
TEGEVUSARUANNE 2019 

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 2019. aastal ellu viinud järgmisi tegevusi: 

HEINO PARSI nimeline VI ANIMAFESTIVAL 

                    

  

 

Viljandimaa koolide animafilmifestivalist on tänaseks kasvanud välja 
rahvusvaheline animafestival, mis on kogunud populaarsust ja festivalile 
laekunud filmide arv on kiirelt suurenenud.                                                                                                                        
Projekti eesmärgiks oli õpetada õpilastele digitaalset kunsti. Animatsioon 
visuaalmeetodina on üks tõhusamaid võimalusi, mis arendab õpilaste 
fantaasiamaailma, loovust ning multimeedia programmide valdamist. Projekti 
sisuks oli anda praktilisi oskusi tegutsemiseks animafilmiga seotud 
valdkondades. H. Parsi nim animafestival toimus kuuendat korda. 2019. a 
animafestival oli rahvusvaheline. Lisaks Eestile osalesid filmitegijad Bulgaariast, 
Portugalist, Poolast, Sitsiiliast ja Kreekast. 
Animafilmifestivali korraldamisega väärtustame Tarvastust pärit animaatori Heino 
Parsi loomingut, mis on mõjutanud mitme põlvkonna maailmavaadet ja suhet 
loodusega. Animafestival andis noortele võimaluse end väljendada kujundlikus 
pildikeeles ja panna proovile oma oskusi näitlemistöös ja filmimises. Festivalist 
osavõtjad õppisid kasutama erinevaid IKT vahendeid. VI animafilmifestivali 
(2019) teemaks oli TANTSI, TANTSI, KEERUTA! LAULA, MÄNGI, NAERATA!                               



Projektis osalesid lasteaiad, koolid ja õpetajad. Jaanuarist märtsini toimusid 
töötoad Tarvastus, Paistus, Peetri Koolis, Rocca al Mare Koolis, kus tutvustati 
animafilmi tegemise etappe ja põhimõtteid. Juhendajateks oli animafestivali 
korraldustoimkond Tarvastu Gümnaasiumist, projektijuht Anne Põldsaar.                                                               
Seekord laekus 51 filmi. Animafilme hindas professionaalne žürii, kes valis välja 
parimad animafilmid erinevates vanusegruppides. Parimad filmitegijad koos 
juhendajatega osalesid 17. mail 2019 festivali lõppüritusel Tarvastu 
Gümnaasiumis. Lõppüritusel toimusid Nukufilmi Lastestuudio õpitoad, kus 
tutvustati joonisfilmi tegemist. Valminud filmiklippidest pandi kokku väike 
joonisfilm. Toimus nominentide autasustamine . Eriauhinna panid sel aastal välja 
Viljandi Vallavalitsus ja MTÜ Tarvastu Kool. Valiti ka rahvalemmik. 
Internetipõhisel hääletusel oli osalejaid üle nelja tuhande. Tänukirja ja operaator 
Kõpsi šokolaadi said kõik esitatud filmid. 
Kuulutati välja 2020. aasta festivali teema CITIUS, ALTIUS, FORTIUS! 

2019. aastal valmis H. Parsi animafestivali koduleht https://animafestival.ee/                                 

ja esmakordselt toimus nominentide autasustamisest otseülekanne.  

Meediakajastused:  

"Sakala" 8.03.2019 ja 14.05.2019 
"Viljandi Valla Teataja" juuni 2019 
Viljandi valla koduleht https://www.viljandivald.ee/ 
Tarvastu Gümnaasiumi koduleht https://tarvastu.vil.ee/ 
mitmed postitused Facebooki gruppides 
festivali koduleht https://animafestival.ee 

VÄIKESE  MULGI KULTUURIKOHVER 

VÄIKESE MULGI KULTUURIKOHVRISSE mahtusid TARVASTU III TALVINE 

TANTSUPIDU, mis toimus Tarvastu Gümnaasiumi õuealal ja millest said osa 

kogukonna tantsuhuvilised lasteaialastest memmedeni. Tantsiti erinevate 

rahvaste tantse, koos peeti talvepiknik, kus pakuti kuuma teed ja mulgi korpi. 

Kõik osalejad said Tarvastu talvise tantsupeo kleepsu.                

 https://youtu.be/rIph_BI5YAY 

                                                                                                                              

 

https://animafestival.ee/
https://youtu.be/rIph_BI5YAY


 

 

SAVITUND HEIMTALI LOOMESTUUDIOS, kus valmisid kaunid arhailise mulgi 

mustriga savikausid.  

 

                                                                                                                    

MUUSEUMITUNNID ERMis: MINU ESIMESED TRIIBULISED - imetlesime 

rahvariiete rikkust ja ilu, joonistasime puidust nukule Mulgimaa kihelkondade 

triibud. VIIE KODU LOOD - saime teada, missugused olid eri aegade kodud ja 

pered. Tutvusime Halliste kihelkonna kodu maketiga. Saime teada, kui suured 

olid erinevate aegade pered ja missugused olid nende kodud., kuidas 

elukeskkond mõjutas inimeste elu ja võrdlesime seda tänapäevaelukeskkonna ja 

elamisviisidega.  

 

III MULKIDE MURUMÄNGUD oli lustlik kogukondlik spordipäev, kus lisaks 

sportlikule liikumisele toimus ka mulgi keele ja mängude õpituba ja interaktiivne 

orienteerumismäng pärimuskultuuri radadel.   



     

SINASÕPRUS PÄRIMUSPILLIDEGA - saime teada, milleks pillid võimelised on 

ja milliseid helisid neist välja võib võluda. Pärimusmuusikud Rasmus Kadaja, 

Janne ja Juhan Suits rääkisid lugusid oma pillidest. Õpitoas saime kuulda 

vanimast pillist ehk häälest, hiiukandlest, parmupillist kui ka moodsamatest 

instrumentidest viiulist ja lõõtspillist. Iga pill mängis oma loo. 

          

                                                                                                                                                       

Toimunud tegevuste kaudu väärtustasime Mulgimaale omast elulaadi, kultuuri, 

keelt ja meelt.  

Meediakajastused: 

Tarvastu Gümnaasiumi koduleht https://tarvastu.vil.ee/                                                                                                    

SAKALA 28.09 2019                                                                                                                                                                          

MULGI UUDISED http://www.mulgimaa.ee/ 28. september 2019                                                                                           

"Viljandi Valla Teataja" märts, oktoober 2019 

MEEDIAPÄEVAD 

Oktoobris viibisid 21 meediahuvilist Viljandi valla noort Tarvastu Gümnaasiumis 
meedialaagris, õppides tegema koolitelevisiooni, et panna alus ühisele 
koolitelevisiooni projektile. Oma kogemusi jagasid Tartu Kristjan Jaak Petersoni 
Gümnaasiumi meediaõpilased, Kristjan Kivistik Stuudiopunktist, teleajakirjanik 
Maire Aunaste ja Tartu Ülikooli ajakirjandustudeng Maarja Evert. 
Kolme päeva jooksul õppisid noored kiiresti selgeks televisioonis kasutatavad 
meediažanrid ja kasulikud nipid hea loo tegemiseks. Õpilased said panna oma 



loovuse tööle ja teoreetilisi teadmisi kohe ka praktikas rakendada. Laagri lõpuks 
valminud lood olid  põnevad ning nendest sai kokku panna  ühe laagrisaate. 
Novembris toimus ühine väljasõit Tallinnasse. Külastati ERR Uudistemaja ja 
toimus muuseumitund Eesti filmimuuseumis. 
Valla koolide meediapäevadest võtsid osa Kolga-Jaani Põhikooli, Leie Põhikooli, 
Saarepeedi Kooli, Viiratsi Kooli, Paistu Kooli Kalmetu Põhikooli ja Tarvastu 
Gümnaasiumi noored. 
 

 

Meediakajastus: 

"Viljandi Valla Teataja" november 2019 

 

RAHVUSVAHELINE NOORTEKOHTUMINE SOMMERCAMP  

 

Septembri esimesel nädalal võõrustas meie koolipere sõpruskoolide noori Lätist 
Jelgava Spidola Gümnaasiumist ja Saksamaalt Kaiserslauterni Albert Schweitzeri 
Gümnaasiumist. Seekordse kohtumise teema oli „Mõtleme ja tegutseme 
keskkonnateadlikult“. Ühiselt arutleti noorte jaoks olulistel keskkonnateemadel 
ja selle üle, mida me ise saame keskkonna heaks teha. Õpitubades uuriti 
inimtegevuse mõju elurikkusele ning püüti leida keskkonda kahjustavale 
tarbimisele alternatiive. Keskkonnaameti Viljandimaa inspektorid räägisid oma 
tööst Võrtsjärve piirkonna looduse ja keskkonna hoidmisel. Tutvuti ümbruskonna 
mahetalude igapäevatööga. 

Meediakajastus: 

"Viljandi Valla Teataja"  oktoober 2019 



RAHVUSVAHELINE PROJEKT - READ TO ANIMATE 

Aprillis olid meil külalised Bulgaariast, Portugalist, Poolast, Sitsiiliast ja Kreekast. 
Toimusid erinevad animatsiooni õpitoad  ja muuseumitunnid ERM-is  ja 

animeeritud maalide näituste külastamine.  

 

ÕPPEPÄEVAD, KOOLITUSED, SEMINARID 

Maakool on sageli kogukonna koolituskeskus. Et innustada koole rohkem 

animafilmiga tegelema, korraldasime 2019. aastal MTÜ Tarvastu Kooli 

meeskonnaga õpitubasid Tarvastus, Paistus, Peetri Koolis, Rocca al Mare 

Koolis. Oleme läbi viinud erinevaid koolitusi: robootika ja programmeerimine, 

nutiseadmete kasutamine õppetöös. 

 

Oleme loonud valla asutustele reklaamfilmiklippe, animafilme, kujundanud 
šokolaadipabereid, online- mänge jne. 
https://youtu.be/tY_QUFh5Yi4 

„Maal elamise päeva“ raames valmis reklaamfilm Tarvastu kandist:  

https://xn--maalelamisepev-hib.ee/viljandi-vald-ootab-uusi-elanikke-tarvastusse/  

ja maale kolinud noore pere tutvustus:  

https://www.youtube.com/watch?v=NkYp4TKZCGA&t=5s  

 

 

https://youtu.be/tY_QUFh5Yi4
https://maalelamisepäev.ee/viljandi-vald-ootab-uusi-elanikke-tarvastusse/
https://www.youtube.com/watch?v=NkYp4TKZCGA&t=5s


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 istungites 

III klassi õpilased võtsid teist aastat osa RIMI retseptivõistlusest, millel otsiti 

omanäolisi retsepte tasakaalustatud toitumise elavdamiseks.   Lõpptulemuseks 

III koht. 

 

https://youtu.be/GjZxns1vhkQ  

https://youtu.be/M9sNyEm5Kfg  

https://youtu.be/GjZxns1vhkQ
https://youtu.be/M9sNyEm5Kfg


KOGUKONNA SPORTLIKU TEGEVUSE ja LIIKUMISHARJUMUSTE 

TOETAMINE                                                                                                                       
Väikelaste kergejõustikuõhtu Mustlas 

 

 Reipalt koolipinki-  liikumispäev 

 

Tarvastu noorte talvine tantsupidu   

 

III MulkideMuruMängud 

 



STIPENDIUM TARVASTU TRAGI 

MTÜ Tarvastu Kool poolt välja antava Andrea Flügge - Ahlers mälestusfondi                                   

200-eurose stipendiumi Tarvastu Tragi sai 2019. aastal ANNABEL KÕVA. 

Stipendium on mõeldud tunnustamaks Tarvastu Gümnaasiumi 10.-12. klassi hea 

õppimisega ühiskondlikult aktiivseid õpilasi. 

 


