
 

 

ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA 
 

 

1. Taotleja andmed 

1.1. Ärinimi MTÜ Osula Külaselts 

1.2. Registrikood 800207784  

1.3. Tegevuskava 

elluviimise periood 
 

November 2018 – detsember 2020 

 

2. Ühisprojekti andmed 

2.1. Ühisprojekti nimetus 
 

 
Projekti nimi: Ühisüritused – tugev sotsiaalne kogukond  

2.2. Ühisprojekti eesmärgid 
Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki  ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või 

aitab kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja tegevussuunad avalikustatakse kohaliku 

tegevusgrupi veebilehel. 
 

Projekti üldine eesmärk on Pühajõe piirkonna maine tõstmine läbi ühistegevuste ja 
koostöö. 
 

Projekti otsesed eesmärgid on: 

1) Lahendada tehniliste vahendite soetamisega piirkonnas puudu olev kultuuriliseks 
teenindamiseks vajalikud ruumid. 

2) Tõsta koolinoorte teadlikkust ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest, kaasata neid rohkem 
ühistegevustesse ja seeläbi tõsta ja kasvatada kodukoha – ja Võrumaa tunnet. 

3) Suurendada Pühajõe piirkonna organisatsioonide koostööd, panustades ühisürituste, 
koolituste . 

4)   Tõsta teadlikkus ja otsida võimalikke koostööpartnereid siit ja sealtpoolt piiri õppereiside 
käigus. 

 
 

2.3. Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED 
 

Ajakava 
Märgitakse kavandatud 

tegevuskava elluviimise 

perioodil kuu või kvartali 

täpsusega. 

Tegevuse kirjeldus  

Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis 

on otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega. 

2018 4 kv 

Investeeringute soetus -  lavapoodium, tantsupõrand, 

helitehnika, valgustehnika. Vastutajad Osula Külaselts ja Osula 

Põhikool.  



 

Ürituse Osula küla 380 - rännak ajas  - kodanikupäev  -  

organiseerimine Osula külaselts, toimumise koht Osula võimla, 

partneri Osula kooli ülesanne ruumide ettevalmistamine.  

Sulbi külateatri etendus advendi  alguse tähistamiseks 

Pühajõe piirkonnas - ürituse sisuloome Sulbi külateater, 

organiseerimine Osula Külaselts, toimumise koht Osula võimla, 

partneri Osula kooli ülesanne ruumide ettevalmistamine. 

Pühajõe piirkonna kuvandi I töökoosolek: lähteülesande 

koostamine ja tellimuse esitamine teostajale. Vastutaja Osula 

külaselts, koostöös piirkonna külaseltsidega.  

2019 1 kv  

Kogukonnale EV kontsertaktuse ja peoõhtu läbiviimine -  

ürituse sisuloome Osula kooli töötajate ja  Sulbi Maarahva Selts 

näiteringi loominguline meeskonna poolt, toimumise koht Osula 

võimla, kasutades inventari lava, tantsupõrand, heli- ja 

valgustehnikat. Partneri Osula kooli ülesanne ruumide ja 

tehnilise varustuse ettevalmistamine. 

Pühajõe piirkonna kuvandi I töökoosolek: lähteülesande 

koostamine ja tellimuse esitamine teostajale. Vastutaja Osula 

külaselts, koostöös piirkonna külaseltsidega. 

2019 2 kv 

 

Ettevõtluskoolitused noortele - organiseerijad Osula külaselts 

ja Osula Põhikool.  

Koolitussarja „Aktiivne ja terve naine – kogukonna 

alustala“  I koolitusetapp  - toimumise koht Osula võimla, 

kasutades inventari lava, tantsupõrandat, helitehnikat. Partneri 

Osula kooli ülesanne ruumide ja tehnilise varustuse 

ettevalmistamine. 

Pühajõe piirkonna kuvandi lahenduste töökoosolek. 

Vastutaja Osula külaselts, koostöös piirkonna külaseltsidega. 

 

2019 3 kv 

 

Piirkonna seltside liikmetele suunatud õppereis motivatsiooni 

tõstmiseks ja koostöökogemuste saamiseks - organiseerijad 

Osula külaselts ja Sulbi Maarahva Selts. 

Koolitussarja „Aktiivne ja terve naine – kogukonna 

alustala“  II koolitusetapp  - toimumise koht Osula võimla, 

kasutades inventari lava, tantsupõrandat, helitehnikat. Partneri 

Osula kooli ülesanne ruumide ja tehnilise varustuse 

ettevalmistamine. 

 

2019 4 kv 

 

Ettevõtlusalase koolitus I etapp täiskasvanutele - 

organiseerijad Osula külaselts ja Osula Põhikool. Partneri Osula 

kooli ülesanne ruumide ja tehnilise varustuse ettevalmistamine. 

Tervisespordipäev Osulas - organiseerija Osula külaselts. 

Toimumise koht Osula võimla, kasutades inventari lava, 

tantsupõrandat, helitehnikat. Partneri Osula kooli ülesanne 

ruumide ja tehnilise varustuse ettevalmistamine. 

Pühajõe piirkonda tutvustavate materjalide koostamine. 



 

Vastutaja Osula külaselts 

 

2020 1 kv  

 

Pühajõe piirkonna EV aktuse läbiviimine -  ürituse sisuloome 

Osula kooli töötajate ja  Sulbi Maarahva Selts näiteringi 

loominguline meeskonna poolt, toimumise koht Osula võimla, 

kasutades inventari lava, tantsupõrand, heli- ja valgustehnikat. 

Partneri Osula kooli ülesanne ruumide ja tehnilise varustuse 

ettevalmistamine. 

 

 

2020 2 kv 

 

Ettevõtlusalase koolitus II etapp täiskasvanutele - 

organiseerijad Osula külaselts. 

Teatriõpe töötubades - organiseerijad Osula külaselts ja Sulbi 

Maarahva Seltsi külateater.  

Teater külla ( külalisesinejad) - toimumise koht Osula võimla, 

kasutades inventari lava, tantsupõrand, heli- ja valgustehnikat. 

Partneri Osula kooli ülesanne ruumide ja tehnilise varustuse 

ettevalmistamine. Organiseerija ja Sulbi Maarahva Seltsi 

külateater. 

  

 

2020 3 kv 

 

Piirkonna seltside liikmetele suunatud õppereis motivatsiooni 

tõstmiseks ja koostöökogemuste saamiseks - organiseerijad 

Osula külaselts ja Sulbi Maarahva Selts. 

Teater külla ( külalisesinejad) - toimumise koht Osula võimla, 

kasutades inventari lava, tantsupõrand, heli- ja valgustehnikat. 

Partneri Osula kooli ülesanne ruumide ja tehnilise varustuse 

ettevalmistamine. Organiseerija Sulbi Maarahva Seltsi 

külateater. 

 

2020 4 kv 

 

Teater külla ( külalisesinejad) - toimumise koht Osula võimla, 

kasutades inventari lava, tantsupõrand, heli- ja valgustehnikat. 

Partneri Osula kooli ülesanne ruumide ja tehnilise varustuse 

ettevalmistamine. Organiseerija Sulbi Maarahva Seltsi 

külateater. 

Kogukonnale kultuuriürituse organiseerimine  -  ürituse 

sisuloome Osula kooli töötajate ja  Sulbi Maarahva Selts 

näiteringi loominguline meeskonna poolt, toimumise koht Osula 

võimla, kasutades inventari lava, tantsupõrand, heli- ja 

valgustehnikat. Partneri Osula kooli ülesanne ruumide ja 

tehnilise varustuse ettevalmistamine. 

 

 

 

 



 

3. Ühisprojektis osalevate PARTNERITE andmed 

 

 

 

Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged 

Taotleja esindaja nimi Margita Kipasto, MTÜ Osula külaselts 

 

Taotleja esindaja allkiri Anti Ossis, Osula Põhikool 

 

Taotleja esindaja allkiri Airika Saamo, Sulbi Külateater  

 

Tegevuskava allkirjastamise 

kuupäev 

09.05.2018  

 

 

 

 

Nimi ja 

registrikood 

Esindaja nimi Kontaktandmed Allkiri 

Osula Põhikool Anti Ossis, direktor osulapk@osulapk.ee, tel 

789 5333,  

 5373 8100 

Allkirjastatud 

digitaalselt  

Sulbi Külateater 

 

Airika Saamo, 

juhataja 

airika.saamo@gmail.com 
Tel 5199 7981  

Allkirjastatud 

digitaalselt 


