Kogukonnad ja võrgustikud
Asutus on avatud ka üksikkülastajale kodulehel esitatud aegadel.
Teisi asutusi saab külastada vaid grupiga ja selleks tuleb aeg eelnevalt kokku leppida,
kontakteerudes Tartumaa Arendusseltsiga (triin@tas.ee, +372 5302 9203).

1. Sibulatee – võrgustiku koostöö, ühine piirkonna arendamine ja turundamine
Tartumaa, www.sibulatee.ee
2. Juula külaselts – kogukonna koostöö, ühine piirkonna arendamine
Jõgevamaa, www.juula.ee
3. Luunja jõesadama ja puhkeala arendus – kogukonna koostöö piirkonna
arendamisel, kaasav kohalik omavalitsus (kantidepõhine juhtimine)
Tartumaa, www.luunja.ee
4. Õnnemaa – noorsootöö, erinevate põlvkondade aktiivne kaasamine valla ja
maakonna tasandil
Tartumaa, www.onnemaa.ee
5. Rahinge park – külakogukond pakub ekstreemsporditeenuseid (veelaua- ja
veesuusapark, suusa- ja lumelauahüppemägi)
Tartumaa, www.rahinge.ee
6. Kamari haridusselts – kogukonna koostöö, noorte ja laste tegevused (EKL,
noorkotkad, kodutütred)
Jõgevamaa, www.kamari.ee
7. Elva puhkepiirkond – võrgustiku koostöö, ühine piirkonna arendamine ja
turundamine
Tartumaa, www.visitelva.ee
8. Nõuni purjeklubi – laste, noorte ja täiskasvanute hobipõhine kogukond, ürituste
korraldamine
Valgamaa, www.purjeklubi.ee
9. Pühajärve põhikool ja Pühajärve haridusselts – aktiivne kogukonna koostöö,
elukestva õppe edendamine ja Pühajärve põhikooli toetamine
Valgamaa, www.rahvakool.page.tl/Rahvakool.htm
10. Sangaste Rukkiküla – aktiivne külakogukond ja kohalike väikeettevõtete
koostöövõrgustik, mis pakub turismiteenuseid ja kohalikku toitu, edendab Sangaste
rukkikultuuri
Valgamaa, www.sangasterukkikyla.eu

11. Valgamaa noorsootöökeskus Tankla – Valgamaa noorsootöö lipulaev,
noorteleht, Tankla TV, õpilasmaleva korraldamine ja maakondlik noorsootöö
võrgustik
Valga, www.tankla.ee
12. Parmu ökoküla – traditsiooniline looduslähedane kogukond, loodussõbraliku
eluviisi tutvustamine
Valgamaa, www.parmu.ee
13. Sänna kultuurimõis – permakultuur, alternatiivkool, külapood, puutöökoda,
töötoad, väliterritooriumile on rajatud omanäoline astronoomiline „Taevarada“
Võrumaa, www.kultuurimois.kultuuritehas.ee
14. Mauri põliskodude küla – kogukonna arendamine, tööstusliku kanepi
kasvatamine ja toodete arendamine, metsaandide väärindamine, kohvik, pagarikoda
Võrumaa, www.eestimaapõliskodud.ee
15. Obinitsa seto seltsimaja – kogukonnakeskus, seto köök, töötoad
Võrumaa, www.taarkatare.com
16. Nedsaja külaselts – aktiivne külaselts, kogukonnateenused, matkad Mustoja
looduskaitsealal koos pillimehe ja toiduga.
Põlvamaa, www.nedsajaselts.wordpress.com
17. Setomaa Turism ja Seto Külävüü – ettevõtjate ja kogukonna koostöövõrgustik
Põlvamaa, www.visitsetomaa.ee
18. Ridali lennuklubi – aktiivne külaselts, purilennundus, huvilennud, alg- ja
profitasemel väljaõpe
Põlvamaa, www.purilend.ee
19. Postitee võrgustik – ajalooline Postitee, piirkonna muuseumide ja
teenusepakkujate võrgustik
Vana Võru-Tartu maantee, www.postitee.ee
20. Maarja küla – erivajadustega inimeste elu-ja töökeskkond, tootearendus, kohvik
Põlvamaa, www.maarjakyla.ee
21. Mooste mõisa meistrite hoov – kunstnike, muusikute ja traditsioonilise ehituse
austajate kohtumispaik
Põlvamaa, www.moostemois.ee
22. Leevaku külaseltsing – aktiivne kogukond, Leevaku hüdroelektrijaam-muuseum
Põlvamaa, www.rapinakylad.ee/leevaku
	
  

