
 

 

TEGEVUSARUANNE 2018 

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 2018. aastal ellu viinud järgmisi tegevusi: 

LOOVUSLAAGER  TARVASTUS  2018 

 

Loovuspäevad toimusid 11. juunist 15. juunini 2018, millest võtsid osa I ja II 

kooliastme 45 õpilast. Õpilased olid jaotatud gruppidesse. Kõik osalejad said osa 

võtta kõigist õpitubadest. 

ESMASPÄEVA alustasime loovuspäevade avamisega ja nädala kava 

tutvustamisega. Järgnes 3 õpituba.                                                                                       

Mulgi Savikoja  keraamika õpitoas voolisid lapsed endile pliiatsitopsid, mis kaunistati 

arhailise mustriga ja glasuuriti.                                                                                   

Pilli meisterdamise õpitoas meisterdasid lapsed vilepilli ja õppisid ka selle 

puhumiskunsti, vilepill sai samuti kaunistatud rahvusliku mustriga.                                         

Kudumise õpitoas õpetati tihva laudadel käepaela kuduma, millega lapsed kenasti 

hakkama said.     



                

 

 

 

                                                                                                                     

TEISIPÄEVAL toimus 2 õpituba. Voolisime  valgest savist kaelaehte ja 

külmkapimagneti, ka need esemed said kauni arhailise mustri. Lisaks said lapsed 

endale teha ka lustaka lepatriinu.                                                                                         

Laulu-tantsu- mängu õpitoas õpiti pärimuslikke mulgi tantse, laule, mänge ja 

pillilugusid. Päeva lõpetas meeleolukas kontsert. 

 

 



KOLMAPÄEVAL toimus 3 õpituba. Ajaloo tund Kärstna mõisas, kus tutvuti Kärstna 

mõisahoone ja pargiga, külastati Anrepi lõvi. Meisterdamise õpituba- kus õpilased 

valmistasid endile  pehme vooderdusega mõõgad, millega mängiti ajaloolisi 

rollimängu (LARP)      

 

                                                                                                                         

NELJAPÄEVAL külastasime Põllumajandusmuuseumi. Toimus muuseumitund 

"Viljaterast leivani".                                                                                                           

Tegime üheskoos läbi leiva valmimiseks olulised etapid: proovisime esivanemate 

kombel kootidega vilja peksmist ning selle tuulamist, jahvatasime jahu ning õppisime 

leivataigna tegemist ja rääkime leivaga seotud kommetest. Iga osaleja sai leiva ja või 

valmistamise kogemuse võrra rikkamaks. Osalesime võinoa voolimise õpitoas.    

 

     
                                                                                                                       REEDEL 

said lapsed osaleda kolmes õpitoas. Kokanduse õpituba- küpsetasime mulgikorpi ja 

tegime kamapalle. Mulgi keele õpitoas - tutvustati meile mulgi keelt. Panime 

loovuspäevade tegemised kirja ja siis "tõlkisime" mulgi keelde. Lavastasime 

mulgikeelse lühinäidendi. Digiteerimise õpitoas sai loovuspäevade pildid ja jutud 

arvutisse salvestatud ja ajaleheks sätitud.                                                 

Loovuspäevad lõpetasime ühise peoga, kus lapsed said tunnistused. Laualt ei 



puudunud iseküpsetatud mulgikorbid, kamapallid, kamakohukesed ja kamajook.                                             

Tarvastu lapsed tunnevad ennast oma keele ja kultuuri kandjatena.    

       

     
                                                                                                                                     

Laste loovuspäevad MINU EESTI ALGAB MULGIMAALT oli sisutihe ja õnnestus 

igati!                                                                                                                  

Loovuslaagrit toetasid Rahvakultuuri Keskus, Viljandi vald, Tarvastu Gümnaasium 

Meediakajastused: Laste loodud ajaleht www.tarvastu.vil.ee ja IIh klassi blogis 

https://hajaeelkool.blogspot.com/  

Viljandi Valla Teataja juuli 2018 

Aaleht Üitsainus Mulgimaa  suvi 2018 

HEINO PARSI nimeline V ANIMAFESTIVAL 

 
 
Viljandimaa koolide animafilmifestivalist on kasvanud välja vabariiklik animafestival, 
mis on kogunud populaarsust ja festivalile laekunud filmide arv on kiirelt suurenenud. 
2018. aasta festivalile laekus 73 animafilmi. Osalenud õpilasi ja juhendajaid oli kokku 
ligi 400. 
Alates 2016. aastast kannab festival Heino Parsi nime. Animafilmifestivaliga 
väärtustame Tarvastust pärit animaatori Heino Parsi loomingut, mis on 
mõjutanud mitme põlvkonna maailmavaadet ja suhet loodusega liites nuku- ja elava 
looduse maailma. Animafestival annab noorele võimaluse end väljendada 
kujundlikus pildikeeles ja panna proovile oma oskusi näitlemistöös ja filmimises.                         
V animafilmifestivali (2018) teemaks oli "MEIE EESTI". 2018. aasta filmifestival oli 
kingitus Eesti 100. sünnipäevaks. Osalesid lasteaiad, koolid ja õpetajad. Jaanuaris ja 
veebruaris toimusid töötoad õpetajatele-juhendajatele, kus tutvustati animafilmi 

https://hajaeelkool.blogspot.com/


tegemise etappe ja põhimõtteid. Juhendajateks animafestivali korraldustoimkond 
Tarvastu Gümnaasiumist. 
Parimad filmitegijad koos juhendajatega osalesid 20. aprillil 2018 festivali lõppüritusel 
Tarvastu Gümnaasiumis. Festivali lõppüritusel  osales 56 animahuvilist. Toimusid 
Nukufilmi Lastestuudio õpitoad. Festivalist osavõtjad õppisid kasutama loovalt 
erinevaid IKT vahendeid.                                                                                                         
Valminud filmiklipid - https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUXIwdlOgZk-
dNn8n8IEYsZE7bdWXkvu 
2018. animafilmi festivali MEIE EESTI nominendid olid: 
Lasteaed (18 filmi) 
1. Rahvussõbrad -Tallinna Päikesejänku Lasteaed 
2. Meie lähme tip-tap-tip -Tarvastu Lasteaed 
3. Eesti Vabariigi sünnipäev -Tallinna Päikesejänku Lasteaed 
3. Igavene suvi Midrimaal- Luunja Lasteaed Midrimaa 
1.-3. klass (31 filmi) 
1. Loomade pidu -Tarvastu Gümnaasium 
2. Paras palk -Tarvastu Gümnaasium 
3. Suur tükk ajab suu lõhki -Pisisaare Algkool 
4.-6. klass (18 filmi) 
1. Meie Eesti -Peetri Lasteaed-Põhikool 
2. Eesti on...- Tamsalu Gümnaasium 
3. President kinnas -Viljandi Kesklinna Kool 
7.-9. klass (2 filmi) 
1. Kullakalli ja Mõmmik -Ämmuste Kool 
2. Kuidas valmistada kama? -Koonga Kool 
Õpetajad (4 filmi) 
1. Eestimaa imeline talv -Melliste Algkool-Lasteaed 
2. Me armastame Eestit -Tamsalu Gümnaasium 
3. 100 sammu Eestimaad -Kiigemetsa Kool 

Lisaks žüriile oli nädala jooksul võimalik kõigil anda oma hääl, et välja                  

selgitada Rahva Lemmik. Enim hääli kogus ja Rahva Lemmiku tiitli 

võitis:Põrsaste hea mõte -Iisaku Gümnaasium 

Viljandi valla eriauhinna pälvis film President kinnas 

Toetajad: KULKA, Rahvakultuuri Keskus, Viljandi vald, Nukufilm, Tarvastu 

Gümnaasium 

Meediakajastused:  
http://tarvastu.vil.ee/uudised/h-parsi-nim-v-animafestival-toi-kokku-multikategijaid-ule-
eesti/  
pildigalerii  https://photos.google.com/share/AF1QipOspR8D68NIZZ-
UHiNcxMdgImkSaI817mn_n5baYXGxH5HS-
XHHrtkFbCT1SuUREw?key=TkxpMzVqdHpvOFRtMGl1cDNLb2U1SmFTOU1KbW1
3  
https://www.facebook.com/tarvastugymnaasium/  
Sakala 13.04 2018 ja 26.04.2018 

http://tarvastu.vil.ee/uudised/h-parsi-nim-v-animafestival-toi-kokku-multikategijaid-ule-eesti/
http://tarvastu.vil.ee/uudised/h-parsi-nim-v-animafestival-toi-kokku-multikategijaid-ule-eesti/
https://photos.google.com/share/AF1QipOspR8D68NIZZ-UHiNcxMdgImkSaI817mn_n5baYXGxH5HS-XHHrtkFbCT1SuUREw?key=TkxpMzVqdHpvOFRtMGl1cDNLb2U1SmFTOU1KbW13
https://photos.google.com/share/AF1QipOspR8D68NIZZ-UHiNcxMdgImkSaI817mn_n5baYXGxH5HS-XHHrtkFbCT1SuUREw?key=TkxpMzVqdHpvOFRtMGl1cDNLb2U1SmFTOU1KbW13
https://photos.google.com/share/AF1QipOspR8D68NIZZ-UHiNcxMdgImkSaI817mn_n5baYXGxH5HS-XHHrtkFbCT1SuUREw?key=TkxpMzVqdHpvOFRtMGl1cDNLb2U1SmFTOU1KbW13
https://photos.google.com/share/AF1QipOspR8D68NIZZ-UHiNcxMdgImkSaI817mn_n5baYXGxH5HS-XHHrtkFbCT1SuUREw?key=TkxpMzVqdHpvOFRtMGl1cDNLb2U1SmFTOU1KbW13
https://www.facebook.com/tarvastugymnaasium/


Viljandi Valla Teataja- mai 2018 
Kajastused osalenud koolide, lasteaedade kodulehtedel. 
Festivali plakat: 

http://www.hol.ee/content/edu_events/1/pic_uqndok5a9697b6b95c9.pdf  

 

 

EV 100 -   100 JÄRVE JOOKS- TEATEJOOKS ÜMBER VÕRTSJÄRVE 

 

 

Joosusõõr ümmer  Võrtsjärve 

  

MTÜ Tarvastu Kool tegi omapoolse kingituse eesti 100. aastapäevaks noortele 

suunatud liikumissarjaga 100 Järve Jooks, mis kutsus spordisõpru korraldama ja 

osalema jooksu/matkapäevadel oma kodukoha järvede ümber. Sarja eesmärgiks oli 

avastada ja panna noored liikuma.                                                                                           

Esimesena sai jooksu interaktiivsele  kaardile kirja 24. veebruaril 2017  perekond 

Kald, kes  korraldas retke ümber talvise Kulli järve, millest võtsid osa kolme 

põlvkonna esindajad. Peagi lisandusid kaardile  jooksud Eesti erinevatest paikadest: 

Pärnumaalt, Valgamaalt, Võrumaalt, Saaremaalt, Viljandimaalt.                                               

Jooksusarja tippürituseks oli 25. augustil toimunud  teatejooks ümber Võrtsjärve, kus 

kõik kohaletulnud jooksuhuvilised said anda oma panuse vabariigi sünnipäeva 

kingitusse.                                                                                                                                    

Jooksule  registreerunud võistkondadesse  kuulus  nii algklassiõpilasi, gümnasiste 

kui täiskasvanuid. Kohale oli tuldud ka peredega, mitmel korral läks teatepulk jooksu 

ajal üle vanemalt lastele.                                                                                                                           

Seekord joosti kahelt poolt Võrtsjärve. Start anti Rannu Püha Martini kiriku juurest, 

kus sportlikku meeleolu aitas üles kütta ansambel SÜRR. EELK Nõo Püha 

Laurentsiuse koguduse õpetaja Mart Jaansoni heasoovlike  sõnade järel  andis 

stardipaugu Viljandi valla  Tarvastu piirkonna juht Mati Valli.                                                     

http://www.hol.ee/content/edu_events/1/pic_uqndok5a9697b6b95c9.pdf


Teatepulk anti järgmisele jooksjale  kilomeetripikkuse teelõigu läbimise  järel.  

Interaktiivne teatepulk võimaldas võistkonna liikumist jälgida   nutiseadmetes: näha 

sai võistkondade asukohta ja liikumiskiirust.                                                                                       

Jooksu finiš oli  Mustla lauluväljakul, kus sportlasi ootas medal, diplom, soe söök ja 

muusikaline tervitus ansamblilt Õed- Vennad Ristikheinad Vähendatud Koosseisus.  

Jooksjate head tuju ei rikkunud ka vihmahood. Kuna Võrtsjärv ise jooksu ajal tihti  

silma ei jäänud, oligi ilm sätitud selline, et vesise jooksu tunne oleks.                                         

Toetajatele: KÜSK, Viljandi Vallavalitsus, Büroodisain,  GKR Trade (Vitamin Well), A. 

Le Coq, Kommipomm, Saaremaa Delifood OÜ, Maanteeamet, Funmaker 

OÜ,Tarvastu Gümnaasium. 

Pildigaleriid:                                      

https://www.flickr.com/photos/138469453@N07/sets/72157670557584917 

https://www.flickr.com/photos/151679185@N03/sets/72157672879260948 

Video: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3WUQMA8HTE8 

ÕPPEPÄEVAD, KOOLITUSED, SEMINARID 

 

 

Maakool on sageli kogukonna koolituskeskus. Et innustada koole rohkem 
animafilmiga tegelema, korraldasime 2018. aastal MTÜ Tarvastu Kooli meeskonnaga 
õpitubasid Paistus, Ämmustes, Mellistes, Lool,  Tarvastu piirkonna  ja Viljandi valla 
koolides ja lasteaedades.                                                                                                                                   
Oleme läbi viinud erinevaid koolitusi: robootika ja programmeerimine Viljandi valla 
lasteaedades, nutiseadmete kasutamine õppetöös. 

https://www.flickr.com/photos/138469453@N07/sets/72157670557584917
https://www.flickr.com/photos/151679185@N03/sets/72157672879260948
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3WUQMA8HTE8


Ettekannete ja õpitubadega osalesime Viljandi valla koolide digipäeval, meedia ja 
robootika õpitoad Viljandi valla lastelaagris ja Viljandimaa koostöögrupi noortelaagris. 
Oleme loonud valla asutustele reklaam filmiklippe, animafilme, kujundanud 
šokolaadipabereid, online- mänge jne. 
Jõulumultikas Viljandi vallale https://youtu.be/2ZPOWvAxvHg 

 

 

MEEDIALAAGER 

MTÜ Tarvastu Kool aitas korraldada kahte meedialaagrit. 27. aprilli õhtupoolikul 
täitus Tarvastu gümnaasium umbes 70 meediahuvilise noorega, kelle eesmärk oli 
kolme laagripäeva jooksul õppida midagi uut, kas  raadio, televisiooni või blogi 
tegemise kohta.  Lisaks aktiivsele lugude tegemisele  olid noortele inspiratsiooni 
jagamas ka kuulsad külalised. Reede õhtul rääkisid videolugude tegemisest Martin 
Šmutov ja Robert Roots Õhtulehest, laupäeval külastasid Mustlat Plekktrummi 
saatejuht Joonas Hellerma ja youtuber Henri Karpov. Meedialaagrid toimuvad kaks 
korda aastas Eesti erinevates paikades. Laagrite eesmärk on õpetada noortele 
ajakirjandust, sest ajakirjandus algab koolimeediast. 
Viljandi valla meediahuvilistele õpilastele toimusid laagripäevad novembris Liivakul. 
Toimusid loengud ja töötoad : "Kujundid ja sümbolid audiovisuaalses narratiivis" 
Anne Kirsipuu  (FremantleMedia)  ja  "Kompositsioon ja pildikeel kaadris" Pille Rünk 
(Allfilm) 

 

https://youtu.be/2ZPOWvAxvHg


 

 

 

 

 

 

LASTE JA NOORTE ÕPPEKAVA TOETAVATE TEGEMISTE ja 

HUVITEGEVUSE TOETAMINE. 

MTÜ Tarvastu Kool on koordinaatoriks loodusõppeprogrammide edastamisel ja 

elluviimisel. Toetasime õppeprogramme, mis toimuvad väljaspool kooli. 

(muuseumiõpe, õuesõpe jne),  sõite teatrisse ja heategevusüritustele 

(kunstimuuseum, kontserdid).  

  

 

  



Oleme teostanud otseülekandeid erinevatest kooliüritustest, Tarvastu piirkonna 

üritustest  ja Viljandi Vallavolikogu istungitest. 

 

Tarvastu õpilased näitasid muffiniga kokkamise meistriklassi. 

 II-h klassi õpilased võtsid osa Rimi ja blogi eestilapsed.ee korraldatud 

retseptivõistlusest, millel otsiti omanäolisi retsepte tasakaalustatud toitumise 

elavdamiseks. MTÜ Tarvastu Kool aitas õpilastel kokku panna videod ja pildiseeriad. 

Žürii liikmed proovisid üheksa finalisti toidud ise läbi ning premeerisid Tarvastu laste 

vutimunadega spinatimuffineid kolmanda kohaga, auhinnarahaks 500 eurot. 

 

 

https://youtu.be/a58QpeLO1vc 

https://youtu.be/dLxTCP3QY-I 

 

https://youtu.be/a58QpeLO1vc
https://youtu.be/dLxTCP3QY-I


KOGUKONNA SPORTLIKU TEGEVUSE ja LIIKUMISHARJUMUSTE 

TOETAMINE 

 

Kolga- Jaani ja Tarvastu noored pidasid maha kettagolfilahingu.  

 

  

Väikelaste kergejõustikuõhtu Mustlas 

  

 

 

 

Tarvastu noorte talvine tantsupidu https://youtu.be/k8NctN6D8i8 

 

https://youtu.be/k8NctN6D8i8


 

Reipalt koolipinki liikumispäev 

 

STIPENDIUM TARVASTU TRAGI 

MTÜ Tarvastu Kool poolt välja antava Andrea Flügge-Ahlers mälestusfondi 200-

eurose stipendiumi Tarvastu Tragi sai Renee Trei.  Stipendium on mõeldud 

tunnustamaks Tarvastu Gümnaasiumi 10.-12. klassi hea õppimisega ühiskondlikult 

aktiivseid õpilasi.  

 
 
 
 
 


