TORI VALLAVOLIKOGU KULTUURIKOMISJONI LAIENDATUD
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3
Protokolli lisa 1 osalejate nimekiri.

Tori vald

Sauga alevik

25. aprill 2018

Algus kell 15.30 lõpp 17.40
Toimumise koht: Sauga Avatud Noortekeskus
Juhataja: komisjoni esimees Mart Ruumet
Protokollija: Vilja Alamaa
Osalesid komisjoni liikmed: komisjoni esimees Mart Ruumet,Argo Juske, Urmas Parts ,Vilja
Alamaa, Kristi Kivisaar, Anneli Uustalu, Ain Miilberg, Marge Lumisalu, Velle Rohelpuu.
Puudus: Ants Lopsik, Andra Sõmer
Kutsutud: Abivallavanem Jana Malõh, kultuurinõunik Mart Tõnismäe, spordinõunik Agris
Juhkov
Koosolekust võtsid osa : Evely Pajula (Are), Piia Salundi (Sauga), Jaan Stolts (Sauga), Viivi
Palmissaar (Sindi), Merike Teppan-Kolk (Sindi)
Päevakord:
1.Tori valla kodukandipäev
Mart Ruumet: Tori vallas on toimunud traditsiooniliselt igal aastal kodukandipäevad, mille
ilus traditsioon võiks jätkuda ka meie suurvallas, et luua ühtekuuluvustunnet ja väärtustada
küladevahelisi kooskäimisi.Eelmisel komisjoni koosolekul tegime ettepaneku 14.juulil 2018
aastal viia läbi kodukandipäev Toris, kus sel ajal 13.-15..juulil toimub üritus Tori Ööd ja
Päevad.
Kõige eelistatum paik ürituse läbiviimiseks oleks Tori Põhikooli staadion ja õueala.Sellega
jääks ära ka erinevate kommunikatsioonide probleemid – tualetid, vesi jm.Samuti vihmase
ilma korral on võimalik osa tegevusi läbi viia koolimaja ruumides.
Kodukandipäevadele on oodatud vallarahvas ja kõik teisedki, kes tunnevad endid selle
paigaga seotud olevat.Päevas peaks olema nii meelelahutuslikke kui ka sportlikke tegevusi
igale eale ja võimalikult erinevatele tegevusgruppidele.

Argo Juske: Kodukandipäev peaks jätkuma alates 2019 aastast nn minema külakorda st üritus
hakkaks liikuma erinevates suurtemates Tori valla piirkondades. Alustada võiks juba sel
sügisel, kogudes erinevate väljapakutud tegevustega kogukonnale punkte, näiteks
mälumänguturniiril osalemine.
Mart Ruumet: Jõgi läheb kooli kõrvalt mööda, seal on võimalik supelda ja kaasata üritusele
veealasid, mis on eriti atraktiivsed, näiteks kanuudega köievedu.Kuna Toris asub ka Tori
Matkakeskus, on võimalik kanuude rent.Samuti võiks teha vetelpäästjatega koostöös uppujate
päästmise ja esmaabi andmise koolitust.
Kristi Kivisaar: Peaksime ikkagi endale selgeks tegema, kas viime läbi spordipäeva või
perepäeva.Tegelikult peaks olema mõlemale võimalus.Lapsed, käsitöö ja külade tegevuslaat,
külade kohvikud jm – kõik peaks olema haaratud.
Jana Malõh: Hea idee oli autoorienteerumine, sellega peaks edasi minema ja sel päeval enne
Tori üritust andma võimaluse autoinimestel see rada läbida.
Mart Ruumet: Alati on kõige populaarsem spordiala olnud võrkpall, millega tuleks
jätkata.Tuleb reglementeerida, kui suured on võistkonnad, mis alusel need moodustatakse
jms. Suurt huvi pakub kindlasti orienteerumismäng.
Kristi Kivisaar: igas piirkonnas on noori jalgpallureid, võiks teha jalgpallivõistlused, mis toob
kaasa ka palju lapsevanemaid jt pereliikmeid.
Agris Juhkov: Võiks olla ka sportlikud õppetoad e.tegevustoad.Õpitubadesse kutsume
õpetama tuntud sportlased, parim oleks meie vallast pärit sportlased.
Koosolekul arutati erinevaid võimalusi ja variante hea ürituse läbiviimiseks, et oleks haaratud
kõik tegevusgrupid.
Veel erinevaid ettepanekuid:
Lastele: mängujuht (mustkunstnik, kloun, hobused, erinevad perevõistlused, lastehoiunurk
Noored: discgolf, paintball
Toitlustusala: jäätis, suhkruvatt, erinevad toitlustajad. Kas külad tahaksid kohvikuid teha?
Grilliala: kas rahvas tahab ise grillida, sel juhul tuleb leida grilliahjud ja vahendid. Või viia
läbi grillivõistlus, mis alati tekitab rahva hulgas elevust?
Kultuurne ala: kas teha ja kuidas teha, võiks olla näiteks kell 15.00-17.00 kultuuriprogramm,
kus anda võimalus esineda erinevatel kultuurikollektiividel
Koosolekul osalejad otsustasid ühehäälselt:
1.Nimetada 14.juulil toimuv kodukandipäev TORI VALLA SUVEPÄEV
2.Alaliikide kaupa valida päeva organiseerimisega tegelevad üldjuhid, kes valivad endale
meeskonnad.
3.Otsustati, et peaorganiseerijaks valitakse Jana Malõh, Mart Tõnismäe ja Agris Juhkov.
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