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TARTU ON LOOV LINN 

Seminar 14. detsembril 2016 

 

1. Millised on kõige olulisemad väljakutsed Tartu kui loova linna arendustegevuses 

perioodil 2018-2025? Arutelul esitatud mõtted ja hindamisel antud punktid 

 

1. (17 punkti) 

• Uuenduslikkus – hoiakud. Kuidas muuta Tartu kultuur trendiloojaks, 

uuenduslikuks, mitte järelejooksjaks? (muuta „kõik on võimatu“ suhtumist; 

mõistmine, et Tartu konkureerib maailmaga, mitte Tallinnaga – suurendada 

rahvusvahelisust) 

• Uute algatuste II tasandi arenguhüppe edendamine (professionaliseerumise 

toetamine) 

• Kuidas suurendada ettevõtlikkust (hoiakud nii majanduslikus kui mõtteviisi 

mõttes; noorte võimalused, kultuuriinimeste rolli kasv) 

 

2.  (15 punkti) 

• Kaasav linnajuhtimine linnaruumi elukeskkonda 

• Ligitõmbav ruum loob eeldused loovuseks 

• Füüsiline keskkond – kuidas muuta linnakeskkond atraktiivsemaks ja 

inspireerivaks? (pop-up võimalused – lava; mänguväljakud laste loovuse 

suurendamiseks; Emajõe elavdamine; (kesk)linna autostumise vähendamine; 

transpordi keskkonnasõbralikkuse suurendamine; viidasüsteemi väljatöötamine) 

 

3.  (12 punkti)  

• Koostöö valdkondade vahel – kuidas suurendada eri valdkondade koostööd (nt 

kultuur – haridus) 

• Linnaülene visioon, mis seob erinevad valdkonnad tervikuks 

• Tolerantsus (sh valdkondade vahel): kaasamine, koostöö 

• „Ei“ - ei ole vastus loomeinimesele 

• Kommunikatsioonid: suhtlemine, info liikumine, jagamine 

 

4. (10 punkti) 

• Parem töö kogukondadega (vähem bürokraatiat, linn kui partner) 

 

5.  (8 punkti) 

• Liikumist toetav õpi-, elu- ja töökeskkond 

• Linnaruumi muutumine liikumist soodustavaks 

 

6.  (7 punkti) 

• Mitmekesine ja kaasaegne õpikeskkond 

 

7.  (6 punkti) 

• Kultuuriliselt mitmekesine elukeskkond, sh Emajõgi (pop-up kunst, kirjandus, 

teater jne linnaruumis), üllatusmoment 

 



Tartu linna arengukava 2018-2025 koostamine 

2 

 

8. (6 punkti) 

• Emajõgi turismimagnetiks (nt jõeskulptuurid) 

 

9. (6 punkti) 

• Kultuuri haldusreform 

• Tartu kui loovpealinna lobby`stamine riigi tasandil 

 

10. (6 punkti) 

• Loomemajandus kui hariduse loomulik osa 

 

11.  (3 punkti) 

• Köitmine – kuidas hoida (noori) Tartus? (Kuidas tudengeid peale ülikooli 

lõpetamist siia kinnistada; valglinnastumine – miks nad lähevad „põllule“) 

 

12.  (1 punkt) 

• Näitusepinnad avalikus ruumis, kõigile avatud 

 

13.  (1 punkt) 

• Süsteemne koostöö loomeinimeste ja Tartu Ülikooli majandustudengite vahel 

 

14. (1 punkt) 

• Kesklinna kultuuritarbimist toetav keskkond - ligipääsetavus, infoväli linnaosades 

ja riigi tasandil (parkimine; viidastus; lapsesõbralikkus; info linnaosades 

nähtavaks, suunata kesklinna arengut; infomullis elamine) 

 

 

2. Strateegilised eesmärgid Tartu 2030 

 

• Kultuuri- ja sporditöö on väärtustatud ning professionaalsetel kultuuri- ja 

sporditöötajatel on laialdased tegutsemisvõimalused.  

• Linna avalik ruum on esteetiline, inspireeriv ning loovust arendav 

• Tartus on asjatundlik ja aktiivne publik, kellel on aastaringselt võimalik osa saada 

heatasemelistest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö sündmustest 

• Tartlastel on mitmekesised võimalused oma huvide ja annete arendamiseks ning 

kultuurilisteks tegevusteks 

• Tartu on nooruselinn, kus noorel on igakülgsed võimalused arenguks ja 

eneseteostuseks ning noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja 

tegutsema.    

 

Ettepanekud osalejatelt täiendusteks: 

 

• Rõhutada enam hariduse aspekte loovuse arendamisel- Tartu on vaimu spa 

• Tuua välja kogukondade roll, nö rohujuure tasand 

• Inimeste ringi laiendamine, suurem kaasatus kultuuriellu 

• Kultuur kui ekspordiartikkel, tugev majanduse arengu toetaja 
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• Tervis- Tartu on kõndimise linn 

• Eristumine (positsioneerimine kultuuriruumis) ja üllatusmomendid 

 

Võiks koostada valdkonna probleemipuu ja eesmärgipuu. 

 

3. Millised on kesksed tegevussuunad Tartu loova linna eesmärkide saavutamisel? 

 

KULTUUR 

• Võrdsed võimalused riigi kommunikatsioonikanalites, regionaalpoliitika hoiakute 

muutumine (Eesti ≠ ainult Tallinn) 

• Linna kultuuriorganisatsioonide koostöö, peaks olema koondaja; sihtgruppideks 

jagamine ja nendega töö 

• Erinevate kultuuritegijate jätkusuutlikkus; finantsmudelite ülevaatamine + 

sponsorite leidmine 

• Võimalikult paljude inimeste kaasamine linna kultuuriellu → ambitsioonikus; 

kultuuriturism 

• Hariduskeskkonna laiendamine, kultuuriasutuste suurem kaasamine 

• Kultuuriorganisatsioonide ja kogukonnaliikumise suurem koostöö 

• Linnakeskkonna atraktiivsus – jõe ja kallaste elavdamine (aastaringsed 

kultuuritegevused/üritused veekogude peal, all, kõrval, kohal; alalised vaba aja 

veetmise võimalused – kohvikud jne) 

• Annelinn (Anne tänava muutmine kultuuritänavaks, mis lõppeb kultuuripargiga 

(analoog Roosi tn-ga); suurendada kultuuriürituste arvu; luua majade vahele 

„ühine elutuba“) 

• Linnaosad (soodustada kogukonnakeskuste tekkimist (ühine mängu-, vabaaja-, 

spordi-, äritegevusplats) 

• Kaasaegne kunst avalikus ruumis (Raekoja plats & installatsioonid muuta 

loomulikuks; Poe tn park muuta kultuuripargiks (kunstigalerii, …)) 

• Linnajuhtimine (muuta olemasolevad mänguväljakud loovust suurendavaks 

keskkonnaks läbi arhitektide ja disainerite kaasamise) 

• Loomemajandus (lastekunstikoolidesse ettevõtlusõpe; gümnaasiumide 

ettevõtlusõpe koostöös loomeinkubaatoriga – loomeettevõtluse 

populariseerimine; soodustada noorte loomeettevõtluse start-up`ide loomist; 

soodustada ekspordivõimaluste kasvu + ettevõtete rahvusvahelistumist läbi 

messitoetuste meetme; teaduse siire loomeettevõtlusesse. 

 

NOORSOOTÖÖ 

• Noorte ettevõtlikkuse laiendamine (kogukonnatöö, vabatahtlik töö) 

• Info levitamine noortele kaasaegsel viisil 

• Mitteformaalse ja formaalõppe lõimimine 

• Nähtavus avatud linnaruumis (pop-up noorsootöö) 

• Kvaliteetne ja muutustega arvestav huvitegevus ja –haridus 

• Demograafilise muutusega arvestamine 

• Loovad + loovustegevuspargid noortele ja täiskasvanutele 

• Noorsootöö teenuste disainimine (õpilasmalev, tööhõive, huvitegevus jne) 



Tartu linna arengukava 2018-2025 koostamine 

4 

 

• Noorte loovuse + nutikuse arendamine, nö „noor teadlane“ →Ahhaa kool 

 

SPORT 

• Tartu on liikuvate laste linn (koolid on liikumakutsuvad; turvaline koolitee; kool 

↔ huvitegevus (paindlik koolipäev) 

• Tartu on liikuma kutsuv linn (perega liikuv linn; liikumist toetavad töökohad; 

liikumine kõigis elukaare osades) 

• Sport kui vaatemäng (atraktiivne linn vaatemänguks ja eneseteostuseks) 

• Tartu on teaduspõhine liikumislinn (head praktikad – liikumist soodustavad 

kogukonnad; professionaalsed tegijad; vabatahtlike kogukond, koostöö 

teadusasutustega ja kompetentsikeskustega) 

• Tartu on valdkondlikult võrgustunud 

 


