KAASAVA EELARVE ETTEPANEKU ESITAMISE VORM
1.

Ettepaneku esitaja nimi, isiku- või registrikood, kontakttelefoni või e-posti aadressi
Ragnar Tiiter, 38305085224,
+37255604346,
ragnar@kreisi.ee

2.

Ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu)
Kissa Jaanipäeva 40. aastapäeva tähistamine 23.06.2019.
Minu vanaema Valve Põldmaa on 40 aastat tagasi loonud kohaliku traditsiooni korraldada
oma talus, iseenda kätega loodud pargis Jaanipäeva. Traditsioonide hulka kuulub
tulesüütamine Simuna kiriku juures, 4km pikkune jooks lippude ja tõrvikutega Simunast
Sireveresse(vana nimega Kissa), lõkke süütamine, külakiik, traditsioonilised mängud ja
tantsud. Vanaemal täitub järgmisel aastal Juunis väärikas 91. sünnipäev siis selliseid
traditsioone ja inimesi peab meeles pidama ja tänapäeva noortele traditsioone edasi
andma.

3.

Ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Vinni valla vajadusele
ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on
ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Vinni valla eelarvest vajalik ja
oluline)
Traditsioonid, ajalugu ja päritolu on riigi ja kogukonna jaoks väga tähtsad ja neid tuleb meie
järeltulevatele põlvedele edasi anda. Simuna kihelkonnas, Sireveres (Kissa küla vana
nimega) on järjepidevalt korraldatud juba 39 aastat Jaanipäeva ning see üritus andis omal
ajal lootust, et saame kunagi vabaks ja et meie lapsed ei unustaks millised uhked
traditsioonid meil on. Et Vinni valla maapiirkondades ei kaoks traditsioonid, elu ja kultuur
tuleb selliseid sündmusi tähistada, mis on omal ajal aidanud rahval püsida ja optimistlikult
tulevikku vaadata.

4.

Idee kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas
ettepanek on investeeringu puhul teostatav eelarveaasta jooksul.
23.06.2019 toimub 40. Kissa jaanituli, mis on teostatav 2019 eelarveaasta jooksul. Plaanis
on koostada tutvustav film ajaloost ja välja anda mälestusteraamat varasemalt toimunud
pidudest.
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5.

Sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse
avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised
tunnused)

Sihtrühmaks on Vinni valla elanikkond noortest kuni penisoniealisteni. Kõik kes hindavad
traditsioone, mänge, head muusikat ja pidu.

6.

Eelarve ehk ettepaneku hinnanguline maksumus, võimalusel koos hinnapakkumis(t)e
või maksumuse kalkulatsiooniga
Eelarve hinnanguline maksumus on 7940.- EUR. Eelarve kalkulatsioon koos filmi
hinnapakkumise, mälestusteraamatu hinnapakkumise ja õhtujuhi ja esinejate
hinnapakkumistega on lisatud eraldi kirja manuses.

7.

Muu oluline info, ettepanekut iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, kirjeldus
sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada)
Kissa Jaanitule ja Eesti lipu lugu: http://blog.maaleht.ee/parnumaa/?p=1431
Traditsioonilise Lipu jooksu teekond Simuna Kiriku juurest Kissa parki: teekonna link
Lisatud fotod esimesest jooksust, autode kolonnist, tule süütamisest, traditsioonilistest
laste mängudest ja tänapäevast. Samuti pildid hilisematest pidudest. Foto ja filmi materjali
on palju mida koguda ja see aitaks samuti säilitada Vinni valla väärikat ajalugu tulevastele
põlvedele.
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