
Seletuskiri 

 

Linnalähipiirkonna huvi ja vabaajakeskuse 

ruumiderenoveerimise ja seal läbiviidavate tegevuste kohta. 

 

Linnaäärses piirkonnas, elab pool kogu valla elanikest, kuid kogukonnateenuseid ja 

noorsootööd piirkonnas seni pakutud ei ole.  Eriti annab tunda igasuguse noorsootöö (nii 

avatud noorsootöö kui huvitegevuse) puudumine. Samas elab siin 45% kõigist valla noortest. 

1. jaan 2018. a seisuga elab Luunja vallas täpselt 4500 elanikku, kellsest 2237 (49,7%) elab 

linnaäärses (Lohkva küla, Rõõmu küla, Veibri küla) piirkonnas. Valla elanike kasvu prognoos 

näitab just selles piirkonnas elanike pidevat kasvu, kuna see on piirkond kus järjest valmivad 

uued elamurajoonid ning kavandatakse uusi detailplaneeringuid. Viimased viis aastat on 

kogukond ise võtnud eest vedada erinevaid lastele, noortele ja täiskasvanutele suunatud 

tegevusi. On loodud külaseltse ja tehake koostööd erinevate valla asutustega (raamatukogu, 

kultuurimaja, haridusasutused). 

 

MTÜ Lohkva külaseltsi poolt käivitatud ja käivitamisel tegevused 

 

1. Lohkva Lasteaiaga koostöös töötab Lohkva Lasteaias Laste Laulumaa lauluring. 

Toimib väga edukalt alates 01.03.2016. Lauluringis toimuvad ringitunnid 5 erinevas vanuse 

rühmas- alates 3 eluaastast kuni 14 aastani. Lapsi käib 5 erinevas vanuserühmas kokku 56 

last, kellega on sõlmitud lepingud. Laulumaa lauluringi tegevusi rahastatakse läbi 

tegevustoetuse, kuna tegemist on juba kolmandat hooaega tegutseva ringiga, ning seetõttu ei 

vasta huvitegevuse rahastuse tingimustele. 

Lauluringis lauldakse, tantsitakse, mängitakse rütmipille, õpitakse noote jne. Laulud õpitakse 

selgeks läbi mängu ja tantsu. 

Laulumaa käib lastega väga palju esinemas nii üritustel kui ka erinevatel lauluvõistlustel: 

Heliseva Muusika laulukonkursil, Lepatriinu lauluvõistlusel, Looduslaulu võistluskontserdil 

jne. Võistlustel on saavutatud mitmeid kõrgeid auhinnatud kohti ja tunnustusi. Suuremad 

avalikud esinemised on olnud: Luunja Mõisapäeval, Emajõe Suursoos Peipsi Järvefestivalil, 

emadepäeva kontserdil Lohkvas, Luunja valla sünnipäeval ning Luunja väikelaste jõulupeol ja 

lusikapeol, Luunja valla Koolialguse peol, Tartumaa Spordiliidu aasta preemiate jagamisel 

koos Luunjas tegutseva noortebändiga Polaris ja paljudel muudel väiksematel üritustel.  

Tegevused, mida rahastatakse Luunja valla eelarvest läbi tegevustoetuse. 

2.  Lohkva Leidurlab - alustab veebruari 2018  alguses 

(tegutseb Realiseerimiskeskuses) 

Sihtgrupp: 9-14 aastased noored. 



Põnev leidurite huviring alustab tegevust veebruarist koostöös SPARK Makerlabiga. 

Ringi tegevus on mõeldud uudishimulike 9-14 aastastele noortele, kes tahavad teada, kuidas 

jõuavad nutitelefonid taskusse, Snickersi või Marsi batoonid kooli söökla puhvetisse, pilt 

telekasse või arvutisse, elekter linna ühest otsast teise, liftid üles-alla, elektriautod iseseisvalt 

Tallinnast Tartusse või raketid Kuule jne. Seletatakse, mis on inseneeria ning kes on leidur. 

Meisterdatakse kõikvõimalikest eriskummalistest vahenditest veelgi omapärasemaid 

sõidukeid ja seadeldisi, mis aitavad aru saada keerukamatest masinatest meie ümber. 

Meisterdatakse rakette, puldiautosid, sildasid, vesirattaid jne. Õpitakse kasutama leiduritele 

igapäevaselt hädavajalikke töövahendeid ning külastatakse ka päris insenere.  

3.  Tüdrukute klubi – alustab veebruar/märts 2018 

(tegutseb Realiseerimiskeskuses) 

Sihtgrupp: 7-11 ja 12-16 – aastased tüdrukud. 

Idee on alguse saanud mõttest väärtustada Luunja valla ajalugu ja tutvustada kunagist Mari ja 

Jaan Raamoti loodud tütarlastele mõeldud Sahkapuu põllutöö- ja majapidamiskooli ja tuua 

sellest välja sirgunud mõte tänapäeva keskkonda ning õpetada noortele neidudele vajalikke 

oskusi.   

Tüdrukute klubi on koht, kus tüdrukud saavad tegeleda kõige sellega, mis tundub nende jaoks 

meeldiv ja huvitav. Õpitakse noorele neiule kasulikke oskusi ja teadmisi. Õpitakse hoolitseme 

oma välimuse eest – meikimise nippe, uusi-ägedaid punupatse ja soenguid jne. Kutsume külla 

kosmeetiku ja meikari ning juuksuri, et uusi nippe selgeks saada. Tegeleme veel kokanduse ja 

õmblemisega ning õpetame redisaini, ning kasutame loovust erinevate põnevate esemete 

loomisel ning teeme tutvust finantstarkustega. Valmistame looduskosmeetikat, õpime 

valmistame maitsvaid roogi, õpime katma lauda ja räägime toidukultuurist, teeme käsitööd 

(erinevad käsitöövõtted) ja valmistame toredaid esemeid, tutvume lilleseade põhitõdedega ja 

teeme erinevaid seadeid, õpime lillede eest hoolitsema, õpime õmblema ning kuidas ise oma 

riideid ja välimust põnevamaks muuta. Mängime ja teeme muid huvitavaid asju, näiteks 

õpime tüdrukute salakirja jne 

Kutsume tüdrukutele erinevaid persoone juttu vestma, nt psühholoogi ja seksuoloogi, 

kunstniku, kes õpetab tüdrukuid tegema tänapäevast põnevat kunsti jne. 

Korraldame erinevaid üritusi ja koosviibimisi, filmiõhtuid ja väljasõite. Tüdrukute klubi on 

koht, kus neiud saavad nautida seda, kelleks nad on sündinud. 

4. Ideest tegudeni -alustab augusti lõpust/septembrist 2018 

(tegutseb Realiseerimiskeskuses) 

Sihtgrupp: 14-19 aastased noored. 

Huviring on mõeldud noortele, kes soovivad ise õppida korraldama üritusi, projekte kirjutada, 

soovivad ettevõtlikku mõttelaadi arendada või omandada põhiteadmisi ettevõtlusest.  Õpime 

lihtsamaid projekte kirjutama, sponsorlust küsima, õpime ideid genereerima, harjutame 

meeskonnatööd, suhtlemis- ja esinemisoskust, mängime läbi ettevõtte loomise ja tegevuses 

hoidmise. Õpime arendama ideid ja tooteid ja räägime eelarvest ning turundamisest. Proovime 

mängujuhiametit ja ürituste läbiviimist jne. 



5. Improvisatsiooni- ja draamaring – alustab septembris 2018, kuid juba 

tutvustavad töötoad alustavad tegevust kevadel 2018. 

(tegutseb Realiseerimiskeskuses) 

Sihtgrupp:  7 – 19 aastased noored 

Ringi eesmärk on arendada noortes loovust, empaatiat, analüüsivõimet, eneseväljendusoskust, 

esinemisoskust, julgust ja aktiivsust. Kasutaksime aktiivõppemeetodeid esinemise põhitõdede 

õppimisel. Arutame, kuidas üle saada suhtlemis- ning esinemistõrgetest. Noored õpivad 

loovkirjutamist, millel on eesmärgistatud loogiline sisu ning haarav püant. Noorte õpihuvi 

kõrgel hoidmiseks kohtume teatrivaldkonna erinevate spetsialistidega, kes jagavad õpetussõnu 

ning kogemusi edukamaks esinemiskogemuseks. Näiteks improkomöödiaklubi Ruutu10 

liikmetega, kes valmistavad noori ette apsudeks laval. Samuti külastame erinevaid teatreid, 

teatrikoole ja korraldame sõpruskohtumisi näitegruppide vahel. 

Kasutame erinevaid improvisatsiooni- ja draamaõppemeetodeid, mida toetavad füüsiliste, 

hääleliste ja sõnaliste eneseväljendusoskuste katsetamine ja arendamine. Arendatakse lapse 

loomingulist ning efektiivset suhtlemist. Eesmärgiks omaette ei ole konkreetse näidendi 

ettevalmistamine, vaid arendada läbi mängulisuse, etüüdide ja draamaharjutuste sõnalist ja 

füüsilist eneseväljendust, lavatunnetust, loovust ning meeskonnatöövõimet, mis omakorda 

annavad võimaluse aru saada erinevatest vaatekohtadest, luua oma arvamus, kuulata 

eesmärgipäraselt ning arendada keeleoskust. Kui läbi draamategevuste tekib noortel ideesid 

või mõtteid mõne esinemiskavaga välja tulla, esinetakse sellega ka publikule. 

Kõik see kasvatab noortes kohusetunnet ning võimet hinnata ning informeerida end ja 

ümbritsevat konstruktiivselt. Draamaõpetus aitab noorel paremini aru saada väärtustest, 

probleemidest ja kultuurist tänapäeva maailmas. 

6. Fotoring- alustab tegevust septembris 2018. 

(tegutseb Realiseerimiskeskuses) 

Sihtgrupp:  10-19 a noored. 

Ringitegevuses õpetatakse kuidas fotokaamera töötab ning kuidas fotograaf pilditegemist 

mõjutada saab. Tehakse selgeks fotograafia põhitõed. Õpitakse, kuidas fotoaparaadi võimalusi 

paremini ära kasutada ja mida pildistamisel tähele panna. Katsetatakse eri valdkondi alates 

loodusfotograafiast kuni spordi ja inimeste jäädvustamiseni. Pildistatakse nii õues kui ka toas, 

käiakse pikematel fotoretkedel, arutletakse ühiselt osalejate piltide üle ning analüüsitakse 

profifotograafide töid. 

7. Robootika- alustab tegevust veebruar/märts 2018 koostöös Lohkva Lasteaiaga 

(tegutseb Lohkva Lasteaia ruumides) 

Sihtgrupp: 7-10 aastased noored. 

Robootikaring Robolo eesmärgiks on programmeerimisalaste teadmiste omandamine ja läbi 

nende 21. sajandi oskuste omandamine ja rakendamine.  

Põhitähelepanu on ringitegevuses pööratud Dash ja Dot robotite programmeerimisele. Lisaks 

Dash ja Dot robotile kasutame ka BeeBote, Blue Bote, Ozobote ja Makey Makey komplekte.  



Ringitegevus on prooviversioonina toiminud alates 2017 aasta sügisest. Ringitegevust pole 

rahastatud ja juhendaja on viinud ringitegevust läbi omal initsiatiivil, eesmärgiga selgitada 

välja laste huvi. Tänaseks on selgunud, et huvi ringitegevuse vastu on suur ja vajadus on 

käivitada ametlikult toimiv ringitegevus, kus juhendaja saab tasustatud ja tekivad vahendid 

ringitegevust suurendada. Prooviperioodi jooksul on osaletud koos Lohkva Lasteaia lastega 

Robotex 2017 võistlusel ja hetkel on käimas USA-s väljakuulutatud programmeerimisvõistlus 

Dash ja Dot robotitele, mille tegevus toimub üle interneti. 

Ringi tegemisi saab jälgida blogist https://roboloblog.wordpress.com/ 

Robootikaring Robolo registreeritakse ametlikult nutiringide registris, mis võimaldab 

Nutilaborilt taotleda toetust erinevate robootiliste seadmete ostmiseks. 

8. Pilliõpe - kapelli loomine 

(tegutseb Realiseerimiskeskuses) 

Sihtgrupp: 10 - 19 aastased noored 

Ukuleleõpe- pill on maailmas väga populaarne Havailt pärit instrument, mille põhivõtete 

omandamine on lihtne ja pakub kohest musitseerimisrõõmu. Kitarri-, lõõtsa- ja akordioniõpe 

ning flöödiõpe- õpetatakse heliredeleid, etüüde, tutvustatakse erinevaid muusikastiile.  

Huvi on tundunud mitmed noored ja  täiskasvanud ühise kapelli loomise osas. 

9.  Käsitööring 

(tegutseb Realiseerimiskeskuses) 

Sihtgrupp: 7 – 19 aastased noored 

Tutvume õmblusvõtetega, vildime, heegeldame, lükime helmeid, teeme ehteid, õmbleme 

kaisukat ja teisi toredaid esemeid, koome erinevatest stiilides esemeid, õpime 

tikkimistehnikaid jne. 

Huvitegevus täiskasvanutele 

(tegevuste läbiviimine Realiseerimiskeskusess) 

Beebikool  

Sihtgrupp: 4 kuud – 2 aastased lapsed. 

Lauldakse lihtsaid laste ja pärimuslike laulukesi, loetakse liisusalme. Mängitakse rütmipille 

(rütmimunad, kõlapulgad, kõristid, kuljused, helisevad pallid, kellukesed jne.) Mängitakse ka 

kehapillil (silitame, patsutame, plaksutame, hüpitame jne). Tantsitakse ja mängitakse!  

Õmbluskursus täiskasvanutele 

Õmblemisprotsessi käigus õpitakse tundma tööks vajalikke vahendeid, sh õmblusmasinat, 

tutvustatakse tööprotsessi overlokiga ja  triikrauaga (lähtuvalt kanga spetsiifikast). Õpitakse 

lõigete võtmist lõikelehelt. Tehakse tutvust tikkimismasinaga jne. 

Kaunite kunstide kursus 

Keraamika kursus, portselani kaunistamine ja maalimine jne  

https://roboloblog.wordpress.com/


Eakate võimlemine  

Lähenetakse on indiviidikeskselt – igaüks saab osa võtta vastavalt oma tervislikule seisundile, 

omas tempos ja raskuskoormusega, säilitades positiivse mõtlemise ja hea tuju.  

Nipiring- Ringi töös tutvutakse tarbekunsti eri liikidega, uusimate käsitöömaterjalidega ja 

erinevate võimalustega midagi põnevat ise valmistada. Kuidas kodu muuta hubasemaks ja 

mida teha erinevatel pühadel, õpime toidu tegemist, käsitööd, valmistame põnevaid 

sisustuselemente jne. 

 

Vastavalt vajadusele ja nõudlusele lisatakse koolitusi ja ringitegevusi valikusse ning leitakse 

sobilikud juhendajad. 

Lisaks ruumide valmimise järgselt pakub MTÜ Lohkva Külaselts ka avatud maja erinevateks 

tegevusteks- kohvinurk, vabaaja veetmise võimalused lastele, noortele ja täiskasvanutele. 

Olemas on piljardi, lauatennise ja muude lauamängude mängimise võimalused. Avatakse nn 

lugemisnurgake tänavaraamatukogu baasil- võta raamat, loe, tootagasi, või jäta endale ja too 

oma raamat.  Avatakse väikelaste mängutuba, kus koos vanematega saavad vabaaega nautida 

ka kõige väiksemad kodanikud. Hiljem tekib ka võimalus ruume välja rentida sünnipäevade 

pidamiseks koos köögi kasutamise võimalusega.  

Majahoidja ja tegevuste koordinaatori koht tagatakse MTÜ Lohkva Külaseltsi 

tegevustuludest. 

 

Koostas: Kaire Vahejõe, MTÜ Lohkva Külaselts 

 

 

 


