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1 28.11.2016 Tertur Arendus 

MTÜ

Pärimusmusmuusikafestivali KOOLIFOLK korraldamine Lüganuse ringhoones Eesti 100 tähistamiseks. Projekti partneriks on  Lüganuse rkultuurikeskus - 

partneri panuseks on kultuurikeskuse ruumide kasutusele andmisele kolme erineva kooli ühisproovide läbiviimiseks. Projekti abil korraldatakse kahel 

aastal (2017 ja 2018) Lüganuse ringhoones KOOLIFOLK üritus, mille korraldamisel kaasatakse kohalike koolide õpilasi (Lüganuse Keskkool, Maidla Kool, 

Kiviõli Kunstide Kool). Eesmärgiks on Kogukonna usalduse ja kaasatuse kasvatamine läbi uue ürituse ellu kutsumise. Viko piirkonnas toimub palju üritusi, 

kuid selliseid, mille korraldamisesse oleks kaasatud koolinoored ja mille sisu pakuvad needsamad koolinoored, pole. Lüganuse Loomekastelli 

arenduskontseptsioonis on kirjas nii juunioride kui ka seenioride kaasamine ringhoone arendamisesse loomekastelliks. Eestvedajad otsustasid alustada 

koolinoortest, kelle vanemad kaasatakse kaudselt. KOOLIFOLK ürituse korraldamine on üks osa tegevustest, mida Eesti 100 tähistamiseks ringhoone 

arendamisel läbi viiakse. Nimelt nägi eestvedaja vaeva ja viis sotsmeedias infot levitades Lüganuse ringhoone Eesti 100-nda sünnipäeva Nimelt nägi 

eestvedaja vaeva ja viis sotsmeedias infot levitades Lüganuse ringhoone Eesti 100-nda sünnipäeva jaoks korraldatud mängu „Eesti 100 aaret“ 100 aarde 

hulka. Mängu saab hakata mängima 2017 aastal, mänguks on planeeritud 2 aastat ja seega, saab kuni 2018. aasta lõpuni saab kogu Eesti rahvas ja meile 

külla saabunud turistid mängida vahvat aarete jahti. Koolifolk üritusele eelnevad tegevused on järgmised: - Koolijuhtidele sisendi andmine 

huvitegevustundidesse (erinevad koorid, ansamblid, pärimuse uurijad, giidid)/ talv 2017- Koolijuhtidele sisendi andmine nii tüdrukute kui ka poiste 

tööõpetuse tundidesse/ talv 2017- Ringhoones talgud/ kevad 2017- Tahvli valmistamine „Eesti 100 aaret“ ja paigaldamine/ kevad 2017 (Lüganuse 

ringhoone valiti Eesti 100 aarde hulka)/ kevad 2017- Loomekastelli pop-up telgiga piirkondlikel rahvaüritustel Loomekastelli teenuste tutvustamine ja 

töötubade läbiviimine ning KOOLIFOLK ürituse reklaamimine. 

8813,57



2 28.11.2016 MTÜ Virumaa 

Koostöökogu

Virumaa Südame piirkond nähtavaks

Projekti eesmärgiks on piirkonna teenusepakkujate koolitamine, 

silmaringi laiendamine. Koostöö suurendamine teenusepakkujate vahel. Partneriks on MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts, kelle panuseks on Ruumide ja 

esitlustehnikaga ettevalmistus 2 päevase sotsiaalmeedia koolituse läbiviimiseks ja Veebipõhise infolehe koostamine projekti tulemustest Piirkonna 

tuntuse suurendamine läbi reklaami, messide ja laatade. Projekti tegevused ja ajakava: Virumaa Südame võrgustiku stendikujundus kahepoolne 1,1 x 

2,0 m. Stendi valmistamine 1,2 x 2,0 m, küljele taskud info jaoks ja fotokleebise trükk 2 x 1,1 x 2,0 m + lamineerimine Jaanuar – aprill 2017Stendi 

kujundus teenusepakkujate juurde ja stendide 0,7 x1,5 m valmistamine 15 tk Märts – juuni 2017 Virumaa Süda logo teenusepakkujate juurde A3 PVC 

alusel 30 tk Aprill – juuni 2017 Stend Virumaa Koostöökogu kontorisse, piirkonna infomaterjalidele 2,0 x 1,5 m Mai – juuni 2017 Kahepäevane 

meediakoolitus 20-le inimesele: kodulehed atraktiivseks, Facebook, Instagram Veebruar – aprill 2017 Piirkonna videoklippide tegemine, ürituste 

salvestamine,

turismiteenusepakkujate objektide filmimine: puhkus, seiklus loodus, madalhooajafilm, 4 videoklippi 

Mai – detsember 2017 ja jaanuar – oktoober 2018 Fotopanga loomine – materjalide kasutamine sotsiaalmeedias, infomaterjalidel, reklaamis Mai – 

detsember 2017 ja jaanuar – oktoober 2018 Turismiasjaliste kahepäevane õppereis Saaremaale August – oktoober 2018 Veebipõhise infolehe 

koostamine projekti tulemustest ja selle levitamine läbi kodulehtede ja sotsiaalmeedia Detsember 2018 Ühisprojekti eeldatavate tulemuste kirjeldus 

laiemast mõjust tegevuspiirkonnale: Virumaa Südame võrgustik on muutunud tuntumaks, tugevamaks ja tehakse koostööd. Võrgustikul on infostend, 

mida saab kasutada messidel, laatadel ja kaubanduskeksustes. Teenusepakkujad kasutavad ühtse kujundusega infostendi turismiinfo jagamiseks. 

Võrgustikuga liitunud 

teenusepakkujate juures on ühtse kujundusega logoga A3 infotahvel. Piirkonnas on läbi viidud 20-le inimesele kodulehtede koolitus ja saadud teadmisi 

kasutatakse oma kodulehtedel ja sotsiaalmeedias. Piirkonna kohta on valminud 4 videot, mida saab kasutada piirkonna reklaamimiseks. Loodud 200 

professionaalse fotoga fotopank, mida kasutatakse piirkonna tuntuse suurendamiseks, reklaamimiseks ja reklaammaterjali koostamiseks. Koostatud 

veebipõhine infoleht projekti tulemustest ja levitatud kodulehtede ja sotsiaalmeedia kaudu.

11589,13



3 28.11.2016 MTÜ Virumaa 

Koostöökogu

Noored Sohu. Partnerid: Sonda vald ja Valdus OÜ (ruumid ja tehnika seminaride läbiviimiseks) Vajadus paremini tundma õppida soid, neid uurida ja 

võtta kasutusele uute turismiobjektidena. Koostada kolme soo ja raba kaardid koos matkamarsruutidega, trükkida liikplokkkaardid ja paigutada soo 

serva infotahvlid. Anda piirkonna noortele teadmisi ja praktilisi oskusi soo ökosüsteemis retkejuhina töötamiseks läbi giidimapi, uurimis- või loovtöö 

koostamise. Tegevused ja ajakava: Kohtumised RMK, kaardimaterjali koostajate ja projektis osalejategaJaanuar – märts 2017 Soode kaartide 

koostamine ja trükise kujundamine 3 soo kohta. Liimplokkkaart 1000 tk Aprill – juuli 2017Soode kaartide koostamine ja trükise kujundamine 3 soo 

kohta Infotahvel PVC 4 mm, 1000x600 mm. 2+2+2 tk Juuli– august 2017Käsi GPS seadmete Oregon 650, digitermomeetri ja PH mõõtja ostmine Jaanuar 

–märts 2018Retkejuhtide töö tutvustamine 3-s soos 3-l päeval koos noorte õpetamisega, GPS kasutuse õpetus, retkejuhi teenus, 2 retkejuhti a ́4 tAprill 

– mai 2018 Talgud 3-s soos matkaradade tähistamiseks ning infostendide paigaldamiseks soo matkaraja algustesse September – november 2017Retk 

Uljaste sohu noorte retkejuhtide juhendamisel Juuni - juuli 2018Retk Sirtsi rabasse noorte retkejuhtide juhendamisel Juuli – august 2018Retk Virunurme 

rabasse noorte retkejuhtide juhendamisel August – september 2018 Projekti lNoored Sohu.

Partnerid: Sonda vald ja Valdus OÜ (ruumid ja tehnika seminaride läbiviimiseks) Vajadus paremini tundma õppida soid, neid uurida ja võtta kasutusele 

uute turismiobjektidena. Koostada kolme soo ja raba kaardid koos matkamarsruutidega, trükkida liikplokkkaardid ja paigutada soo serva infotahvlid. 

Anda piirkonna noortele teadmisi ja praktilisi oskusi soo ökosüsteemis retkejuhina töötamiseks läbi giidimapi, uurimis- või loovtöö koostamise. 

Tegevused ja ajakava: Kohtumised RMK, kaardimaterjali koostajate ja projektis osalejategaJaanuar – märts 2017 Soode kaartide koostamine ja trükise 

kujundamine 3 soo kohta. Liimplokkkaart 1000 tk Aprill – juuli 2017Soode kaartide koostamine ja trükise kujundamine 3 soo kohta Infotahvel PVC 4 

mm, 1000x600 mm. 2+2+2 tk Juuli– august 2017Käsi GPS seadmete Oregon 650, digitermomeetri ja PH mõõtja ostmine Jaanuar –märts 

2018Retkejuhtide töö tutvustamine 3-s soos 3-l päeval koos noorte õpetamisega, GPS kasutuse õpetus, retkejuhi teenus, 2 retkejuhti a ́4 tAprill – mai 

2018 Talgud 3-s soos matkaradade tähistamiseks ning infostendide paigaldamiseks soo matkaraja algustesse September – november 2017Retk Uljaste 

sohu noorte retkejuhtide juhendamisel Juuni - juuli 2018Retk Sirtsi rabasse noorte retkejuhtide juhendamisel Juuli – august 2018Retk Virunurme 

rabasse noorte retkejuhtide juhendamisel August – september 2018 Projekti lõppüritus, tulemuste tutvustamine piirkonna elanikele Detsember 

2018Projekti tulemused: Kaardistatud piirkonna üks soo ja kaks raba, trükitud 1000 liimplokkkaarti, paigutatud 6 infotahvlit matkaradadele ja teostatud 

kolme matkaraja märgistamine soodes. Ostetud retkejuhtide õpetamiseks, õpilaste loovtöö ja uurimistöö läbiviimiseks käsi GPS, digitermomeeter ja PH 

mõõtja. Piirkond on saanud juurde noored retkejuhid, kes suudavad piirkonda külastavatele turistidele läbi viia sooretke paikkonna kolmes soos. 

Põhikooli õpilastel valmib projekti käigus koostöös koolidega uurimis- või loovtööd, millede sisu on avalikustatud VIKO koduleheküljel ja on kõikidele 

huvilistele kättesaadav. Projektis osalevad gümnaasiumiastme ja täiskasvanud noored koostavad käsitletavate soode kohta giidimapi ja on valmis 

tutvustama piirkonna soid turistidele. Giidimapp koosneb:1. Retkejuhi kutse- eetika ja seadusandlus;2. Planeeritava retke marsruut ja ajaline kestvus; 3. 

Soo ökosüsteemi sisuline kajastus (taime- ja loomaliigid, keskkonnanäitajad, rahvapärimus ja ajalooline taust);4. Tänapäev ja tulevikunägemus; 5.Seoste 

leidmine ja vaba vestlus turistide grupiga (empaatia)

6969,54




