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Sissejuhatus 
 

Rõngu rahvamaja arengukava koostamisel on lähtutud Elva valla arengukavast ja Rõngu 

rahvamaja (edaspidi rahvamaja) põhimäärusest. Arengukava koostati rahvamaja töötajate ja 

kohalike kogukondade esindajate koostöös ja määrab asutuse arengueesmärgid aastateks 2021–

2025. Arengukava koosneb sissejuhatusest, stardiplatvormist aastal 2021, asutuse tegevust 

mõjutavatest teguritest, visiooni, missiooni ja põhiväärtuste kirjeldustest, peamiste 

arengusuundade ja eesmärkide kirjeldustest aastateks 2021–2025.  
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Kujunemislugu 
 

Rõngu rahvamaja on tegutsenud alates 1902. aastast. 

Aastal 2009 alustas Rõngu rahvamajas tegevust Rõngu Noortekeskus, mis tegutseb Rõngu 

rahvamaja II korrusel ka tänapäeval.  

Alates 2016. aastast kuni 2018. aasta kevadeni läbis Rõngu rahvamaja uuenduskuuri, alustades 

fassaadist ja katusest ning lõpetades sisetööde, salvestus- ja lavatehnikaga. 

Rahvamaja ehitustöödeks kulus ligi 650 000 eurot, millega said uue ilme nii visuaalne pool kui 

ka mitmed tehnilised ning konstruktiivsed lahendused. 

Majas ringi vaadates hakkab kohe silma mitmeid näiteid leidlikust taaskasutusest. 

Sisekujunduses on kasutatud vanu aknaraame, mis on pärit sama maja küljest, vanad uksed on 

saanud uue elu garderoobis. 

Oluline muutus on ka see, et kogu maja sai uue küttesüsteemi ja liideti kaugkütte võrku. Endisi 

aegu jäid meenutama paar ahju ja noortekeskuse ruumi ehitatud kamin. 

Rõngu rahvamaja on eriline ka seetõttu, et samas majas tegutseb noortekeskus ja noormuusikute 

stuudio. Rahvamajas tegutseb mitu mittetulundusühingut, kellega koostöös kirjutatakse 

kogukonna hüvanguks erinevaid projekte. Lisaks planeeritakse majas alustada päevakeskuse 

teenuse pakkumisega.  

Huvialaringide hooaeg algab oktoobris ja lõpeb mais. Pakutakse  laialdast valikut huviharidust 

nii noortele kui täiskasvanutele.  
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Rõngu rahvamaja tänased tegevused 
 

Nimi: Rõngu rahvamaja 

Omandivorm: Elva vallavalitsuse hallatav asutus 

Aadress: Valga mnt 12, Rõngu alevik, 61001 Elva vald, Tartumaa 

Telefon: +3725165531 

E-post: rongu.rahvamaja@elva.ee 

Koduleht: elvakultuur.ee/rongu-rahvamaja/ 

Facebook: Rõngu rahvamaja 

Instagram: rongu_rahvamaja 

Youtube kanal: Rõngu rahvamaja 

Rõngu rahvamaja on RAHVA MAJA selle kõige sügavamas tähenduses. Maja uksed on avatud 

igale põnevale väljakutsele, mõttele ja tegevusele. Majja on sisse registreeritud mitu MTÜ-d, 

kellega koos korraldatakse erinevaid sündmusi ja võetakse ette kogukonda sidustavaid tegevusi 

nagu näiteks Ruubeli rattaralli, Puhvetite päev ja paljud muud sündmused.  

Majas toimetavate huvialaringide nimekiri on pikk ja sisutihe. Nagu ühele 

rahvakultuurikeskusele omane saab majas tegeleda laulu, tantsu, käsitööga ning peale selle 

kõige muuga. Maja üheks suurimaks trumbiks on noored, kes toimetavad maja mõlemas tiivas. 

Ühel pool tegutseb noortekeskus ja teisel pool müdistavad hulljulged noored muusikud 

stuudioruumides. Hoolimata veidi kärarikastest ja sisutihedatest päevadest rahvamaja 

erinevates tegevusruumides, valitseb majas soe ja kodune õhkkond. Maja meeskonnale meeldib 

naeratada ja naerda ning seda südamest. On vähe külalisi, kes saadetakse teele ilma tassi kohvi 

või suupisteampsuta. Mis peamine, külalised lahkuvad majast naeratus näol ja soe tunne hinges. 

Majal on pakkuda palju: ruumid pidudeks olgu need pulmad või peied, ruumid huvitegevuseks- 

ja koolitusteks, koostöö projektijuhtimise alal, helitehnilised lahendused, inventar, hea söök ja 

veel parem seltskond. 

Rahvamaja on aasta aastalt panustanud oma visuaalsele kuvandile ja koostöös kujundajaga 

töötati välja 2018. aastal rahvamaja visuaalne identiteet (logo, kujundused jne) ning sellest 
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lähtuvalt loodi rahvamajale ka lai valik erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid. Rahvamaja on olnud 

läbi aastakümnete Rõngu piirkonna kultuurivedur.  

 

Rahvamajas tegutsevad kollektiivid: 

● Rõngu Pasunakoor 

● Naisrahvatantsurühm Ringen 

● Segarahvatantsurühm Valguta Vahvad 

● Naisansambel Astra 

● Segaansambel ja Naisansambel 

● Segakoor Viisiratas 

● Showtantsutrupp Valguta Nägusad Moorid 

● Erle Mägi laulustuudio 

Rahvamaja koosseisu kuulub lisaks Valguta Seltsimaja. Rahvamaja põhitöötajate kaadri 

moodustab juhataja, administraator, rahvamaja huvijuht, Valguta huvijuht ja Valguta koristja-

kütja. Sisse ostetakse heli- ja valgustehnilist teenindamist Tartu Muusikamajalt ja kunstilist 

juhtimist OÜ-lt Adelheidworks. Ringihooajal lisandub töötajate nimistusse nii noorte kui 

täiskasvanute huvitegevuse juhendajad.  Rahvamaja teeb koostööd teiste valla asutuste, 

vabaühenduste ja kogukonnaga. On loodud täiendavad võimalused huvitegevuse 

mitmekesistamiseks arvestades kohalike elanike vajaduste ja soovidega. Rõngu rahvamajas 

töötavad motiveeritud ja entusiastlikud sädeinimesed. Püüame oma kollektiivis ja tegevustes 

juhinduda avatud, sõbralikust ja positiivsest suhtumisest. Töötajate ettepanekutega 

arvestatakse. 
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Missioon, visioon ja väärtused 
 

Visioon 

Rõngu rahvamaja on hubane kultuuripesa Elva vallas, pakkudes kogukonnaliikmetele 

vaheldusrikast, eesmärgipärast ja väärtust loovaid huvi- ning vabaaja tegevusi ning 

mitmekesiseid kultuurielamusi.  

 

Missioon 

Luua kultuuriharrastajatele soodsad tingimused erinevate kultuuri- ja pärimus valdkondadega 

tegelemiseks. Väärtustada oma kohalikke sädeinimesi ja rahvamaja personali, kellega 

koostöös arendada piirkonnas kultuuritegevust, seda läbi kaasamise, võimestamise ja 

mõtestatud koostöö. Pakkuda kogukonnale vajalikke teenuseid ja inkubatsioonipesa ideede 

loomeks.  Panustada läbi oma tegevuse Elva valla kultuuriellu.  

 

Väärtused 

Võimestamine- Rõngu rahvamaja märkab ja tunnustab ja kaasab võrgustikutöösse erinevaid 

kogukonnaliikmeid.  

Kaasamine- Rõngu rahvamaja kaasab noori ja täiskasvanuid piirkonna kultuuriloomesse. 

Koostöö - Rõngu rahvamaja tegevused põhinevad koostööl ja kaasamisel. 

Traditsioonid - Hoiame au sees piirkonna käsitöötraditsioone ja üldiselt Eesti kultuuripärandit.  

Kogukonnakesksus - Rõngu rahvamaja pakub kogukonnale olulisi teenuseid ja samal ajal 

panustades kohalike loometegevustesse.  

Avatud - Otsime pidevalt uusi koostöökohti kohaliku kogukonnaga, oleme avatud uutele 

ideedele, koostööle ja tegevustele.  
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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 kogumisprogrammi 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. 

 

Rõngu rahvamaja tugevused ja väljakutsed 
 

Rõngu rahvamaja peamised tugevused on: 

● Rahvamajas töötavad sädeinimesed, kes on motiveeritud ja hoolivad oma kogukonnast. 

● Rahvamajas tegutsevad tugevad kollektiivid ja huviringid. 

● Rahvamaja pakub mitmekülgset huvitegevust. 

● Tugevad käsitöö ja rahvakultuuri traditsioonid. 

● Sündmuste korraldamiseks  on olemas oskused ja tehnika.  

● Sündmuste reklaamiks saab kasutada rahvamaja erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid. 

● Hea koostöö omavalitsusega ja teiste sidusgruppidega. 

● Ühtehoidev meeskond. 

● Rahvakultuuri tegevustes osalejatele on huvitegevus tasuta. 

● Rahvamaja ruumides tegutseb noormuusikute stuudio, MTÜ-d ja noortekeskus.  

 

Rõngu rahvamaja väljakutsed on:  

● Koostöö kogukonna ja sidusgruppidega, et pakkuda mitmekülgseid tegevusi ja 

sündmusi.  
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● Rahvamaja sotsiaalmeediakanalite järjepidev aktiivsena hoidmine ja neisse sisu 

tootmine. 

● Koostöö Eesti rahvakultuurikeskusega ja teiste organisatsioonidega, et elavdada 

kohalikku kultuurielu.  

● Osalemine maakondlikel, vabariiklikel sündmustel ning rahvusvahelistel sündmustel. 

● Noorsootöö viia enamate noorteni. 

● Kvaliteetse noorteinfoteenuse pakkumine kohalikus kogukonnas.  

● Kultuuripealinn 2024 poolt pakutavate võimaluste ärakasutamine. 

● Piirkonna turismi, ettevõtluse ja sportimisvõimaluste parem sidustamine kohaliku 

kogukonna tegevustesse ja arengusse. 

● Elamuspakkumuse põhimõtetel sündmuste ja tegevuste planeerimine. 

● Eakate päevakeskuse teenuse käivitamine. 

● Rahvamaja siseruumide ja välifassaadi hooldus, selleks täiendavad ressursid rahvamaja 

eelarves.  

Strateegilised eesmärgid 
 

1. Rõngu rahvamaja pakub kohaliku kogukonna jätkusuutlikkuseks vajalikke teenuseid. 

2. Rõngu rahvamaja on kogukonna kultuurivedur, pakkudes mitmekesiseid tegevusi 

(koolitused, seminarid jne), sündmusi  ja ajaveetmise võimalusi. 

3. Rahvamaja osaleb erinevates võrgustikes, nii kohalikud kui rahvusvahelised, tuues 

seeläbi piirkonda uusi ettevõtmisi, sündmusi ja arendusi.    

4. Rõngu rahvamajas on tagatud rahvatantsu, puhkpillimuusika, rahvamuusika ning 

rahvateatri toimimine ja järelkasv ning käsitöötraditsioonide talletamine. 

5. Rõngu rahvamaja tegevused on hästi kommunikeeritud ja info kasutuses olevates 

sotsiaalmeediakanalites on värske ning ajakohane.  
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Strateegiline eesmärk  nr 1: Rõngu rahvamaja pakub kohaliku kogukonna jätkusuutlikkuseks vajalikke teenuseid  

Alaeesmärk Tulemusnäitaja Tähtaeg Vastutaja 

1.1 Rahvamaja pakub eakate päevakeskuse 

teenust 

Rõngu rahvamaja siseruumides on avatud vähemalt 

kahel korral nädalas päevakeskus ja vähemalt korra 

aastas toimuvad eakate väljasõidud.  

 

2021-

2025 

Rahvamaja juhataja, 

vallavalitsus 

1.2 Noormuusikute stuudio järjepidev 

arendamine 
Rahvamaja ruumides asuva noormuusikute stuudio 

inventaripargi täiustamine läbi projektitegevuse ja 

stuudios pakutavate teenuste valiku laiendamine 

2022-

2025 

Rahvamaja juhataja, 

MTÜ A-Pluss 

Music, Tartu 

Muusikamaja 

1.3 Rõngu rahvamaja pakub kohalikele MTÜ-

dele ja seltsidele nõustamisteenust 
Rõngu rahvamaja nõustab kohalikke MTÜ-sid ja 

seltse erinevate projektifondide võimaluste osas. Kord 

aastas toimub projektijuhtimise töötuba (tasuline) 

2021-

2025 

Rahvamaja juhataja, 

valla arengu-ja 

planeeringuosakond 

1.4 Rõngu rahvamaja pakub eesmärgistatud ja 

sisukat noorsootöö ja noorteinfotöö 

teenust 

Rõngu rahvamaja II korrusel tegutseb Avatud Rõngu 

Noortekeskus, mis pakub piirkonnas mõtestatut 

noorsootöö teenust ja tegeleb piirkonnas noorteinfo 

tööga 

2021-

2025 

Rahvamaja juhataja  

1.5 Rõngu rahvamaja pakub huvitegevuse 

teenust noortele ja täiskasvanutele 
Rõngu rahvamaja pakub läbi huvitegevuse rahastuse 

kohalikele noortele tasuta huviringe. Rõngu rahvamaja 

pakub huvitegevust (vajadusel tasulist) 

täiskasvanutele.  

2021-

2025 

Rahvamaja juhataja, 

vallavalitsus 
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Strateegiline eesmärk  nr 2: Rõngu rahvamaja on kogukonna kultuurivedur, pakkudes mitmekesiseid tegevusi (koolitused, 

seminarid jne), sündmusi  ja ajaveetmise võimalusi.  

Alaeesmärk Tulemusnäitaja Tähtaeg Vastutaja 

2.1 Kogukonna vajaduste kaardistamine. Läbi on viidud küsitlus kogukonna vajaduste kohta. 2022 Rahvamaja juhataja 

2.2 Koostöö piirkonna sidusgruppide ja 

ettevõtjatega elamusmajanduse 

arendamiseks. Kohapealsetest tegevustest 

ja teenustest on disainitud piirkonna 

niinimetatud „elamuste pank“ 

(meelelahutus, ettevõtlus, 

vaatamisväärsused, turism jne)  

On kaardistatud ja loodud Rõngu piirkonna 

elamusmajanduse „elamuste pank“  interaktiivne 

kaart.  

2023 Rahvamaja juhataja, 

SA Elva Kultuur ja 

Sport 

2.3 Rõngu rahvamaja hallatav allüksuse 

Valguta seltsimaja tegevusvõimekuse 

parandamine 

On kaardistatud Valguta seltsimaja võimalused ja 

koostöös külaseltsiga pannakse igal aastal paika 

koostööplaan järgnevaks hooajaks. Valguta 

seltsimaja tegevuses hoidmine ja pakutavate teenuste 

ülevaade ( ruumide rent, huvitegevus täiskasvanutele) 

2022-

2025 

Rahvamaja juhataja, 

Valguta Seltsimaja 

huvijuht, Valguta 

külaselts 
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2.4 Koostöö piirkonna allasutuste ja valla 

kultuuriasutuste ja seltside, MTÜ-dega 

ülevallaliselt. 

Toimub koostöös piirkonna hallatavate asutuste 

vahel, et pakkuda kohalikule kogukonnale 

mitmekülgseid tegevusi, sündmusi ja ajaveetmise 

võimalusi. Ülevallaliselt toimub ühissündmuste 

korraldamine ja korraldusprotsessis osalemine 

2023  Rahvamaja 

juhataja, kooli 

juhataja, 

raamatukogu 

juhataja, ettevõtjad 

2.5 Piirkonna noortele suvel laagrite 

korraldamine 

Igal aastal korraldatakse noortele projektirahastuse 

abil harivaid ja erinevaid tegevusi pakkuvaid 

päevalaagreid. 

2022-

2025 

Rahvamaja 

juhataja, treenerid 

ja juhendajad 

2.6 Toetada uute algatuste teket Luua kultuuriõppe programm kohalikule koolile ja 

toetada programmis osalevate noorte 

omaalgatuslikke projekte kohalikule kogukonnale 

rahvamaja eelarvevahendite piires.  

2022-

2025 

Rahvamaja 

juhataja, Rõngu 

Keskkool 

2.7 Koostöös kohalike MTÜ-de ja küladega 

piirkonna suursündmuste korraldamine 

Juba traditsiooniks saanud piirkonna suursündmuste 

(puhvetite päev, kihelkonnapäev, käsitöötee jne) 

korraldamine ja aasta aastalt edasiarendused 

sündmuse korralduses 

2022-

2025 

Rahvamaja 

juhataja, kohalikud 

MTÜ-d, külad ja 

ettevõtjad 
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Strateegiline eesmärk  nr 3: Rahvamaja osaleb erinevates võrgustikes, nii kohalikud kui rahvusvahelised, tuues seeläbi piirkonda uusi 

ettevõtmisi, sündmusi ja arendusi.    

Alaeesmärk Tulemusnäitaja Tähtaeg Vastutaja 

3.1 Koostöö valdkonna erinevate 

organisatsioonide ja riiklike asutustega 

(Harno, Kodukant Tartumaa, Võrtsjärve 

Ühendus, Rahvakultuuri Keskselts, Elva 

valla kirikukogudused jne) 

Igal aastal vähemalt üks koostööl baseeruv 

ettevõtmine 

2021-2025 Rahvamaja juhataja 

3.2 Koostöö Elva valla kultuuriasutuste, 

kollektiivide eestvedajate ja 

kultuurikorraldajatega.  

Osalemine partnerina vähemalt ühel valla-ülesel 

ühistegevusel/sündmusel 

2022-2025 Rahvamaja juhataja 

3.3 Piirkonna elanikele läbi võrgustikutöö 

erinevate elamuste pakkumine 

Läbi võimalike projektifondide ja võrgustike 

kohalikele vaheldusrikka sündmuskultuuri 

vahendamine 

2024 Rahvamaja juhataja 
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Strateegiline eesmärk  nr 4: Rõngu rahvamajas on tagatud rahvatantsu, puhkpillimuusika, rahvamuusika ning rahvateatri 

toimimine ja järelkasv ning käsitöötraditsioonide talletamine 

Alaeesmärk Tulemusnäitaja Tähtaeg Vastutaja 

4.1 Rahvamajas tegutsevate 

kultuurikollektiivide toetamine. 

Rahvamaja eelarves arvestatakse kollektiivide 

tegevusega ja toetatakse suurematel pidudel 

osalemist. 

2021-2025 Rahvamaja juhataja 

4.2 Igas valdkonnas traditsioonilised 

sündmused. 

Toimub vähemalt 5 traditsioonilist sündmust aastas. 

Kihelkonnapäev 

Jaanipidu 

Taasiseseisvumise tähistamine 

Vabariigi aastapäeva kontsert 

Riigipühade tähistamine Rõngu Ausamba platsil  

2021-2025 Rahvamaja juhataja 

4.3 Rahvamaja pakub kohalikule kogukonnale 

erinevaid teatrielamusi 

Vähemalt kord kvartalis pakub rahvamaja 

kogukonnale erinevaid teatrielamusi 

(harrastusteatrist kuni kutselise teatrini välja) 

2022-2025 Rahvamaja juhataja 

4.4  Käsitöötraditsioonide säilitamiseks tehakse 

sidusat koostööd kohalike maanaiste 

seltsidega 

Toimub koostöös kohalike Maanaiste Seltsidega 

kahel korras aastas piirkonna käsitöölistele suunatud 

üritused (seminar, laat jne)  

2022-2025 Rahvamaja juhataja, 

piirkonna 

käsitöölised 
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Strateegiline eesmärk  nr 5:  Rõngu rahvamaja tegevused on hästi kommunikeeritud ja info kasutuses olevates sotsiaalmeediakanalites on 

värske ning ajakohane. 

Alaeesmärk Tulemusnäitaja Tähtaeg Vastutaja 

5.1 
Informatsioon rahvamaja erinevates 

infokanalites on aja- ja asjakohane 

Rahvamaja sündmuste info on alati uuendatud ja 

rahvamaja täidab oma ürituste lõikes 

statistikatabelit 

2021-2025 Rahvamaja juhataja 

5.2 

Info jagamiseks kasutatavad kanalid on 

ühtselt hallatud ja info seal on „up to date“ 

Rahvamaja sotsiaalmeedia kanalites ( Facebook, 

instagram, Youtube) olev info on värske ja 

toodetakse ka sündmuste välisel ajal huvitavat 

meediasisu 

2022-2025 Rahvamaja juhataja, 

meediaringi noored 

5.3 Kasutatakse efektiivsemalt erinevaid 

kanaleid info jagamiseks  

Sidus koostöö valla 

kommunikatsioonispetsialistiga. Kasutatakse 

täiendavaid infokanaleid Tartu Kultuuriaken, meili-

listid jne) 

2022-2025 Rahvamaja juhataja 

5.4 Kompaktse Rõngu rahvamaja kodulehekülje 

loomine ja selle sidumine google analytics 

abil sotsiaalmeedia kontodega   

Rahvamajale kodulehekülje loomine voog 

platvormile ja selle sidumine rahvamaja 

sotsiaalmeedia kontodega, et monotoorida 

sündmuste lõikes reklaami levi 

2022 Rahvamaja juhataja 


