
 

TEGEVUSARUANNE 

MTÜ Tarvastu Kool on avalikes huvides tegutsev  juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik 
ühendus. Ühingu eesmärgid on Tarvastu kooli arengu toetamine ja traditsioonide hoidmine 
ning jätkamine.  
Oma eesmärkide saavutamiseks oleme 2015. aastal  ellu viinud järgmisi tegevusi: 

LOOVUSLAAGER  TARVASTUS  2015 

  

Suvise koolivaheajal osales 40 I- V klassi õpilast TARVASTU LOOVUSLAAGRIS. 

Laagripäevad andsid võimaluse loovuse ja omaalgatuse arenguks ning teadmisi 

taaskasutusest ja ökoloogilisest mõtteviisist.                                                                  

Õpilased said osa 5. erinevast õpitoast. 

KERAAMIKA ÕPIKODA. Külastasime MULGI SAVIKODA. Juhendaja Külli Allikvee tutvustas 

lastele savi omadusi ja voolimise saladusi. Igaüks sai endale voolida omanäolise ja 

ainulaadse tassi või kausi.  

TAASKASUTUSE ÕPIKODA. Kõik kodust kaasavõetud potid, topsikud, karbid ja purgid said 

uue näo. Õppisime salvräti tehnikat kasutama. Disainisime  vanad asjad uueks.  

DIGI ÕPIKODA. Kõigepealt käisime pildistamas, et siis õppida arvutis fototöötlust. Valmisid 

vahvad ja isikupärased fotod. Parimatest töödest panime koolis üles näituse. 

Peale lõunat tutvusime tikkimismasinaga. Vajuta ainult õiget nuppu ja tikand tulebki  ise 

riidele. Õmblesime endile erksavärvilised matkakotid ja lasime masinal nimed peale tikkida. 

SÖÖGI- KÖÖGI ÕPIKODA . Meisterdasime meetrileiba. See oli üks väga tervislik võileib, 

sest katteks kasutasime kapsast, porgandit,  kurki, tomatit, redist, salatit, maitserohelist ja  

kartulit. Võileib tuli ikka päris pikk- kokku 5m ja 4 cm. Maitsev oli see tervislik võileib ka ! 

Loovuslaagri viimasel päeval sõitsime ekskursioonile Räpina Paberivabrikusse, kus meile 

tutvustati paberivabriku ajalugu ning nägime, kuidas valmistatakse vanapaberist kartongi ja 

paberit. Vanast sai uus ... 

Toreda suvepäeva lõpetasime imekauni Palojärve ääres, kus pidasime pikniku.   

Tarvastu loovuslaagrit toetas Kodanikuühenduse Sihtkapital. 

Meediakajastus: Tarvastu Teataja, juuli 2015, Tarvastu Gümnaasiumi kodulehel - 08.-12. 06 2015 



 

DISCGOLFI PARGI RAJAMINE MUSTLASSE 

MTÜ Tarvastu Kool eestvedamisel ja kogukonna ühisel jõul valmis Mustlasse 9 korviga 

discgolfi rada, mis  ootab  kõiki huvilisi seda mängu õppima ja nautima. Selline rada 

võimaldab korraga mängida umbes 50 mängijal. Huvitav ning mitmekülgne disc-golfi park  

meelitab  harrastajaid Tarvastusse nii lähipiirkonnast kui ka kaugemalt.  

Spordirajatis laiendab inimeste võimalusi tegeleda sportliku  liikumisega ning tervisliku 

eluviisiga.  Raja kasutamine on kõigile tasuta. 

Meediakajastus: Sakala 18.10.2015,Tarvastu Teataja 2015 mai, september 

 

II VILJANDIMAA KOOLIDE ANIMAFILMI FESTIVAL 
 

 
Aprillis said Tarvastus kokku maakonna koolide ja lasteaedade parimad multifilmide tegijad. 
Toimus Viljandimaa koolide 2.animafestival, mis oli pühendatud Mustlast pärit 
nukufilmimeistri Heino Parsi mälestusele. Festivali seekordseks teemaks oli “Elu on lill...”. 
Nukufilmi Lastestuudio juhendajate näpunäidete järgi proovida, kuidas valmivad liiva- ja 
soolafilmid. Tegevust ja põnevust jätkus töö-tubades pea kolmeks tunniks ja valmis sai seitse 
lõbusat filmikest. Värskete filmide esilinastuse järel koguneti rahvamajja, et koos suurelt 
ekraanilt festivalile laekunud töid vaadata ja parimaid tegijaid tunnustada. 

 
 Žürii valis selle aasta karika- võitjateks: Vambola lasteaia “Päike” ja Tarvastu lasteaia “Elu 
on lill”; Abja gümnaasiumi 3. klassi õpi-laste “Pättide elu on lill” ja Tarvastu gümnaasiumi 3. 
klassi õpilaste “Jutukad putukad”; Abja gümnaasiumi 5. klassi õpilaste “Elu on lill 2” ja Pärnu 
Kuninga Tänava Põhikooli 4. klassi õpilas-te “Elu muutus lilleks”. Publiku lemmiku ja üldvõitja 



tiitli sai suure häälteenamusega Abja poiste “Pättide elu on lill”. Eriauhind parima õppefilmi 
eest läks Reet Järvekülale Vambola lasteaiast. Kõik ülejäänud filmid olid hõbemedali 
väärilised. Animafilmide festivali eestvedajaks oli MTÜ Tarvastu Kool, õla panid alla 
Nukufilmi Lastestuudio, Eesti kultuurkapital ja rahvakultuuri keskus ning Tarvastu vald ja 
gümnaasium. 
III animafilmi festival, mis toimub 2016. aastal saab kandma HEINO PARSI nime.             

Koos töötoa juhendajatega osales festivalil 82 inimest. 

Meediakajastus: Sakala 26.05. 2015 ;Tarvastu Teataja, mai 2015 
Festivalile esitatud filme on võimalik vaadata  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcT1P2HzT3JtKpffmwD9DaSEpKq4C2t_4 
Töötubades valminud filme on võimalik vaadata  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcT1P2HzT3Ju7bJ3AIbuNBb8VNQUSiOUu 
 

 

ÕPPEPÄEVAD ÕPILASTELE JA KOOLITUSED ÕPETAJATELE 

Maakool on sageli kogukonna koolituskeskus. Et innustada koole rohkem animafilmiga 
tegelema, korraldasime kevad-talvel MTÜ Tarvastu Kooli meeskonnaga õpitubasid Viljandi ja 
Pärnu koolides ning Tarvastu lasteaias.  

 

Ämmuste Koolis tutvustasime iPadide kasutamise võimalusi õppetöös. 
Ettekannete ja õpitubadega on osalesime IKT seminaril Gustav Adolfi Gümnaasiumis. 
 
 
 

ÕPPEKAVAPÕHINE ÕUESÕPE I JA II KOOLIASTMES. 

MTÜ Tarvastu Kool on koordinaatoriks loodusõppeprogrammide edastamisel ja elluviimisel. 

Toetasime õppeprogramme, mis toimuvad väljaspool kooli. (muuseumiõpe, õuesõpe jne) 

Toetasime õpilaste sõite heategevusüritustele ( kunstimuuseum, kontserdid) 

 

 

 

 



 

 

MEEDIALAAGER  MULGIMAA UUDISHIMULIKUD LOOVAD KOOLINOORED 

 

Meedialaager toimus aprillis 2015. Laagripäevade üldjuht Anne Kirsipuu (FremantleMedia 

müügidirektor) pidas sissejuhatava loengu Tarvastust ja filminduse ajaloost, samuti meedia 

võimalustest kaasaegses turumajanduses.  

Õppepäev jätkus filmikunsti algtõdede õpitoas, kus tutvuti kuldlõike põhimõttega, Kuleshovi 

efekti ning 180 reegli põhimõtetega. Järgnes rühmatööna praktiline õppus. Päev lõppes 

öökinos filmikunsti klassikaga " American beauty" (1999). teisel laagripäeval tutvustas Anne 

Põldsaar reklaamfilmi algtõdesid ja interaktiivsete reklaamfilmide põhitõdesid. Pärastlõunal 

kohtuti Tartu Ülikooli ajakirjandus- ja kommunikatsiooni tudengid Eva- Lotta Kivi ja Emily 

Lindsalu kooliraadio ja - televisiooni tegemisest. Nikolai Mihalisin  (Münchausen Production 

omanik) tutvustas oma teed Tarvastust reklaamimaailma. Pille Rünk Allfilmist, kes rääkis 

eestlaste ajalugu käsitleva filmi "Risttuules" saamislugu. Järgnes vestlusring filmikunsti 

hetkeseisust maailmas ja Allfilmi tegemistest. Meedialaagri tulemusena valmis film "Tulnuk 

Mulgimaa pääl", mis võitis  festivalil "Miu Mulgimaa" peaauhinna. 

Meediakajastus: Tarvastu Teataja 2015 juuni 

Mulgi uudise 15. mai. 2015; "Miu Mulgimaa" festivalile esitatud filmi "Tulnuk Mulgimaa pääl" 
saab vaadata  https://www.youtube.com/watch?v=21r_ciZSx9I&feature=youtu.be 
Tarvastu teemalist videoklippi saab vaadata 

https://www.youtube.com/watch?v=EXc30OYQSIg&index=10&list=PLcT1P2HzT3JtKpffmwD

9DaSEpKq4C2t_4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HEATEGEVUSÜRITUS 

 

Jõulukuul toimus heategevusüritus: pakkusime jõulurõõmu Viljandimaa puuetega laste 

sihtasutuses  Perekodu ja Viljandi kodutute loomade varjupaiga asukatele. 

Mõtte  algatajaks olid Tarvastu Gümnaasiumi 10. klassi õpilased koos MTÜ Tarvastu 

Kooliga. 

Annetused (18,8 kg komme ja maiustusi, lisaks õunu ja mänguasju ) anti SA Perekodu üle 

21.detsembril koos väikese eeskavaga. Kassitoit (18 kg) jõudis Viljandimaa kodutute 

loomade varjupaika sama päeva pärastlõunal. 

Meediakajastus "Sakala" 23.detsember 2015 


