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Strateegia-
arutelude
raames on
oluline:

leppida kokku, miks seda dokumenti vajame 
ja kuidas seda edaspidi kasutatakse 

kirjeldada tulevikupilt ja üldine ambitsioon, 
sh soovitud muudatuste maht ja iseloom

sõnastada mõõdetavad strateegilised 
eesmärgid

koostada kasutatav ja tööd toetav
tegevuskava

panna paika järgmised sammud pärast
dokumendi valmimist



Arengukava aitab 
juhtimistööriistana:

u kirjeldada pikemaajalisi prioriteete ja valikud

u avada valdkonna arendamise võtmekohad, aga 
ka konstruktiivse (enese)kriitika

u kavandada muudatusi viisil, mis maandab 
erinevaid riske

u suunata sõnumeid nii organisatsiooni sees kui ka 
väljapoole

u kaardistada ja aktiviseerida koostööd, kaasata 
erinevate sektorite partnereid

u kujundada juhtimise töölauda 
professionaalsemaks ja kvaliteetsemaks



Sahtlis asuvad
arengukavad ei

aita kedagi.



uArengu kavandamine on protsess, mitte 
hoogtöö. 

uDokument on siin üks tööriistadest, peamine 
on kvaliteetne arutelu, kommunikatsioon, 
valikud ja otsused. 

uTekst ja numbrid peavad teineteist toetama 
– arengukava prioriteedid peavad jõudma ka 
eelarve tasandile.



Palun nimetage 3-5 kõige 
olulisemat põhjust, miks on 

kultuuri arendamine 
Põlvamaa jaoks tähtis.



Mis inspireerib teid
enim, kui mõtlete

Põlvamaa
kultuurielust aastal

2032?



Põlvamaa kultuur: lähtekohti visiooni sõnastamiseks 
(arutelu 15.06.22)

u hoiab ja toetab kogukonna kestmist, ühendab põlvkondi ja pakub eneseteostust 
noortele ning vanadele

u loob eeldusi inimeste heaoluks, kestmiseks ja ligipääsuks kõigele, mis vaimselt 
rikastab

u seob erinevaid elulaade looduslähedasest omakultuurist ja toimetulekust kuni 
digikultuuri võimalusteni

u kasvatab kultuurilise eneseteadlikkuse ja kohavaimu kaudu vabadust ning 
turvatunnet

u toetub koostööle häälestunud ja loovale korraldustööle, mis oskab hoida 
kahekõnet sündmuste ja nende külaliste vahel

u teeb Põlvamaa suuremaks ja seob seda ülejäänud Eesti ning maailmaga



Strateegiline ambitsioon: lähtekohad eesmärkide 
sõnastamiseks (arutelu 15.06.22)

VALDKONDADEÜLESEL TASANDIL

u Kultuuri koostoime teiste 
valdkondadega – suure pildi mõjude 
tähtsustamine ja koostoime (haridus, 
keskkond, sotsiaalvaldkond, turism, 
ettevõtlus jt)

u Põlvamaa kuvandi kujundamine, sh 
sündmused, lood, inimesed

KULTUURI EESMÄRGIVALDKONNAD

u Kogukondliku kultuurielu sisu ja 
korraldus kõikjal Põlvamaal, silmside 
publikuga (sh rahulolu ja koosloome)

u Uued algatused, ideede kujundamine 
ja suunamine, programmiloome 
laiemas ja kitsamas tähenduses, 
innovatsiooni toetavad algatused, 
koostöö ja võrgustikud

u Professionaalsed kultuuritöötajad ja 
tegijate järelkasv

u Pärand ja kultuuri tegevuskeskkond



jorma.sarv@creativitylab.ee
502 3343
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