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1. SISSEJUHATUS 
Arukate külade (Smart Villages) puhul on tegemist Euroopa Komisjoni initsiatiiviga 

innovaatiliste lahenduste juurutamiseks küla tasandil. Kontseptsiooni rakendatakse Euroopa 

Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames liikmesriikide maaelu arengukavade ja 

strateegiakavade meetmete kaudu. Euroopas piloteeritakse arukate külade kontseptsiooni 

projektide Smart Rural 21 (https://www.smartrural21.eu/) ja Smart Rural 27 raames. Eestis 

rakendatakse arukate külade lähenemist esmakordselt 13 Leader tegevusrühma koostöö- 

projekti “Arukate külade arenguprogramm” raames. 

Euroopa Komisjoni käsitluse kohaselt on ARUKAD KÜLAD maapiirkondade kogukonnad, 

mis kasutavad uuenduslikke lahendusi oma jätkusuutlikkuse parandamiseks, tuginedes 

kohalikele tugevustele ja võimalustele. Strateegia koostamine ja elluviimine põhineb 

kogukonna aktiivsel osalusel, üheskoos keskendutakse majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonna 

väljakutsetega toimetulemisele kaasates tehnoloogilisi ja digitaalseid lahendusi. Arukad külad 

teevad koostööd erinevate partnerite ja kogukondadega, osalejatega erinevatest sektoritest 

maa- ja linnapiirkondadest. (Euroopa Komisjon 2019).  
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2. SIDUSRÜHMADE KAASAMINE 

2.1. Sihtrühmade kaasamine  

Strateegia väljatöötamise algetapil korraldati kogukonna vajaduste väljaselgitamiseks 

ümarlaud (16.10.21), kus osales 14 aktiivset kohalikku ja mitu väliseksperti (Tartumaa 

Arendusselts). Teine ümarlaud korraldati arengusuundade kokkuleppimiseks (26.01.22), kus 

osales 18 elanikku.   

Kogukonna arvamuse teadasaamiseks viidi läbi ka küsitlus Nõo valla külade seas, et selgitada 

välja kogukonna vajadused. Küsitust jagasime kodulehe ja erinevate sotsiaalmeedia kanalite 

vahendusel.  Küsitluse ja eelnevate ümarlaudade tulemusi kasutasime sisendina SWOT 

analüüsi koostamisel. 

2021. aastal viis Meeri külaselts läbi küsitluse Nõo valla külade ja alevike elanike, sh Meeri 

külaelanike hulgas. Küsitlusele vastas 66 Nõo valla elanikku,  44% vastajatest oli Meeri 

külast. Kõige rohkem vastajaid oli vanuserühmas 30-39 eluaastat (36% vastajatest) ning 40-49 

eluaastat (35% vastajatest). 

Küsimusega, kui kaua oled Meeril elanud selgus, et Meeri elanikkond on siin püsinud üsna 

stabiilselt ja pikalt.  Tervelt 14% vastas, et on elanud Meeril üle 30 aasta, 1-5 aastat on elanud 

10% vastajatest. 

Meeri küla tugevustest tõsteti enim esile looduslähedast keskkonda, rahu ja vaikust ning 

turvalist elukonda. 

Küla arengut pidurdab inimeste arvates vähene suhtlus elanike vahel, puudulik ühistransport ja 

puudulikud tegevusvõimalused lastele. Kuigi arengustrateegias mainisime, et üheks 

tugevuseks on Meeri asukoht ehk Nõo ja Tartu lähedus, leidis 7% vastanutest, et teenused 

jäävad neist kaugele. Oluline on mainida ka seda, et 3% vastanutest tunneb valla vähest huvi 

küla tegevuse vastu. Ilmselt tuleb siit välja probleem, et külaelanikke ei kaasata piisavalt 

kohtumistele valla esindajatega. 

Küsimusele, mida inimesed kõige rohkem sooviksid, vastati, et kergliiklusteed (41%) ja 

kogukonna kaastatust (25%). Kahjuks ei ole hetkel näha üheski Nõo valla arengukavas 

kergliiklustee vajalikkust. Unistuste küla oleks elanike arvates kokkuhoidev, aktiivselt tegutsev 

ja turvaline. Üritustest, mida soovitakse toodi esile ühist jaanituld, kohvikutepäeva, kontserte, 

matkasid, laatasid, talguid jmt. 
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Kuigi kogukonnas soovitakse erinevaid tegevusi ja üritusi rohkem, siis siiani pole paljud 

kogukonna liikmed mingil põhjusel ise nende organiseerimisel aktiivselt osalenud. 45% 

panustab vähe ja üldse ei panusta 28%. Aktiivseid panustajaid on kõigest 17% vastanutest. 

Tuntakse, et aktiivseks panustamiseks jääb puudu eestvedajatest, korralikust 

internetiühendusest ja probleemiks on ka ühistransport. Inimesed nentisid, et nad on siiski 

valmis osalema talgutöödel ja sündmuste korraldamisel. Vallavalitsuselt oodatakse kõige enam 

teede korda tegemist ja kergliiklusteed. 

Vaatamata erinevatele puudustele näeb paari aasta pärast ennast Meeri elanikuna 89% 

elanikest. 35-36% vastanute vanus jääb 30-49 eluaasta vahele. Sellest saab järeldada, et rohkem 

tuleb panustada noortele külaelu atraktiivsemaks muutmisele.  

Meeri elanikest 65% on palgatöötajad ehk siin on ka ruumi erinevate ettevõtlusvormide 

loomise toetamiseks.  Meeril on mitmeid spetsiifiliste oskustega tööealisi inimesi, kuid pigem 

on olnud valikuks palgatöö, mitte ettevõtlus. Ettevõtlusega seonduva toetamine looks 

inimestele oskused ja julguse olla iseenda tööandjaks ja luua ka teistele töökohti. Lastega 

leibkondi on kogukonnas 77%. 

2.2. Partnerite kaasamine  

Strateegia koostamise protsessi on kaastatud ka Tartumaa Arendusselts, Nõo vald ja Nõo 

vallavalitsus. Samuti on partneriteks kõik arukad külad, kellega kohtusime erinevatel 

koolitustel ja aruteludel. 

Arukate küla programmi raames osalesime 6 koolitusmoodulil, mis toimusid erinevatel 

teemadel - nt sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste kasutusele võtmine, rohepöörde 

lahendused, teenuste arendamine piirideüleselt, nutikad transpordi ja logistika lahendused, 

isemajandamise võimekus ja ärilised teenused. Samuti saime ülevaate turundus-

kommunikatsioonist ja visualiseerimisest. 

2.3. Kodanike teavitamine  

Strateegia koostamise protsessist oleme avalikkust teavitanud läbi Meeri külaseltsi kodulehe, 

kus saab tutvuda ka läbiviidud küsitluse tulemustega. Samuti külaseltsi FB-lehe, valla lehe ja 

valla podcasti vahendusel. 
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3. KÜLA ISELOOMUSTUS JA ANALÜÜS 

3.1. Küla ajalugu 

Meeri küla on kujunenud samanimelise mõisa (algselt Moysekül, hiljem Meyer(s)hof) juurde.  

19. sajandi 30ndail aastail ostis mõisa Poola krahv Carl Zalusky. Varsti omandas Meeri ja 

Unipiha mõisa vene romantismi teerajaja, poeet ja kunstnik Vassili Zhukovski (1783-1852), 

kelle elukäik on tihedalt seotud Tartuga. 1841. a müüs ta mõlemad mõisad Carl Johann von 

Seidlitzile. Seidlitzite valdusse jäi Meeri mõis kuni võõrandamiseni 1920. aastatel. 

Piiskopivõimu ajal Tartu toomkapiitlile ja toomhärradele kuulunud mõis sai nime Tartu 

raehärra Meyeri järgi, kelle perekonnale kuulus valdus pikemat aega. 1924. aastal rajati Meeri 

mõisa häärberisse lastekodu, mis töötas siin 40 aastat. 1926. aastal alustas Meeri algkool (4 

klassi). 1937. aastal ehitati Meeri endisele mõisahäärberile osaliselt teine korrus peale ja Meeri 

kool viidi lastekoduga ühte majja. Meeri lastekodu-koolis hakkasid käima ka ümbruskonna 

algkoolilapsed. 1950-1952 ehitati lastekodu hoonele teine korrus kogu ulatuses välja. 1961. 

aastal muudeti Meeri kool 8-klassiliseks.  

Lastekodu ja kool likvideeriti 1. septembrist 1964. Nende asemel avati Meeri Eriinternaatkool 

vaimupuudega lastele, lastekodu kasvandikud jaotati Eesti mitme lastekodu vahel. Meeri 

Eriinternaatkool suleti 31. juulist 1999.  

1920. ja 1930. aastatel juhtis Meeri seltsielu Meeri Haridusselts. Suviseid pidusid peeti 

peamiselt mõisahoone läheduses, küla keskel, aga ka Vapramäel. Pärast sõda on Meeril 

tegutsenud suur ja heatasemeline naiskoor, hiljem segakoor, samuti rahvatantsurühm ja 

pasunakoor.  

Meeri küla kultuurimälestised: 

 Meeri mõisa peahoone, 19. saj (mälestise reg. nr 7237) 

 Meeri mõisa park, 19. saj (mälestise reg.nr 7238) 

Meeri külas kaardistatud pärandkultuuriobjektid: 

 Keresoja metsavahikordon 619:HII:005 

3.1.1 Haldusreform 

Jaanuaris 2017 tehti ettepanek sundliita Nõo vald Elva vallaga. Nõo valla iseseisvana jätkamise 

soovi põhjendamiseks korraldati rahvaküsitlus. Rahvaküsitluse tulemusena soovis enamus Nõo 
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valda näha iseseisva vallana. 6. juulil 2017 kinnitas Vabariigi Valitsus otsuse, et haldusreformi 

tulemusena jätkab Nõo vald iseseisva omavalitsusena ning ei liideta kõrval oleva 

omavalitsusega. 

3.2. Asukoht 

Meeri küla asub Lõuna-Eestis Tartu maakonnas Nõo vallas, jäädes Tartu linnast edelasse, Nõo 

alevist läände Elva ürgorgu. Naaberküladeks on põhja poolt Nõgiaru ja Keeri, lõuna poolt 

Tõravere ning edelast Vissi küla. 

Valla keskus ja olulisem kohalik tõmbekeskus asub Nõo alevikus. Nõo valda läbib raudtee.  

Tartu asub Meeri külast ca 20 km kaugusel. Kaugused tähtsamatest asutustest: 

 4 km kaugusel asub Nõo Põhikool ja Nõo Reaalgümnaasium  

 5 km kaugusel asub perearstikeskus, vallavalitsus, apteek, lasteaed 

 6 km kaugusel asub lähim bensiinijaam 

 

Joonis 1.  Meeri küla  

Meeri küla jaguneb asustuse mõttes kaheks: hajaasustusala ja tiheasustus. Kui aastaid tagasi oli 

tiheasustuses majapidamised valdavalt suvekodudeks, siis tänaseks on need ehitatud ümber 

igapäevasteks elukohtadeks. Hajaasustuse piirkonnas on ca 20 majapidamist ja Tabulis endiste 

suvilate piirkonnas u 63 majapidamist. Tiheasustuse piirkonnaks võib lugeda ka Meeri 

mõisapargis asuvaid korterelamuid. 
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3.3. Taristu 

Meeri külas on tänavavalgustus Meeri pargis, Nõo-Meeri kõrvalmaantee ääres ning Meeri 

suvilate juures. Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik on olemas Meeri külade kompaktselt 

hoonestatud aladel.  

Meeri seltsimaja ja suvilate juures on pakendikonteiner papile, paberile ja pakendile. Ohtlikke- 

ja elektroonikajäätmeid on võimalik ära anda valla poolt korraldatavatel kogumisringidel, kus 

alati on üheks peatuspunktiks Meeri seltsimaja. 

Meeri küla läbib tolmuvaba kattega tee (Nõo-Meeri, Rõhu-Tõravere, Tabuli ja Mõisa tee). 

Tartu-Elva liini tava- ja kiirbussidega on võimalik sõita Meeri tee peatusesse, mis on küla 

keskel. Nõgiarust, Keerilt ja Meerilt on Nõkku võimalik sõita 2 reisiga ja Tartu 5 reisiga. 

Alates 2016. aastast on Meeri külas tiheasustusalal naabrivalve piirkond, millega liitus 25 

majapidamist. 

Avalikud ujumiskohad on Nõo ja Tõravere alevikes ning Luke pargis. 

3.4. Elanikkond 

Nõo vallas on 20 küla ja 2 alevikku. Kõige rohkem elanikke on 01.01.2021 aasta seisuga Luke 

külas (358 elanikku) ja Meeri külas (351 elanikku).  

 

Joonis 2. Meeri küla elanike arv, laste ja täiskasvanute osakaal  

Meeri küla elanike arv on püsinud viimase viie aasta jooksul suhteliselt stabiilne. Iive on 

kergelt tõusutrendis. Järjest rohkem noori peresid leiab tee ka Meeri külla, et siia oma kodu 

rajada. Kinnisvara hind Meeril on üsna kõrge ja see seab omakorda piirangud kinnistu 
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soetamise võimalustele. Hetkel on saadaval mitu kinnistut, mis on kinnisvaraturul olnud juba 

mitmeid kuid. 

Arvestatava osa Meeri elanikkonnast hõlmab vanusegrupp lapsed vanuses kuni 18 aastat (88 

inimest, 25%). Laste ja noorte osakaal kuni täiskasvanu eani moodustab Meeri elanikkonnast 

veerandi. 19-65 aastaste hulgas on rahvaarv püsinud suhteliselt stabiilsena ja kerges 

tõusutrendis. Üle 65 aastaste hulgas on inimeste arv olnud viimase 5 aasta lõikes stabiilne. 

Seoses Meeri lähedusega Nõo Põhikoolile ja Nõo Reaalgümnaasiumile ning läheduses mitme 

lasteaia olemasolule, soovitakse ja julgetakse tulla Meerile elama. Meeri küla nähakse 

potentsiaalselt turvalise valikuna oma koduks. 

3.5. Majanduslike olude kirjeldus 

Nõo vallas on suur haritava maa osakaal, mis näitab põllumajanduse olulisust. Põllumajanduse 

järel on olulisteks valdkondadeks teenindus ja kaubandus. Vähemal määral on arenenud 

tootmine ja ehitustegevus. 

Meeri külas tegutsevad valla suurim põllumajandusettevõte Soone Farm OÜ ja 

tööstusettevõte  Madix Teritus OÜ, mis tegeleb puidutööstuse seadmete hoolduse ja müügiga.  

Puhke- ja spordikeskus Palu Puhkekeskus asub ajaloolise Keresoja metsavahi kordoni maadel, 

Keeri-Karijärve looduskaitseala vahetus läheduses. Puhkekeskus pakub majutust ja korraldab 

erinevaid laagreid.  

Meeri küla keskel asub Meeri mõis, mis on eraomandis. Sel aastal müüdi mõis uutele 

omanikele ja loodame, et uute omanike plaanidega seonduvalt kaasatakse kohalikke elanikke 

nii tööhõivesse kui ka kogukonda mõisaga seonduvatesse ühistegevustesse. 

Nõo vallas on neli lasteaeda, mis asuvad Nõgiarus, Lukel, Tõraveres ja Nõos. Üldharidust 

pakuvad Nõo Põhikool ja Nõo Reaalgümnaasium. 

7-16-aastaste noorte vabaaja sisustamisega tegeleb Nõo Noortekeskus, kellega teeb koostööd 

ka Meeri seltsimaja. Seda nii erinevate ürituste aga ka malevarühmale tööde planeerimise 

raames. Nõo alevis tegutsevad muusikakool, kultuurimaja, spordikool ja raamatukogu. 

Sporti saab teha lisaks spordihoonele ka Nõo Rannahallis, Nõo kooli staadionil, Tõravere 

tenniseväljakul ja mänguväljakul. 
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3.6. Kogukonnateenused 

Nõo vallas on 4 külakeskust/seltsi, kellele on vallavalitsuse poolt loodud tingimused ruumide 

kasutamiseks ja tegutsemiseks. Aktiivne kogukondlik tegevus toimub Meeri külas ja ka Luke 

Mõisas. 

Meeri külaselts on renoveerinud seltsimaja, et luua head tingimused kooskäimiseks. 1. korrusel 

asuvad tuulekoda, saal 20 inimesele, köök, laste mängutuba, lugemissaal ja wc. 2. korrusel on 

avatud saal, käsitöötuba, wc koos duššinurgaga ja väike rõdu. Köögis on olemas kõik vajalikud 

vahendid.  

Loodud on tingimused vaba aja veetmiseks ka väljas - seltsimaja platsil saab mängida 

võrkpalli, jalgpalli, discgolfi ja ka välikabet. Meeri seltsimaja on viinud kogukonna soove ellu 

saadud toetuste ja vabatahtlike kaasabil. 

3.7. Kogukonna kogemused, edulood, käimasolevad projektid  

Meeri Küla Arendamise Selts loodi 2003. aastal eesmärgiga aidata kaasa piirkonna arengule; 

tugevdada, hoida ja arendada küla traditsioone ja edendada kohalikku elu. 

Traditsioonilisteks sündmusteks on alates seltsi loomisest näiteks iga-aastane Eesti Vabariigi 

aastapäeval lipu heiskamine päikesetõusul seltsimaja lipuväljakul ja hilisem ühine kohvilaud, 

Meeri külapäev, aastalõpukontsert, talgud.  

Oluliseks sündmuseks on Nõo Kihelkonna Külade mängude traditsioon, kus võitja küla 

korraldab järgmise aasta mängud. Alates 2003. aastast on Meeri küla korraldanud mänge 6 

korral. Meeri külaselts tegi ka ettepaneku, et vald toetaks mängude korraldajaid (mis iganes 

küla korraldab) ka rahaliselt.  

Suuremateks investeeringuteks on 2005. aastal seltsimaja renoveerimine, 2017. aastal 

seltsimaja soojustamine, 2018. aastal maakütte paigaldamine seltsimajja ja lipuväljaku 

ehitamine. Kogukonna toel on paigaldatud kõnniteekivid, värvitud maja fassaadi, uuendatud 

terrassi ja panustatud üldise heakorra hoidmisse.  

Meeri küla piirid on kogukonna poolsel initsiatiivil tähistatud ning valminud on Meeri küla 

infotahvlid. 2006. a avaldati mahukas raamat Meeri küla ajaloost “Meie Meeri”. 

Meeri seltsimajas käib iganädalaselt koos eakate klubi “Eluring”. Kord kuus toimuvad 

piiblitunnid EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse õpetaja Mart Jaansoni eestvedamisel.  
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Samuti on noored “leidnud” seltsimaja ühiseks ajaveetmiseks. Arutelude käigus selgus, et 

noored soovivad vaadata ühiselt filme, seetõttu soetasime projekti raames filmivaatamise 

vahendid. Lisaks oleme soetanud erinevate õue- ja tubaste ajaveetmiste tarbeks nii lauamänge 

kui spordivahendid.  

Sügiseti on toimunud sissekeedukursus, kuhu kogukond on ühiselt toonud erinevaid aiasaadusi 

ja keetnud hoidiseid, mida jagati koostöös vallaga abivajajatele. 

Mitmeid aastaid on seltsimaja pakkunud kevadisel ja sügisesel koolivaheajal lastele erinevaid 

õpitubasid - robootika, käsitöö, kokkamine, teater jne. Koolivaheaja õpitoast on alguse saanud 

ka traditsioon ehtida pimedal ajal seltsimaja juures olevat helkuripuud. 

Meeri külaselts on alates 2017. aastast konkursi “Meeri Kaunis Kodu” raames esile tõstnud ja 

tunnustanud Meeri külas asuvaid heakorrastatud ja kaunilt haljastatud kinnistuid. Need on 

esitatud edasi ka Nõo valla tunnustamise konkursile. 

Filmifestivali “Kino maale” raames oleme pakkunud erinevaid filmielamusi. Samuti oleme 

korraldanud ühiseid talguid, sh Mõisa pargi korrastamist; rattarallit, kontserte, vestlusringe, 

tantsuõhtuid, õppereise, ümarlaudasid jne. Nt. 2017. aastal külastas Meeri seltsimaja EELK 

peapiiskop Urmas Viilma ja istutas koos kogukonnaga seltsimaja õuele õunapuu, tähistamaks 

500 aasta möödumist reformatsiooni algusest. 2018. aastal osalesime heategevusliku ürituse 

“Lapsed metsa” korraldamises, kus sõidutati lapsi maastikuautode, ATV-dega. 2019. aastal 

olime rattamatka sarja “Märka ja Avasta Leaderit” üheks sihtpunktiks. 

Erinevaid üritusi ja tegevusi oleme korraldanud koostöös Nõo Noortekeskuse, Nõo 

Vallavalitsuse, Nõo Priitahtlike Päästeseltsi, EELK Nõo koguduse, Nõo spordikooli ja paljude 

teiste ettevõtete ning organisatsioonidega. 

2021. aastast väärib esiletõstmist kohvikute päeva, mis toimus aktiivse kogukonnaliikme 

eestvedamisel ja oli väga menukas. Panustasime heategevusprojekti “Suvesupp lastele” 

koostöös MTÜ Koos Laste Heaks ja EELK Nõo kirikuga. Alguse sai Meeri aiandusklubi, mida 

veab eest kohalik aiandushuviline.  

Meeri küla on kõigil kolmel aastal osalenud “Maal elamise päeval.” Ühise tegevusena sai väga 

tore rahvarohke üritus korraldatud. Nii nagu kõiki oma tegevusi, kajastasime ka seda Nõo valla 

lehes. Lisaks käis 2021. aastal meid uudistamas ETV. 

Samuti planeerime ehitada seltsimaja platsile ühiseks ajaveetmiseks ka lehtlat ning teeme 

ettevalmistusi 2022.aastal toimuva 19. Meeri külapäeva osas.   
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3.8 Seosed teiste arengukavadega  

Tartumaa Arendusseltsi (TAS) strateegia 2015-2025: 

 TASi üheks strateegiliseks fookuseks on loodusressursi äriline rakendamine, st rahavoogu 

loovate algatuste toetamine, uuenduslike teenuste ja toodete arendamine (TAS strateegia lk 

17).  

 TASi piirkonnas on elujõuline kogukond – piirkonna kultuuripärand ja traditsioonid on 

hoitud ja arendatud. Toimivad kogukondade ühisüritused, kogukondade esindajad on 

kaasatud erinevatesse koostöövõrgustikesse. Arenenud on mitmekesised 

kogukonnateenused. Piirkonna noored on ettevõtlikud ning kaasatud erinevatesse 

kogukondade tegevustesse ja otsustusprotsessidesse.  

Meeri küla suureks võimaluseks on luua olemasolevasse looduskeskkonda aktiivse liikumise 

ja tegevuse võimalused. Tegutseme selle nimel, et säilitada ja hoida oma piirkonna 

kultuuripärandit ja traditsioone. Kuna Meeri külas on noori 25% küla elanikkonnast, siis 

kuulame nende arvamust ja kaasame neid otsustusprotsessidesse.  

 

Nõo valla 2037 arengukava: 

 Valla arengukavas on fookus suunatud kogukondlikele suhetele ja külaliikumise 

arendamisele. Meeri küla jätkab kogukonna ühiste tegevuste elluviimist ja kogukonna 

omavahelise sotsiaalsele suhtlemisele kaasa aitamist. 

 Noorsootöö raames on valla alameesmärgiks tihedate koostöösidemete olemasolu noortega 

tegelevate asutuste ja inimeste vahel. Jätkame koostööd Nõo Noortekeskuse, Vallavalitsuse 

jt organisatsioonide, ettevõtetega. 

 Mitmekülgne ja erinevatele vanuserühmadele suunatud kultuuri- spordi- ja seltsielu ning 

atraktiivsed vabaaja veetmise võimalused. Ka Meeri küla toetab erinevaid kodanikualgatusi 

ja soovime arendada koostööd erinevate huvigruppide vahel. 

Üheks oluliseks strateegiliseks eesmärgiks Nõo vallas on tugev kohalik identiteet, aktiivne 

kodanikkond, toimiv külaliikumine ning toetatud omaalgatused ja seltsielu. Kohalik 

omavalitsus toetab kogukonna algatusi kohaliku elu arendamisel 

Meeri kogukond on aktiivne ja seltsimaja eestvedamisel järjepidevalt tegutsenud aastast 2003. 

Kogukond korraldab ühiselt erinevaid üritusi ja hoiab jätkuvalt traditsioone au sees. 
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Eesti külaliikumine Kodukant strateegia 2030 

 Eestimaa küla on äge paik. Siin tegutseb ettevõtlik ja ühtehoidev kogukond, kes elab 

loodusega kooskõlas ning kasutab nutikalt ja säästvalt kohalikke ressursse. 

 Külas elavad terved ja elurõõmsad inimesed, kellest suur osa töötab kodus või 

lähiümbruses. Külakogukond väärtustab ja hoiab oma eripärasid ja traditsioone. 

 Kohalikud omavalitused toimivad avatud koostöös kogukondadega ning on ühiselt loonud 

hea elukeskkonna tulevatele põlvedele. Maal elamine on Eestis populaarne. 

Arengustrateegias panustame erinevatele tegevustele kooskõlas looduskeskkonnaga, kaugtöö 

võimaluste arendamisele, jätkuvalt heale koostööle kohaliku omavalitsusega.  

 

Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 

 Üheks eesmärgiks on piirkonnaspetsiifiliste ressursside oskuslik ärakasutamine (lk 25, 32).  

 Piirkondade tugevam sidustatus ja arendusvõimekus (lk 27) 

Meie võimaluseks on näiteks erinevate looduskeskkonna võimaluste parem 

ärakasutamine. Meeri küla ümbritseb mitmekesine looduskeskkond, millega kooskõlas on 

võimalik luua erinevaid matkaradasid ja tegevuspaikasid. 

Osalemine erinevatel koolitustel tugevdamaks teadlikkust ja oskust näha erinevaid seoseid, 

osalemine piirkondlikus arendustegevuses, koostöö kohaliku omavalitsusega. 

 

Sidusa Eesti arengukava 2021-2030  

 Kogukond on ühtehoidev ja sõbralikes suhetes ka teiste kogukondadega moodustades ühe 

osa kogu Eesti kogukonna ühtsusest. 

 Kogukonna inimestel on sarnased väärtused: sõbralikkus, tolerantsus, abivalmidus, avatus 

jmt. 

 Kaasav ühiskond, kus kogukonna liikmetel on võimalus ühiselt kaasa lüüa otsuste 

tegemisel ja nende elluviimisel. 

 Ühine ja arusaadav inforuum 

 Kohaliku tasandi toetamine ja sektoriüleste partnerlussuhete arendamine 
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Meeri külaelanikud on oma suhtumiselt tolerantsed ja avatud kõigi uute külaelanike suhtes 

kaasates neid erinevatesse külaeluga seonduvatesse protsessidesse. Kaasame kõiki kogukonna 

vanuse- ja sihtgruppe Meeri küla arengusse. Huvitav ja tegevusrohke külaelu loob võimalused 

arendada enda kogukonnas võimalust tegevusteks ja ka tööks, et saaks jääda siia elama. 

Paindlikud töövormid võimaldavad töötada ka Meeri külas. Kommunikeerime arusaadavalt 

kõigi külaelanikeni jõudes küla tegevusi ja arenguid. 

Kogukonnas toetame üksteise ettevõtmisi ja kaasame teisi kogukondi, kel on sarnased huvid ja 

tegevused. 

 

Eesti 2035+   

 Uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne strateegia 

 Elukeskkond on turvaline ja kõigi vajadusi arvestav 

 Valitseb üksmeelsus ja koostöötahe 

 Inimesed on vaimselt ja füüsiliselt terved 

Oleme näoga inimese poole ehk on selleks siis sõber, naaber, tuttav või niisama külaelanik. 

Oleme hoolivad ja tähelepanelikud. Oleme avatud ühiskonnas toimuva suhtes ja areneme koos 

innovatiivsusega. Propageerime tervislikke eluviise läbi tervislike ühisürituste ja 

ühistegevuste. 
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3.9 Arengutegurite (SWOT) analüüs 

SWOT põhineb läbiviidud küsitlusel, millele vastas Nõo vallast 66 inimest. 

Tugevused 

 Looduslähedane keskkond  

 Tegus külaselts  

 Asukoht kahe tõmbekeskuse vahel 

 Korrastatud seltsimaja ja külaplats 

 Kogukonnas elavate inimeste oskused ja 

teadmised 

 Kõrgetasemeline riigigümnaasium Nõo 

alevis 

Nõrkused 

 Puudulik bussiühendus Meerilt ja 

Tabulist.  

 Kehv taristu  

 Finantside vähesus  

 Kogukonna vähene osalemine üritustel 

 Vähene koostöö teiste külade ja 

organisatsioonidega  

Võimalused 

 Nõo-Meeri ristmiku /maantee 

ümberehitus  

 Kinnisvaraarendused  

 Meeri mõisa arendamine 

 Kaugtöö populaarsuse kasv  

Ohud 

 Vähene lasteaia ja koolikohtade arv  

 Noorte äraminek peale kooli lõpetamist  

 Valla liitmine naabervallaga 

 Pandeemia Covid-19 

Tugevused 

 Looduslähedane keskkond, olemas jalutamise võimalused, mets ligidal, reljeefne 

maastik. Ligidal asuvad Keeri-Karijärve looduskaitseala lamminiidud, kus elavad 

meri-, kala-, väike-konnakotkas ja üliharuldane suur-konnakotkas. Samuti kasvab 

kaitseala puisniitudel mitut liiki käpalisi. 

 Tegus külaselts ja väljakujunenud ühistegevused ja traditsioonid.  

 Asukoht kahe tõmbekeskuse vahel tagab vajalikud teenused ja töökohad.  

 Korrastatud seltsimaja ja külaplats. Seltsimajas on soojad ruumid, laste 

mängutuba, köök, dušširuum, saal 20-25 inimesele, terrass, parkla, 

välimänguplats. 

 Kogukonna liikmete oskuste ja teadmiste oskuslik ärakasutamine kogukonna 

arenguks, nt pagari, muusiku, arhitekti jt. Ettevõtlike inimeste toetamine läbi 



16 
 

ettevõtluskoolituste, projektide kirjutamise õpetamise ja edukate inimeste lugude 

toomise inimesteni jne. 

 Kõrgetasemeline riigigümnaasium Nõo alevis, mis annab hea hariduse kodu 

lähedal. 

Nõrkused 

 Puudulik bussiühendus Meerilt ja Tabulist. Bussid liiguvad valel ajal, hommikul 

ei jõua õigeks ajaks Tartusse tööle, koolilapsed jõuavad jällegi liiga vara kooli (45 

minutit enne tundide algust). 

 Kehv taristu. Puudub piisav tänavavalgustus küla vahel, kergliiklustee, kiire 

internet. Meeri teel liiguvad jalakäijad (hulgaliselt lapsi) ja jalgratturid ning vaja 

on tagada nende ohutus. Internet jääb e-õppe ja kodus töötamise tingimustes liiga 

aeglaseks. Meeri külla on küll jõudnud valguskaabel, kuid see on operaatoriga 

ühendamata. 

 Finantside vähesus. Probleemiks on projektide omafinantseeringu leidmine 

(mänguväljaku jm ehitamiseks).  

 Kogukonna vähene osalemine üritustel. Meeri küla ei suuda võistelda Tartu ja 

Elva valla poolt pakutavate ürituste tasemega. Kogukonna ühtekuuluvustunne 

tervikuna on nõrk, soovitakse tarbida aga mitte panustada.  

 Vähene koostöö teiste külade ja organisatsioonidega (Tõravere, Keeri küla, Meeri 

mõisa park) 

Võimalused 

 Nõo-Meeri ristmiku /maantee ümberehitus. Projekteerimine on töös. Valgustatud 

kergliiklustee Meerilt Nõkku, parkla suure maantee ääres. See annab paremad 

liikumisvõimalused ja tagab jalakäijate ohutuse. 

 Kinnisvara arendused Meeri külas, Nõo alevis jm piirkondades toovad juurde uusi 

kogukonnaliikmed -  Peedu piirkonnas u 15 maja, Nõo alevis u 20. Kuna Meeri 

mõis vahetas omanikku, siis loodame ka siit aktiivset tegevust. 

 Meeri mõisa planeeritakse teha mõisamajutus koos SPA-ga. See annab panuse 

turismi kasvu ning toob tähelepanu ja kasu ka külale.  

 Kaugtöö populaarsuse kasv (ka seltsimajas). 
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Ohud 

 Vähene lasteaiakohtade arv Nõo lasteaias võib saada kaalukeeleks uute elanike 

tulekul, kuna valla poolt uue lasteaia ehitamine/laiendamine võtab aega. Meeri 

külas lasteaeda ei ole. Nõo alevi lasteaiale on tehtud ka juurdeehitus, kuid see ei 

kata lasteaiakohtade arvu vajadust piisavalt. Lisaks napib ka koolikohti. 

 Noorte lahkumine Meeri külast peale kooli lõpetamist ja uue elukoha leidmine 

mujal. Tugeva kogukonnatunde puudumine pigem soodustab Meerilt äraminekut. 

Meeri küla ei ole neile enam atraktiivne ning ei tulda tagasi siia elama. 

 Pandeemia. Covid-19 tingimustes on keeruline korraldada ühisüritusi ja -tegevusi 

ning kaasata kogukonna liikmeid. 

 Nõo vald võidakse liita teise naabervallaga, kuna elanike arv ei pruugi piisavalt 

kiiresti kasvada. Haldusreformi raames anti Nõo vallale erisus, alla 5000 

elanikku. See omakorda mõjutab erinevate investeeringute tegemist ja 

rahastusvõimalusi, kuna rahastusvõimalused on piiratud ja tuleb arvestada 

rohkemate soovijatega. 

 

Lähtuvalt SWOT analüüsist, läbi viidud rahvaküsitlusest ja külakoosolekute tulemustest on 

külarahvas otsustanud, et kõige olulisemateks tegevussuundadeks sellel arenguperioodil on 

1. Kogukonna kaasamine 

Meeri külaelanikud on küll kaasatud Meeri külaseltsi tegemistesse, kuid aktiivseid osalejaid 

siiski napib. Moodustunud on ca 5 liikmeline aktiivgrupp eestvedajaid, kuid suuremate ürituste 

ja tegevuste korraldamiseks vajame suuremat aktiivgruppi. Selleks, et külaelanikele luua 

piisavalt huvitavaid tegevusi, oleks hea kasutada oma kogukonnas leiduvat kompetentsi. Lisaks 

täiskasvanute kaasamisele on väga oluline tuua otsustajate ringi ka noored just neid tegevusi ja 

üritusi silmas pidades, mille sihtgrupiks nad ise on. 

Suurema kogukonnaliikmete kaasamine võimaldab korraldada külaelanikele rohkem tegevusi 

ja üritusi ning teha neid ka sihtrühma huvidest lähtuvalt. Koostegemine loob mõnusa küla 

sünergia, kus kõik tunnevad kõiki ja kogukonnaliikmed tunnevad, et saavad ise panustada küla 

arengusse. Aktiivse ja huvitava külaeluga külasse tuleb rohkem elanikke ja jääb rohkem noori 

ka külasse elama. 
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2. Looduses liikumise võimaluste loomine 

Koordineeritud ja huvitavad matkarajad looduses soodustavad nii külaelanike kui ka Meeri 

külastajate looduses aktiivset liikumist. Liikumine on osa tervislikest eluviisidest ja terve 

inimene on õnnelikum kogukonnaliige. Hetkel on Meeri ümbruses ilus loodus, kuid paljud 

siiski ei kasuta looduses liikumise võimalusi, kuna ei osata täpselt kuhugi minna jne. Meeri 

küla piirneb Keeri-Karijärve looduskaitsealaga, kus on mitmeid looduskaitse all olevaid linde 

ja taimi. Sidudes loodusraja haridusliku poolega, toob see loodusesse kindlasti rohkem inimesi. 

Rajame interaktiivsed matkarajad ning loome võimaluse ka koolidele ja lasteaedadele reaalseks 

õuesõppeks. Matkaradasid on oodatud kasutama iga Eesti elanik. 

3. Laste ja noorte heaolu ja aktiivsuse tõstmine 

Oluline on tuua lapsed ja noored tubadest ja nutimaailmast välja. Loome võimalused 

liikumiseks looduses ja ka küla siseselt huvialadega tegelemiseks. Lisaks kaasame noored neile 

huvipakkuvate atraktsioonide ja tegevuste väljaselgitamise ja rajamise protsessi. Noored 

hakkavad suhtlema aktiivsemalt omavahel ja see arendab ka otsest füüsilist suhtlemist tuues 

nad nutitelefonidest päriselt suhtlemise juurde. Lisaks väheneb huligaanitsemine, sest on teha 

muidki huvitavaid tegevusi. Samuti saavad noored õppida vastutama enda loodu eest. Kui 

noortel on külas piisavalt põnevaid tegevusi, siis tuleb Meerile ka rohkem lastega peresid. 
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4 SEKKUMISLOOGIKA 

Strateegiliseks eesmärgiks on hea elukeskkond, selleks et hoida Meeri erilist ajalugu ning elu- 

ja kultuuritraditsioone. Samas on vajalik hea elukeskkonna säilitamine tänapäeval ka pidevat 

elukorralduse uuenemist ja innovaatilisi lahendusi, mida nimetamegi arukaks külaks ja mille 

suunas käesoleva strateegia abil soovime areneda. 

 

4.1 Üldine eesmärk 

VISIOON 2027 

Meeri külas on ühtehoidev ja aktiivne kogukond, külas väärtustatakse loodust ja looduses 

liikumist ning noortel on siin väga hea olla. 

4.2 Arengueesmärgid  

Tegevussuunad ja eesmärgid vastuseks SWOT analüüsile. 

Suund Eesmärk Mõõdik 

SUUND 1: 

Kogukonna 

kaasamine 

1. Meeri külaelu edendab 

ühtehoidev aktiivgrupp, kuhu 

tuleb juurde uusi eestvedajaid, 

kes algatavad uusi ettevõtmisi. 

 Meeri küla aktiivgrupp on 

kasvanud vähemalt 10 inimese 

võrra (hetkel aktiivgrupp 10 

inimest), sh on aktiivgrupis 

vähemalt 5 noort. 

 Aastas on toimunud u 15 erinevat 

üritust, lisaks aktiivgrupi 

 kohtumised. 

2. Kogukonna liikmed teevad 

omavahel koostööd ja osalevad 

aktiivselt küla sündmustel. 

 Ürituste külastajate arv on 

kasvanud vähemalt 30% võrra.  

 Külapäeval on igal aastal u 200 

osalejat, EV aastapäeva lipu- 

heiskamisel u 25 osalejat. 
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SUUND 2: 

Looduses 

liikumise 

võimaluste 

loomine 

3. Meeri piirkonda on loodud 

mitmed matkarajad, mis 

suurendavad küla tuntust ja 

külastajate hulka ning pakuvad 

võimalust külaelanikele 

aktiivseks looduses liikumiseks. 

 Meeri külas on 3 matkarada 

 Matkarajad on aktiivses kasutuses 

nii külaelanike kui loodusturistide 

poolt 

 Meeri küla külastavate inimeste 

arvu kasv  

 

SUUND 3: 

Laste ja noorte 

heaolu ja 

aktiivsuse 

tõstmine 

4. Meeri küla on peresõbralik 

küla, kus lastele ja noortele on 

loodud atraktiivseid sportimis- ja 

ajaveetmise võimalusi. 

 Piirkonda kolinud perede arv on 

tõusnud, Meeri külla on kolinud 5 

uut lastega pere. 

 Loodud on vähemalt 3 noortele 

suunatud atrakt-siooni (discolfi 

rada, välijõu-saal, motorada) 

 Rajatud on väikelaste mänguväljak 

 Noorte rahulolu ja aktiivsuse kasv 

Meeri küla elukeskkonnaga. 
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Joonis 3. Meeri küla strateegia visioon, strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad.   
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4.3 Tegevuskava 

Fookusteema Strateegiline eesmärk Tegevus Vastutaja Aeg Rahastusallikas 

1. Kogukonna 

kaasamine 

1. Meeri külaelu edendab 

ühtehoidev aktiivgrupp, kuhu 

tuleb juurde uusi eestvedajaid, 

kes algatavad uusi ettevõtmisi. 

Küla mõttetalgute korraldamine uute 

eestvedajate leidmiseks 

   

Noorte aktiivgrupi loomine    

Toetame ettevõtlikke inimesi läbi ettevõtlus-

koolituste ja projekti kirjutamise koolituste 

   

Viime läbi küsitluse kogukonnas elavate 

inimeste oskuste ja teadmiste 

kaardistamiseks  

   

Kajastame edukate inimeste lugusid    

2. Kogukonna liikmed teevad 

omavahel koostööd ja osalevad 

aktiivselt küla sündmustel. 

Viime läbi küsitluse, kus selgitame 

kogukonnaliikmete ootusi ja lootusi 

kogukonnas toimuva kohta. 

   

3. Koostöö teiste küladega Kaardistame külad, kellega on ühised huvid    

Kohtumised valitud küladega    

Külade koostööprojektide algatamine    
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2. Looduses 

liikumise 

võimaluste 

loomine 

3. Meeri piirkonda on loodud 

mitmed matkarajad, mis 

suurendavad küla 

tuntust ja külastajate hulka ning 

pakuvad võimalust 

külaelanikele aktiivseks 

looduses 

liikumiseks 

 

Haridusliku matka- ja teadusraja loomine 

koostöös Tõravere Observatooriumiga 

   

Loodusliku matkaraja rajamine Keeri-

Karijärve looduskaitsealale 

   

Seiklusraja rajamine    

3. Laste ja 

noorte heaolu 

ja aktiivsuse 

tõstmine 

4. Meeri küla on peresõbralik 

küla, kus lastele ja noortele on 

loodud atraktiivseid sportimis- 

ja ajaveetmise võimalusi. 

Discgolfi raja loomine    

Välijõusaali rajamine    

Motoraja rajamine    

Meeri Seltsimaja juurde väikelastele 

liivakasti, kiige ja pisikese mänguväljaku 

rajamine. 
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4.4. Täpsem tegevusplaan 

4.4.1. Kogukonna kaasamine 

Eesmärk 1: Meeri külaelu edendab ühtehoidev aktiivgrupp, kuhu tuleb juurde uusi 

eestvedajaid, kes algatavad uusi ettevõtmisi. 

Tegevused: 

1. Küla mõttetalgute korraldamine uute eestvedajate leidmiseks.  

 Korraldame kogukonna liikmetele koosoleku/mõttetalgud, milles selgitame välja 

inimesed, kes soovivad aktiivselt olla kaasatud tegevuste organiseerimisse. Iga 

suurema planeeritava üritusega seoses kaasame vastava aktiivgrupi/huvigrupi, kes 

algsel koosolekul avaldas soovi liituda aktiivse tegevusega. Iga inimene ei pea 

osalema kõikide ürituste korraldamisel, võib valida endale meelepärasema. 

 Inimeste kokkusaamiseks: 

- koostame üleskutse 

- reklaamime üleskutset valla lehes, Meeri seltsi kodulehel ja FB-s koos 

eelregistreerimisega 

- isiklik kontakt külaelanikega 

- infolehtede jagamine inimeste postkasti, kaasates sellesse tegevusse noori 

2. Noorte aktiivgrupi loomine 

 Teeme ettepaneku Meeri küla noortele luua oma aktiivgrupp, mis oleks Meeri 

Seltsimaja nn allüksus, kellega koos selgitame välja ja teostame noortele suunatud 

tegevused, nendega seonduva reklaami jne. Lõppideeks on, et noored ise oleksid 

aktiivselt kaasatud nii vabatahtlikku tegevusse kui ka organiseerimisse ja turundusse. 

3. Toetame ettevõtlikke inimesi läbi ettevõtluskoolituste ja projekti kirjutamise koolituste 

4. Viime läbi küsitluse kogukonnas elavate inimeste oskuste ja teadmiste kaardistamiseks 

 Kasutame paremini pagari, muusiku, arhitekti jt oskusi ära kogukonna arenguks ja 

tegevusteks 

5. Kajastame edukate inimeste lugusid. 
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Eesmärk 2: Kogukonna liikmed teevad omavahel koostööd ja osalevad aktiivselt küla 

sündmustel. 

Tegevused: 

1. Viime läbi küsitluse, kus selgitame kogukonnaliikmete ootusi ja lootusi kogukonnas 

toimuva kohta. 

Eesmärk 3: Koostöö teiste küladega 

Tegevused: 

1. Kaardistame külad, kellega on ühised huvid.  

2. Kohtumised valitud küladega 

3. Koostööprojektide algatamine 

4.4.2 Looduses liikumise võimaluste loomine 

Eesmärk 4: Meeri piirkonda on loodud mitmed matkarajad, mis suurendavad küla tuntust ja 

külastajate hulka ning pakuvad võimalust külaelanikele aktiivseks looduses liikumiseks 

Tegevused: 

1. Haridusliku matka- ja teadusraja loomine koostöös Tõravere Observatooriumiga 

 Võtame ühendust Tõravere Observatooriumi juhtkonnaga idee tutvustamiseks. 

 Koostöös Tõravere Observatooriumiga loome aktiivgrupi, määrame eestvedajad, 

vastutajad, tähtajad, tegevused, sh matkaradade edasine hooldus.  

 Mõtleme läbi rahastusvõimalused, projektivõimalused, lisakoostöö võimalused.  

 Leiame tegevusmentori, kel on kogemus sarnase asja teostamisel.  

 Võimalusel kaasame mõne tuntud inimese ühiskonnast idee avalikkusele 

tutvustamiseks. 

 Planeeritud tegevuste elluviimine. 

- Matkaraja marsruudi planeerimine 

- Läbirääkimised maaomanikega 

- Koostööpartnerite leidmine (ehituse läbiviimiseks), vabatahtlike kaasamine 
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2. Loodusliku matkaraja rajamine Keeri-Karijärve looduskaitsealale. 

 Paneme kirja täpse idee ja esitleme seda Keskkonnaametile. Kooskõlastused 

Keskkonnaametiga. 

 Kaasame koostööprojekti Eesti Loodusmuuseumi ja Tartu Ülikooli bioloogia/ 

zooloogia tudengid, vajadusel RMK. 

 Selgitame välja täpse tegevuskava ja millisele floorale ning faunale matkarajal 

keskendume. 

 Valime koostööpartneri, kelle abil muuta loodusrajale pandavad infotahvlid 

interaktiivseks (äpp nt.) Siin saame kasutada ka Loodusmuuseumi kogemust ja abi. 

3. Seiklusraja rajamine  

 Paneme kirja täpse idee (geopeitus) seiklusraja loomiseks, nt Mosina riigimetsa. 

 Esitleme oma matkaraja ideed RMK-le ja kaasame nad koostöösse. 

 Leiame asjatundja, kellega konsulteerida ja vajadusel koostööd teha. 

 Geopeituse matkaraja kaardistamine (orienteerumiskaart) ja teostus. 

 Geopeituse interaktiivseks tegemine äppi kaudu 

4.4.3 Laste ja noorte heaolu ja aktiivsuse tõstmine 

Eesmärk 4: Meeri küla on peresõbralik küla, kus lastele ja noortele on loodud atraktiivseid 

sportimis- ja ajaveetmise võimalusi. 

Tegevused:  

1. Discgolfi raja loomine 

 Koostada tehniline andmebaas 

 Selgitada asukoht, kuhu see rajada 

 Selgitada raja suurus ehk discgolfi korvide arv 

 Kirjutada projekt vahendite soetamiseks 

2.  Välijõusaali rajamine  

 Selgitada asukoht, kuhu see rajada 

 Konsultatsioonid ja koostöö Nõo Spordikooli treeneriga 

 Selgitada trenažööride arv (mitu ja millised soetada) 

 Kirjutada projekt vahendite soetamiseks 
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3. Motoraja rajamine  

 Selgitada asukoht, kuhu see rajada ehk leida maa osas koostööpartner 

 Konsultatsioonid mõne sarnase ettevõtmisega, nt Järiste motorada  

 Kaasata ideefaasi ka Meeri küla noorte kogukond, kes motorada aktiivselt kasutaksid 

(ca 20-30 inimest) 

 Tellida keskkonnamõjude hindamine ja detailplaneering  

 Motoraja loomise ja hilisema hooldamisega seonduvate ettevõtete leidmine, koostöö, 

hinnapakkumised jne 

 Projekti kirjutamine rahastuse leidmiseks 

 Võimaliku sponsori leidmine (valikus erinevad motospordivahendeid müüvad 

ettevõtted nt Motohoov, Motohobi jmt) 

 Motoraja kasutamisega kaasnevate reeglite koostamine, sh kuidas lahendada 

rajahooldusest tekkivate kulude katmine (osalustasu, kas iga kord maksab mingi 

summa, moodustatakse liikmemaks vm) 

 Selgitada välja, kes ja kuidas hakkab haldama motoraja kasutamist selle lahtioleku 

päevadel. Ettepanek, et sellega oleksid seotud just aktiivselt rada kasutavad noored. 

4. Meeri Seltsimaja juurde väikelastele liivakasti, kiige ja pisikese mänguväljaku rajamine 

 Konsultatsioon mõne sarnase mänguväljaku loojaga (nt Luke küla) 

 Kaasata ideefaasi väikelaste vanemad, korraldada ühised mõttetalgud 

 Mänguväljaku atraktsioonide väljaselgitamine, ettevõtete leidmine, hinnapakkumiste 

küsimine jmt.  

 Projekti kirjutamine rahastuse leidmiseks 

 Võimaliku sponsori leidmine 

 Mänguväljaku rajamine  
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5. JUHTIMINE JA SEIRE 

Meeri Küla Arendamise Selts kogub ja analüüsib seireandmeid strateegia elluviimise mõju 

hindamiseks. Strateegia seire ja hindamine on kavandatud kahel tasandil: 

 Tegevuste edenemist ja peamisi väljundnäitajaid (toodud allpool tabelis) seiratakse 

jooksvalt. Meeri külaseltsi juhatus teeb iga-aastaselt seltsi üldkoosolekule ülevaate 

lisaks rahade kasutamisele ka peamiste strateegia tegevuste seisust ning kogub 

tagasisidet seltsi liikmetelt; 

 Üks kord kolme aasta jooksul tehakse põhjalikum seire juba ellu viidud tegevuste ja 

projektide tegelike tulemuste ja mõjude põhjalikuks hindamiseks. See on aluseks ka 

strateegia muutmisele ja uuendamisele. 

Meeri aruka küla strateegia seire korraldus: 

 Aruka küla strateegia seire Strateegia hindamine 

Korraldaja Meeri Küla Arendamise Seltsi juhatus Meeri Küla Arendamise 

Seltsi üldkoosolek 

Alusandmed/ 

seire sisu 

 Tegevuste edenemine 

 Projektide edenemine 

 Projektide ja tegevuste panus strateegia 

eesmärkide ja väljundnäitajate 

saavutamisse 

 Eelarveliste võimaluste kasutamine 

Elluviidud tegevused/ 

projektid, nende 

tulemused ja mõjud 

Tegevuse pidevus Pidev 1 kord aastas 

Aruandeperiood 1 kord aastas 1 kord 3 aasta jooksul 

Aruande 

heakskiitja 

Üldkoosolek: 1 kord aastas seirearuanne ja 1 kord 3 aasta jooksul 

strateegia elluviimise tulemuste ja mõjude hindamise aruanne. 

Aruande otstarve Iga-aastase tegevuskava ja eelarve 

täpsustamine, projektide tulemuse hindamine 

Strateegia ülevaatamine 

ja uuendamine 

 


