
Hea kogukonnaliige, lapsevanem, töötaja, koolilaps, sõber!

Aakre Lasteaed-Algkool koostas eelmisel kevadel uut arengukava perioodiks 2021-2023.

Dokumendi koostamiseks palusime kõigil avaldada arvamust ja pakkuda välja ideid

tulevikuks. Täname kõiki, kes võtsid aega ja jagasid oma mõtteid meiega! Mitmed ideed

kordusid. Siin on nüüd valik ideedest edasiarenduseks.

IDEED KOOLI, LASTEAIA JA HOONETE TULEVIKUKS:

● Ajalooline mitmekülgsete võimalustega hoonestik, vaikne ja ilus loodusest

ümbritsetud õpikeskkond, tõmbekeskuste lähedus, see annab võimaluse areneda

edaspidi ajaloo-, looduse- ja loometegevusalaseks keskuseks loomade, koolituste,

laagrite jms tegevustega. See võikski olla Aakre nägu nagu teistes mõisakeskustes nt

tuntuim Mooste mõis.

● Koolis ja lasteaias võiks olla Waldorf- või Montessori pedagoogikal põhinev õppetöö

(pakub alternatiivi tavalisele koolisüsteemile, sobib hästi olemasolevasse majja ja

külla, ilmselt tooks siia ka lapsi Rõngust jm ümbrusest).

● Elva valla seisukohalt näen vajadust hariduslike erivajadustega laste

toetamiseks/õpetamiseks. Traditsioon hariduse andmiseks on olemas, miks mitte

lapsed, kes vajavad toetust ja abi tavalastest rohkem. Looduskeskkond toetaks samuti.

Võib-olla vajame varsti kooli kehvade kopsudega lastele (koroona tagajärg) või

nutisõltuvusega, ärevushäiretega vms lastele? Ärge kandke maja veel

haridussüsteemist välja! Või miks mitte mõni äge uus suund – leiutajate kool või miks

mitte looduskool (õpetatakse hoolitsema loomade eest, tegeletakse

mahepõllumajandusega jne). Miks mitte näiteks arhailine mõisakool või Bullerby

stiilis külakool?!

● Kogukonnale keraamikaklass, noortele oma kogunemistuba. Klaasimaal, käsitöö,

puutöö jms.

● Näituseruumid

● Lasteaed peab laienema! Lasteaia kunsti-, looduse- ja rahvapärimuse suund peab

säilima.

● Võimlat välja rentida, sest on ideaalne ürituste korraldamiseks ja treeninguteks

(võimlemine, tants, jooga jms). Vanasti oli koolimajas kauplus, söökla ja raamatukogu,

sissepääsud olid erinevad.

● Mina teeksin haridusinimeste pansionaadi – pensionäridest õpetajad võiksid tulla ja

elada nö vanas koolimajas ärklikorrusel, kus on hariduse hõng. Usun, et neil oleks tore

kui saavad näiteks elada nädala koolimajas, vaadata/toetada lapsi, jagada omavahel

kogemusi. Kasutage ruume loovustubadena, pakkuge kogukonnale, kunstnikele,

kirjanikele nagu oli kunagi Peedul kirjanike maja – miks mitte nüüd loomeinimeste

maja?

● Kindlasti võiks ruume välja rentida ettevõtluse arendamiseks maapiirkonnas. Nt

juuksur (nt pakkuda mõnele alustavale juuksurile ametikooli lõpetamisel), IT firma,

käsitöökoda, puutöökoda, õmblustöökoda, massöör, joogatreeningud jms.



Muuseumitoast annaks päris laheda ajalookambri teha, kus ka naaberkoolid saaksid

ajalootunde läbi viia vastavalt teemadele. Hoiame Elmar Maasiku pärandi ikka au

sees! Miks mitte teatrinurk või/ja võiks olla ümbruskonna lasteaialastele ja I

kooliastmele ettevõtlusküla miniversioon (mängupagar, -pood, -juuksur jms koos

mänguraha, hindade ja lihtsamate eakohaste tehingutega). Vineerist

kokkupandavates pop-up majakestes, mida saab vajadusel jälle kokku panna kui saali

on muuks ürituseks vaja. Siis saavad lasteaiad ja algklassid tulla lähedale

miniettevõtluskülla ettevõtlust harjutama.

● Luua kohalikele käsitöötegijatele kogunemis- ja õpitubade läbiviimise koht –

kangasteljed, viltimine, õmblemine. Ka vana aja käsitöö tegemise taaselustamine ja

tutvustamine – ketramine, kraasimine jms. Kindlasti kohalikud memmed tuleksid

kokku kui neid kutsuda ja kui on ilus koht, kus kokku saada. Kööki võiks välja rentida

toitlustuse teenusepakkujale, kes pakuks üritustel toitlustust. Ruume rentida

ettevõtetele. Keraamikatöötoad.

● Saab korraldada erinevaid laagreid, pakkuda majutust vähenõudlikele matkajatele,

võimalust ise siin oma laager või üritus korraldada. Ruume saab välja rentida ka

loomeinimestele stuudioks. See haakuks ka juba viinaköögiga, sinna sobiks küll

kunstnike kogukonnahoone. Kui küla peale laieneda, siis ehk annab välja arendada

midagi Mooste mõisa stiilis mõisakompleksi (nii kaua kui veel midagi alles on).

● Siin saaks korraldada erinevaid laagreid, vajadusel pakkuda majutust (vähenõudlikele

külastajatele), korraldada üritusi. Ruume saab välja rentida ka nt loomeinimestele

stuudioteks.

● Välja rentida, nt loomeinimestele loomepesad

● Elva valla avalikes kanalites kindlasti välja reklaamida

● Luua kogukonnale ruum, kus saab käia asju parandamas (vt www.paranda.ee )

● Meistriklassid tegijatele – kus mõni eriti oskaja tuleb ja õpetab käsitööd, puutööd.

Miks mitte „nädalavahetus vanaisaga“? kus vanaisad/vanaemad jagavad oma

kogemusi (keedavad moosi, teevad porgandipirukat, koovad telgedel vaipa, ehitavad

lindude söögimaju jne). Veel planeeriksin viinakeldrisse salongiõhtuid,

kammerkontserte, kunstinäitusi, luuleõhtuid ja pakuksin neid noortele, tundmatutele

ja andekatele loovinimestele või vahelduseks juba tuntud tegijatele. Suvel ja

koolivaheaegadel lastelaagrid, miks mitte „Nädalalõpp maal“? Loodus on ju superilus,

rahvamaja toetaks üritustega jne.

● Taastada kooliaed!

● Rahvatants oli nii armas. Kas sellele annaks uut hingust sisse puhuda?

● Puutööklassis saaks teha õhtuti mööbli restaureerimise koolitusi, soovija võtab oma

vana tooli kodust kaasa. Samuti võiks ju statsionaarselt seal keegi nokitseda midagi,

meeneid või teha parandustöid vms. Vaja leida inimene, küll siis vaikselt hakkab

rahvas kaasa tulema. Võib õhtusel ajal laps isaga nikerdama puutööd, meisterdada

kohe midagi suuremat, mida kodus vaja on. Nt pink pliidi ette.

● Savi-, lilleseade-, viltimise jms töötoad väikestele ja suurtele.

http://www.paranda.ee


● Kogu mõisa hoonestik ja park koos juba lagunema kippuvate eemal olevate

hoonetega (viinaköök, pullilaut, ait jms) on üks palju võimalusi pakkuv kompleks,

mida peaks tervikuna vaatama, kasutama koha ajaloolist ja loodusloolist potentsiaali.

Kogu kompleksi – hooned, park, oja – aura on imeline!

● Parajalt suured ja väikesed ruumid hubase kooli ja lasteaia jaoks. Eraldatud suurest

liiklusest ja tööstusest. Saaks luua keskuse, mis pakub eripärast ja eluks vajalikku

haridust nii lastele kui täiskasvanutele. Mõisapargi saab aastatega kujundada

hästitoimivaks toidusaluks nii kooli kui kogukonna jaoks. Ümbruskonna põllumeestele

avaldada sõbralikku survet üle minemaks mahetootmisele (kes veel pole seda teinud),

see võimaldab pidada toidusalus ka mesilasi mahedalt aja on nii lühikeses kui pikemas

perspektiivis tervislikum kõigile, eriti kohalikele. Lapsed saavad sellises kohas õppides

näha, kuidas võimalikult lihtsalt ise kasvatada võimalikult kvaliteetset toitu, kuidas

pidada mesilasi, koostöös kogukonna ja kohalike talunikega võiks kasvatada ka

kodulinde ja –loomi. Koostöövõimalusi leiaks ka kohaliku moosi- ja mööblitööstusega.

IDEID PARGI KOHTA:

● Vabaaja veetmiseks erinevaid tegevusi, välijõusaal vms.

● Muuta park tasapisi mahedaks toidusaluks, kus on ka istumispingid, lõkkekoht,

veesilmad, rajad lastele, paar mesitaru ...

● Mõisaparki sobiks teemapark.

● Korraldada kunstiõppe- ja taimeõppelaagreid.

● Pargis võiks olla rohkem mõisaaegset hõngu – lillepeenrad, lehtla, rotund,

pargipingid, stiilsed lambid, teerajakesed, lindude jooginõu, kujukesed jms. Sild üle

oja võiks ka olla ajastutruu. Noortele sobiks ka välijõusaal või muu treenimise nurgake

(lõuatõmbamine, poom, turnimiseredelid jms).

● Koolilastele võiks olla rohkem turnimisvõimalusi, ka lõuatõmbamine. Pargi

metsikumas osas võiks olla koos isadega onni ehituseks koht. Koostöös kogukonnaga

peaks paigaldama parki seiklusraja, et kohalikel lastel oleks midagi, mis meelitaks

rohkem õue. Pinke ja valgustus võiks ka olla, ka staadionil, kus oli liuväli.

● Kogukonnaga üheskoos rajatud jalutus- ja rattateed.

● Park võiks olla korrastatud, rajada radu ja paigaldada paviljon, pinke. Haljastus

planeeritud.

● Hooldatud park seiklusraja ja puuskulptuuridega, mis võiksid mingit lugu jutustada.

● Parki on võimalik luua erinevaid seikluslikke radasid, mis sisaldavad ülesandeid Aakre

mõisa, kooli ja küla ajaloost, võimalik testida ka teadmisi loodusest vms.

Madalseiklusrada.

● Staadioni ümber rajada permakultuuri- ja iluaed, mis täidaks hariduslikke eesmärke

nii lastele kui külaliikmetele, õitsvate taimede vahel on tore niisama jalutada,

taimedega tutvuda. Väikese dendropargi moodi Aakre park juba ongi.



JA IDEED STAADIONI KOHTA:

● Välijõusaal või võrkpalliplats vms. Rohkem treeningute tegemise võimalusi õues.

Turnimisredelid koos lõuatõmbamise vahenditega staadioni ümbrusesse. Kiiged,

ronimisala.

● Liuväli ja suusarajad. Näiteks võiks luua valgustuse ja helivõimendusega uisuplatsi.

Nagu oli nt Ulila Suveaias ja Puka Kultuurimaja kõrval.

● Sport algab eeskujudest! Alustage ise, tekitage näiteks mõisapargi jooks või pange

üles discgolfi rada või seiklusrada/takistusrada! Kui on võistlusi, tuleb rahvas. Miks

mitte kaasata Baculat? Aakre moosimadin? Nagu Elvas on kellatornijooks, auhinnaks

mesi. Ja infot levitage laialdaselt.

● On vaja nähtavasti mingi treening kindlal kellaajal kokku kutsuda, sest ega niisama

keegi sporti tegema ei tule. On vaja kohalikku entusiasti, kes tõukaks takka. Suvel

korvpalliplatsil võistlused ja mängud.

● Kergejõustiku vahendid korda (kaugushüppekast, 60 m rada), lisaks veel midagi,

takistusrada jalgrattaga sõitmiseks.

● Staadionil võiks olla jalgpalliväravad, toolid istumiseks, välipinksilaud. Staadion peab

olema ka hämaral ajal valgustatud.


