ma-

jutuskohtade koostöö osas. Probleem, 

puudusid võimalused veetualettide raja-

miseks. Projekti käigus teostati 

eeluuringud, kus selgitati välja va-

jadused ja tehnilised võimalused (raua 

eraldamine veest) lahenduste osas.  

 Bergmani keskuse LEADER pro-

jektid – eeltööd, uuringud, raamatukogu 

rajamine, tehniliste vahendite soetamine, 

Bergmani radadel safari korraldamine 

(bussis näidatakse filmi ning looduses 

kohta, kus see filmitud on), Bergmani 

puudutavate materjalide koostamine. 

Meelde jäid järgmised olulised kokkuvõtlikud teemad: 

 Koostöö tegemine igal tasandil, keskendumine peamistele probleemidele. Huviliste välja 

selgitamine, uuringute/analüüside koostamine. 

 Turismi- ja külastuskeskkonna arendamisel on keskendumine Rootsi siseturistile, välisturis-

til on keeruline orienteeruda rootsikeelsete infotahvlite, reeglitega majutusasutustes jne. 

 Pikaajaliste protsesside käigus hoidmine, näiteks kohaliku toidu arendamine ehk jätkusuut-

likkus teemade arendamisel. Hea näide kohalike toidusaadikute kasutamine. Viimasel ajal 

on rõhk tootearendusel. 

 Ise panustamine – nii rahaliselt kui vabatahtliku töö kaudu. Väga palju on vabatahtliku töö 

puhul kasutatud eakaid, pensioniealisi inimesi, kes teevad seda väga innustunult ja aktiivselt 

ning keegi ei nurise.  

Edasi kulgesime Raukarite teele – mererannal asuvale looduskaitsealale, kus tuule ja vee koosmõjul 

olid tekkinud hiiglaslikud kivikujud nagu trollid.  

Meie majutuskoht Mavens Kappelshamnis oli väga ilusas looduskaunis kohas ning ehitised sulasid 

ümbritsevasse väga hästi. Kasutusele oli võetud ka soine ala, kus liikuda sai laudteedel. Kuna maju-

tusasutus ise toitlustamisega ei tegelenud, tegid nad koostööd kohaliku restoraniga. Lõpptulemus oli 

võrratu puhkekoht väga maitsva söögiga. Väga hea näide koostööst.  

Üllatav Gotlandi puhul oli kogukonna suur kaasatus ning et inimesed on nõus lisaks ajale panus-

tama ka rahaliselt kogukonna arendamisse. Eestis on selles osas veel kõvasti arenguruumi. Samuti 

üllatas, et hoolimata kogu saart katvast lairibavõrgust puudus vaba wifi-levi.  

Gotland on turistidele ahvatlev sihtkoht väga pika ajaloo, kauni looduse, iidse arhitektuuri ning 

lummavate maastikega. Ka kõik muuseumid, mida oli võimalik külastada, olid väga sisukad. See-

tõttu pani imestama nende väga lühike lahtiolekuaeg (11–15 või 12–16) ning suunatus vaid sisetu-

rismile. Ingliskeelset infot ei olnud, kuigi kõik kohalikud rääkisid väga hästi inglise keelt ning infor-

matsiooni tõlkimisega ei tohiks probleeme olla.  
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8. juunil alustasime Tingstäde projekti vaa-

tamise ehk kaitseväemuuseumi külastami-

sega. 

Tegelevad aastast 2005 kui Gotlandil lõp-

pes Rootsi sõjaväe tegevus. Alustati pea-

majast, hiljem osteti ülejäänud hooned. Te-

geletakse aktraktiivsuse suurendamisega, et 

külastajate arvu suurendada. Praegu on see 

aasta-aastalt suurenenud. Selleks on kirju-

tatud LEADER-isse projekt lastele mängu-

väljaku rajamiseks. Unistatakse trollidemaa 

rajamisest ja ajaoo tutvustamiseks uute teh-

noloogiate rakendamisest. LEADER pro-

jektid on olnud koostööprojektid "Kodu-

kandiga". Muuseumi maskotiks on jäär Harald I. Esimesel korrusel söögikoht, et oleks majal sisse-

tulekuid. Alumine korrus ei näidanud veel muuseumist midagi, kuid 2. ja 3. korruse väljapanekud 

täiendasid mulje väga heaks.  

Leader projektitoetusega oli paigaldatud muuseumi ette piirkonna selgitav infokaart koos peamiste 

vaatamisväärsustega. Lisaks olid muuseumi entusiastidesgt eestvedajad seotud kogu saart hõlmava 

valguskaabli projektiga, mida kiideti mitmes kohas. Kaabel koos kiire internetivõimalusega võimal-

dab saarlastel teha kodus tööd ning aitab kaasa ettevõtluse ja kogukonna arengule. http://www.got-

landsforsvarsmuseum.se/  

Ilm hakkas ennast külmemast poolest näitama ja tuli teha kostüümidraamat, et siis edasi Dalhem-

Roma raudteemuuseumi jõuda. Seal kohtusime taas Riina Noodaperaga.  

Raudtee loodi saarele 19. sajandi keskpaiku 

seoses suhkrupeedi kasvatamise ja suhkru-

tööstusega, reisijatevedu muidugi ka. Alates 

1971. tegutseb mittetulundusühing, mis tege-

leb 1973. suletud raudtee pärandi säilitami-

sega. Aastal 1953 lõpetati kaubaveod mööda 

raudteed ja asendati see veokitega. 1971. aas-

tal suleti üldse. 1976. alustati tegevust muu-

seumina.  

 

 

 

Raudtee oli enne taastamist alles vaid 1 km pikkusena ja muus osas täielikult hävinenud (raudtee-

tammid oli siledaks lükatud, nende kohtade peal oli põld). Tänu EL Leaderprogrammile saadi ra-

hastus eeluuringuteks, selgitati välja, palju on vahendeid vaja tee pikendamiseks. Tänu eeluuringule 

saadi 2007. a taotleda rahastust Saarte fondist. Kuni 2015. aastani on kasutatud 15 miljonit SEK 

LEADERi rahasid. Praegu on kasutusel 7 km raudteed, kus 4 peatust, depoo, abihooned, 4 auruve-

durit, 3 diiselvedurit, ligi 50 vagunit – kõik käigus olnud mudelid, enamus Gotlandilt pärit. Popu-

laarsemad on auruvedurid, mida hakatakse hommikul kell 7 kütma, et kell 11 sõitu alustada. Projek-

tiga sai 3 aastaks tööd 14 inimest ja 3 firmat. Pidevalt töötab 10–15 vabatahtlikku, lisaks osaleb eri-

nevatel töödel 55 vabatahtlikku, enamuses pensionärid. Vedurijuhtide oskused vastavad päris raud-

teede nõuetele. Talvel parandatakse mootoreid, värvitakse, korrastatakse hooneid, tehakse koolitusi. 

Vabatahtlikud käivad isegi mandrilt. Algul müüdi 7000 piletit aastas, praegu 15 000 piletit. Grupp 

http://www.gotlandsforsvarsmuseum.se/
http://www.gotlandsforsvarsmuseum.se/
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diiselveduriga maksab 3000 SEK, auruveduriga 6000 SEK, 120 SEK maksab täiskasvanu pilet. Ve-

duril 3–4 vagunit taga. Jõuluvaheajal sõidab päkapikurong, mis 6 tunni jooksul teenindab 2000 rei-

sijat. Jaamahoone restuareeriti selliseks nagu see oli 1940. Nüüdseks on muuseumi külastajate arv 

taas kasvama hakanud. On päkapikuraudtee ja muud temaatilised üritused. Eriti populaarne on rongi 

kasutus jõulude ajal, kui sellest saab päkapiku rong, mis viib peresid metsa päkapikuga kohtuma. 

Siis ulatub külaliste hulk paarituhandeni. Mitmeid vedureid alles taastatakse. http://www.got-

landstaget.se/engelsk.htm  

Tehakse koostööprojekte ja koostööd (näiteks tööjõubürooga, kust on aastaringselt abis vabatahtli-

kud). Inventaar on aegade jooksul süstemaatilise "jälitustöö" tulemusel saadud peaaegu täiuslikuks 

(vagunid, vedurid jne). 

Lõunatasime Dalhemi Raudteekohvikus. 

Pärast lõunat külastasime Roma kloostrivaremeid, kus toimuvad kultuuriüritused ja kuningamõisa 

ning sealseid kaupluseid. 

Lövsta. Kohtumine Gotlandi Leadertegevusgrupi esindajatega 

Gotlandi reisi kokkuvõtteks toimus Lövs-

tas kohtumine Gotlandi Leadertegevu-

grupi esindajatega. Gotlandi regioon on 

välja töötanud erinevaid programme, mis 

võeti Leader uue programmiperioodi 

strateegia väljatöötamisel aluseks. Pro-

jektid peavad tagama Gotlandi jätkusuut-

likkuse ja täitma EU sihte. 4 fondi: 

Maaelu-, Kalandus-, Regionaal- ja Sot-

siaalfond pandi EADERisse kokku, moo-

dustamaks sünergia.  

 

 

 

Erisused võrreldes eelmise perioodiga on neil, et Visby, mis varem oli Leaderist väljas on nüüd 

sees, aga saab taodelda vähem (ei saa toadelda maaelufondist, mis mooodustab multifondidest 

suuurima osa). Vahendeid on neil sellel perioodil märgatavalt vähem. Kui LEADER+ perioodil oli 

neil jagada u 150 milj SEK-i, LEADER 2007–2013 oli jagada 80 milj SEK-i, siis sellel perioodil 56 

milj SEK-i. 

2014–2020 programmiperioodi eesmärgid: 

 jätkusuutlik väikeettevõtlus - ressursisäästlik, innovatsioon, konkurentsivõime tõstmine, 

hoida alles töökohti ja luua uusi; 

 hea elukeskkond üle saared; 

 säästev energia - nt leida uusi ehitustehnikaid, tuuleenergia kasutamine, biogaasikasutamine 

autokütuseks, leida uusi lahendusi, mis peavad mõjutama keskkonda positiivselt; 

 sotsiaalsed - inimestevaheline koostöö, noorte ja laste osalus, võimaldada osaleda ühis-

kondlikus elus, kohandada ühiskonda erivajadustega inimestele. 

Gotlandi inimesed usuvad maaelu võimalikkusesse. Suvilaid ostvad inimesed soovivad investeerida 

Gotlandi elukeskkonda. Tuuleenergia katab 40% saare elektrivajadusest ja seda müüakse ka mand-

rile. Gotlandil on 900 aktiivset seltsi. 

http://www.gotlandstaget.se/engelsk.htm
http://www.gotlandstaget.se/engelsk.htm
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2 miljonit SEK on planeeritud rahvusvahelistele projektidele. Koostööd soovivad valdkondades joo-

givesi, vee kvaliteet; kalandus; leida noori, kes hakkaks kalandusega tegelema; Läänemeri; kuhu 

laevad tühjendavad oma jäätmeveed. Ühistest teemadest arutasime koostööd kutseliste kalurite tee-

mal, noorteprojekte ja ettevõtluskoostööd. 

Vajalikud väga põhjalikud eelprojektid. Ettevõtetel toetus kuni 70%, ideelistel seltsidel kuni 100 %. 

Küsides, mis Eestis paremini on, leidsime – internet. 

Mis meile Gotlandil silma jäi: suur vabatahtlike kaasatus; Leaderprojekte vedavad pensionärid; ini-

meste isiklik rahaline panustamine; põhjalikud eelprojektid. 

Üllatuseks oli Leader kaudu internetilevi tagamiseks fiiberkaabli paigaldamine, vee-kanalisatsioo-

niprojektid, mis meil on omavalitsuse ja riigi rida. 

Kohtumisel osalesid nende tegevjuht, tegevtöötaja ja juhatuse esimees Roger Lundberg. Kõik olid 

Leaderis uued inimesed. Eelmine Leader grupp tegi küll valmis uue strateegia kuid lõpetas siis tege-

vuse ja asjad anti üle täiesti uutele inimestele.  

LAGi eelmise perioodi infovihik: 

https://issuu.com/tilloss/docs/leadergotland-2015  

Väike, kuid informatiivne külaskäik mööda Visby`t ja sõitsime majutuskohta Gustavsvikis, nautima 

kohalikku gotlandi grill-lammast, mängima kubbit ja lõpuks tegime pika kokkuvõtte õppereisist. 

Kokkuvõteks tõdeti, et õppereis andis palju uusi kogemusi ning paljud huvitavad Gotlandilt saadud 

ideed on võimalik meie piirkonnas ellu viia. Äärmiselt oluliseks peeti koostöö-õppereiside puhul ka 

seda, et väljasõitudel osalevad väga erinevate LEADER gruppide liikmed, kellega on võimalik vahe-

tult kogemusi jagada. Reisilt saadud positiivne energia annab kindlustunde, et ka meie LEADER 

tegevus liigub õiges suunas ning oma ideed tuleb julgelt teostada. 

Aruande koostasid õppereisil osalenud esindajad Virumaa LEADER tegevusgruppidest: 

MTÜ Arenduskoda, MTÜ Partnerid, MTÜ PAIK, MTÜ VIKO, 

MTÜ KIKO, MTÜ PAK, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing 

https://issuu.com/tilloss/docs/leadergotland-2015

