
 

 
 

 

 
 

Viljandi- ja Pärnumaa MTÜde õppereis “Suvekool ratastel” 
 
Õppereis toimub 13.-14. augustil Pärnu- ja Viljandimaal. Külastame erinevaid MTÜ-sid 
ja uurime nende lugusid.  
Meid ootavad külla Lähkma-Saunametsa külaselts, Tihemetsa Motoklubi (Lauri 
krossirada), Mulgi Ukuvakk, Eesti Identiteedi ja Kultuuri Koda (Urissaare kantri), Tipu 
Looduskool, Soomaa koostöökogu, Lõimeleer ja Eesti Haabjaselts.  
 
Õppereisil uurime praktiliste kogemuste põhjal järgmisi teemasid: 

● Piirkondlik koostöö – MTÜ, OÜ ja KOV. Piirkonna elanikud - kuidas kaasata nii, 
et kõik õnnelikud on ja kas ikka saab/peab kaasama nii, et kõik on kaasatud. 

● Kuidas saavutada hea meeskonnavaim?  

● Teenuste müük - kas teenuse müümise kaudu tulev „kuulsus“ on alati hea? Kas 
tuntus toob rohkem abiväge ehk vabatahtlikke?  

● Kas ja kuidas toimub teenuse disain ja omatulu teenimine? 
● Praktilised õppetunnid koroona kriisist. Kas see muutis MTÜ toimimist ning 

kuidas edasi? 

Lisaks on kavas aktiivsed tegevused õues. 
Osalema ootame MTÜ-sid (vähemalt kolm punkti peab olema täidetud): 

● kellel on juba olemas oma toode/teenus ja kes teenivad omatulu või  
● kellel plaanis oma tooteid/teenuseid pakkuma hakata, aga 1 samm on jäänud 

tegemata; 
● kes seisab liikmete huvide eest, et nende eluolu parandada; 
● kes otsib koostööpartnereid; 
● kes on valmis muudatuseks. 

 
Väga heale sooritusele aitavad kaasa (kõik punktid peavad olema täidetud): 

● täidetud ankeet; 
● osavõtutasu õigeaegne tasumine; 
● osalemine kogu programmi ulatuses (s.h ööbimine); 
● tõeline soov muuta enda ja MTÜ tulevikku. 



 
Kuidas õppereisile saab ? 
 
Osavõtumaks: 20 €/in kohta. Eelistame MTÜ-sid, kust osaleb 2 inimest. Vabade 
kohtade olemasolul saab ka üksi osaleda. Anna sellest teada Jaanikale või Daisile.  
 
Hind sisaldab bussi transporti, 1 ööd majutust, toitlustust kõigil päevadel, sauna jm. 
 
Osavõtumaksu saab tasuda arve alusel ja see peab olema tasutud hiljemalt 10.08.20.  
Kui peale maksmist selgub, et ei saa osaleda, siis tuleb endale asendaja leida (sellisel 
juhul maksame raha tagasi). 
 
Teie ankeete ootame kuni 03.08.20, seda saab täita siin shorturl.at/dfty7. Kõigi 
registreerunutega võtame ühendust.  
  
Kaasa võtta ujumis- ja ilmastikukindlad riided (osa tegevusi on õues). 
 
Talvekooli korraldavad Pärnumaa Arenduskeskus ja Viljandimaa Arenduskeskus ning 
läbiviimist toetab KÜSK. 
 
Info: Daisi Sprenk, daisi@parnumaa.ee, 53455161 

Jaanika Toome, jaanika.toome@viljandimaa.ee, 57880245 
 
Päevakava 
Neljapäev, 13.08  

Start 8.30 Viljandist ja 9.00 Pärnust 

9.45-11.30 
 

Lähkma-Saunametsa külaselts. Omavaheline tutvumine ja juhised 
õppereisiks. Külaseltsi teenused. Saarde valla ja MTÜ-de koos 
tegemised.  https://lahkma-saunametsa.weebly.com/ 

12.00-13.00 

Tihemetsa Motoklubi, Lauri Krossirada. Mitu inimest ja mitu tundi on 
vaja, et ehitada Eesti parim krossirada? 
http://www.tihemetsamoto.ee/#esileht  

13.30-14.00 lõuna Abja-Paluojas 

14.00-15-00 
Mulgi Ukuvakk. MTÜ ja e-pood, mis veel on võimalik! 
https://www.facebook.com/ukuvakk/ 

15.30-17.00 

Eesti Identiteedi ja Kultuuri Koda, Urissaare kantri korraldaja. Kas 
tuntus toob rohkem abiväge ehk vabatahtlikke?  
Siin vajatakse meie abikäsi, olge valmis ja pange tähele! 
http://www.urissaarekantri.ee/  

17.30-18.00 Päeva kokkuvõte Männiku Metsatalus https://metsatalu.ee/ 

19.00-19.30 Õhtusöök 

20.00 vaba aeg, saun 
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Ööülikool Lisatarkus soovijatele 

Reede, 14.08  

8.00-9.00 Hommikusöök 

9.50-10.50 
Tipu Looduskool  https://www.tipulooduskool.ee/et 
Olen puhkusel, aga teenin omatulu.  

11.00-12.30 

Soomaa külastuskeskus 
Soomaa koostöökogu. Kuidas toimetada nii, et kõigil oleks hea? 
Kuidas kaasata nii, et kõik oleks õnnelikud ja kas ikka saab/peab 
kaasama nii, et kõik on kaasatu ja õnnelikud. 

12.30-13.30 Lõuna 

13.45-14.45 

Riisa Rantšo 
MTÜ Lõimeleer. Kui kõik on kinni, siis mida teha? 
https://www.loimeleer.com/  

15.00-17.00 
Eesti Haabjaselts. Haabjajutud ja haabjasõit 
Õppereisi kokkuvõtted 

17.00 Kojusõit 
● korraldajatel on õigus vajadusel teha muudatusi päevakavas 
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