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Sissejuhatus 
 

Arengukava koostamisel on aluseks Aakre rahvamaja põhimäärus ja Elva valla arengukava 

2018-2025. Arengukava koostamiseks toimus avalik ideekorje 12.04-19.04.2021. Lisaks 

arutelu rahvamaja personaliga ja koostööpartneritega – kooli personali, raamatukogu 

direktoriga ja MTÜ Aakre külaseltsi esimehega. 

Rahvamaja andmed: 

Aadress: Mõisa tee 12, Aakre, Elva vald 

Registrikood: 75002382 

Koduleht: https://elvakultuur.ee/aakre-rahvamaja 

Facebooki leht: https://www.facebook.com/aakrerahvamaja 

Aakre rahvamaja alustas tegevust 1920. aastail, selleks ehitati ümber Rebastes asuv mõisaaegne 

hobusetall, tegemist oli 31 meetri pikkuse kivihoonega. Rahvamaja tegevusest on kohalikel 

meeles, et peod olid publikurohked, suvisel ajal korraldati üritusi koos kohalike seltsidega ka 

Kivivarel ja Vooremäel. Aakre Põllumeeste Seltsi eesvedamisel toimusid Vooremäel Aakre 

laulupäevad, kus esinejaid oli nii Tõrvast, Kuigatsist, Kongutast, Rõngust, Antslast ja veel 

mujaltki. Näiteks 1933. aasta juunikuus toimunud laulupäeval osales umbes 350 lauljat ning 

publikut oli 1000 ümber.  

Hoone, kus  rahvamaja praegu tegutseb, ehitati 1967. aastal klubihoonena Aakre kolhoosi poolt. 

Majas asus kultuurimaja, Aakre kolhoosi kontor, Aakre sidejaoskond ja Aakre velskripunkt. 

Aakre kolhoos aitas ja toetas kohalikku kultuuri väga palju, võimaldas sõidukeid lauljate 

proovidesse toomiseks, toetas esinemiseks vajalike riiete soetamisel ning aitas vajaliku 

inventari soetamisel. 

Hetkel on rahvamajaga samas hoones Aakre raamatukogu. Lisaks tegutsevad majas MTÜ 

Aakre külaselts, segakoor U-Tuur ja täiskasvanute väikekandleringi kaks gruppi (algajad ja 

edasijõudnud). MTÜ Aakre külaselts on rahvamaja kõige suurem partner – koos korraldatakse 

sündmusi ning viiakse ellu erinevaid projekte. Hea koostöö on Aakre raamatukogu ja Aakre 

lasteaed-algkooliga. Näiteks korraldavad rahvamaja ja raamatukogu koostöös lasteaia lastele 

muinasjutuhommikuid kord aastas. KU Events OÜ viib rahvamajas läbi noorte näiteringi. 

https://elvakultuur.ee/aakre-rahvamaja
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Rahvamajas on multifunktsionaalne saal, mis loob võimalused erinevate spordialade 

harrastamiseks, nt korvpall ja võrkpall. Rahvamaja on avatud õhtuti erinevateks vabaaja 

tegevusteks, võimalik on mängida võrkpalli, piljardit, lauatennist, korvpalli, koroonat, 

Playstationit ja lauamänge. Noortele toimuvad kindlatel aegadel organiseeritud tegevused – 

käeline, liikumis- ja lauamängud, kokandus. Loomisel on noortetuba.  

Toimuvad traditsioonilised sündmused, nt tantsuõhtud, kinod, kontserdid (suvel ka laululaval), 

koolivaheaja tegevused jne. Lisaks kultuurielu arendamisele ja korraldamisele ning õppe- ja 

enesetäiendamise võimaluste pakkumisele Aakre piirkonnas, on rahvamaja ülesanne ka 

piirkonna noorsootöö korraldamine. 

Majas on kaasaaegne köök koos inventariga (kaasajastatud 2018), inva-wc ja dušinurk 

(kaasajastatud 2020), hoonel on olemas kaldtee, sisehoovis laululava (ehitatud 2018). 

Rahvamaja parkla korrastamine ja sadeveesüsteemi ehitus 2019.a. Välisfassaad, katus, aknad 

ja osaliselt elektrisüsteem 2012.a, saalid 2013.a. Suur saal on 250m2 ning mahutab teatristiilis 

istuma ca 250 inimest. Lisaks on rahvamajas väike saal (jalutussaal), esinejate ruum, pilliruum, 

juhataja kabinet ja mängude tuba.  

 

Aakre rahvamaja visioon ja põhiväärtused 
 

Aakre rahvamaja visioon 2025: Aakre rahvamaja on kõigile avatud ja kaasaegne kogukonna 

liitja, pakkudes  mitmekesiseid tegevusi, huvitegevust ning üritusi erinevatele sihtgruppidele.  

 

Aakre 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. 

Mitmekesisus – mitmekesised tegevused erinevatele sihtrühmadele.  

Traditsioonid – traditsioonide hoidmine ja loomine. 
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Aakre rahvamaja tänased tugevused  
 

Aakre rahvamaja tänane tugevus on hea koostöö piirkonna asutustega – kool, raamatukogu. 

Lisaks suur hoone, mida kaasajastatakse järk-järgult, koos mitmefunktsioonilise saaliga, mis 

loob erinevaid võimalusi. Rahvamajal on sisehoov koos välilava, muruplatsi, lõkkekoha ja 

terrassiga. Majas on palgal personal – juhataja, perenaine, ringijuhid. Toimuvad erinevad 

ringid, peamiselt täiskasvanutele. Välja on kujunenud traditsioonilised sündmused, aktiivne 

osalemine Rõngu piirkonna ja ka vallaülestel sündmustel. Maja on avatud erinevatele 

tegevustele. Tugevusena saab välja tuua asukoha, erinevad linnad ja asulad jäävad võrdsele 

kaugusele.  

 

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.  

 

Aakre rahvamaja väljakutsed 2021-2025 

 

Arengukava perioodil 2021-2025 on suurimateks väljakutseteks erinevate sihtrühmade 

kaasamine, rahvamaja tegevuste ja sündmuste kommunikatsioon ja rahvamaja hoonele 

lisafunktsiooni leidmine. 

Lisaks on väljakutse kogukonna passiivsus ning rahvaarvu vähenemine piirkonnas. Hetkel 

(seisuga 01.05.2021) on Aakre piirkonnas 471 elanikku, millest Aakre külas elab 275, Aakre 

Algkoolis õpib 6 last (2020/2021 õ-a) ja lasteaias on 20 last, kuid kõik ei ole Aake lapsed, vaid 
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siia käiakse ka Rõngust ja Pukast. Aakre rahvamaja on olnud erinevatel perioodidel avatud 

kaootiliselt ning paljud Aakre kogukonna liikmed on leidnud võimaluse osaleda huviringides 

mujal. Näiteks käiaks ringides Rõngu rahvamajas, Valgas, Elvas, Otepääl jne. 

Rahvamaja elektrisüsteem vajab uuendamist, tehnikabaas täiendamist, esinejate ruumi juures 

puudub wc ning puudu on laoruumist.  

 

Strateegilised eesmärgid 2021-2025 
 

Järgnevalt on kirjeldatud Aakre rahvamaja strateegilisi eesmärke: 

1. Aakre rahvamaja tegevused on suunatud erinevatele sihtgruppidele ja hästi 

kommunikeeritud. 

2. Aakre rahvamaja on aktiivne ja hea koostööpartner. 

3. Aakre rahvamaja on kaasaegne kogukonnakeskus. 
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Strateegiline eesmärk  nr 1: Aakre rahvamaja tegevused on suunatud erinevatele sihtgruppidele ja hästi kommunikeeritud 

Alaeesmärk 1.1:  Mõõdik Tähtaeg Vastutaja  

1.1.1 Traditsiooniliste sündmuste korraldamise jätkamine (nt aastalõpupidu, 
suveõhtu kontsert, MadriLaat, Hingedepäeva kontsert, koolivaheaja tegevused 
jne) 

Toimub 7 traditsioonilist sündmust aastas. 2025 Rahvamaja 
juhataja 

1.1.2 Uute traditsioonide loomine Alus on pandud 4 uuele traditsioonilisele 
sündmusele (nt piirkonna lasteaedadele 
Muinasjutu hommik jne) 

2025 Rahvamaja 
juhataja 

1.1.3 Sündmuste korraldamine erinevates Aakre piirkonna kohtades (nt Aakre mõis, 
Vooremägi, Kivivare jne) 

Aastas toimub vähemalt 3 sündmust 
väljaspool rahvamaja territooriumi. 

2024 Rahvamaja 
juhataja 

Alaeesmärk 1.2: Tegevused on suunatud erinevatele sihtgruppidele Mõõdik Tähtaeg Vastutaja 

1.2.1 Olemasolevate huviringide jätkamine (segakoor, kandlering) Iga kollektiiv esineb aastas vähemalt  kolmel 
piirkonna või valla sündmusel. 

2023 Rahvamaja 
juhataja 

1.2.2. Huvitegevus lastele (nt käeline tegevus, liikumisring, põllumajanduse ring, 
laagrid jne) 

Lastele toimub vähemalt 2 huviringi ja 1 
laager aastas. 

2023 Rahvamaja 
juhataja 

1.2.3 Huvitegevus noortele (nt bändiring, spordiring, malev, laagrid jne) Noortele toimub vähemalt 2 huviringi ja 
malev ning 1 laager aastas. Loodud on 
noortetuba. 

2023 Rahvamaja 
juhataja 

1.2.4 Huvitegevus täiskasvanutele (nt (laua)mängu õhtud, koolitused, töötoad jne) Täiskasvanutele toimub vähemalt 2 
koolitust/töötuba aastas 

2023 Rahvamaja 
juhataja 

1.2.5 Erinevad sihtgrupid on kaasatud tegevuste planeerimisse ja elluviimisesse  Välja on kujunenud vähemalt 5-liikmeline 
vabatahtlike meeskond . 

2025 Rahvamaja 
juhataja 

Alaeesmärk 1.3: Aakre rahvamaja tegevused on hästi kommunikeeritud Mõõdik Tähtaeg Vastutaja 

1.3.1 Rahvamaja infokanalites on aja- ja asjakohane info Rahvamaja sündmustel ja tegevustes osaleb 
15% rohkem inimesi. 

2025 Rahvamaja 
juhataja 

1.3.2 Kasutatakse erinevaid kanaleid info jagamiseks (nt koduleht, Facebook, 
Instagram, valla infoleht, teadetetahvlid, meili-list jne) 

Rahvamaja sündmustel ja tegevustes osaleb 
15 % rohkem inimesi. 

2024 Rahvamaja 
juhataja 

Strateegiline eesmärk nr 2: Aakre rahvamaja on aktiivne ja hea koostööpartner 

Alaeesmärk 2.1: Aakre rahvamaja on hea koostööpartner vallavalitusele ja selle 
hallatavatele asutustele 

Mõõdik  Tähtaeg Vastutaja 
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2.1.1 Toimub aktiivne koostöö vallavalitsusega ja selle hallatavate asutustega Koostöös osaletakse ja viiakse ellu vähemalt 
3 sündmust aastas. 

2025 Rahvamaja 
juhataja 

2.1.2 Koostöös Aakre kooliga muuseumitoa arendamine Koolmajas olev muuseumituba tutvustab 
lisaks hariduse arengule ka Aakre 
kultuurilugu 

2023 Rahvamaja 
juhataja 

2.1.3 Koostöö arendamine Aakre ja Rõngu lasteaia ja koolidega  Vähemalt 2 kord aastas toimub lasteaia 
lastele ja algklassidele suunatud üritus (nt 
Muinasjutu hommik, teatripäev jne) 

2024 Rahvamaja 
juhataja 

2.1.4 Koostöö arendamine Rõngu rahvamaja ja noortekeskusega Koostöös toimub vähemalt 2 sündmust 
aastas. 

2025 Rahvamaja 
juhataja 

Alaeesmärk 2.2: Aakre rahvamaja kuulub ja osaleb aktiivselt erinevates võrgustikes Mõõdik Tähtaeg Vastutaja 

2.2.1 Tartu2024 tegevustes osalemine Aakre rahvamaja on partner vähemalt 1 
tegevuse või projekti  korraldamisel ja 
elluviimisel. 

2024 Rahvamaja 
juhataja 

2.2.2 Maakonna kultuuri- ja noorsootöö võrgustikesse kuulumine Aakre rahvamaja on aktiivne liige maakonna 
kultuuritöötajate ja Tartumaa 
Noorsootöötajate Ühenduses.  

2023 Rahvamaja 
juhataja 

2.2.3 Riigitasandil tegutsevatesse kultuuri – ja noorsootöö võrgustikesse kuulumine Aakre rahvamaja on Eesti Avatud 
Noortekeskuste Ühenduse ja Eesti 
Rahvamajade Ühingu liige 

2022 Rahvamaja 
juhataja 

Alaeesmärk 2.3:  Mõõdik Tähtaeg Vastutaja 

2.3.1 Hoone rendivõimaluste arendamine Rahvamaja ruumid on välja renditud 
vähemalt 9 korda kvartalis.  

2025 Rahvamaja 
juhataja 

2.3.2 Hoonele lisafunktsiooni leidmine ja arendamine Rahvamaja ruumides tegutsevad väike -
ettevõtted, loodud on kaugtöö tegemise 
võimalus. 

2025 Rahvamaja 
juhataja 

2.3.3 Rahvamajas tegutseb kogukonna kohvik Rahvamajas on kogukonna kohvik, mis on 
avatud vähemalt 2 korda nädalas 
aastaringselt. 

2023 Rahvamaja 
juhataja 

Alaeesmärk 2.3: Rahvusvaheliste võimaluste arendamine Mõõdik Tähtaeg Vastutaja 

2.3.1 Rahvusvahelise noorsootöö arendamine Aakre rahvamajas tegutseb 1 välisvabatahtlik 
aastas. 

2024 Rahvamaja 
juhataja 
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2.3.2 Rahvusvahelise koostöö arendamine Rahvusvaheliste kontaktide olemasolu ning 
toimunud on vähemalt 1 rahvusvaheline 
projekt 

2025 Rahvamaja 
juhataja 

Strateegiline eesmärk nr 3: Aakre rahvamaja on kaasaegne kogukonnakeskus  

Alaeesmärk 3.1:  Mõõdik Tähtaeg Vastutaja 

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

3.1.2 Keldriruumide remont ja kasutusele võtmine Keldriruumid on aktiivses kasutuses , ühes 
on bändiruum ja teises noortetuba. 

2025 Rahvamaja 
juhataja 

3.1.3 Esinejate ruumi ja koridori remont ning wc ehitamine Esinejate ruumi kõrval on wc. 2025 Rahvamaja 
juhataja 

3.1.4 Rahvamaja välisfassaadi korrastamine Rahvamaja on remonditud ning kaasaegne. 2025 Rahvamaja 
juhataja 

3.1.5 Rahvamaja fuajee remont Fuajee põrand, lagi ja seinad on remonditud. 2023 Rahvamaja 
juhataja 

Alaeesmärk 3.2: Rahvamaja sisehoov on hubane koosviibimise koht Mõõdik Tähtaeg Vastutaja 

3.2.1 Terrassi renoveerimine Terrassil toimub vähemalt 3 sündmust 
aastas. 

2023 Rahvamaja 
juhataja 

3.2.2 Lillepeenarde rajamine, ilupõõsaste istutamine Rahvamaja ümber on erinevad ilupõõsad ja 
peenrad. 

2023 Rahvamaja 
juhataja 

3.2.3 Tegevusvahendid erinevale sihtgrupile (ronimisrajad, kahe inimese kiigud, 
grillimiskoht jne) 

Rahvamaja ümber on paigaldatud erinevad 
tegevusvahendid, lõkkeplatsi juures on 
grillimiskoht. 

2025 Rahvamaja 
juhataja 

Alaeesmärk 3.3:  Mõõdik Tähtaeg  Vastutaja 

3.3.1 Valgus- ja helitehnika baasi kaasajastamine ja täiendamine Rahvamajas on digipult, täiendatud ja 
kaasaegne valgus- ja helitehnikabaas. 

2024 Rahvamaja 
juhataja 

3.3.2 Ringi tegevuses kasutatakse kaasaegseid vahendeid Huviringides kasutatakse kaasaegseid 
vahendeid. 

2025 Rahvamaja 
juhataja 

3.3.3 Internet levib üle kogu rahvamaja Paigaldatud on 2 Wifi-ruuterit ja lavale on 
veetud kaabliga internet. 

2022 Rahvamaja 
juhataja 
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Lisa 1. Traditsioonilised sündmused 2021 
 

Sündmus Toimumise aeg 

Koolivaheaja tegevused Koolivaheajad 

Suveõhtu kontsert  Juuli lõpp 

Hingedepäeva kontsert 2.november 

MadriLaat November 

Aastalõpupidu Detsembri lõpp 

 

 

Lisa 2. Investeeringute kava 
 

Tegevus Eeldatav 

maksumus 

Rahastus Vastutaja 

Elektrisüsteemi 

kaasajastamine 

30 000 KOV, PRIA Rahvamaja juhataja 

Keldriruumide remont 25 000 KOV, PRIA Rahvamaja juhataja 

Esinejate ruumi, koridori, wc 

remont 

10 000 KOV Rahvamaja juhataja 

Välisfassaadi remont 30 000 KOV, projektid Rahvamaja juhataja 

Fuajee remont 1500 KOV Rahvamaja juhataja 

Terrassi kaasajastamine 4000 KOV Rahvamaja juhataja 

Valgus- ja helitehnika 

soetamine 

10 000 KOV, projektid Rahvamaja juhataja 

Sisehoovi haljastus (peenrad, 

ilupõõsad) 

1500 KOV, projektid Rahvamaja juhataja 

Tegevusvahendid sisehoovi 5000 KOV, projektid Rahvamaja juhataja 

 

    

        

       

        


