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Arengukava uuendamise lugu 

 

Osula Külaseltsi arengukava uuendamine toimus  2016. aasta juunist-detsembrini. Põhjuseid 

selleks oli mitmeid:  

 Seni  külaseltsi tegevuse aluseks olnud  „Osula piirkonna külade arengukava 2011-2016“ 

kehtivusaeg lõppes. Soovisime liikuda külaseltsi tegemistega edasi uuendatud strateegilise 

plaaniga, mille ettevalmistamisesse on kaasatud suurem hulk piirkonna inimesi. 

 Soovisime arendada külaseltsi oskuseid organisatsiooni arengu kavandamiseks ja muutuste 

elluviimiseks. Mõned külaseltsi pikaajalised juhatuse liikmed kavandasid vastutuse üle 

anda ja juhtimistegevusest tagasi tõmbuda, samas sooviti  teha seda kaasaval ja uut juhatust 

toetaval viisil.  

 Sõmerpalu vald  oli alustanud ühinemisläbirääkimisi teiste omavalitsustega ning külaseltsi 

liikmetena tajusime, et valla tulevikku mõjutav haldusreform, avaldab suuremal või 

vähemal määral ka külaseltsi edasisele tegevusele.  

 

Arengukava koostamise protsessi kutsusime panustama kõik külaseltsi liikmed, osalejaid 

oli paarikümne ringis. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) programmist vastati 

positiivselt  toetuse taotlusele, mistõttu oli võimalik kaasata arengukava koostamise 

protsessi konsultantidena Mai Timmi ja Kadri Kõiv (Loome OÜ). Konsultantide juhtimisel 

kogusime mitme-allikalist tagasisidet külaseltsi senisele tegevusele, hindasime saavutatut, 

analüüsisime hetkeolukorda ning sõnastasime eesmärgid uueks tegevusperioodiks. 

Arengukava koostamisel viisime läbi järgmised tegevused: 

 Juunis 2016 toimus arengukava uuendamist sissejuhatav koosolek, millest võttis osa 18 

külaseltsi liiget. Koosoleku tulemusena sõnastasime külaseltsi senise tegevuse 

tulemused ning visualiseerisime tulevikupilte Osulast. 

 Septembris 2016 toimus fookusgrupp, millest võtsid osa 15 külaseltsi koostööpartnerit, 

sh Sõmerpalu Vallavalitsuse, Osula Põhikooli, Võrumaa Arenguagentuuri, Sulbi 

Külaseltsi ja piirkonnas tegutsevate ettevõtjate esindajad. Fookusgrupi eesmärgiks oli 

koguda tagasisidet külaseltsi tegevusele, mõtestada, milliseks on aastate jooksul 

kujunenud külaseltsi roll ning arutleda tuleviku väljakutsete üle.   

 Septembris 2016 viisime läbi internetipõhise küsitluse eesmärgiga uurida, milline on 

külaseltsi maine ning selgitada välja need tegevussuunad, millega elanike arvates peaks 
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Osula Külaselts uuel arengukava perioodil enim tegelema. Küsitlusest võttis osa 31 

inimest. 

 Oktoobris 2016 toimus koosolek külaseltsi liikmetele, mille käigus tegime kokkuvõtte 

fookusgrupi ja küsitluse tulemustest ning sõnastasime peamised tegevussuunad 

järgmiseks viieks tegevusaastaks. 

 

Täname kõiki, kes võtsid aega meiega kaasa mõelda.  

MTÜ Osula Külaselts 
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MTÜ Osula Külaseltsi eesmärgid, missioon ja visioon 

 

Külaliikumine Osulas sai alguse jaanuaris 1997. aastal, 2004. aastal registreeriti MTÜ Osula 

Külaselts. Külaseltsi eestvedamisel hoogustus seltsielu ja ühistegevus Osula kandis. Külaseltsi 

peamised tegevusvaldkonnad on kultuuritraditsioonide säilitamine ja taaselustamine, külade ja 

ettevõtjate vahelise koostöö arendamine, noorte, laste ja täiskasvanute vaba aja sisustamine, 

kohaliku looduspärandi tutvustamine läbi giiditeenuse pakkumise, käsitöö huvilistele erinevate 

võimaluste pakkumine ning elujärje parandamine üldisemas mõistes. Alates 2009 a augustist 

on külaseltsi ruumid Osula Põhikooli majas, kus kasutada on mugav, investeeringuprojektide 

toel, sisustatud kööginurgaga ruum, mis võimaldab korraldada koosviibimisi kuni 20 inimesele. 

Külaseltsi ruumides toimuvad aastaringselt erinevad üritused, koosviibimised ja koolitused. 

Osula Külaseltsi kuulus 1. jaanuar 2017  seisuga 35 liiget.  

Osula piirkond on arenev ja edasipüüdlik. Olemas on eluks vajalikud kommunikatsioonid, 

tegutseb põhikool, elanikel on võimalusi leida vabaajaveetmise võimalusi  väljaspool tööaega 

kodu lähedal. Inimestele vahendatakse infot ja kaasatakse külaseltsi ettevõtmistes osalema 

seltsi kodulehekülje, e-posti loendi ning Facebooki lehekülje, samuti ühisürituste kaudu.  

Osula piirkonna keskuseks on asutamistihedust ja majanduslikku aktiivsust silmas pidades 

Osula küla. Osula külast möödub Võhandu ehk Pühajõgi, mille kaldal asub ka piirkonna suurim 

ja populaarsem Harjumäe vabaõhulava. Kaugus maakonnakeskusest Võrust on 13 km ja 

Tartusse 60 km.  

Möödunud arengukava perioodi (2011-2016) kokkuvõtteks võib öelda, et tegevus oli mitme-

suunaline ning puudutas vähemal või suuremal määral kõiki seatud suundi (täpsem tabel leitav 

arengukava lisa 2).  Olulisemad tegevused, mis on ellu viidud ja millega on seltsi hinnangul 

väga hästi hakkama saadud:  

- suurinvesteeringutena rekonstrueeritud staadion ja vabaõhulava; 

- sisustatud ja kasutusel olev külaseltsi ruum Osula koolimajas; 

- traditsiooniliste ürituste korraldamine; 

- Pühajõe teemaga seotud tegevuste arendamine (nt käsitöölaat, suveniiride väljapanek 

Varese külalistemajas, leivapäev).  

Eraldi märkimist vajab hea koostöö  Osula kooli ja  Sõmerpalu vallavalitsusega.   
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Osula Külaseltsi visioon 

Osula küla on positiivse mainega, meeldiv elukeskkond, kus elanikel on hea elada ning 

turistidel puhata. Piirkonnas on toimiv taristu ning erinevail huvigruppidel on siin 

meelepäraseid vaba aja veetmise võimalusi.  

 

Osula Külaseltsi eesmärgiks on piirkonna arendamine, selleks viib ühing ellu järgmisi 

tegevusi: 

 arendab maaelu ja külakultuuri; 

 tegeleb looduskeskkonda propageerivate ja  parendavate tegevustega; 

 arendab erinevatele vanuse- ning sihtgruppidele suunatud tegevust; 

 arendab kultuuripärandi ja kultuuriväärtuste säilitamist; 

 aitab kaasa kohaliku ettevõtluskeskkonna arendamisele; 

 arendab mitmekülgset koostööd erinevate avaliku, era ning kolmanda sektori 

organisatsioonidega. 

 

Arengukava koostamise käigus läbi viidud küsitluse tulemusena selgus, et kõige enam tuntakse 

Osula Külaseltsi läbi tegevuste, millest kõige tuntum on traditsiooniline pereüritus „Meie laste 

päev“. Veel teatakse külaseltsi kui koolituste ja õpitubade ning õppreiside, sporditreeningute ja 

traditsiooniliste ürituste korraldajana. Külaseltsi iseloomustavateks omadusteks on aktiivsus, 

nooruslikkus ja ettevõtlikkus.  

Osula Külaseltsi missioon on hoolida oma kandist ja inimestest, hoida traditsioone, tuua 

kokku vanu ja noori läbi erinevate tegevuste ning  luua selle kaudu kogukondliku turvatunnet. 

Külaselts jagab informatsiooni enda tegevuse kohta kodulehel www.osula.eu  ja 

sotsiaalmeedias FB MTÜ Osula Külaselts.  

Juhatus koostab tegevuskava igaks järgnevaks kalendriaastaks. Arengukava koos uue perioodi 

tegevuskavaga vaadatakse üle kord kalendriaastas laiendatud juhatuse poolt.  

 

 

 

http://www.osula.eu/
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Tegevussuunad 

Külaselts on töötanud välja neli peamist tegevussuunda, mis iseloomustavad meie tegevuse 

sihti. Need on 1) Osula ümbruskonna heakorrastamine ja säilitamine; 2) paikkonna 

kultuuripärandi säilitamine ning kultuuriürituste ja huviringide töö korraldamine; 3) 

kogukonnale vajalike teenuste arendamine ning 4) seltsi kui organisatsiooni, arendamine. 

Alljärgnevalt on selgitatud nende sisu, eesmärgid ning peamised tegevused nende 

saavutamiseks.  

 

Tegevussuund I: OSULA ÜMBRUSKONNA HEAKORRASTAMINE   

Eesmärk:  Meie looduskeskkond on heakorrastatud ning väärtustatud 

kogukonnaliikmete ja külaliste poolt. 

 

Vajalikkus: 

 

Meie kodukohta iseloomustab kaunis ja mitmekesine loodus, 

ühes oluliste paikadega (nt Harjumägi). See loob lisaväärtust nii 

siinsetele elanikele ning pakub võimalusi turismivõimalusi 

arendada. Meie jaoks on oluline väärtustada olemasolevat ja 

panustada omalt poolt heakorrastamisega kauni ümbruskonna 

säilimisse.   

Talgute korraldamine ja kodukoha heakorraga tegelemine on 

meie külaseltsi südameasi olnud pidevalt. Heakorrastatud küla 

loob olulise esmamulje külaliste jaoks ning muudab küla 

elamisväärseks, hubaseks ja omaseks.  

Omavalitsuste ühinemise tulemusena ei pruugita keskselt 

märgata looduskeskkonnaga seonduvaid asjaolusid (nt 

planeerimisprotsessides), mis tähendab külaseltsi esindusrolli 

tähtsustumist ka loodusega seotud teemadel.  

Alategevused:  

 
 Osula külaheakorratööd 

 Harjumäe laululava puhkekoha infrastruktuuri 

täiendamine kiikude ja varikatusega kohvikuga 

 Olemasoleva laste mänguväljaku parendamine  

 Põhikooli kinnistu juurde valgustatud liuväljaku 

rajamine;  

 Piirkonna pärandkultuuriobjektide tähistamine ja sellest 

infomaterjali koostamine; pärandkultuuri sümboolika, 

küla infotahvlite, ühtsete talusiltide kujunduse ja 

formaadi väljaarendamine. 

 Osula külakeskuses asuva maa-ala (planeeritud järv) 

korrastamine  

 Erinevate marsruutidega matka- ja terviseradade 

rajamine ning tähistamine. 

 Osula jalakäijate silla rekonstrueerimine  
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 Osula suplusranna heakorrastamine  

 

 

Tegevussuund II: PAIKKONNA KULTUURIPÄRANDI SÄILITAMINE. 

KULTUURIÜRITUSTE JA HUVIRINGIDE KORRALDAMINE 

Eesmärk:  Meil on vilgas kultuuri- ja spordielu. Läbiviijateks on kaasatud 

kohalikud talendid ja kodu lähedal on olemas vabaaja veetmise 

võimalusi. 

Vajalikkus: 

 

Osula külaseltsi üks rollidest on korraldada kogukonna 

liikmetele erinevaid huvitegevusi ja kultuurisündmusi ning 

panustada paikkonna kultuuripärandi säilitamisesse. Üritused ja 

huviringid võimaldavad kodulähedaselt veeta vaba aega ning 

ühendada kogukonnaliikmeid, tegeleda huvipakkuvaga. Oluline 

on siinkohal märgata ja kaasata kogukonnas olemasolevaid 

inimesi, kellel on potentsiaal olla huviringide, tegevuste 

eestvedaja. Lisaks huvitegevusele on Osulas välja kujunenud 

traditsioonilised kultuuriüritused. Traditsioonilised üritused on 

kogukonna jaoks tähtsad. Kultuuripärandi, siinkandis elanud 

ajalooliselt oluliste inimeste ja tegude märkamine ja 

tähtsutamine, lisab piirkonnale tõsiseltvõetavust ning eripära.    

Alategevused:  

 
 Valla esimese kooli tähistamise mälestuskivi toomine 

koolimaja juurde (lisatahvel õige asukoha joonise ja 

ajalooga) 

 Pühajõe kui kaubamärgi arendamine  

 Koolitused, õpitoad ja huvitegevus erinevates 

valdkondades  

 Erinevatele vanusegruppidele suunatud ettevõtmised  

 Vabaajaveetmise võimaluste avardamine koostöös 

partneritega (sh investeeringud)  

 sportimisvõimaluste (tenniseväljak, viburada ja 

spordivahendite soetamine) loomine ja arendamine 

 Harjumäe kui vabaaja veetmise koha arendamine ja 

ürituste korraldamine 

 Matkade ja spordiürituste korraldamine 

 Kogupereürituste  korraldamine 
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Tegevussuund III: KOGUKONNALE VAJALIKE TEENUSTE ARENDAMINE 

Eesmärk:  Meie kandi teenused ja kogukonna võimalused, nõudlus on 

kaardistatud. Koostöös partnerite jätkub kogukonnateenuste 

pakkumist ja arendamist.   

Vajalikkus: 
 

Omavalitsuste ühinemise tulemusena muutub mitmete teenuste 

korraldamine ja osutamine kesksemaks ning  nende jõudmine 

küladesse võib olla keerukas (näiteks kultuuriteenus, mõned 

sotsiaalteenuste liigid, noorsootööteenus). Külaseltsil on otstarbekas 

omavalitsusega kaasa mõelda, milline on kogukonna võimekus, soov 

ja vajadused võimalike teenuste osas ning kellega ja mis laadi 

koostööd on vaja arendada, et teenuseid pakkuda.  

Alategevused:  

 
 Erinevate sihtgruppide vabaaja veetmise ning 

enesetäiendamise võimaluste laiendamine teenuste kaudu  

 Koostöö soodustamine ja võimaluste leidmine 

kogukonnateenuste arendamiseks  

 Olemasolevate teenuste (inventari ja seltsi ruumide rent) 

kasutamise hoogustamine  

 Turvatunde loomine läbi märkamise, kaasamise 

ühistegevusse ja kogukonna informeerimise (nt 

sotsiaalmeedia) kaudu. 

 

Tegevussuund IV: ORGANISATIOONI ARENDAMINE 

Eesmärk:  Me seisame koostöös teiste seltsidega kodukoha hea käekäigu eest. ) 

Väärtustame ja hoiame kogukonna inimesi.   

Vajalikkus: Vabatahtliku organisatsiooni eestvedamine on väljakutse. See nõuab 

olulisel määral ressursse, eelkõige inimressursse ning tarka juhtimist. 

Selleks, et püsida, on vajalik pidevalt panustada ka organisatsiooni 

arendamisesse, laiendada inimeste ringi, kes seltsi ettevõtmiste 

korraldamisesse panustavad jne. Valdade ühinemise protsessis 

tähtsustub kogukonna eestkõnelemise vajadus. See tõstatab teravamalt 

uusi väljakutseid ja vajadusi, näiteks suurem osatähtsus on piirkonna 

seltside omavahelisel koostööl ja eestkostesuutlikkuse 

väljaarendamisel.  

Kõigi väljakutsetega toimetulemiseks on vaja arendada pidevalt 

meeskonda, jagada vastutust ja ülesandeid vältimaks üksikute 

eestvedajate läbipõlemist.  

Alategevused:  

 

 Õppereisid kogemuste vahetamiseks ja ideede saamiseks 

teistesse piirkondadesse Koostöö hoidmine ja arendamine 

teiste piirkonnas tegutsevate seltsidega (ühisürituste 

korraldamine, üksteise üritustel osalemine, ümarlauad). 
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 Juhtimisstruktuuri korrastamine, sh rollide jaotus 

meeskonnas, liikmete panus ja kaasatus, järelkasvu 

kasvatamine. 

 Uue kodulehe (osula.ee) arendamine . 

 

Tegevuskava 
 

Allpool toodud tegevuskava vaadatakse koos juhatusega üle iga-aastaselt. Analüüsitakse selle 

täitmist ning koostatakse uus kava järgnevaks kalendriaastaks.   

Aeg  

Tegevus 

 

Finantseerimise 

maht ja allikad 

 

Märkused 

 

Vastutaja 
Tegevus-

valdkond 

Jaanuar      

IV, III Seltsi ruumi sisustus KÜSK Diivanid, esikukapp, 

san.remont 

Maret 

Agu 

IV Osula kodulehe täiendamine KÜSK, OF Koduleheküljele info 

ja pildimaterjali 

lisamine 

Margita 

Tiina 

IV Osula piirkonna arengukava juhatuse 

poolne täiendamine, kinnitamine 

KÜSK Juhatuse koosolek AK 

tegijatega, 2016 

aruanne vallale 

Juhatus 

Veebruar     

II Osula PK lastele kooririiete 

õmblemine 

KULKA  Margita 

IV Üldkoosolek seltsi liikmetele  Majandusaasta 
kinnitamine 

Juhatus 

II Pühajõe laada koosolek Sponsorid 

KOV 

KOP 

Korraldustoimkond 

paneb tööplaani paika 

 

Reimo 

Agur 

Märts     

II Naistepäeva tähistamine OF motivatsioonipidu Juhatus 

II Teatripäev OF   

II Vastlapäev OF   

II Ilusa naise päev OF  Annika 

Aprill     

IV Juhatuse koosolek  Jooksvad küsimused, 

suveüritused 

Juhatus 

III Osula trennielamuse kevadmatk OF  Annika 

Mai     

I Heakorratalgud OF Koostöös kooli ja 

vallaga Osula keskus 

ja kalmistu 

 

III Osula trennielamuse vabaõhuüritus OF Hooaja lõpetamine  Annika 

Juuni     

II Põnnide Pralle  Lastekaitsepäeva 

teemaline üritus 

Juhatus, 

naaberseltsid 

II Daamide päev   Annika 

Juuli     

IV Ideereis    
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Kasutatud lühendite tähendus: 

KOA - EAS; Kohaliku Omaalgatuse Programm 

OF - omafinantseering, mis on MTÜ rahastus või/ja osalemistasud 

KULKA – Eesti Kultuurkapital 

KÜSK – Kodanikuühiskonna Sihtkapital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August     

II Pühajõe käsitöölaat  Laada läbiviimine juhatus 

II Harjumäel öökino   Juhatus 

Sept- 

ember 

    

IV Seltsi üldkoosolek  2018 aasta 
tegevuskava, eelarve 

planeerimine 

juhatus 

III Tervisepäeva loodusretk   Juhatus 

 

Oktoober     

IV Juhatuse ja aktiivi koosolek  Tegevuskava 2018  juhatus 

November     

II Kodanikupäev   juhatus 

Detsember     

II Advendi algus kuuse all OF Kuusetulede 

süütamine  

Maret 

III Naised köögis OF Koolitus piirkonna 

elanikele 

Margita 
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Tegevuskava LISAD 

 

LISA 1. Osula hetkeolukord pildis. Osula piirkonna arengukava. (I 

kohtumine, 8. juuni 2016) 

 

I pilt:  

 

Varese küla probleem on nagu must pilv ja puidutööstus. Toredad asjad on kaunis loodus, 

õnnelik lapsepõlv, palju võimalusi lastega majandada. Harjumägi oma üritustega ja vana 

koolimaja tuli pähe. Pühajõe ääres on veskikivid, Veski ja selle ümbrus on südamepeal. Küla 

keskust on vaja arendada kenamaks, kasutada ära vanad veskikivid- vanas kultuuripargis vmt.  

II pilt:  
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Meil on Osulas palju asju, mida inimesed teevad vaba tahtega- pikaajalised 

kultuuritraditsioonid. Kultuuritempel on koolimaja ja Harjumägi. Lisaks tantsule tehakse ka 

sporti Harjumäel. Tegeletakse palju spordiga, jooksmisega, ratsasõiduga. Ratastel rahusaadikud 

oleme meie „kolm mutti“. Osula üks sümboleid on meie imeilusad aiamaad, mida kuskil ei ole. 

Seltsiruum on koht, kus võtame aja maha ja puhkame. Ilus on Anne järv, kuhu suvel käib palju 

puhkajaid ja lapsi. Nüüd on Osula külas ka lambakasvatus- 2 päeva tagasi toodi lambad. Just 

Võhandu jõe ala- seal õitsevad praegu meie kohalikud looduslikud orhideed. Kohalik loodus 

on tõeline allikas.  

 

III pilt:  

 

Esimene sümbol on Harjumägi. Siitkandi populaarsemaid kohti, kuhu külalisi viia. Suvel 

vabaõhuetendused, üritused, meie laste päev kui kaubamärk. Seda nutetakse taga ja nõutakse seda. 

Hindame ise seda, et meil on siin tugevad põllumajandusettevõtjad ja puiduettevõtjad. Probleem suitsu 

näol. Kool on oluline, otseselt seotud vaba aja veetmise võimalused. Toimuvad täiskasvanutele 

huviringid ja täiskasvanutele sportimisvõimalused. Osula rand (Rüütlijärv, Annejärv, Osula järv), seal 

püütakse kala. Osula külaselts oma kaubamärgiga – aitab, teeb, veab eest. Osula kalmistu on märgilise 

tähendusega ning veskikivi, mille tähendust me peame inimesteni rohkem viima ja mida inimesed täna 

veel ei tea. Taluturg meil toimub (Osula bussijaamas kindlal kellaajal). Staadion on uus, kordatehtud, 

kus toimuvad jalgpallivõistlused. Käsitöö on olnud ajast aega au sees. Kool edendab seda suunda hästi. 

Isasid tõmbame kaasa, mehed on kaasatud. Kõikidele on loodud võimalusi.  
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Lisa 2. Hinnang Osula kandi arengukavale 2011 – 2016 
 

Tegevus Elluviija Hinnang tegevuse 

elluviimisele 
( P- Punane (tegemata); R- 
Roheline (on tehtud); K- Kollane 
(vajab veel arendamist). 

Mäekülä külla enduuroraja rajamine. Eraisikud Mäeküla 

piirkonnas 

Tegevus on elluviidud (5 

rohelist) 

Osula külade piirkonna ja sh kalmistu 
heakorratööd. 

MTÜ; vabatahtlikud, 
KOV 

Tegevus on elluviidud (5 
rohelist) 

Osula Külaseltsi traditsiooniliste 

tegevuste ja ürituste (vastlapäev, 
jüriööjooks, heakorratalgud, 

lastekaitsepäev, õppereisid, advendialgus) 

korraldamine. 

MTÜ, vabatahtlikud Tegevus on toimumas (viis 

rohelist, 1 kollane) 

Osula Põhikooli spordiinventari hoone 

ehitus (juurdeehitus võimla juurde). 
 

MTÜ/KOV Tegevus on osaliselt tehtud 

(3 rohelist, 2 kollast) 

Piirkonna seenioride  tegevuse toetamine 

ja koostöö külaseltsi ürituste läbiviimisel. 

 

Ummamuudu 

tantsuklubi 

„Kuldne klubi“ / 
MTÜ 

Tegevus toimub (2 rohelist, 

2 kollast) 

Külaseltsi ruumide sisustamise 

lõpetamine (arhiivikapp ja riiulid). 
 

MTÜ/KOV Tegevusega on alustatud, 

aga see ei ole lõpuni 
viidud,vajab veel 

arendamist (1 roheline, 4 

kollast) 

Turvatunde tõstmine: naabrivalve, 
koostöö piirkonna konstaabli ja 

politseiga. Osula küla keskusesse 

veebikaamera soetamine. 

MTÜ /KOV Tegevus vajab veel 
arendamist (4 kollast, 1 

punane) 

Harjumäe laululava puhkekoha 
infrastruktuuri täiendamine kiikudega. 

 

MTÜ /KOV Tegevus vajab veel 
arendamist (4 kollast, 1 

punane) 

Piirdeaiaga väikelaste mänguväljaku 
rajamine külakeskusesse. 

 

MTÜ / MTÜ Ossi 
Tare / KOV 

Tegevusega on osaliselt 
tegeletud, kuid see ei ole 

jõudnud soovitud 

lõpptulemuseni (3 kollast, 5 

punast) 

Rajada põhikooli kinnistu  juurde 

valgustatud liuväljak; vajalikud 

maaparandustööd. 
 

MTÜ/kool, KOV Tegevusega on osaliselt 

tegeletud, kuid see ei ole 

jõudnud soovitud 
lõpptulemuseni (2 kollast, 3 

punast) 

Piirkonna pärandkultuuriobjektide 

tähistamine ja sellest infomaterjali 
koostamine;  pärandkultuuri sümboolika, 

piirkonna 6 küla, küla infotahvlite, 

ühtsete talusiltide kujunduse ja formaadi 
väljaarendamine. 

  

MTÜ/KOV/ 

maaomanikud 

Tegevusega on tegeletud, 

kuid see ei ole jõudnud 
soovitud lõpptulemuseni (2 

kollast, 3 punast) 

Osula külakeskuses olevate tühjade 

elamute (vana vesiveski, vana koolimaja) 

KOV /MTÜ Tegevusega on väga vähe 

tegeletud (1 kollane, 4 
punast) 
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heakord - omanike survestamine. 
 

Osula külakeskuses asuva maa-ala 

(planeeritud järv) korrastamine  

 

KOV/MTÜ Tegevusega on väga vähe 

tegeletud (1 kollane, 5 

punast) 

Laste ja noorte vabaaja veetmise ning 

enesetäiendamise võimaluste laiendamine 

–noortetoa rajamine ja sisustamine Ossi 

Tares. 
 

MTÜ Ossi Tare 

/MTÜ/KOV 

Tegevusega on väga vähe 

tegeletud (1 kollane, 4 

punast 

Erinevate marsruutidega matka- ja 

terviseradade rajamine ning tähistamine 
a.Osula - Sõmerpalu - Järvere  

b.Osula - Tinnipalu – Sulbi - Osula – 

Harjumägi. Lisaks ligipääsu – purre – 

rajamine üle Võhandu jõe Helsekivini.  
 

MTÜ/KOV Tegevusega on väga vähe 

tegeletud (1 kollane, 4 
punast) 

Kergliiklustee rajamine  Sulbi – Osula – 

Sõmerpalu – Järvere. 
 

MTÜ/KOV/ 

Maanteeamet 

Tegevusega on väga vähe 

tegeletud (1 kollane, 4 
punast) 

Turvatunde tõstmine: Osula küla 

keskusesse veebikaamera soetamine, 

tarkvara. 
 

MTÜ /KOV Tegevusega on väga vähe 

tegeletud (1 kollane, 3 

punast) 

Rajada piirkonda uusi atraktiivseid 

sportimisvõimalusi tenniseväljak, 

viburada. 

MTÜ/ 

KOV/ettevõtjad 

Tegevusega ei ole tegeletud 

(5 punast) 

Valla esimese kooli tähistamise 

mälestuskivi toomine koolimaja juurde 

(lisatahvel õige asukoha joonise ja 
ajalooga). 

 

MTÜ/KOV Tegevusega ei ole tegeletud 

(5 punast) 

Käsitöötoa rajamine ja sisustamine Ossi 

Tares. 
 

MTÜ Ossi Tare 

/MTÜ/KOV 

Tegevusega ei ole tegeletud 

(5 punast) 
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Lisa 3. Kokkuvõte fookusgrupi arutelust ning küsitlusest  

Arengukava koostamise protsessis toimus 7. septembril fookusgrupi arutelu, kus osales kokku 

15 inimest, sealhulgas kohaliku omavalitsuse esindajad, koostööpartnerid teistest külaseltsidest 

ja piirkonna ettevõtjad. Fookusgrupi eesmärk oli saada tagasisidet senise tegevuse kohta ning 

koguda ideid edaspidise tegevuse ja arengusuundade osas.  

 

20. septembrist kuni 1. oktoobrini 2016 viidi läbi internetipõhine küsitlus, millele vastas 31 

inimest. Küsitluse eesmärk oli kaardistada külaseltsi mainet ning selgitada välja need 

tegevussuunad, millega elanike arvates peaks Osula külaselts uuel arengukava perioodil enim 

tegelema.  

 

Vastajate profiilis oli enim vastajaid nende seas:  

 kes on kursis külaseltsi korraldatud 

tegevustega, kuid osalevad harva (21) 

 enamus vastajatest olid naised (25).  

 48% vastajatest olid Osula külaelanikud.  

 Vanuseliselt oli vastajaid kõige rohkem kuni 50-

aastaste seas (9). 

  

Järgnevad kuni 40-aastased (8), kuni 30-aastased (5) ja üle 60-aastased (4). Kuni 20-aastaseid 

vastajaid ei olnud.   

 

Allpool on esitatud teemade kaupa fookusgrupis ja küsitluste tulemusena välja tulnud 

tendentsid, suunad, mõtted.  

 

Osula külaseltsi iseloomustavad märksõnad ja 

silmapaistvad tegevused   

 

Tulemuste põhjal võib öelda, et Osula külaseltsi 

iseloomustab kõige enam aktiivsus (10), nooruslikkus ja ettevõtlikkus (6).  

 

Paljuski identifitseeritakse Osula külaseltsi tegevust just läbi tegevuste, neist enim eristub Meie 

laste päev (14). Tegemist on kahtlemata ühe märgilise traditsiooniga, millega külaselts on end 

nähtavaks teinud. Veel paistab tegevusest silma koolituste ja õpitubade korraldamine (10) 

ning õppereisid (8), treeningud (8) ja traditsioonilised üritused (8). Vähem mainiti talguid 

ja küla heakorda (3), külaseltsi ruumide kasutamise võimalust (2) ning koostööd kooli ja vallaga 

sh kaasfinantseeringud (2).  

 

Küsimusele, millised tegevused (etteantud loetelust) seonduvad enim külaseltsi tegevusega, 

kattusid vastused paljuski varemkirjeldatuga. Eraldi on toodud siinkohal välja tegevused, 

millega vastajad tunnetavad seost vähem: 

 kogukonna liikmete huvide ja vajaduste eest seismine (22% ei näinud seost, 48% nägi 

seost vähe)  

 kogukonna liikmetele suunatud teenuste pakkumine (16% ei näinud seost, 51,6 % nägi 

seda vähe)  

 tegevused eakatele (12,9 % ei näinud seost, 38% nägi seda vähe)  

 

 

 

Osula külaseltsi tegevussuunad uuel arengukava perioodil  

Aktiivne 
Meie laste päev 

Koolitused, õpitoad 

 

Informeeritud  
Kuni 50 a 

Osula külaelanik 
Naine 
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Kõige olulisemateks pidasid küsitlusele vastajad järgmisi tegevussuundi (hinnangu “väga 

oluline” andis vähemalt 70% vastajatest):  

 kohalike inimeste kaasamine (90%) 

 huviringide tegevuse korraldamine (74%) 

 kodukoha heakorra eest seismine (74%)  

 kultuuripärandi säilitamine (74%) 

 lastele ja noortele suunatud tegevuste 

organiseerimine (71%) 

 

Veidi vähem oluliseks pidasid vastajad (hinnangu “väga oluline” andis alla 70% vastajatest):  

 matkade, spordiürituste korraldamine (68%)  

 kultuuriürituste korraldamine (64%) 

 kogukonna liikmetele suunatud teenuste pakkumine (55%) 

 kogukonnaliikmete huvide ja vajaduste eest seismine (55%)  

 tegevused eakatele (55%)  

 turismi edendamist (45%).  

 

Fookusgrupi arutelude tulemustest kõlasid tulevikuperspektiivis enim järgmised mõtted:  

 Osula külaseltsil on oluline mõelda tihedale koostööle teiste piirkonna elu 

edendamisega tegelevate külaseltsidega. Eelkõige 

selleks, et valdade liitumisel ei jääks kohalike elanike 

huvid tahaplaanile (eestkoste vajadus) ning 

kandepind mitmete seltside koostöös oleks tugevam;  

 Osula külaseltsil on oluline mõelda teenustele, 

mida oma piirkonna elanikele pakkuda suudetaks, et 

valdade liitumise protsessis kujuneda tõsiselt 

võetavaks partneriks ka loodavale omavalitsusele 

ning pakkuda oma piirkonna elanikele nt. kultuuriteenust vmt.  

 

Mõtted, täiendused, tähelepanekud küsitlusest:  

 

1. ideed investeeringuteks:  

 disc golfi rada 

 välisjõusaal (2 korral mainitud) 

 escaperoom (põgenemistuba) 

 vabaõhu lauamängude laud 

2. ideed tegevusteks:  

 tegevused eakatele (kahel korral)  

 suurendada nähtavust ja tähtsustada partnerluse rolli suhetes KOViga 

3. head soovid:  

 aktiivne juhatus! 

 soovin jõudu! 

 

 

 

Kaasamine 
Huviringid 
Heakord 

Kultuuripärand 
Lapsed ja noored 

 

Koostöö teiste 
külaseltsidega 

Eestkoste 
Teenuste pakkumise 

suutlikkus 
Koolitused, õpitoad 
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Arengukava koostamisel kasutatud materjalid 
 

1. Osula piirkonna külade  – Osula, Mustja, Lilli-Anne, Varese, Mäekülä ja Alakülä  arengukava 

2011-2016 

2. Külaseltsi kodulehekülg http://www.osula.eu 

3. Sõmerpalu valla arengukava 2006-2018 
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