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1. LÜHIKOKKUVÕTE 
 
1.1. Töö: „Luke mõisa arenguvajadused. Tegevuskava arenguvajaduste 

elluviimiseks“ valmimisest 
 
Käesolev kokkuvõte „Luke mõisa arenguvajadused. Tegevuskava arenguvajaduste 
elluviimiseks“ on valminud Luke mõisaga seotud meeskonna toel.  
Arenguvajaduste täpsustamiseks toimus 5 töökoosolekut-ajurünnakut, mis on olnud aluseks 
käesoleva tegevuskava valmimisel.  
1. töökoosolek toimus 28. oktoobril 2013, osalejaid 6 (lisa 1).   
2. töökoosolek toimus 22. novembril 2013, osalejaid 6 (lisa 2). 
3. töökoosolek toimus 30. novembril 2013, osalejaid 22 (lisa 3). 
4. töökoosolek toimus 9. detsembril 2013, osalejaid 6 (lisa 4). 
5. töökoosolek toimus 9. jaanuaril 2014, osalejaid 5 (lisa 5). 
Kõige rohkemaarvulisem koosolek arenguvajaduste väljaselgitamiseks toimus 30. novembril, 
kus osales 22 inimest. Väiksema koosseisuga koosolekud toimusid lisaks 4 korral: 28. 
oktoobril, 22, novembril, 9. detsembril ja 9. jaanuaril. 
Arenguvajaduste väljaselgitamise koostamisse ja selle baasil tegevuskava loomisse panustas 
läbi töökoosolekute kokku 26 inimest.  
Kõik töökoosolekud ja väärtuslikud ideed protokolliti (lisad 1,2,3,4,5)  ja on lisatud 
käesolevale tööle, et hilisemastes mõisa arenguetappides oleks võimalik neid uuesti 
analüüsida.   
Esimesel töökoosolekul  28. oktoobril käsitletud teema:  
Arenguvajadus: huvitavad ja arendavad üritused mõisas, mille kaudu on võimalik mõisa 
tutvustada uutele inimestele ning teenida rahalisi vahendeid mõisas asuvate hoonete 
rekonstrueerimiseks.  
Koosolekul arutati, milliseid üritusi korraldada 2014 aasta suvel ning milliseid uusi üritusi 
ürituste kavva lisada ning millistest kujundada traditsioon edaspidiseks. 
 
Teisel töökoosolekul 22. novembril käsitletud teema:  
Arenguvajadus: huvitavad ja arendavad üritused mõisas, mille kaudu on võimalik mõisa 
tutvustada uutele inimestele ning teenida rahalisi vahendeid mõisas asuvate hoonete 
rekonstrueerimiseks.  
Töökoosolekule oli kaasatud Luke mõisa toetajad, kultuurivaldkonnas tegutsev perekond 
Lahtmets, kes vaatab mõisa tegevusi veidi eemalt ning kellelt koguti uusi mõtteid ja ideid.  
 
Kolmandal töökoosolekul 30. novembril käsitletud teema: 
Luke mõisa arenguvajadused ja selle elluviimise tegevuskava 
Kokkusaamisel pandi kirja Luke mõisa arenguvajadused, mis on olulisteks tegevusteks 
arenguhüppe saavutamiseks (arvestati perioodi 2014-2016) ning mõeldi läbi vajalikud 
tegevused. 
 
Neljandal töökoosolekul 9. detsembril käsitleti teemat: 
Arenguvajadus: huvitavad ja arendavad üritused mõisas, mille kaudu on võimalik mõisa 
tutvustada uutele inimestele ning teenida rahalisi vahendeid mõisas asuvate hoonete 
rekonstrueerimiseks.  
Koosolekul kontsentreeriti 2014. aasta tegevuskavale ja kokkulepetele, jagati tegevuste ja 
ürituste korraldamise ülesanded ning vastutus. 
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Viiendal töökoosolekul 9. jaanuaril käsitleti teemadena kõiki arenguvajadusi ja sõnastati 
mõõdikud. Oluliseks teemaks oli arenguvajaduste valiku tegemine, mis on  kooskõlas KYSK 
projekti eesmärkidega ja on sobilikud esitatavas taotluses. 
Käesoleva töö tekstilise osa koostas töökoosolekute mõtete ja ideede baasil projektijuht Gea 
Järvela.  
Hindame ajurünnakute ja töökoosolekute käigus saadud ideid väga väärtulikeks, mis meie 
hinnangul loovad head eeldused Luke mõisa arenguks. Oluliseks peame ka ideede 
arhiveerimist, et neid oleks võimalik vajadusel uuesti analüüsida ja mõisakompleksi 
järgmistes arengufaasides kasutusse võtta.  Koos kogukonnaga valminud tegevuskava 
suurendab projektis osalejate vastutust ja huvi projekti raames välja töötatud tegevuste 
elluviimiseks. 
Oleme oma tegevuses korraldanud mitmeid ajurünnakuid ja koostanud erinevaid 
tegevuskavasid, kuid ajad ja olud muutuvad ning alati on hea oma tegevusi ja eesmärke aeg-
ajalt üle vaadata ja täpsustada. Seetõttu oli ka käesoleva töö valmimine huvitav ja inspireeriv 
ning loodame, et saime taas häid mõtteid edaspidisteks toimetusteks. 
 
Käesoleva töö tekstilise osa koostamisel lähtuti lihtsast keelelisest sõnastusest, mis on 
arusaadav laiemale üldsusele. 
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2. SIHTASUTUS LUKE MÕIS VARASEMAST TEGEVUSEST  
 
Sihtasutus Luke Mõis on asutatud 26.10.2007. aastal. Sihtasutuse asutajaliikmeteks on 13 
eraisikut ja Nõo Vald. Sihtasutus Luke Mõis on tekkinud kodanikualgatuse toel. Luke Mõisa 
arengust hoolivad kodanikud tulid kokku ning otsustasid oma jõud koondada, et Luke mõis 
taas ellu äratada. SA Luke Mõis seob endas Nõoga seotud tavakodanikke, ettevõtjaid ja 
avaliku elu tegelasi, kes üheskoos soovivad anda panust ühe mõisakompleksi säilitamiseks 
järeltulevatele põlvedele.  
 
Algatusgrupi eestvedamisel (taotleja oli Nõo Vallavalitsus) koostati EAS piirkondliku arengu 
kavandamise programmi projekt: „Luke mõisakompleksi arendamise kavandamine ja 
terviklahenduse väljatöötamine“. Projekti raames töötati välja Luke mõisa terviklahendus koos 
teostatavus-tasuvusanalüüsiga ja kahele hoonele taastamise muinsuskaitse eritingimused.  

Valminud on projektdokumentatsioon Luke mõisakompleksi hoonete (tall-tõllakuur, 
valitsejamaja ja viinaköögi tööliste maja) restaureerimiseks. Veel on ette valmistamisel 
taotlusprojektid teiste hoonete taastamiseks mõisakompleksis, planeeritav ehitustööde 
kogumaht hinnanguliselt 30-40 miljonit krooni (2-2,5 miljonit eurot)  

Projekteerimistööde maksumuseks oli 1,9 miljonit krooni (121 400 eurot). Projekteerimistööd 
on tasutud asutajaliikmete poolt pikaajaliste laenude abil.  

SA Luke Mõis suureks plussiks ongi asutajaliikmete ühine eesmärgistatud koostöö, mida ühiselt 
ka rahaliselt kaetakse. Koostöös kaetakse ka projektide elluviimiseks vajalikud omaosalused.  

Aastatel 2008-2013 on SA Luke Mõis poolt juhitud ja lõpetatud SA KIK projektid: Perepäevad 
looduses Luke Mõisas, õppeprogrammid Luke Mõisapargis. 

2010. aastal viidi ellu LEADER programmist 2 projekti: kohviku sisustamise projekt ja projekt 
inventari muretsemiseks Luke mõisas väliürituste läbiviimiseks, mis aitavad kaasa ka käesoleva 
projekti paremaks õnnestumiseks. Nimetatud projektide raames tehtud investeeringud on 
aidanud käivitada Luke mõisa kohviku ning korraldada seal uusi teatrietendusi ja kontserte -  
kõik see suurendab mõisakompleksi kasutusväärtust. 

Oluliseks tõukeks sihtasutuse arengus oli Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud 
projekt „Avalike teenuste ja tootepakettide käivitamine Luke Mõisas“. Kodanikuühiskonna toel 
on valminud ka 2013. aastal annetuste kogumise rakenduskava. 

Oluliste tegevustena on õnnestunud aastatel 2010-2013 viia ellu pagi territooriumil olevates 
hoonetes olulised investeeringud:  

Valitsejamajale on pandud uus katus, valatud on valitsejamaja põrandad ja rekonstrueeritud I 
korruse seinad. 

Rekonstrueeritud on kultuuriait, kus on paigaldatud uus põrand ja tugevdatud lae 
konstruktsiooni ning valminud on uus lava. Tähelepanuväärne on see, et väga paljud tegevused 
pargis on ellu viidud ühistöödena hoogtööpäevade raames (tööd kultuuriaidas). Kõikide ürituste 
toimkond, mis mõisas ellu viiakse, koosneb suuremas osas vabatahtlikest. Ühistegevustes 
osaleb ligikaudu 20 inimest.  

SA Luke Mõis on Sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku liige. 

 
2.1. Tooted ja teenused 
 
Sihtasutus Luke Mõis äriideeks on: tuginedes Luke mõisapargi unikaalsusele ja 
miljööväärtuslikule keskkonnale, pakkuda Luke mõisas omanäolisi, atraktiivseid ja 
kvaliteetseid tooteid ja teenuseid; eesmärgiga teenida rahalisi vahendeid projektides 
omaosaluste katmiseks ja hoonete restaureerimiseks,  kahjustamata seejuures pargi 
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looduslikku väärtust ning seades esiplaanile kohaliku- ja pargikultuuri ning selle ajaloolise 
väärtuse. 
 
Sihtasutuse toimimise eesmärgiks on pakkuda mõisakompleksi külastajatele järgmisi 
teenuseid: 

• Kohvikuteenus kärnerimajas; 
• Seminariteenus kärnerimajas; 
• Seminariteenus pargiala territooriumil; 
• Tähtpäevade tähistamine erinevatele eagruppidele (lapsed, täiskasvanud, eakad) 

kärnerimaja ja pargiala baasil; 
• Pargiala rent välissündmusteks (laagrid, suvepäevad jms); 
• Piknikukorvi, pikniku- ja grilltarvete laenutus; 
• Meenete müük; 
• Giidiga ekskursioonid mõisakompleksi tutvustamiseks; 
• Suvelavastuse ja –ürituste läbiviimine Luke Mõisas; 
• Pulmade korraldamine Luke mõisapargis. 

 
 

Sihtasutus Luke Mõis on sõlminud Nõo vallaga koostöölepingu, mis annab sihtasutusele 
õiguse Luke mõisakompleksi arendamiseks. Eraldi rendileping on sõlmitud kärnerimaja 
rentimiseks, mis loob õigusliku aluse kärnerimajas kohviku- ja seminariteenuste pakkumiseks.  
 
Äriidee üldiseks eesmärgiks on: miljööväärtuslikult välja arendatud ja külastajatele atraktiivne 
Luke mõisakompleks, kus pakutakse läbi unikaalse pargi(kultuuri), kunsti- ja 
kultuuriürituste ning kvaliteetsete teenuste elamusrohkeid sündmusi, mis  
- väärtustavad ja tutvustavad mõisa miljööväärtust ning pargikultuuri; 
- parandavad ja laiendavad kohalikku turismiinfrastruktuuri; 
- mitmekesistavad turismitooteid ja turismi-alast tegevust Tartumaal ja Lõuna-Eestis 
tervikuna; 
- tõstavad Tartumaa ja Lõuna-Eesti atraktiivsust ja annavad täiendavat lisandväärtust juba 
toimivatele turismi- ja puhkusetoodetele piirkonnas; 
- toetavad Elva puhkepiirkonna arengupotentsiaali suuremat ärakasutamist ning piirkonnale 
omase konkurentsieeliste väljaarendamist; 
 
 
2.1. SA Luke Mõis üldandmed   
 
Nimi: Sihtasutus Luke Mõis 
Aadress: Voika 23, Nõo 61601, Tartumaa 
Reg. nr: 90008100 
Kontakttelefon: 50 88 359 
E-post: info@lukemois.ee; gea@nvv.ee 
Koduleht: www.lukemois.ee  
Asutajad:  

• Nõo vald 
• Esta Tamm 
• Teet Marran 
• Gea Järvela 
• Aivar Kuuskvere 
• Lea Kiivit 
• Lembit Rebane 
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• Margus Mondonen 
• Heino Ruul 
• Tiiu Tootsi 
• Vello Brett 
• Eerika Sootla 
• Tiit Kubri 
• Lembit Toru. 

 
 
2.2. Pargiala ja hoonete iseloomustus  
 
Luke mõisakompleks asub Luke külas Nõo vallas Tartumaal. Nõo vald paikneb Tartu 
maakonna kesk- ja lõunaosas, jäädes Tartu linnast edelasse, piirnedes läänes Elva linna ning 
Konguta ja Rõngu valla, idas Kambja ning Ülenurme valdade, põhjas Tähtvere ja Puhja valla 
ning lõunas Valga maakonnas asuva Palupera vallaga. Nõo valla pindala on 170 km2, mis 
moodustab 5.5 protsenti Tartumaast.  
 
Luke mõisakompleks asub Nõo alevikust 5 km kaugusel. Tartu linnast 20 km kaugusel ja 
Tallinnast 210 km kaugusel. Lõuna- Eesti turismikeskusest Otepääst on Luke mõisa 30 km. 
Luke mõisakompleksi lähiümbruse tuntumateks kultuuri-, teadus-, ajaloo- ning 
turismiobjektideks on kindlasti Tartu linn kui Lõuna-Eesti regionaalkeskus, Tõraveres asuv 
observatoorium ning Otepää, millest on kujunenud üle-eestiline ning aastaringselt külastatav 
spordi ja vaba aja veetmise keskus. Samuti kogub aasta-aastalt enam populaarsust Elva 
puhkepiirkond. Lukele lähimad mõisakompleksid on Unipiha ja Meeri, mis asuvad samuti 
Nõo vallas. 75 km raadiusesse jäävad väljapaistvate pärlitena Alatskivi loss, Sangaste loss 
(aastaringsed teenused) ning Taagepera loss (aastaringsed teenused). 
Luke mõisa ümbritsev maastik on vaheldusrikas. Unikaalsed loodusobjektid ja 
puhkemajandusliku väärtusega piirkonnad loovad hea eelduse külastusteks. 
 
Sihtasutuse Luke Mõis ja Nõo Vallavalitsuse vahel on sõlmitud 25. jaanuaril 2008 
koostööleping, mis annab Luke mõisa arendamise õiguse sihtasutusele. Luke mõisa pargiala, 
ait ja garaaž ning kärnerimaja on Nõo valla omandis. Kärnerimaja, kus pakutakse kohviku- ja 
seminariteenust, on antud sihtasutusele rendile aastani 2016. Rendilepingus on lepitud kokku, 
et hoone ülalpidamiskulud (elekter, kanalisatsioon ja vesi) kaetakse koostöölepingu kaudu 
valla poolt. Garaaž (kultuuriait) on antud sihtasutusele rendile kultuuriürituste läbiviimiseks. 
Valitsejamaja, tall-tõllakuur ja tööliste maja elamu (tulevane käsitöökoda) on sihtasutuse 
omanduses.  
Pargiala hooldamise kulud katab Nõo vald.  

 
2.3. Juhtimine ja personal  
 
Sihtasutuse arendamisel on tegemist tugeva ja heade kogemustega meeskonnaga. Kuna 
sihtasutusel on sõlmitud koostööleping Nõo vallaga (sh ka kärnerimaja ja garaaži osas), siis 
saab kindel olla ka tegevuste perspektiivis ja jätkusuutlikkuses ning avalikkuse toetuses.  
 
Sihtasutus Luke Mõis asutajaliikmeteks on 13 eraisikut ja Nõo Vald. Sihtasutus Luke Mõis on 
tekkinud kodanikualgatuse toel. Luke Mõisa arengust hoolivad kodanikud tulid kokku ning 
otsustasid oma jõud koondada ja asuda appi Luke mõisa taasellu kutsumisele. SA Luke Mõis 
seob endas Nõoga seotud tavakodanikke, ettevõtjaid ja avaliku elu tegelasi, kes üheskoos 
soovivad anda panust ühe mõisakompleksi säilitamiseks järeltulevatele põlvedele ning teevad 
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seda enamasti vabatahtliku panusena. Asutajaliikmed panustavad Luke mõisa arengusse 
vabatahtlikkuse alusel. 
SA tegevust juhib 5-liikmeline juhatus. Juhatus töötab vabatahtlikkuse alusel ning on 
tööülesanded omavahel jaganud.  
 
Sihtasutuse tegevust toetab Nõo vallaga sõlmitud koostööleping, mis katab hooajal 5 kuud 
(mai-september) kärnerimaja infotöötaja töötasu.   
Töölepinguga töötas 2013 aastal kärnerimajas kaks inimest - kohviku pidamine on ühildatud 
kärnerimaja töötaja töökohustustega. Töötajatele makstakse lisatasu kohvikumüügi pealt. 
 
Et teenuste ja toodete pealt teenitud tulu kasutatakse turundustegevuseks, investeeringute 
tegemiseks ja projektide omaosaluste katmiseks, siis esialgu töökohtade arvu suurenemist me 
ette ei näe. Küll on plaanis võimalusel hankida lisaraha projektipõhiselt turundustegevusteks, 
kogukonna ühistegevusteks ja motiveerimiseks. 
Oluline töökohtade arvu suurenemine on plaanitud äriplaani elluviimise II etappi ehk pärast 
hoonete rekonstrueerimist. 
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3. ARENGUVAJADUSED.  
TEGEVUSKAVA ARENGUVAJADUSTE ELLUVIIMISEKS 
 
Arenguvajaduste määratlemise ja tegevuskava koostamise aluseks on 28. oktoobril, 22. ja 30. 
novembril, 9. detsembril ja 9. jaanuaril toimunud töökoosolekute-ajurünnakute kokkuvõtted. 
 
Arenguvajadused on fikseeritud kokkuvõtvas tabelis, määratletud vajalikud tegevused ja 
vastutajad aastate lõikes. 
 
Tabel 1. Arenguvajadused ja tegevuskava nende elluviimiseks 2014-2016. 
Jrk nr  Arenguvajaduse sõnastus Arenguhüppeks 

vajalikud 
tegevused 

Ajakava Vastutaja 

1 Huvitavad ja arendavad üritused mõisas, 
mille kaudu on võimalik mõisa tutvustada 
uutele inimestele ning teenida rahalisi 
vahendeid mõisas asuvate hoonete 
rekonstrueerimiseks 

   

  1. Ürituste kava 
koostamine 2014 

Dets 2013-
veebr 2014 

Juhatus 
Maie, Külli, 
Gaili, Anneli 

  2. 2014 aasta ürituste 
läbiviimine 

Mai 2014-
oktoober 2014 

Juhatus 
Maie, Külli, 
Gaili, Anneli 

  3. Ürituste kava 
koostamine 2015 

Dets 2014-
veebr 2015 

Juhatus 
Maie, Külli, 
Gaili, Anneli 

 
 

 4. 2015 aasta ürituste 
läbiviimine 

Mai 2015-
oktoober 2015 

Juhatus 
Maie, Külli, 
Gaili, Anneli 

  5. Ürituste kava 
koostamine 2016 

Dets 2015-
veebr 2016 

Juhatus 
Maie, Külli, 
Gaili, Anneli 

  6. 2016 aasta ürituste 
läbiviimine 

Mai 2015-
oktoober 2015 

Juhatus 
Maie, Külli, 
Gaili, Anneli 

  7.Aasta ürituste 
reklaamtrükk Luke 
mõisa  

Aprill 2014 
Aprill 2015 
Aprill 2016 

Juhatus 
Maie, Külli, 
Gaili, Anneli 

2. Tööliste maja välja ehitamine 
käsitöökojaks 

1. Kokku leppida 
kohtumine ehitajatega 

Veebr 2014 Juhatus 
Gea 

  2. koostada erinevate 
tööde 
hinnapakkumised 

Märts-aprill 
2014 

Juhatus 
Gea 

  3. hoogtööpäevade 
läbiviimine 

Aprill 2014-
oktoober 2016 

Juhatus 
Gea, Tiiu 

  4. Teostada 
tasandustööd maja 
ümber  

Aprill 2014-
oktoober 2014 

Juhatus 
Vello 

  5. Tööliste maja 
rekonstrueerimistööd 

Aprill 2015-
oktoober 2016 

Juhatus  
Gea, Aivar, 
Vello 

3. Valitsejamaja rekonstrueerimistööde 
jätkamine 

1. Kokku leppida 
kohtumine ehitajatega 

Veebr 2014 Juhatus 
Gea 

  2. koostada Märts-aprill Juhatus 



                                                                                                                                                   10 

hinnapakkumised 
akende ja sisemüüride 
rekonstrueerimiseks 

2014 Gea, Aivar 

  3. Valitsejamaja 
rekonstrueerimistööd 

Aprill 2015-
oktoober 2016 

Juhatus  
Gea, Aivar, 
Vello 

  4. Valitsejamaja keldri 
puhastamine 
hoogtööpäevadena 

Aprill 2015-
oktoober 2016 

Juhatus  
Gea, Aivar, 
Vello 

4. Kultuurikoja rekonstrueerimise jätkamine 
(katuse vahetamine). 

1. Hoogtööpäevade 
läbiviimine katuse 
paigaldamiseks 

Aprill 2014-
oktoober 2015 

Juhatus 
Margus, 
Heino, 
Vello 

5. Kogukonnatunde suurendamine ja 
tähtsustamine 

1. Õppereis Eesti 
mõisatesse  

Sept-okt 2014, 
2015, 2016 

Juhatus, Maie 

  2. Tänuürituste 
korraldamine  

Nov 2014, nov 
2015, nov 
2016 

Juhatus, Gea 

  3. Kogukonna 
teavitamine üritustest 

pidev Juhatus 

  4. Kogukonna 
tänamine tänamise 
listi kaudu 

pidev Juhatus 

  5. Käsitöökoja töö 
soodustamine 

pidev Juhatus, Gea 

  6. Hoogtööpäevade 
läbiviimine 

pidev Juhatus, Tiiu 

6.  Kohvikus kestvusproovide tegemine 1. Kestvusproovide 
tegemine 

Aprill 2014-
aprill 2015 

Gaili 

  2. Meeneteks mooside 
väljatöötamine 

Aprill 2014-
aprill 2015 

Gaili 

7. Annetuste kogumine 1.Annetuskampaaniate 
läbiviimine vastavalt 
annetuste kogumise 
tegevuskavale 

Pidev Gaili 

  2. Valitsejamajale 
annetuste kogumiseks 
reklaami paigaldamine 

Mai-juuni 
2014 

Juhatus, Gea 

  3. Kampaania 
läbiviimine 
püsiannetuste 
suurendamiseks 

Aprill 2014-
aprill 2015 

Juhatus 

8.  Kärnerimaja kohviku ruumide 
kvaliteedinõuete tagamine 

1. Kärnerimaja 
kohvikuruumide 
remonttööd 

pidev Juhatus 
Gaili 

9 Kursis olemine fondidest rahaliste 
vahendite taotlemise võimalustega 
investeeringute tegemiseks. 
 

1. Kursis olemine 
fondidest rahaliste 
vahendite taotlemise 
võimalustega 
investeeringute 
tegemiseks. 
 

pidev Gea 

10. Meenete turundustegevuste parandamine 1. Pakendite 
kujundustööd 

Veebr 2014-
märts 2015 

Kaie 

  2. Pakendite 
trükkimine  

pidev Kaie 

  3. Silikoonist Luke 
mõisa logo 
keraamikatöödeks 

Veebr 2014-
mai 2014 

Gea 

11. Luke mõisa järjepidev turundustegevus 1. Luke mõisas 
toimuvate ürituste 

pidev Gea, Kaie 
Külli, Maie 



                                                                                                                                                   11 

turundamine 
  2. Luke mõisas 

toimuvatest 
tegevustest 
teavitamine 

pidev Gaili 

  3. Luke mõisa 
tutvustamine laiemale 
üldsusele 

pidev Gea 
 

12. Luke mõisa kodulehekülje ja Facebooki 
lehe pidev haldamine, info ülesse 
panemine ja täiendamine.  
 

1. Luke mõisa 
kodulehele info ülesse 
panemine ja kodulehe 
täiendamine 

pidev Gaili 

  2. Luke mõisa 
facebooki lehele info 
ülesse panemine ja 
kampaaniate 
läbiviimine 

pidev Gaili 

 
Töökoosolekute käigus leiti, et suurim arenguhüpe saavutatakse kaudselt piirkonna elanike 
seas ja Luke mõisa toetajate ja annetajate seas kogukonnatunde hoidmise ja säilitamisega, 
seetõttu on valitud KYSK projekti tegevused, mis on otseselt või kaudselt selle tegevusega 
seotud. 
 
Tabel 2. Kysk projekti planeeritud arenguvajadused ja tegevused, mis on vajalikuks 
arenguhüppe saavutamiseks (aprill 2014-märts 2015) 
Jrk nr  Arenguvajaduse sõnastus Arenguhüppeks 

vajalikud 
tegevused 

Ajakava Vastutaja 

1 Huvitavad ja arendavad üritused mõisas, 
mille kaudu on võimalik mõisa tutvustada 
uutele inimestele ning teenida rahalisi 
vahendeid mõisas asuvate hoonete 
rekonstrueerimiseks 

   

  1. Uue ürituse 
(Improteater) 
läbiviimine augustis 
2014 

August 2014 Juhatus 
Maie 

  2. Maalimise (27. 
juuli) ja 
meisterdamise (10. 
august) perepäeva 
läbiviimine suvel 
2014 

 
Juuli-august 
2014 
 
 
  

Juhatus 
Anneli 

  3.Aasta 2014 
ürituste 
reklaamtrükk Luke 
mõisa  

Aprill 2014 
 

Juhatus 
Maie, Külli, 
Gaili, Anneli 

5. Kogukonnatunde suurendamine ja 
tähtsustamine 

1. Õppereis Eesti 
mõisatesse  

Sept-okt 2014,  Juhatus, Maie 

  2. Tänuürituste 
korraldamine  

Nov 2014 Juhatus, Gea 

  3. Kogukonna 
teavitamine 
üritustest 

Aprill 2014-
mai 2015 

Juhatus 

  4. Kogukonna 
tänamine tänamise 
keskkonna kaudu 

Aprill 2014-
mai 2015 

Juhatus 
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  5. Käsitöökoja töö 
soodustamine 

Aprill 2014-
mai 2015 

Juhatus, Gea 

  6. Hoogtööpäevade 
läbiviimine 

Aprill 2014-
mai 2015 

Juhatus, Tiiu 

6.  Kohvikus kestvusproovide tegemine 1. Kestvusproovide 
tegemine 10 tk: 
soolane ja magus 
pirukas, kala 
pirukas, liha, magus 
moos 2, soolane 
moos 2, leib, 
pärnaõied. 

Aprill 2014-
aprill 2015 

Gaili 

  2. Meeneteks 
mooside 
väljatöötamine 4 tk 

Aprill 2014-
aprill 2015 

Gaili 

7. Annetuste kogumine    

  1. Valitsejamajale 
annetuste 
kogumiseks 
reklaami 
paigaldamine 

Mai-juuni 2014 Juhatus, Gea 

10. Meenete turundustegevuste parandamine 2. Pakendite 
kujundustööd 

aprill 2014-
märts 2015 

Kaie 

  3. Pakendite 
trükkimine  

aprill 2014-
märts 2015 

Kaie 

11 Luke mõisa järjepidev turundustegevus 
 

NB! Arvestatud 
projekti 
üldkuludesse 

aprill 2014-
märts 2015 

Gea, Kaie 

12. Luke mõisa kodulehekülje ja Facebooki 
lehe pidev haldamine, info ülesse 
panemine ja täiendamine.  
 

1. Luke mõisa 
kodulehele info 
ülesse panemine ja 
kodulehe 
täiendamine 

aprill 2014-
märts 2015 

Gaili 

  2. Luke mõisa 
facebooki lehele info 
ülesse panemine ja 
kampaaniate 
läbiviimine 

aprill 2014-
märts 2015 

Gaili 

 
Tabel 3. Kysk projekti planeeritud arenguvajadused ja tegevused, mis on vajalikuks 
arenguhüppe saavutamiseks koos mõõdikutega (aprill 2014-märts 2015) 
Jrk nr  Arenguvajaduse sõnastus Arenguhüppeks 

vajalikud 
tegevused 

Ajakava Mõõdik 

1 Huvitavad ja arendavad üritused mõisas, 
mille kaudu on võimalik mõisa 
tutvustada uutele inimestele ning teenida 
rahalisi vahendeid mõisas asuvate 
hoonete rekonstrueerimiseks 

  Üritusest 
osavõtjate arv  
2013. aasta lõpp 
kokku 3185 
inimest 
2014. aasta lõpp 
3300 inimest 
2016. aasta lõpp 
3500 inimest 

  1. Uue ürituse 
(Improteater) 
läbiviimine augustis 
2014 

August 2014  

  2. Maalimise (27. 
juuli) ja 
meisterdamise (10. 

 
Juuli-august 
2014 
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august) perepäeva 
läbiviimine suvel 
2014 

 
 
  

  3.Aasta 2014 
ürituste 
reklaamtrükk Luke 
mõisa  

Aprill 2014 
 

 

5. Kogukonnatunde suurendamine ja 
tähtsustamine 

  Vabatahtlike arv 
hetkel 20 
Projekti lõppedes 
25 
2 aasta pärast 25 

  1. Õppereis Eesti 
mõisatesse  

Sept-okt 2014,   

  2. Tänuürituste 
korraldamine  

Nov 2014 Korraldatud 
tänuüritusi aastas 
hetkel 1 
Projekti lõppedes 1 
Kahe aasta pärast 1 

  3. Kogukonna 
teavitamine 
üritustest 

Aprill 2014-
mai 2015 

 

  4. Kogukonna 
tänamine tänamise 
keskkonna kaudu 

Aprill 2014-
mai 2015 

 

  5. Käsitöökoja töö 
soodustamine 

Aprill 2014-
mai 2015 

Käsitöökoja poolt 
pakutavate 
meenete arv 
hetkel 4 
Projekti lõppedes 6 
2 aasta pärast 10 

  6. Hoogtööpäevade 
läbiviimine 

Aprill 2014-
mai 2015 

 

6.  Kohvikus kestvusproovide tegemine   Kohvikukülastajate 
arv hetkel ei ole 
teada 
2014. aasta lõpuks 
loendatud 
2016. aasta lõpuks 
loendatud 
 

  1. Kestvusproovide 
tegemine 10 tk: 
soolane ja magus 
pirukas kala pirukas, 
liha, magus moos 2, 
soolane moos 2, 
leib, pärnaõied. 

Aprill 2014-
aprill 2015 

Kestvusproovid: 
Hetkel 0 
Projekti lõppedes 
10. 
2 aasta pärast 10 
 

  2. Meeneteks 
mooside 
väljatöötamine 4 tk 

Aprill 2014-
aprill 2015 

Kestvusprooviga 
seotud meenetena 
müüdavad artiklid 
Hetkel 0 
Projekti lõppedes 2 
2 aasta pärast 4 
 

7. Annetuste kogumine   Püsiannetajaid 
hetkel 5 
Projekti lõppedes 
10 
2 aasta pärast 12 
 

  1. Valitsejamajale Mai-juuni  
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annetuste 
kogumiseks 
reklaami 
paigaldamine 

2014 

10. Meenete turundustegevuste 
parandamine 

1. Pakendite 
kujundustööd 

aprill 2014-
märts 2015 

Kujundatud 
meenete pakendid: 
hetkel 4 
Projekti lõppedes 8 
2 aasta pärast 10 
 

  2. Pakendite 
trükkimine  

aprill 2014-
märts 2015 

 

11 Luke mõisa järjepidev turundustegevus 
 

NB! Arvestatud 
projekti 
üldkuludesse 

aprill 2014-
märts 2015 

 

12. Luke mõisa kodulehekülje ja Facebooki 
lehe pidev haldamine, info ülesse 
panemine ja täiendamine.  
 

1. Luke mõisa 
kodulehele info 
ülesse panemine ja 
kodulehe 
täiendamine 

aprill 2014-
märts 2015 

 

  2. Luke mõisa 
facebooki lehele 
info ülesse 
panemine ja 
kampaaniate 
läbiviimine 

aprill 2014-
märts 2015 
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LISAD  
 
Lisa 1. Protokoll nr 1. 
Toimumise aeg: 28. oktoober 2013 kell 12:00-14.15 
Koosolekul osalesid: Maie Saarkivi, Külli Kink ja Gaili Järvela, Tiiu Tootsi, Anneli Lehtla, 
Gea Järvela 
 
Teema: Luke mõisa arenguvajadused ja tegevuskava 
Arenguvajadus: huvitavad ja arendavad üritused mõisas, mille kaudu on võimalik mõisa 
tutvustada uutele inimestele ning teenida rahalisi vahendeid mõisas asuvate hoonete 
rekonstrueerimiseks. 
 
Koosolekul arutati, milliseid üritusi korraldada 2014 aasta suvel ning milliseid uusi üritusi 
ürituste kavva lisada. 
 
Arutusel olevad teemad: 
Suveetendus 2014- Kindlasti tuleks teha uus suveetendus, mis oleks mõeldud kogu perele, 
mitte pikem koos vaheajaga kui 2 tundi, väheste näitlejatega ning algaks kell 19.00. 
Suveetendus võiks jääda samadele kuupäevadele nagu tavaks on olnud, kuna rahvas on 
harjunud käima juuni lõpus ja juuli alguses ning teised suveetendused algavad hiljem. 
 
Muinasjutu hommikud- Üks kord kuus korraldada üritus, kus lastele loetakse ette mõni tore 
raamat ning hiljem lapsed saavad joonistada või teha muid tegevusi selle loetud teksti põhjal, 
parim saaks endale raamatu. 
 
Pannkoogi hommikud- pakkuda kohvikus iga pühapäev pannkooke. Mõte tekkis eelmisel 
hooajal ilmsiks tulnud nõudlusest. 
Arutelu käigus leiti, et parem oleks ühendada muinasjutu hommikud ning pannkoogi 
hommikud üheks päevaks, mis leiaks aset kord kuus pühapäeviti. Üritus oleks tasuta 
eesmärgiga luua uus traditsioon, kus pere saaks käia koos, kuulata muinasjuttu ning süüa 
pannkooke ning seda vabas looduses.  
 
Luke festival- hõlmaks päeva, mis oleks sisustatud erinevate temaatiliste workshoppidega, 
kus leiaks tegevust külastajad igas vanuses. Üritus oleks ühepäevane ja tasuline. Esimesel 
aastal peaks festivali kestvuseks olema üks päev, sest puudub ööbimisvõimalus ning on 
võimatu ette ennustada ürituse tegelikku külastatavust. 
 
Filmideõhtu- Rajada augustis toimuvale Loodusfilmide õhtule samalaadne traditsioon, mis 
oleks suunatud laiemale huviringile. Arutelu käigus leiti, et üritus võiks alata lastele suunatud 
filmidega ning kulmineeruda südaöö paiku tuntuma/nimekama filmiga. Kavasse on 
planeeritud pausid, kus publik saab vahetuda. Üritus leiaks aset kultuuriaidas, mis võimaldaks 
varasemat algust kui vabaõhu filmiõhtu seda lubaks. Üritus oleks sümboolse tasu eest ning 
õnnestumise korral saaks edaspidi korraldada erinevatele teemadele keskenduvat kava (nt 
Eesti filmid, multifilmid) 
 
Improkraatia- Korraldada kogupereüritus, millest saaksid osa võtta erinevas vanusegrupis 
liikmed. Kujuneks uus ja innovaatiline üritus, mis paneks inimesi kaasama. 
 
Perepäevad- Kindlasti jätkata Luke perepäeva traditsiooni ning mingil juhul neid ära jätta.  
 
Suvel läbiviidavad kontserdid: Võiks olla vähemalt 1 kontsert: Mai, Juuni, Juuli ja August.  
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Arutelus kõlasid läbi järgnevad nimed, kes peaksid Luke pargi atmosfääriga sobima.  
Ott Lepland 
Kõrsikud- 2013 aasta suvekontsert oli edukas, seda korrata. 
Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide ühing 
Mari Pokinen 
Liisi Koikson 
Koosoleku lõppedes otsustati kohtuda uuesti 9. detsembril kell 16:00 ning arutleda kujunenud 
plaanide osas juba täpsemalt edasi. 
 
 
Lisa 2. Protokoll nr 2.  
Toimumise aeg: 22. november kell 17.00-20.00 
Osalejad: Tiiu Tootsi, Gea Järvela, Veli Lahtmets, Inge lahtmets, Uku Lahtmets, Liisa 
Lahtmets 
 
Teema: Luke mõisa arenguvajadused ja tegevuskava 
Arenguvajadus: huvitavad ja arendavad üritused mõisas, mille kaudu on võimalik mõisa 
tutvustada uutele inimestele ning teenida rahalisi vahendeid mõisas asuvate hoonete 
rekonstrueerimiseks. 
 
Toimunud arutelu käigus fikseeriti mõtted ja ideed. 

• Kasutada Nõo kooli lõpetajaid, kes tegelevad kultuurivaldkonnas (Lauri Kaldoja - 
teater(58005385); Müntel Ene, Siim Saarsen, Jaan Ulst (tants Viljandi 
Kultuuriakadeemia), Liisa Lahtmets, Tauno Antsmäe (Heli ja produtsioonid) 

• Nõo kooliga seotud sportlased Andres Saetalu (eesti jooksusari), Taavi Merisalu – LA 
kehalise kasvatuse õpetaja, kulturist 

• Nõo kooli õpetajatega seotud võimalused Kristina Veidenbaum (Nõo RG 
kultuurikorraldus, Meediaring), Ingrid Hamer - ajalugu 

• Kes sobiksid Luke mõisaparki esinema? – Matvere – küsida, kellega sooviks, Kait 
Tamra (Veli), Vallatud Vestid (Padar, Jalmar Vabana (zetod), Lepland), Svjata Vatra 

• Luke mõisaga seotud tooted (Luke mõisa juust, Cautes, Luke mõisa kali (A.le Coq - 
Veli), Rakvere mõisa vorst (Lea Kiiviti õde Evi Randpere?) 

• Filmi tegemine Luke pargis – öö Luke mõisa pargis – Euroopa noored, Egeli Rohtmäe 
7. kl. 

• Balletietendus (Elena Pozniak) 
• Looduse omnibuss 
• Pidu noortele 
• Triatlon sportlastele 
• Muusikal 
• Hobuseaasta-mõisatööd hobusega 
• Öökino 
• Mõisa vallutamine GPS-ga 
• Muusikakooli kontsert 
• Vanemuise noorte proovietendus (Inge) 
• TÜ sünfooniaorkester, Elleri Muusikakool 
• Karlova Gümnaasium (Anneli Võsaste) 
• AHAA keskuse mõisaprogramm 
• Rahvuslik ehitus 
• Luke mõisa avaürituse teema 100 aasta retk läbi ajastu 1800-1900; 1900-2000. Iga 

kümne peal ajastule iseloomulik esinemine 
• Tasuta reklaami võimalused: piletita.ee; elamuspank.ee; koolielu.ee  
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Lisa 3. Protokoll nr 3 
Toimumise aeg: 30. november kell 18.00-22.00 
Osalejad: Gaili Järvela, Elon Kangur, Aivar Kuuskvere, Lidia Kuuskvere, Tiiu Tootsi, Jasper 
Tootsi, Anneli Lehtla, Rein Lehtla, Mariliis Lehtla, Jaagup Saarniit, Kaire Lukksepp, Karin 
Raud, Vello Brett, Heino Ruul, Sigrid Ruul, Lea Kiivit, Maie Saarkivi, Külli Kink. Kirsi 
Mekk, Iris Raudsik, Maire Kubri, Tiit Kubri 
Teema: Luke mõisa arenguvajadused ja selle elluviimise tegevuskava 
 
Kokkusaamisel pandi kirja Luke mõisa arenguvajadused (allpool ei ole need toodud tähtsuse 
järjekorras, arvestati perioodi 2014-2016. 
 
Arenguvajadus 1: huvitavad ja arendavad üritused mõisas, mille kaudu on võimalik mõisa 
tutvustada uutele inimestele ning teenida rahalisi vahendeid mõisas asuvate hoonete 
rekonstrueerimiseks. Otsustati kokku kutsuda eraldi teemade arutelud. 
Arenguvajadus 2: Tööliste maja välja ehitamine käsitöökojaks. Tegevustena otsustati kokku 
leppida ehitajatega kohtumised, et saada teada maksumused praegustes hindades ning 
selgitada välja, mida on võimalik teha oma tööjõuga vabatahtlikkuse alusel, mis võimaldaks 
kokku hoida kulusid. 
Arenguvajadus 3: Valitsejamaja rekonstrueerimistööde jätkamine. Võtta hinnapakkumised 
akende rekonstrueerimiseks ja sisemüüride rekonstrueerimiseks. 
Arenguvajadus 4: Kultuurikoja rekonstrueerimise jätkamine (katuse vahetamine). Viia ellu 
vabatahtliku tööna, materjalid muretseda. 
Arenguvajadus 5: Kogukonnatunde suurendamine ja tähtsustamine. Tänuürituste 
korraldamine vabatahtlikele ja annetajatele, koolituste korraldamine kogukonnale, õppereisi 
korraldamine Eesti mõisatesse kogemuste vahetamiseks. 
Arenguvajadus 6. Kohviku kestvusproovide tegemine, mis võimaldab kohvikul edasi 
arendada ja meenetena töötada välja müügiks moosid 
Arenguvajadus 7. Annetuste kogumine – püsiannetuste suurendamine pärast seda kui on 
lõppenud vaidlus maksuametiga. 
Arenguvajadus 8. Kärnerimaja kohviku ruumide kvaliteedinõuete tagamine. Nõuab 
remonttöid: köögiplaadi vahetus, seinade üle värvimine, põrandad. 
Arenguvajadus 9. Olla kursis fondidest rahaliste vahendite taotlemise võimalustega 
investeeringute tegemiseks. 
Arenguvajadus 10. Meenete turundamise parandamine: pakendite edasiarendus. 
Arenguvajadus 11. Luke mõisas toimuvate ürituste turundamine. Luke mõisas toimuvatest 
tegevustest teavitamine. Luke mõisa tutvustamine. 
Arenguvajadus 12. Kodulehekülje ja Facebooki pidev haldamine, info ülesse panemine ja 
täiendamine.  
 
 
 
 
Lisa 4. Protokoll nr 4.  
Toimumise aeg: 9. detsember kell 15-17.30 
Osalejad: Tiiu Tootsi, Gea Järvela, Maie Saarkivi, Külli Kink ja Gaili Järvela, Anneli Lehtla 
 
Teema: Luke mõisa arenguvajadused ja tegevuskava 
Arenguvajadus 1: huvitavad ja arendavad üritused mõisas, mille kaudu on võimalik mõisa 
tutvustada uutele inimestele ning teenida rahalisi vahendeid mõisas asuvate hoonete 
rekonstrueerimiseks. 
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• Jätta üritustena toimuma traditsioonilised perepäevad. Vastutab Anneli 
• Püüda leida suveetendusele uus lavastaja. Gaili helistab Lauri Kaldojale, Kirsil oli 

Vanemuises tuttav 
• Alustada uute tegevustena pannkoogihommikute ettevalmistamist. Muinasjutulugu. 

Külli tegeleb raamatute muretsemisega annetustena. Vastutajad: Külli, Maie, Gaili 
• Muusikafestival suvel – Külli vastutab 
• Improteater mõisapargis – Maie vastutab 
• Filmivestival – Maie vastutab 

 
 
 
Lisa 5. Protokoll nr 5.  
Toimumise aeg: 9. jaanuar kell 11-14.30 
Osalejad: Gea Järvela, Maie Saarkivi, Külli Kink ja Gaili Järvela, Anneli Lehtla 
 
Koosolekul arutati, milliseid arenguhüppeks vajalikke teemasid käsitleda KYSK projektis ja 
kuidas sõnastada mõõdikud. 
 
I Arenguvajadused: 
Arenguvajadus 6. Kohviku kestvusproovide tegemine, mis võimaldab kohvikul edasi 
arendada ja meenetena töötada välja müügiks moosid: projektis võiks arvestada 10 
kestvusprooviga: Soolane pirukas, magus pirukas, kala pirukas, magus moos 2tk, soolane 
moos 2 tk, leib, liha, pärnaõied. 
Arenguvajadus 10. Meenete turundamise parandamine: pakendite edasiarendus. 
Meenete pakendid, pakendite kujundused ja trükkimised. 
1)võiks olla kujundatud kleeps - mille saab siis iga pakendi peale panna - meene ise võiks 
panna tavalisse paberkotti, mis on ühelt poolt läbipaistev, et oleks näha, mis on pakendis. 
Kleepse võiks olla mitmes suuruses, et oleks võimalik panna ka meene külge. Projekti 
arvestada 2 suurusega kleepsud koos kujundamise ja trükkimisega. 
2) võiks olla kujundatud naturaalse nööri ja paberiga meene külge pandav reklaam- millel 
oleks siis Luke mõisa käsitöö jms kontaktid. Kujundada ja trükkida kahes formaadis (väiksem 
ja suurem), lisaks pärnaõitele. 
3) silikoonist Luke logo keraamikale – Luke mõisa keraamika valmistatakse Luke käsitöökoja 
poolt, silikoonist logoga on võimalik Luke mõisa keraamika eraldi markeerida. 
Arenguvajadus 11. Luke mõisas toimuvate ürituste turundamine. Luke mõisas toimuvatest 
tegevustest teavitamine. Luke mõisa tutvustamine. 
Flaierid, plakatid suveks – arvestada projekti üldkuludesse, mis on projektis abikõlbulik kulu. 
Projekti eelarvesse arvestada uudsena suur väljatrükk Luke mõisa üritustest, mis oleks hooaja 
vältel külastajatele kättesaadav.  
Arenguvajadus 5: Kogukonnatunde suurendamine ja tähtsustamine. Tänuürituste 
korraldamine vabatahtlikele ja annetajatele, koolituste korraldamine kogukonnale, õppereisi 
korraldamine Eesti mõisatesse kogemuste vahetamiseks. 
Kõige olulisem arenguvajadus, et Luke mõisa toetajad tunneks, et nad on olulised ja vajalikud 
mõisale. 
Projekti planeerida järgmised tegevused: 
1) 2-päevane õppereis Eesti mõisatesse - milline marsruut võtta - see peaks enam-vähem 
projektis olema 
2) Tänuüritus annetajatele ja vabatahtlikele 
3) Hoogtööpäevad kogukonnatunde suurendamiseks: käsitöömaja rekonstrueerimine ja 
kultuuriaida katuse vahetamine. 
Arenguvajadus 7. Annetuste kogumine – püsiannetuste suurendamine pärast seda kui on 
lõppenud vaidlus maksuametiga. 
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Suur plakat valitsejamaja seinale. Tänapäeval on kohapeal võimalik ka mobiiliga ülekandeid 
teha, sellega seoses on plakati panemine hetkel asjakohane ja mõistlik, ei pea tegema pangaga 
lepingut ja ei ole ka rohkem lisakulutusi.  
Arenguvajadus 12. Kodulehekülje ja Facebooki pidev haldamine, info ülesse panemine ja 
täiendamine.  
Arvestada projekti 1 inimese töötasuna.  
Arenguvajadus 1: huvitavad ja arendavad üritused mõisas, mille kaudu on võimalik mõisa 
tutvustada uutele inimestele ning teenida rahalisi vahendeid mõisas asuvate hoonete 
rekonstrueerimiseks. 
Projekti lisada üritusena improteater, mis on kaasav üritus ja võimaldab liita kohalikku 
kogukonda ja külastajaid. 
Projekti lisada üritustena perepäevad Luke mõisa tutvustamiseks - maalimise ja 
meisterdamise perepäevad.  
  
 II Mõõdikud  
1) Mõõdik: kestvusproovid:  
Hetkel 0 
Projekti lõppedes 10. 
2 aasta pärast 10 
 
2) Mõõdik – meenetena müüdavad artiklid, mis on seotud kestvusproovidega 
Hetkel 0 
Projekti lõppedes 2 
2 aasta pärast 4 
 
3)Mõõdik:  
Käsitöökoja poolt pakutavate meenete arv 
hetkel 4 
Projekti lõppedes 6 
2 aasta pärast 10 
 
4) Mõõdik: 
Kujundatud meenete pakendid: 
hetkel 4 
Projekti lõppedes 8 
2 aasta pärast 10 
 
 
5) mõõdik 
Vabatahtlike arv hetkel 20 
Projekti lõppedes 25 
2 aasta pärast 25 
 
6) mõõdik 
Korraldatud tänuüritusi aastas hetkel 1 
Projekti lõppedes 1 
Kahe aasta pärast 1 
 
7) Mõõdik 
Püsiannetajaid hetkel 5 
Projekti lõppedes 10 
2 aasta pärast 12 



                                                                                                                                                   20 

 
8) Mõõdik 
Kohvikukülastajate arv hetkel ei ole teada 
2014. aasta lõpuks loendatud 
2016. aasta lõpuks loendatud 
 
9) Mõõdik 
Üritusest osavõtjate arv (v.a. õppeprogrammid) 
2013. aasta lõpp kokku 3185 inimest 
(perepäevad 835, avaüritus 250, etendus, kontserdid: Jää-äär 288, Kõrsikud 571 , Öösorr 144, 
Teppo 28. Kokku üritused 2116+etendus 539+290+240. Kokku 3185 inimest) 
2014. aasta lõpp 3300 inimest 
2016. aasta lõpp 3500 inimest 
 
 
 
 
 


