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SISSEJUHATUS  

Rannu Rahvamaja arengukava hõlmab perioodi 2021-2025. 

Rannu Rahvamaja aadress on Elva tee 7, Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond. 

Kodulehe aadress on www.elvakultuur.ee. 

Registrikood on 75007362. 

Rannu Rahvamaja arengukava on töödokument, mille abil saab mõtestada eesmärke ja planeerida 

tegevust, teisalt on dokument abiks kogukonna liikmetele, et saada ülevaadet Rannu Rahvamaja 

eesmärkidest ja tegevustest piirkonnas.  

Arengukava koostamisel on arvesse võetud Elva valla arengukava 2019-2025, Noorte valdkonna 

arengukava 2021-2035 ja Rannu Rahvamaja põhimäärus. 

Eesmärkide seadmisel ja tegevuste planeerimisel oleme arvestanud erinevate huvigruppide vajadusi 

ja ootusi kultuurielu korraldamisele. Oleme korraldanud kohtumisi huvigruppide esindajatega.  

Valdkonna arengute kavandamisel tehti koostööd vallavolikogu vastavate komisjonidega, 

vallavalitsusega ja muude asutuste organisatsioonide ja isikutega. Arengukava koostamisel ja kokku 

kirjutamisel osalesid koosolekutel Rannu noortekeskuse ja Rannu Raamatukogu töötajad. 

Ajalooline kujunemislugu  
 

Aastakümneid kasutati Rannus kultuurikoldena vana Rannu mõisa hobusetalli, mis oli selleks ümber 

ehitatud maakivist ahiküttega hoone. Lenini nim. näidissovhoos kuulutas seitsmekümnendatel aastatel 

välja konkursi ideekavandi saamiseks ja selle võitis arhitekt Ignar Fjuk. 4. novembril 1988.a. toimus 

pidulik nurgakivi panek, kus väljas oli ka rahvuslipp. Ehitus jäi aga pidevalt toppama rahapuuduses. 

Lõpuks leiti tuge Tartu maavanemalt hr. Jaan Õunapuult ning Tartumaa Omavalitsuste Liidult, kes 

andsid ehitusele riiklike investeeringute rahasid ja ehitus jätkus. Kuigi hoone polnud veel lõplikult 

valmis, otsustati see 1995.a. lõpus käiku anda, et rahval oleks koht, kus koos käia ning ruumipuuduses 

vaevlev keskkool saaks lisaruume. Nii toimus Rannu Rahvamaja avamine 20. detsembril 1995.a.  

Majas said oma ruumid raamatukogu, kohalik kool ja oma harukontorile ka Eesti Ühispank. Puudu olid 

aga lavavalgustuse, -tekstiilid ja lavatehnika. Kultuuriministri, maavanema ja Tartumaa Omavalitsuste 

Liidu abiga leiti taas raha ning 31. oktoobril 1997.a. peeti hooaja avapidu ajakohaselt väljaehitatud ja 

sisustatud laval.  

http://www.elvakultuur.ee/
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Hooned 

 

Tegevuseks pakuvad võimalusi väike saal, kaminasaal ja 300 kohaline saal, 1. ja 2. korrusel asuvad 

ruumid koosolekute ja koolituste korraldamiseks ning erinevate ringide tööks. Rahvamaja teenindab 

Rannu piirkonna kõiki külasid, mille elanike arv on kokku ca 1500. Hoone üldine seisukord on rahuldav. 

Maja on renoveerimata. Olemas on tuletõrje- ja valvealarm-signalisatsioon. Rahvamaja esimese 

korruse elektrisüsteem vajab renoveerimist. Kogu juhtmestik on nõukogude-aegne. Samuti vajab 

lähemal ajal rajamist köögiplokk. Saali ventilatsioon on puudulik. Remonti ja kaasajastamist vajavad 

WC-d, samuti vajavad üle värvimist kõik ruumid. Ainsana on uue värvkatte saanud väike saal ja 

kaminasaal.  

1. jaanuarist 2021 liideti Rannu rahvamaja struktuuri ka Rannu noortekeskus, mille ruumid asuvad 

Barbara Külakeskuses. Noortekeskuse kasutuses on kogu hoone teine korrus. Kasutada on suur saal 

tegevuste jaoks, ronimistuba, köök, kolm väiksemat tegevustuba ja ladu tarvikute jaoks.  

Hetkeolukord Rannu Pere- ja Noortekeskuses on hea, mis puudutab avatud noorsootöö põhimõtteid, 

st. noortel on võimalus osa võtta avatud ruumist ja saada osa ka korraldatavatest ringidest, hetkel on 

kõik korraldatud huviringid osalejatele tasuta. Noortekeskuse ruumides on võimalus läbi viia erinevaid 

tegevusi, nt. ronimistoas on lastele loodud turvaline keskkond füüsilise liikumise jaoks, suures saalis 

on võimalik külastajal kasutada erinevaid lauamänge, mängida lauatennist ja piljardit ning on olemas 

ka nurk, kus lihtsalt lõõgastuda ja näiteks raamatut lugeda. Küll aga vajavad keskuses kaasajastamist 

küttesüsteem, ventilatsioon ja aknad. Köök vajab esmajärjekorras kaasajastamist ventilatsiooni, 

valguse ja inventari näol. Lisaks vajab trepikoda remonti, et külastajal oleks ohutu liikuda korruste 

vahel.  

1.jaanuarist 2021 liideti Rannu rahvamaja struktuuri ka Rannu eakate päevakeskus. Päevakeskuse 

kasutuses on Barbara Külakeskuse I korrusel suur ruum tegevusteks, kontoriruum ja kaks väikest 

laoruumi. Ruumid võimaldavad korraldada erinevaid tegevusi ja koolitusi, katta pidulaudu ning ka 

ruumi välja rentida väiksemateks sündmusteks.  

Päevakeskuse ruumid vajavad väiksemat uuendusremonti – vaja on seintelt eemaldada vanad 

kahhelplaadid ning siis seinad taas viimistleda. Veel on vajadus uue pliidi järele. Päevakeskuse 

erinevate tegevuste korraldamisel valmistatakse väga palju sööki ise.  
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Rannu rahvamaja visioon  ja põhiväärtused 

 

Rannu Rahvamaja visioon aastaks 2025: 

Olla kõigile elanikele võimaluste pakkuja neile huvitavaks, loovaks ja harivaks tegevuseks.  

Rannu Rahvamaja lähtub oma töös ja tegevustes järgmistest väärtustest: 

Kogukondlikkus – kogukonna kaasamine, nende vajaduste ja soovidega arvestamine. Toimub 

hea ja aktiivne koostöö piirkonna ja valla asutustega. 

Avatus – avatus uuele, avatus kogukonnale ja erinevatele ideedele ning koostööle, avatus kui 

lahtised uksed. 

Loovus – loomemajandus on Rannu Rahvamaja pärisosa. 

Mitmekesisus – mitmekesised tegevused erinevatele sihtrühmadele. 

Traditsioonid – traditsioonide hoidmine ja loomine. 

 

Rannu Rahvamaja tänased tugevused: 

 

1. Rannu Rahvamaja tugevus on suur maja koos suure lavaga. 

2. Majas tegutsevad tugevad kollektiivid ja huviringid. 

3. Rahvamajas toimuvad tugevate ja pikkade traditsioonidega kultuurisündmused.  

4. Rahvamaja pakub võimalusi seltsidele ja eraisikutele ise tegevusi algatada ning läbi viia. 

5. Toimuvad erinevad kultuurisündmused erinevatele huvirühmadele.  

6. Rahvamaja struktuuris tegutsevad ka noortekeskus ning eakate päevakeskus. 

7. Rahvamaja ruumides tegutsevad raamatukogu, muuseum, Rannu Kool ja valla teenuskeskus. 

8. Rahvamajas on aktiivne ja loov meeskond. 

9. Pakume võimalust valida erinevaid ruume erinevate tähtpäevade tähistamiseks ja 

läbiviimiseks.  
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Rannu Rahvamaja tänased väljakutsed: 

 

1. Maja on renoveerimata. Katus laseb sooja läbi ja tekitab suurte jääpurikate probleeme. Ka 

maja vundamendi hüdroisolatsioon on olematu, keldri seintel ei püsi krohv ega värv.  

2. Loomemajandusettevõtjatel on tegevuseks tarvis vajadustele vastavat ateljeepinda. See 

eeldab meiepoolset ruumide remonti ja kaasajastamist. Väljakutse on selleks vajalike 

finantside leidmine.  

3. Oma tegevusniši leidmine ja väljaarendamine. 

4. Erinevate sihtgruppidega ja vanusegruppidega tugevama koostöö arendamine.  

5. Piirkonna seenioridele huvitava ja hariva tegevuse pakkumine. 

6. Suurendada noortekeskuse külastajate arvu. 

7. Toimetulek elanike arvu vähenemisega.  

8. Konkureerimine internetis leiduva tasuta meelelahutusega.  
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Elva valla rahvamajade arengukavade ühisosa 

 

Elva valla rahvamajade ühised tegevussuunad: 

1. Rahvakultuur säilib ning kohalikku mälu talletatakse kohalike müütide, legendide, lugude 

kogumise programmi abil. 

2. Kultuurielu on toetatud ja tõhusalt koordineeritud ning rahva-ja kultuurimajad on avatud 

kogukonnale kultuuri loomiseks. 

3. Toimub traditsiooniliste ja uute sündmuste korraldamine, mida toetab professionaalne ja 

koostöine ürituste turundamine.  

4. Elva vald on aktiivne koostööpartner Euroopa kultuuripealinnale Tartu 2024. 
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STRATEEGILISED EESMÄRGID  

1. Rannu Rahvamaja poolt korraldatud sündmused on piirkonda tutvustavad, suunatud erinevatele sihtgruppidele 

ja hästi kommunikeeritud. 

Alaeesmärk 1.1  Arendada välja Rannu piirkonda 
tutvustavad strateegilised kultuurisündmused 

Tulemusnäitaja Tähtaeg Vastutaja  

1.1.1 Traditsiooniliste sündmuste korraldamise 

jätkamine (Tartumaa rahvatantsijate talvefestival 

Tantsutallad; piirkonna kohvikute päev; Tulimäe 

regilaulupidu „Armuoru õhtulood“, Võrtsjärve 

Tulemuusika ÖÖ, sügislaat, lastekaitsepäev jne)   

1 kord kvartalis toimuvad piirkonna eripära 

toetavad ja tutvustavad sündmused 

2025 Rahvamaja juhataja 

1.1.2 Erinevate sündmuste ja tegevuste korraldamine, 

k.a. noortele ja seenioridele.  

1 kord kvartalis on läbi viidud  erinevad sündmused 

ja tegevused, et säiliks uudsus ja põnevus.  

2025 Rahvamaja juhataja, 

noorsootööjuht 

1.1.3 Sündmuste korraldamine erinevates Rannu 

piirkonna kohtades (nt Tulimägi, Võrtsjärv) 

Toimuvad piirkonda tutvustavad sündmused 

väljaspool rahvamaja territooriumi. 

2025 Rahvamaja juhataja 

Alaeesmärk 1.2 Tegevused on suunatud erinevatele 

sihtgruppidele 

Tulemusnäitaja Tähtaeg Vastutaja 

1.2.1 Olemasolevate huviringide jätkamine 

(segarahvatantsurühm Kolumats, 

naisrahvatantsurühm Kati, seenioride laulu- ja 

Iga kollektiiv esineb aastas vähemalt  kolmel 

piirkonna või valla sündmusel. 

2025 Rahvamaja juhataja, 

noorsootööjuht 
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tantsurühm Liisu, laste klaveriklass, laste 

laulustuudio) 

1.2.2 Huvitegevus noortele erinevates vanuseastmetes 

(nt bändiring, spordiring, malev, laagrid, 

loovusringid, jne) 

Noortele toimub nädalas vähemalt 4 erinevat 

huvitegevust.  Malev ning 1 laager aastas.  

2025 Rahvamaja juhataja, 

noorsootööjuht 

1.2.3 Tegevus täiskasvanutele (nt (laua)mängu õhtud, 

koolitused, töötoad jne) 

Täiskasvanutele toimub vähemalt 2 

koolitust/töötuba aastas 

2025 Rahvamaja juhataja, 

noorsootööjuht 

1.2.4 Tegevused seenioridele (nt eakate võimlemine, 

kirjandusklubi, käsitööring jne). Tegevust jätkab 

laulu- ja tantsuring. 

Seenioridele toimub nädalas vähemalt 3 erinevat 

huvitegevust. Aastas 1 väljasõit ja vähemalt 2 

seenioridele suunatud pidu.  

2025 Rahvamaja juhataja 

Alaeesmärk 1.3 Rannu Rahvamaja tegevused on hästi 

kommunikeeritud 

Tulemusnäitaja Tähtaeg Vastutaja 

1.3.1 Rahvamaja infokanalites on aja- ja asjakohane info Rahvamaja sündmustel ja tegevustes osaleb 10% 

rohkem inimesi. 

2024 Rahvamaja juhataja 

1.3.2 Kasutatakse erinevaid kanaleid info jagamiseks (nt 

koduleht, Facebook, Instagram, Tartu Kultuuriaken, 

valla infoleht, teadetetahvlid, meili-list jne) 

Rahvamaja sündmustel ja tegevustes osaleb 10 % 

rohkem inimesi. 

2024 Rahvamaja juhataja 

1.3.3 Rahvamajja on paigaldatud tegevusi tutvustavad 

interaktiivsed vahendid. Nt. LED ekraanid 

Rahvamaja kultuurikalender on esitletud kasutades 

kaasaegseid tehnoloogiaid. 

2022 Rahvamaja juhataja 
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2. Rannu Rahvamaja on arvestav  koostööpartner kohalikule omavalitsusele ja osaleb aktiivselt erinevates 

võrgustikes. 

Alaeesmärk 2.1 Rannu Rahvamaja on hea koostööpartner 

vallavalitusele ja selle hallatavatele asutustele 

Tulemusnäitaja  Tähtae

g 

Vastutaja 

2.1.1 Toimub aktiivne koostöö vallavalitsusega ja selle 

hallatavate asutustega 

Koostöös osaletakse ja viiakse ellu vähemalt 3 

ühiselt korraldatud sündmust aastas. 

Igal 

aastal 

Rahvamaja juhataja 

2.1.2 Koostöö arendamine Rannu lasteaia ja kooliga, 

Rannu Raamatukoguga 

Vähemalt 2 korda aastas toimuvad lasteaia lastele 

ja algklassidele suunatud teatrietendused või muud 

sündmused.  

Vähemalt 2 korda aastas toimuvad raamatukoguga 

koostöös korraldatud üritused.  

Igal 

aastal 

Rahvamaja juhataja 

Alaeesmärk 2.2 Rannu Rahvamaja kuulub ja osaleb aktiivselt 

erinevates võrgustikes 

Tulemusnäitaja Tähtae

g 

Vastutaja 

2.2.1 Tartu 2024 tegevustes osalemine Rannu Rahvamaja on partner vähemalt 1 tegevuse 

või projekti  korraldamisel ja elluviimisel. 

2024 Rahvamaja juhataja 

2.2.2 Maakonna kultuuri- ja noorsootöö võrgustikesse 

kuulumine 

Rannu Rahvamaja on aktiivne liige maakonna 

kultuuritöötajate ja Tartumaa Noorsootöötajate 

Ühenduses.  

2023 Rahvamaja juhataja, 

noorsootööjuht 

2.2.3 Riigitasandil tegutsevatesse kultuuri – ja 

noorsootöö võrgustikesse kuulumine 

Rannu Rahvamaja on Eesti Avatud Noortekeskuste 

Ühenduse ja Eesti Rahvamajade Ühingu aktiivne 

liige. 

2022 Rahvamaja juhataja, 

noorsootööjuht 
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Alaeesmärk 2.3 Loomemajandusettevõtted on toetatud Tulemusnäitaja   

2.3.1 Osalemine Elva valla loomemajandusettevõtjate 

platvormi väljatöötamisel 

Piirkonna loomemajandusettevõtted on koondatud 

Elva valla ühisele veebilehele. 

2024 KOV, rahvamaja juhataja,  

loomemajandusettevõtjad 

2.3.2 Piirkonna loomemajandusettevõtjate ülevallalises 

võrgustikus osalemine 

Elva valla loomeettevõtjad on koondunud ühise 

brändingu alla, mis toetab koostöö tegemist, ühist 

turundust ja Elva valla tutvustamist. 

2024 KOV, 

Rahvamaja juhataja, 

loomemajandusettevõtjad 

2.3.3 Kohalike võrgustikukohtumiste korraldamine Toimuvad kohtumised ja arutelud piirkonna 

loomemajandusettevõtjatega. 

Igal 

aastal  

Rahvamaja juhataja, 

loomemajandusettevõtjad 

2.3.4 Koostöös piirkonna loomemajandusettevõtjatega 

erinevate töötubade korraldamine 

Vähemalt 3 korda aastas toimuvad erinevad 

töötoad või meistriklassid.  

Igal 

aastal 

Rahvamaja juhataja, 

loomemajandusettevõtjad 

Alaeesmärk 2.4 Rahvusvaheliste võimaluste arendamine Tulemusnäitaja Tähtae

g 

Vastutaja 

2.4.1 Rahvusvahelise noorsootöö arendamine Rannu rahvamajas tegutseb 1 välisvabatahtlik 

aastas. 

2024 Rahvamaja juhataja; 

noorsootööjuht 

2.4.2 Rahvusvahelise koostöö arendamine Rahvusvaheliste kontaktide olemasolu ning 

toimunud on vähemalt 1 rahvusvaheline projekt 

2025 Rahvamaja juhataja, 

noorsootööjuht 

3. Rannu Rahvamaja hooned on kaasajastatud, ruumidele on leitud maksimaalne rakendus, töökeskkond on 

turvaline.  

Alaeesmärk 3.1: Rannu Rahvamaja hooned on kaasajastatud 

ja töökeskkond on turvaline.  

Tulemusnäitaja Tähtae

g 

Vastutaja 

3.1.1 Elektrisüsteemi kaasajastamine Elektrisüsteem on kaasaegne ja ohutu. 2023 KOV 
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Rahvamaja juhataja 

3.1.2 Rahvamaja saali ja lavaaugu remont Rahvamaja saal on remonditud. Lavaauk on 

remonditud ja valminud on kaasaegne black-box.  

2025 KOV 

Rahvamaja juhataja 

3.1.3 Keldriruumide remont ja kasutusele võtmine Keldrikorrusele on tehtud hüdroisolatsioon, et 

keldriruume saaks remontida. Keldriruumid on 

loomeettevõtjate poolt aktiivses kasutuses. 

2025 KOV 

Rahvamaja juhataja 

3.1.4 Rahvamaja fuajee ja WC-de remont ja 

kaasajastamine 

Rahvamaja WC-d on kaasaegsed, fuajee on 

korruseid läbivalt remonditud. 

2024 KOV 

Rahvamaja juhataja 

3.1.5 Rahvamaja katuse soojustamine Rahvamaja katusealune on soojustatud, maja on 

soojapidav. 

2025 KOV 

Rahvamaja juhataja 

3.1.6 Rahvamajja ventilatsiooni rajamine Rahvamaja ruumid on ventileeritud.  2025 KOV 

Rahvamaja juhataja 

3.1.7 Rahvamajja köögi rajamine Rahvamajal on köök külaliste teenindamiseks. 2024 Rahvamaja juhataja 

3.1.8 Noortekeskuse küttesüsteemi kaasajastamine Noortekeskuse ruumid on köetud ja soojad. 2023 KOV, 

Rahvamaja juhataja, 

noorsootööjuht 

3.1.9 Noortekeskusesse ventilatsiooni rajamine Noortekeskuse ruumid on ventileeritud. 2025 KOV 

Rahvamaja juhataja, 

noorsootööjuht 

3.1.10 Noortekeskuse trepikodade remont Noortekeskuse trepid on turvalised ja 

libisemiskindlad. 

2025 Rahvamaja juhataja, 

noorsootööjuht 

3.1.11 Päevakeskuse tegevusruumi remont Päevakeskuse tegevusruum on remonditud. 2024 Rahvamaja juhataja 
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Alaeesmärk 3.2: Rahvamaja ümbruse korrastamine Tulemusnäitaja Tähtae

g 

Vastutaja 

3.2.1 Istutusala rajamine Rahvamaja fassaadtrepi ääres on istutusala, mis 

varjab kanalisatsioonikaevusid. 

2023 Rahvamaja juhataja 

Alaeesmärk 3.3: Rannu Rahvamaja ruumidele maksimaalse 

rakenduse leidmine 

Tulemusnäitaja Tähtae

g 

Vastutaja 

3.3.1 Hoone rendivõimaluste arendamine Rahvamaja ruumid on välja renditud vähemalt 9 

korda aastas.  

2025 Rahvamaja juhataja 

3.3.2 Hoonele lisafunktsiooni leidmine ja arendamine Rahvamaja ruumides tegutsevad loome -

ettevõtted. 

2025 Rahvamaja juhataja 
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Lisa 1. Investeeringute kava 

 

Tegevus Eeldatav 

maksumus 

Rahastus Vastutaja 

Elektrisüsteemi kaasajastamine 10 000 KOV Rahvamaja juhataja 

Keldriruumide remont, 

vundamendi hüdroisolatsioon 

15 000 

15 000 

KOV Rahvamaja juhataja 

Fuajee ja WC-de kaasajastamine 

ja remont 

25 000 KOV Rahvamaja juhataja 

Katuse soojustamine Maksumus 

täpsustamisel 

KOV Rahvamaja juhataja 

Ventilatsiooni rajamine Maksumus 

täpsustamisel 

KOV Rahvamaja juhataja 

Köögi rajamine 5 000 KOV Rahvamaja juhataja 

Rahvamaja aatriumi akende 

vahetamine 

Maksumus 

täpsustamisel 

KOV Rahvamaja juhataja 

Noortekeskuse küttesüsteemi 

kaasajastamine 

Maksumus 

täpsustamisel 

KOV Rahvamaja juhataja, 

noorsootööjuht 

Noortekeskusesse ventilatsiooni 

rajamine 

Maksumus 

täpsustamisel 

KOV Rahvamaja juhataja, 

noorsootööjuht 

Noortekeskuse trepikodade 

remont 

5000 KOV Rahvamaja juhataja, 

noorsootööjuht 

Noortekeskuse aatriumi akende 

vahetamine 

Maksumus 

täpsustamisel 

KOV Rahvamaja juhataja, 

noorsootööjuht 

Fassaadküljele istutusala 

rajamine 

600 KOV Rahvamaja juhataja 

Noortekeskuse ruumide 

valgustuse kaasajastamine. 

5000 KOV Rahvamaja juhataja 

Päevakeskuse ruumi remont 10000 KOV Rahvamaja juhataja 

 


