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1. SISSEJUHATUS
1.1

Sisu

Tori Rahvamaja arengukava hõlmab perioodi 2015-2018.

Tori Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) arengukava on dokument, mis fikseerib rahvamaja
hetkeolukorra, määrab arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava ning arengukava
uuendamise korra. Rahvamaja arengukava lähtub rahvamaja põhimäärusest ja Tori valla
arengukavast.
Arengukava õiguslik alus on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS), mille § 37
kohaselt peab kehtiv arengukava alati hõlmama vähemalt kolme eelseisvat eelarveaastat.
Vallavolikogu vaatab valla üldise arengukava üle iga aasta oktoobriks ja teeb sinna vastavad
parandused ja täiendused, arvestades seejuures valdkondlike arengukavadega.

Arengukava on aluseks valla eelarvestrateegia koostamisele, investeeringute kavandamisele,
nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele ning laenude võtmisele. Kõik seaduse
alusel vallale kohustuslikud valdkonnapõhised arengukavad, valla arengukava ning
üldplaneering peavad olema omavahel seotud ning ei tohi olla vastuolus.
Rahvamaja arengukava vaadatakse üle iga aasta 15. oktoobriks. Ettepanekuid arengukava
muutmiseks võivad teha rahvamaja juhataja, Tori Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus),
volikogu ja teemast huvitatud isikud. Muutmise ja uuendamise ettepanekud arutatakse läbi
vallavalitsuses ja volikogu vastavas komisjonis.

Arengukava muudatused kinnitab Tori Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu). Dokument on
aluseks arengute elluviimisel ning eelarvete, investeeringute ja teiste rahvamaja tegevustega
seotud kavade koostamisel.
Valdkonna arengute kavandamisel tehti koostööd vallavolikogu vastavate komisjonidega,
vallavalitsusega ja muude asutuste organisatsioonide ja isikutega. Arengukava koostamisel ja
kokkukirjutamisel kõrvalist abi ei kasutatud.
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Arengukava ülesehitus.

1.2


Esimene osa - SISSEJUHATUS
Esimeses osas antakse ülevaade, miks on asutusel arengukava vaja, millest
lähtub ja mis perioodi arengukava hõlmab.



Teine osa - TAUST
Teises osas antakse ülevaade asutuse ajaloolisest kujunemisest, kirjeldatakse
hoonet, milles asutus töötab, tutvustatakse asutuse üldandmeid.



Kolmas osa - EESMÄRK JA ÜLESANDED
Kolmandas osas kirjeldatakse eesmärke, kuhu asutus tahab välja jõuda ja mis
ülesandeid täidetakse nendeni jõudmiseks.



Neljas osa - ARENGU KAVANDAMINE, ÜLESANDED EESMÄRKIDE
TÄITMISEKS
Neljandas osas näidatakse ära kuidas plaanitakse visiooni realiseerida.



Viies osa - TEGEVUSKAVA
Viiendas osas on tegevus lahti seletatud tegevuskavana, kus on kirjas
tegevused ja kuidas neid ellu viiakse.



Kuues osa - ARENGUKAVA MUUTMINE JA UUENDAMINE
Kuuendas osas antakse ülevaade arengukava muutmisest ja uuendamisest, mis
ajaks on vaja arengukava üle vaadata, kes võib ettepanekuid teha arengukava
muutmiseks ja kus need läbi arutatakse.

1.3

Sissejuhatus arengukavasse

Maakultuuri tulevik sõltub seal elavate inimeste ühisest tahtest. See tahe peaks väljenduma
kohapeal kultuuripilti kujundavate eri tasandite ja huvigruppide kokkuleppes kõige
olulisemates küsimustes.
Tori Rahvamaja arengukava on kokkulepitud eesmärkide ja tegevuste süsteem, mille abil
püütakse saavutada kõikide jaoks paremat resultaati tulevikus.
Meie arengukava peaks kasu tooma eelkõige rahvamajaga nii otseselt kui kaudselt seotud
inimestele. Oluline on, et inimesed, kes Tori Rahvamajas nii ise tegijatena kui ka tehtu
nautijatena koos käivad, tunnetaksid aasta aastalt pakutud võimaluste kvaliteedi pidevat
paranemist.
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Tori kultuuritegijatele on oluline olla konkurentsivõimelised ja edukad, millega nad tagaks
siinsetele elanikele kvaliteetse elu- ja puhkekeskkonna.
Et saavutada edu, on lisaks kõrgetele eesmärkidele vajalik toetuda oma kultuuri eripärale ja
unikaalsusele, olla valmis õppima ning olema innovaatilised.

Tori Rahvamaja arengukava on vaja selleks, et:
1. Kujundada tulevikku eelkõige oma soovide kohaselt.
2. Suunata ressursse ja energiat vajalikesse kohtadesse tulemuslikumalt ja
efektiivsemalt.
3. Tagada rahvamaja stabiilne areng.
4. Tagada kultuuritegevuse järjepidevus ning aktiivsus.
5. Tagada kultuurimälu säilimine tulevastele põlvedele.
6. Põhjendada taotlusi omavalitsuse- ja riigieelarvest toetuste taotlemisel ning muuta
kultuuritegevus võimalikult atraktiivseks nii erainvestorile kui välispartnerile.
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2. TAUST
2.1

Ajalooline taust

Hoone on ehitatud aastal 1838. 1883 aastal asutati Toris laulu- ja mänguselts "Salme".
Esimene teadaolev ümberehitus tehti 1905a. "Salme" seltsimaja tarvis seltsi oma jõuga. Vald
müüs talle oma vana magasiaida. Raudkivihoone lihtsad aidauksed varjati veneetsia akent
meenutavate kaaravade reaga, mis laia krohviribaga viimistleti. 1905a. suruti seina ka kaks
uut ristkülikukujulist akent ja lisati lõunapoolsesse otsa telliskividest juurdeehitis. 1929a.
projekteeriti põhja osa ümberehituse käigus kahekordseks. Selts sai juurde riidehoiu- ja
jalutusruumid, piletikassa, üles einelauaruumi, majahoidja korteri. Selles majas on üles
kasvanud kunstnik professor Voldemar Haas.

2.2

Hoone

Tegevuseks pakuvad võimalusi: fuajee, 120ne kohaline saal, 1. ja 2. korrusel asuvad ruumid
koosolekute ja koolituste korraldamiseks ning erinevate ringide tööks. Rahvamaja teenindab
Tori valla kõiki külasid, mille elanike arv on kokku ca 2 400 elanikku. Hoone üldine
seisukord on rahuldav. Maja on renoveeritud 1996 aastal. Olemas on tuletõrje- ja valvealarmsignalisatsioon. Rahvamaja esimese korruse elektrisüsteem vajab renoveerimist. See tagab
võimalused lavavalgustuse kompleksse lahenduse teostamiseks ja vajaliku valguspargi
töölerakendamiseks. Samuti vajab lähemal ajal uuendamist köögiplokk, WC-d, fuajee ja 2.
korrus. Saali ventilatsioon on puudulik. Väljaarendamist vajab rahvamaja õu (siseõu),
erinevate vabaõhusündmuste korraldamiseks.

2.3

Sisuline töö

Huvirühmad (01.10.2014 seisuga):


Tori Segakoor (aastast 1867), 30 lauljat



Tori Segarahvatantsurühm (aastast 1984), 20 osalejat



Jõesuu Külateater, 10 osalejat



Selja Lauluseltsing (aastast 1999), 15 osalejat



Teater TRET (2004), 10 liiget



Eakate klubi "Kanarbik", 30 liiget
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Tori naisseltsing "Lained", 10 liiget

Sidusrühmad (võimalikud koostööpartnerid ja rahvamaja tegevusest huvitatud inimesed ning
asutused).


Tori Rahvamaja poolt korraldatud kultuurisündmusi külastavad Tori valla elanikud.



Tori valda külastav turist Eestist ja väljastpoolt Eestit.



Turismiteenuseid pakkuvad ettevõtjad



Tori valla territooriumil tegutsevad kultuuriseltsid ja -seltsingud.



Teised Pärnumaal tegutsevad kultuuriasutused, nende kollektiivid ja töötajad.



Tori valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad.



Tori Vallavalitsuse teised allasutused: kool, lasteaed, raamatukogud, muuseum,
sotsiaalmaja.



2.4

Tori Vallavalitsus ja Vallavolikogu.

Rahvamaja üldandmed

Aadress: Võlli tee 4, Tori alevik, Tori vald 86801 Pärnu maakond
Telefon: +372 446 6997, +372 5335 9496
Rg-kood: 75011760

E-post: rahvamaja@torivald.ee
Koduleht: www.torivald.ee/rahvamaja
Tori Rahvamaja asub Tori vallas Tori alevikus ja rahvamajas töötab kaks inimest, rahvamaja
juhataja ja koristaja.
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3. EESMÄRK JA ÜLESANDED
3.1

Rahvamaja eesmärgid

▪ Põhieesmärk: Tori Rahvamaja on kogukonda teenindav, vajadustega ja võimalustega
arvestav kultuuriasutus.

3.2
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rahvamaja ülesanded:
rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
kohaliku kultuurielu edendamine;
kohalikele elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja
vabaharidusliku koolituse korraldamine;
kursuste ja õpiringide korraldamine;
taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine;
kohaliku seltsielu edendamine;
professionaalse kunsti vahendamine;
koostöö piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude asutuste ja
organisatsioonidega paikkonna kultuuri- ja hariduselu korraldamisel.
elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine;
kultuurisündmuste korraldamine.
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4. ARENGU KAVANDAMINE, ÜLESANDED EESMÄRKIDE
TÄITMISEKS
Areng on olemasoleva olustiku parendamine. Asutuse väga erinevad ja mitmekesised
eesmärgid ja tegevusvaldkonnad räägivad toimunud arengust. Tehtud töö analüüs ja
koostöö viivad arengut edasi.
▪

Arenguid kavandatakse vastavalt arengukavas püstitatud eesmärkidele ja viiakse ellu
väljatöötatud arengukava alusel.

▪

Rahvamajas on 2 töötajat.

▪

Rahvamaja teeb koostööd vallavalitsusega, valla hallatavate asutustega, Pärnumaa
Rahvakultuuri Keskseltsiga (PRAKS), Eesti Rahvamajade Ühinguga (ERMÜ), Eesti
Harrastusteatrite Liiduga (EHL) ja teiste organisatsioonidega.

▪

Rahvamajal on volikogu poolt kehtestatud hinnakiri.

4.1

Missioon

Tori Rahvamaja on kultuuriasutus, mis pakub inimestele võimalusi leida tõelisi väärtusi
iseendas läbi kultuuriliste elamuste rakendada ja arendada oma andeid läbi kultuuritegevustes
osalemise.
Sellesse missiooni on koondunud Tori valla kultuuri arengus olulist rolli mängivad
organisatsioonid ja inimesed, kelle tegevuse läbi kujundatakse piirkonna kultuuripilti,
säilitatakse mälu ning hoitakse alles traditsioone.

4.2

Visioon aastaks 2018

Tori Rahvamaja on aastaks 2018 igas eas sihtgruppidele võimaluste pakkuja neile
huvipakkuvaks, loovaks ja harivaks tegevuseks.
4.3

SWOT analüüs

Tori Rahvamaja hetkeolukorrast konkreetse ettekujutuse saamiseks viidi läbi rahvamaja
tugevusi ja nõrkusi ning väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohtusid kajastav analüüs.
Läbiviidud avalikul koosolekul koostatud analüüsi tulemuste põhjal on koostatud kokkuvõtlik
koondtabel (tabel 1).
Tori Rahvamaja kõige tugevamaks küljeks on inimesed, kes on huvitatud Tori Rahvamaja
tegemistest.
TUGEVUSED (strengths)

NÕRKUSED (weaknesses)
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▪ aktiivselt tegutsevad kollektiivid ja
huviringid
▪ erialast haridust omavad ringi- ja
kollektiivijuhid
▪ koostöö valla hallatavate asutustega
▪ aktiivne tugev juht
▪ erinevad kultuurisündmused ja
huviringid
▪ traditsioonilised sündmused
▪ rahvamaja ruumides tegutseb Tori
Muuseum
▪ oskus olla nähtav vallas, maakonnas,
vabariigis ja väljapool vabariiki
VÕIMALUSED (opportunities)
▪ täiendava rahastuse leidmine
▪ fuajee ümberehitamine
▪ välja ehitada sisehoovi välilava/terrass
▪ lava (poodiumid)
▪ näitlejate garderoobi ehitamine vana
kinoruumi kohale/dušširuum
▪ kohalikud aktiivsed noored
▪ rahvamaja ruumides asub i-PUNKT

4.4

▪ vähene algatus lisaressursside leidmisel
▪ materiaal-tehnniline baas ei vasta nõuetele
▪ lava puudumine
▪ puudub dušš, esinejate garderoob
▪ saali ventilatsioon puudulik
▪ viidastuse puudumine
▪ sisehoovi välilava/terrass
▪ parkla valgustus
OHUD (threats)
▪ kõnnitee puudumine
▪ kohalike rahvamajade vähene väärtustamine
▪ riikliku/maakondliku huvi kadumine
▪ kohaliku omavalitsuse vähene võimalus,
motivatsioon
▪ töötamine väljaspool valda (keeruline
huviringide ja kollektiivide töökorraldus)
▪ ühiskonna vananemine

Eesmärgid ja arengusuunad

4.4.1 Saavutatavad põhiväärtused
▪ Tori Rahvamaja on kogukonda teenindav, vajadustega ja võimalustega arvestav
kultuuriasutus.
▪ Tori Rahvamaja jääb asutuseks, mis on Tori piirkonna identideedi ja üks osa
maakondliku identideedi säilitajast ning kandjast läbi kultuurisündmuste korraldamise.
▪ Tori Rahvamajas töötab kaasaegsetes töötingimustes motiveeritud personal.
▪ Rahvakultuuri tähtsustamine ning traditsoonide hoidmine on prioriteetseteks
valdkondadeks.
▪ Koostöö erinevate huvigruppidega on kultuurielu arendmaisel heal järjel.
▪ Tori valla kultuurilugu on kogutud ja hoitud.
4.4.2 Arengulised eesmärgid aastateks 2015-2018
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Arendada välja Tori valda tutvustavad kultuurifestivalid (Tori ÖÖD & PÄEVAD) ja
muud erinevad kultuurisündmused, mille kaudu saame oma piirkonda tutvustada.



Kollektiivid võtavad aktiivselt osa maakondlikest ja vabariiklikest sündmustest, mille
kaudu saame tutvustada oma valda.



Aktiivsemalt tegeleda täiskasvanud õppe korraldamisega (TÕN).



Rahvamaja välisfassaad on remonditud, fuajee ja lavakarp on välja arendatud ja
korrastatud



Hoida ja arendada traditsioonilisi sündmusi.



Tori Rahvamaja ruumidele maksimaalse rakenduse leidmine.



Ühistegevuse igakülgne toetamine ja arendamine.



i-PUNKT on töötamas suveperioodil.



Koostöö Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tori Püha Jüri kogudusega kirikus
toimuvate sündmuste korraldamisel.



Valla maine parendamine kultuurivaldkonna tegevuste kaudu.



Rahvakultuuriga tegelevatele kollektiividele rahvarõivaste soetamine.



Tori valla esindusürituste korraldamine.

4.5

Planeeritavad tegevused

Eesmärk

Tegevus

Alategevused
1. puude-põõsaste istutamine
2. püsilillepeenarde rajamine
3. välilava rajamine

Tori valla kultuurikeskuseks
on ajalooline "SALME" seltsi
hoone.

TERRITOORIUM

4. kõnnitee rajamine
rahvamaja ette, rattaparkla
5. peahoone ja kõrvalhoone
vahele aia ehitamine
6. parkla ja sisehoovi
valgustus

LAVA

1. projekteeritud ja
paigaldatud on elektrisüsteem
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2. projekteeritud ja
paigaldatud on
käsivintssüsteem
1. fuajee ahi on välja lõhutud
2. fuajee tagumine uks on
välja vahetatud
3. 1. ja 2. korruse aknad on
välja vahetatud
4. wc ja köögi torustik
uuendatud
5. köögi uks on laiendatud
FUAJEE, KÖÖK, WC

6. köök on renoveeritud ja
möbleeritud
7. fuajee 3 aknalauda on
tehtud istekohtadeks
8. trepi 1. korruse ots on ära
keeratud
9. meeste WC uks on pandud
õiget pidi lahti käima
10. püsinäituse 'Tori'
suunavate valgustuste panek
1. välisfassaadi korrastamine

PEAHOONE

2. varikatuse uuendamine
peasissekäigul
1. kõrvalhoone värvimine

KÕRVALHOONE

2. kõrvalhoones oleva lao
põranda korrastamine
3. riiulite ehitamine

Eesmärk

Tegevus

Alategevused
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1. valguspargi
projekteerimine

2. valguspargi paigaldamine
LAVA

3. stangede paigaldamine
4. kangaste (aksid, foon,
eesriie) soetamine ja
paigaldamine
5. statsionaarne helisüsteem

Kasutuses oleva hoone
olmetingimused ja
materiaaltehniline baas
vastavad kaasaegse
rahvamaja vajadustele.

SUUR SAAL

1. konverentsilaudade
soetamine (täiendada
olemasolevaid)
2. katted toolidele
1. tugitoolide katteriiete
uuendamine

FUAJEE
2. kohviautomaat
1. külmkapp
KÖÖK

Eesmärk

2. nõudepesumasin

VÄIKE SAAL (2. korrus)

1. seinakapi väljalõhkumine
ja uue kapi ehitamine
kostüümide jaoks

Tegevus

Alategevused
1. proffessionaalsete
kollektiivijuhtide palkamine

Piirkonnale ja
sihtgruppidele olulised
traditsioonid ning
ühistegevused on
jätkusuutlikud.

kollektiivide tegevus on
jätkusuutlik

2. kollektiivide tegevuse
toetamine
3. kollektiivide osalemine
maakondlikel ja vabariiklikel
sündmustel (s.h. üldlaulu- ja
tantsupeod)
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1. rahvakultuurisündmuste
ettevalmistamine,
korraldamine, arendamine
toimuvad traditsioonilised
kultuurisündmused

koostöö arendamine Tori
vallas tegutsevate
mittetulundusühendustega

asutuse kodu- ja
sotsiaalmeedia lehekülje
arendamine

ajaleht Kaldad
koostöö arendamine ja
parendamine Tori valla
hallatavate asutustega

luua uusi
kultuuritraditsioone ja
teenuseid

4.6

2. muude traditsiooniliste
sündmuste ettevalmistamine,
korraldamine, arendamine
1. selgitada välja
koostöövõimalused,
koostöövajadused
2. ümarlaudade korraldamine
koostöövõimalusest huvitatud
mittetulundusühingutele
1. teadvustada nende
keskkondade kaudu
rahvamaja tegevust
2. valla kultuurisündmuste
reklaamimine
1. Sündmuste kajastamine
1. arendada olemasolevaid
koostöövorme
2. nõupidamised 1 korda kuus
1. uute kultuuritraditsioonide
algatamine rahvamajas,
teeninduspiirkonnas
2. uute teenuste pakkumine
rahvamajas, rahvamaja
teeninduspiirkonnas

Tegevuskava aastateks 2015-2018
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Jrk. Tegevus

Aeg

Vajalikud ressursid

RAHVAMAJA ÜMBRUSE PARENDUSTEGEVUSED
1.

Puude-põõsaste istutamine

2015-2018

valla eelarve

2.

Püsilillepeenarde rajamine

2015

valla eelarve

3.

Välilava rajamine

2017

valla eelarve, projektid

4.

Kõnnitee rajamine rahvamaja ette, rattaparkla

2016-2017

valla eelarve, projektid

5.

Peahoone ja kõrvalhoone vahele aia ehitamine

2016

valla eelarve

6.

Parkla ja sisehoovi valgustus

2016-2017

valla eelarve, projektid

OLMETINGIMUSED JA MATERIAALTEHNILINE BAAS
1.

Kodulehe arendamine

2015-2018

valla eelarve

2.

Konverentsilaudade muretsemine

2017

valla eelarve

3.

Lavakardinad

2016

valla eelarve, projektid

OLULISED TRADITSIOONID JA ÜHISTEGEVUSED
1.

Asutustevahelise koostöö organiseerimine

2015-2018

valla eelarve

2.

Tori rahvariiete muretsemine

2016

valla eelarve ja projektid

3.

Tori ööd ja päevad +muud traditsioonilised
kultuuriüritused

2015-2018

valla eelarve

RAHVAMAJA PARENDUSTEGEVUSED
1.

Rahvamaja remont

2015-2018

valla eelarve, projektid

2.

Vee- ja kanalisatsiooni torustiku uuendamine

2018 valla eelarve, projektid

4.
5.

Köögi mööbli uuendamine
Fuajee ahju lammutamine

2017 valla eelarve, projektid
2018 valla eelarve, projektid

6.

Fuajee aknalaudade muutmine istumiskohtadeks

2018 valla eelarve, projektid

7.

Lava ja fuajee elektrisüsteem

2018 valla eelarve, projektid

8.

Lava käsivintssüsteem

2018 valla eelarve, projektid

9.

Kõrvalhoone värvimine ja sisu korrastamine

2017 valla eelarve

10.

Lava valgustuse kaasajastamine

2015-2018

valla eelarve, projektid

11.

Lava stangede paigaldamine koos kangastega

2015-2018

valla eelarve, projektid

12.

Helisüsteemi uuendamine

2015-2018

valla eelarve, projektid
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Tori Rahvamaja arengukava aastateks 2015-2018
SÜNDMUSTE KORRALDAMINE
1.

Erinevate sündmuste ettevalmistamine, läbiviimine

2015-2018

valla eelarve, projektid

5. ARENGUKAVA MUUTMISE JA UUENDAMISE KORD
Rahvamaja arengukava vaadatakse üle iga aasta 15. oktoobriks. Ettepanekuid arengukava
muutmiseks võivad teha rahvamaja juhataja, vallavalitsus, volikogu, teemast huvitatud isikud.
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Tori Rahvamaja arengukava aastateks 2015-2018
Muutmise ja uuendamise ettepanekud arutatakse läbi vallavalitsuses ja volikogu vastavas
komisjonis.

Arengukava muudatused kinnitab Tori Vallavolikogu.
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