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Tutvustusring
Huviharidus, sport, noorsootöö, MTÜ-de tegevus Tartu, Laeva, Puhja ja Tähtvere vallas:
Rein L.: igas vallas on midagi head, oleks vaja võtta igast vallast parim, liita need ja
hakata neid üksteisele propageerima, noortesport on see, mida võiksime omavahel
jagada. Lähiajal on ees kohtumine Olümpiakomitee presidendiga, et rääkida noorte
huviharidusest, et lapsi hakkaks juhendama kvalifitseeritud treenerid, kui suures osas
tuleks riik selle taha
Tartu vald on teinud spordikoolis lisaks kooli kehalise kasvatuse tundidele huviringid 1. –
5. klassini 2-3 korda nädalas, selleks on võetud tööle inimene, kes tegeleb 3. aastat
spetsiifilisemalt laste üldfüüsilise arendusega, kõik lapsed saavad soovi korral iga päev
kehalise kasvatuse tundi. Ühinenud vallas võiks olla üks suur spordikool, milles töötavad
treenerid töötaksid vajaduse korral valla erinevates piirkondades (ühinevates valdades),
nii saaksid ka praegu töötavad treenerid ja kehalise kasvatuse õpetajad täiskoormuse.
Prioriteediks poleks mitte tulemused vaid protsess.
Sporditegevust võiks propageerida ka teistes külades (külade vahelised võistlused)
Võistlustel oleme kasutanud oma inimeste seast päeva-/õhtujuhte ja muusikalist
meelelahutust pakkuma muusikakooli või Väägvere puhkpilliorkestrit. Peale trenni
saavad lapsed valla bussiga koju.
Tähtvere vallalt võiks üle võtta oskus, kuidas võistlusi läbi viia.
Kaja R.: Tähtvere vallas on käinud erinevaid treenereid aga väikse kooli tõttu vaibub huvi
ruttu.
Kristina Ermel tutvustas huvihariduse võimalusi Puhja vallas: On kolm tiheasustust –
Puhja alevik, Ulila alevik ja Rämsi küla. Puhjas on seltsimaja ja oli noortekeskus. Ulilas ja
Rämsis on samuti oma keskus koos raamatukogudega.
Puhja valla probleemiks on küladevaheline nõrk koostöö, igaüks tegutseb omaette,
erinevate maakonna valdadega on koostöö parem. Koolis on tugev huviharidus, sellesse
panustatakse palju. Algklassides on ujumisõpe. Gümnaasiumi kaotamise mõju pole veel
märgata, hirmud olid enne teadmatusest suured. Puhja noortekeskus on teinud väga
edukaid projekte, (ka rahvusvahelisi) ja väljasõite, kuhu on kaasatud ka kõrvalkülad
Pärast nelja aastast omaette tegutsemist läheb noortekeskus kooli alla. Tegevus ja
osalemise aktiivsus on sõltunud juhendajast
Vallas on mitu aktiivset MTÜ-d, mis on loodud terve kogukonna arendamiseks. Väga tubli
on Puhja Strohh, Ulilas ja Rämsis on ka MTÜ-d kohalike kogukondade arendamise
toetamiseks. Vald võiks heas mõttes MTÜ-sid heas mõttes rohkem ära kasutada, näiteks
paluda neil projekte kirjutada kohaliku elukeskkonna parandamiseks.
Kaja R.: Kirjutan umbes 95 projekti aastas ilma MTÜ-ta. Minu soov on, et kõik senised
Tähtvere valla medaliüritused jätkuksid ka pärast valdade ühinemist.

Helin V.: Tartu vallas pole ei noortekeskust ega kultuurikeskust
Kaja R.: Ka Tähtvere vallas pole kultuurimaja, on küll ilusad üritused, mida viiakse läbi
koolimajas aga rahvast käib sinna vähe.
Kristina E.: Ei pea olema ruumid või maja spetsiaalselt ühele sihtgrupile. Rahvas ei oota
luksuslikke ruume vaid maja või ruumide mitmekülgset kasutusvõimalust erinevate
sihtgruppide jaoks. Puhjas on ilusad remonditud ruumid vaid noortele aga Ulilas palju
parema külastatavusega tagasihoidlike ruumidega kogukonnamaja, mida kasutavad
erinevad sihtgrupid – beebid, noored, tööinimesed, eakad. Rämsis samuti väike majake
kogukonnakeskusena, kuhu on koondatud ka sotsiaalteenused
Kristina E.: Puhja vallas on üks raamatukogu ja kaks harukogu, toimib väga aktiivselt valla
raamatukogude vaheline raamatu laenutus. Ka aruandlus vaid üks ühine.
3.
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Raamatukogud võiks kõik alles jääda. Nelja valla peale on neid 6 – Puhja vallas 3, Tartu
vallas 6, Tähtvere vallas 1 ja Laeva vallas 1 . Eriti olulised on ääremaa raamatukogud, mis
on samuti kogukonnakeskused - elu hoidjad. Postipunkt on Ilmatsalu raamatukogus.
Võiks ju olla raamatukogus ka teisi tegevusi või teenuseid (noorte-, kogukonnakeskus)
aga riik toetab raamatukogusid raamatuostu rahadega ja ei toeta midagi, mis pole
raamatukogu
Sporditeenused:
Tartu vallas on spordiringid tasulised, selleks on välja antud osalejakaart
Tähtvere vallas on spordiringid tasuta, jõusaal – 1 €
Puhja vallas, Ulila jõusaalis lapsi üksi ei lasta, neile on ka tasuta, täiskasvanutele 1 €.
Puhjas, kus oli ka treener oli kontole kuumakse, nüüd vastutavad korra ja seadmete
korrasoleku eest MTÜ Puhja Strohhi mehed, kes ise ka trennis käivad.
Kokkuvõte:
 Kõik neli valda toetavad MTÜ-sid kohalikku elu arendavate projektide omaosaluste
maksmisel.
 Koit P.: Laeva valla kodulehel on link Haldusreform, kust leiab temaatilist infot ja Re
Tv poolt tehtud nelja valla haridus- ja kultuuriteemat tutvustavad videod. Tulemas on
nelja valla ühine leht ühinemistemaatilise infoga. Üks enne jaanipäeva ja teine
sügisel.
 Emajõe mängusid ei tohiks ära suretada, peame ise kaasa mõtlema, uusi alasid sisse
tooma, et oleks põnev. Mängude kestmine on meie enda kätes.
 Raamatubussi peale võiks mõelda.
 Tähtvere, Puhja, ja Tartu vallas käib „turubuss“, mis viib inimesi regulaarselt turule,
Laeva vallas on see päevakorras.
 Järgmiseks korraks kaardistada neljas vallas olevad traditsioonilised kultuuriüritused,
spordiüritused, raamatukogud, konkursid.

Järgmine kohtumine toimub 9. mail Tartu valla spordihallis kell 13.00
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