Palupera valla arengukava 2012-2025 projekti avaliku väljapaneku (2.07.-31.07.2012) järgselt, hiljemalt 10.08 laekunud
ettepanekute ja paranduste registreerimisleht, avalike arutelude kajastatus.
Jrk
nr

Ettepaneku/
paranduse
esitamise
aeg ja
reg.nr

Ettepaneku/
paranduse
esitamise viis
(elektronpost
i või posti
teel)

Ettepaneku/
paranduse
esitaja

1.

9.08.2012
nr 21-14.13/391
(10.08.12)

elektronpost

Kristiina
Jänes,
Hellenurmest

Ettepaneku sisu

Ettepanekud/parandused
investeeringuideedes:
1.Palupera
multifunktsionaalse
teenindus-spordihoone ehitamine.

6-8.Olemasolevad ja
planeeritud
kergliiklusteed.

Ettepaneku
lühipõhjendus

Avalike
arutelude
seisukoht 13.
ja 14.august
2012

1.Hilisema majandamise riskidest tulenev
kahtlus põhjendatuses.
KOV seda üksi ei
suuda.

Jääb arengukavas
hilisematesse
aastatesse,
projekti
jätkusuutlikkus
tagatakse
erinevate
sektorite
koostööga,
teenuste
hindadega jne.

6-8.Puudub
kergliiklustee suunal
Hellenurme-Elva.

Märgime
kavasse, kuid
jääb

Palupera
valla
vastuskiri
(saatmise
aeg ja
reg.nr)

Vastuskirja
esitamise
viis (e-post
või
tähtkiri)

23.08.
2012 nr
21-14.13/
391

elektronpost

Olemasolevate
hooldaminegi jätab
soovida. Pigem valik
kergliiklusteedele, kui
spordihoonele.

hilisematesse
aastatesse
planeeritult.
Esmatähtis
ikka
HellenurmePalupera mõis
ja Hellenurmes
kauplusnoortekeskus.
Ka mustkate
noortekeskuseni
kavasse.

10. Külakeskuste
tee-valgustuse
rajamine (Palupera,
Hellenurme, Nõuni).

10.Idee hea, kuid
hilisem korralik
toimimine küsitav.

Arengukava ei
kohusta, vaid
annab
võimaluse.
Jätame sisse.

11.Spordija
mänguväljakute
rajamine/parendamine valla keskustes
(Palupera staadion,
korvpalliplats, miniarena, mänguväljak;
Hellenurme
võrk-

11.Staadioni heakord
jätab soovida. Kust
tuleb võimalus kõike
korras hoida, hallata?

Tuleb enam
kasutada
avaliku, era- ja
vabasektori
koostööd.
Jäävad
kavasse.

palliplatsid, noortekeskuse territoorium,
mõisapargi mänguväljak;
Nõuni
puhkeala
mänguväljak, jalgpalliplats,
võrkpalliplats;
Neeruti
küla
pallimänguväljak).
12.Nõuni Loodus- 12. Kust tuleb võimalus
keskuse tegevuskoha kõike korras hoida,
ehitiste
uusehitus, hallata?
territooriumil puhkeala,
pargi
ja
matkaradade
rajamine Nõuni järve
äärde.
Kompleksi
väljaarendamine
loodusja
innovaatiliseks
teadusturismija
koolituskeskuseks,
k.a.
purjetamise
koolitus Nõuni järvel
purjeklubi
eestvedamisel.

Tuleb enam
kasutada
avaliku, era- ja
vabasektori
koostööd.
Jäävad
kavasse.

14.Külakeskustes
videojälgimissüstee

On vajalik ja
väga ning

14.Vajadus, kasutegur
küsitav, vahest asenda-

mide väljaehitamine.

da hoopis enama
valgustusega.

tuleks ettepoole aastatelt
tuua.

15.Miti
külas 15. Kust tuleb võimalus
asuvate karjääride ja kõike korras hoida,
selle
ümbruse hallata?
territooriumi rekultiveerimine
puhke-,
ujumis-, pargialaks.
Jooksu-, matka- ja
suusaradade
rajamine
Miti
küla
piirkonnas.

Tuleb enam
kasutada
avaliku, era- ja
vabasektori
koostööd.
Jäävad
kavasse.

20.Elva jõe ääres 20. Kust tuleb võimalus
Hellenurme ujumis- kõike korras hoida,
koha ja
Allika hallata?
puhekala
väljaarendamine.

Tuleb enam
kasutada
avaliku, era- ja
vabasektori
koostööd.
Jäävad
kavasse.

23.Lustimäe puhke- 23. Kust tuleb võimalus
ala
puistu kõike korras hoida,
hooldusraie,
vaate hallata?
avamine Elva jõele.

Tuleb enam
kasutada
avaliku, era- ja
vabasektori
koostööd.
Jäävad
kavasse.

24.Pärandkultuuri24. Kust tuleb võimalus
objektide
korras- kõike korras hoida,
tamine ja sidumine hallata?
marsruutideks,
matkaradade, viidasüsteemi jms väljaarendamine,
n.ö
“rohelise valla” idee
konkreetsem edasiarendamine.
Turismiinfo kättesaadavuse tagamine.
Valla
ühtse
viidasüsteemi
(turism, külad, talud
jms) juurutamine ja
kohaturunduse ning
mainetõstmise
kampaania juurutamine/rakendamine.

Tuleb enam
kasutada
avaliku, era- ja
vabasektori
koostööd.
Jäävad
kavasse.

37.Paluveski spordi- 37. Kust tuleb võimalus
ja kultuurikeskuse kõike korras hoida,
rajamine.
hallata?

Erasektori roll.

Ettepanekud/paran
dused
tegevusideedes:
21.Sotsiaaltegevuste

21.Kas see on valla

Arengukavas

programm hooldekeskuses. Leida jõuja eakohast tegevust
hoolealusele
–
huvitegevus,
jõukohast tööd.

ülesanne? KOV
väljaehitatud infrastr.
(vesi, kanal, kergliiklustee, park, puhkealad), mis saab vallakodanik vastu
Hellenurmes? Avalik
kasutus vallakodanikele
häiritud.

kajastatus
oluline hooldekeskusele
endale
vahendite
taotlemisel jne.

19.Valla
noorte
ühiste tegevuste ja
ürituste
korraldamine.
30.Õppetöö
välise
aja
huvitegevuse
arendamine noortele
keskustes.
Koolitatud
juhtide
leidmine,
rakendamine,
toetamine.
Kaasamine,
tunnustamine.

19. ja 30.Kvaliteetset
tegevust vajaka. Küla-ja
noortekeskused vajavad
sisukat tegevust, mitte
noorte niisama olesklemist. Noorte lõhkumine
(arvutitoad jm) tuleb
asendada kvalifitseeritud noortejuhtide
tööga, huvitegevusega.
Lapsevanemate
ükskõiksus. Tuleks
jõuda igaüheni.
Keskealisele pakutav
vähene.

Hea ettepanek,
püütakse
võimalusel
rakendada.
Vajalik
erinevate
osapoolte
arutelu, huvi ja
võimaluste
kooskõlastus.

Kokkuvõte:
KOV
suund on turism ja
puhkekohad
ning
eakad
ja

Järeldus:
Puhkekohtade
ja avalike
spordiväljakute

hoolealused.
Kõik
see viib vaid välja,
mitte ei too tulu
valda. Töökohti on
vaja, et elukeskkond
paraneks.
Lisaks
haridus. Puhkekohad
ei taga kohaliku siia
jäämist.
Loodu
haldamine vähempakkumiste kaudu ei
taga
korrashoidu,
pole piisav. Uute
objektide
loomine
pole reaalne, vaid
ehitamise rõõm. AK
suund
liialt
maakonnakeskne,
piiratakse soodustusi
valikuid tehes.

2.

9.08.2012
nr 21-14.13/392
(10.08.12)

elektronpost

Evelyn
Uuemaa,
Paluperast

AK SWOT analüüsi
lisada poliitiliste
ohtude alla „mõne
valdkonna liigne
eelistamine/rahasta
mine”.

haldamiseks
peaks rohkem
kasutama
hooajaliselt
selleks
värvatud
tööjõudu, nt
heakorraspetsialist.
AK-le järgneb
eelarvestrateegia
(AK-st
tulenev
finantsplaan)
koostamine,
mis näitab ära
võimalused.
Kõik ei pruugi
ka veel selle
AK perioodi
jooksul
teostuda.

Lisada.

23.08.
2012 nr
21-14.13/
392

elektronpost

Sõnastada ümber lk.
40 lõpus:
Hellenurme küla on
väljakujundatud
tsiviilasulale sobiva
ruumilahendusega
asulaks...

Uus sõnastus oleks:
Sõnastada
Hellenurme külas on
ümber.
välja kujundatud
ruumilahendus nii, et
hoolekandeasutuse
toimimine ei häiriks
kohalike elanike
igapäeva elu ja teiste
ettevõtjate ärilist
tegevust.
Selgitus: suur tööandja
toimib 100% külaelanike heaolu arvelt
ning sellisel kujul see
asi jätkuda ei saa, sest
need töökohad ei
kompenseeri seda
kahju, mida hooldekodu
küla elukeskkonnale
teeb. Hooldekeskusele
peab saama
prioriteediks
sobitumine kohaliku
eluoluga. Tehtud
ettepanekuid pole
arvestatud, ellu viidud.
Hooldekülasse pole
mõtet investeerida, kui
see on meie
prioriteediks hoopis.

Lisada lk.40: Valla
territoorium on
heakorrastatud,
säilinud on roheline
ja liigirikas
elukeskkond.
Lk.41: Loodud on
eeldused
turismiettevõtluse
arenguks.

.... ning vallas tervikuna
on välja kujundatud
Lisada.
elanikke rahuldav
ruumilahendus.

Lk.42:
Sotsiaalvaldkonna
strateegilised
eesmärgid – lisada
lastekaitse
toimiv
tugisüsteem.

Lk.42 lisatavale
selgituseks – viimaste
aastate lasteaias
toimunu üle arutatakse
siiani, kas oli probleem
või mitte, mis pole
kuidagi normaalne.

Lk. 42: Vallaelu
juhtimise
strateegilised
eesmärgid – lisada:
Vallas kasutatakse
IT-võimalusi
kaasava
juhtimise
korraldamiseks

Asendada lk.41 lause:
Loodud on eeldused
ettevõtluse arenguks.

Asendada.

Lisada.

Lisada.

Ettepanekud/parandused
investeeringuideedes:
1.Palupera
multifunktsionaalse
teenindusspordihoone
ehitamine.

3.Hellenurme
mõisahoone
(lasteaed)
restaureerimine

1.Haldamise küsitavus.
Hellenurme ja Nõuni
vajadused jääksid
tahaplaanile?

Jääb arengukavasse,
projekti
jätkusuutlikkus
tagatakse
erinevate
sektorite
koostööga,
teenuste
hindadega jne.
Eelarvestrateegiat
tehes püütakse
vaadata ikka
valda, kui
tervikut, kuid
selge on see, et
kool asub
ikkagi vaid
Paluperas.

3.Lisada juurde:
hooldekodu välja
kolimine mõisahoonest
ja mõisast

Lisada.
Kolimisel
tuleb nagu
kõigi objektide

(projekteerimine,
akende-uste vahetus,
fassaaditööd, trepid,
uksed, sisetööd).

ühiskondlikult
kasutatava hoone
rajamine (vallamaja ja
lasteaed koos pluss
lisaks võimalus mõisa
saale ja kööki rentida
pulmadeks, pidudeks
vms).

rajamisega,
ümberpaigutamisega teha
eelnev analüüs
tasuvusest.

6-8.Olemasolevad ja
planeeritud
kergliiklusteed.

6-8.Võiks lisada
kergliiklustee suunal
Hellenurme-Elva. Kui
reaalsed need kõik on,
aga AK-s tuleks siiski
kajastada.

Märgime
kavasse, kuid
jääb
hilisematesse
aastatesse
planeeritult.
Esmatähtis
ikka
HellenurmePalupera mõis
ja Hellenurmes
kauplusnoortekeskus.
Ka mustkate
noortekeskuseni
kavasse.

Ettepanekud/paran
dused
tegevusideedes:

5. Uue
dokumendiregistri
kasutuselevõtmine,
selle täitmise
jagamine ametnike
vahel nii, et kõik
vajalikud
valdkonnad oleksid
täidetud ja
uuendatud.
Lisada uus punkt
nr.32: Kutsuda üles
Palupera vallast pärit
tudengeid tegema
oma lõputöid seoses
Palupera vallaga.
Koostöö KOVtudeng.
Kokkuvõte: Üldiselt
hästi koostatud, väga
palju lisada polegi.

Lisada siia punkti ka
VOLISe kasutusele
võtmine ja KOVTP-le
üle minek. Selgitus suured eelised KOVi
töö efektiivsemaks
muutmisel.

Lisada. Teha
eelnev arutelu,
analüüs
lõplikust
vajadusest.

Lisada.

3.

10.08.2012
nr 21-14.13/393
(10.08.12)

elektronpost

Mae Juske,
Hellenurmest

AK SWOT analüüsi
lisada sotsiaalkultuuriliste nõrkuste
alla: Hooldekeskuse
patsiendid
külapildis, mis
moonutab tugevalt
traditsioonilist
külamiljööd, mille
tulemusel on
Hellenurmel halb
maine.
Lk.41: Loodud on
eeldused
turismiettevõtluse
arenguks.

AK SWOT analüüsi
lisada majanduslike
nõrkuste alla: vallal
puudub
territoriaalne
terviklikkus ja

Lisada.

Probleem: eelnev
nõrkus ei võimalda
turismi arengut tagada
Hellenurmes, kuna
eeldus külapildina
puudub. Lisaks ohutuse
tagamine, maanteel
abivahenditega vanurid
jne.

Eesmärk jääb
siiski alles.
Kodukorra
vajadus
hooldekeskuses
vabalt
liikujatele
külas.

Lisada.

23.08.
2012 nr
21-14.13/
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tõmbekeskused
erinevatel valla
piirkondadel
erinevad.
Miks rõhutatakse
mitmes kohas uute
kortermajade
ehitamise
vajalikkust?

Selgitus: reaalselt ei
peaks seda vaja olema,
kui on olemas hulga
tühje amortiseerunud
eluruume. Ehitame uusi
ja vared jäävad.
Soodustab kaadri ja
elanikkonna
läbivoolavust.

Üldplaneeringust
tulenev
võimalus.
Rohkem
valikuid, on
erinevaid
võimalusi,
vajadusi.
Lisada
Tegevusideedesse:
naabrivalve
propageerimine, koolitus,
sildid jms.

4.

10.08.2012
nr 21-14.13/395
(13.08.12)

elektronpost

Palupera
valla
Noortevolikogu, noored

Punkt 1.5.3. Teed ja
välisvalgustus ,
lisada Investeeringu
vajadus HellenurmePalupera vahelisele
kergliiklustee
ehitamiseks.

Lisada.

23.08.
2012 nr
21-14.13
/395

elektronpost

Punktis 1.6.3.
Huvitegevus –
puudub vaba aja
tegevuste pakkujate
loetelust Hellenurme
noortekeskus.
Punktis 1.6.4.
Noorsootööga
tegelejate loetelust
puudub Hellenurme
noortejuht ja valla
Noortevolikogu.
Samas hariduse ja
noorsootöö tugevuste
hulka võiks lisada:
noortega tegelevad 2
noortejuhti ja et
noorte elu aitab
arendada valla
Noortevolikogu.
Nõrkuste alt aga
võiks ära jätta kõikides külakeskustes pole
piisavalt mänguväljakuid, sest
nüüdseks on juba
kõikides piirkondades

Lisada.

Lisada.

Investeeringuideedes siiski
toodud lisaks
mänguväljakuid.
Järelikult pole
siiski piisavalt,
annab

väikegi mänguväljak
kus mängida.

Kuhugi lisada väljaspool valda
käivatele õpilasetele
rohkem rahalisi
toetusi ja
Noorte tunnustamine.
Lk.25, kasutada
kuskil Palupera
Külamaja asemel ka
Palupera Pritsikuur.
Lk. 26 – kas
Muinastulede öö
päikseloojangukontsert sünniks juba
ka traditsiooniks
lugeda ja mainida.
Punkt 1.8 – võiks
kajastada ka
külaaktiivi olemasolu
(tulemus) ja
külavanemate
mitteolemasolu

võimaluse ka
era- ja
vabasektorile
rajamiseks.

Küsimus
puudutab valla
eelarvet ja
toetuste korda.
Täiendada
sõnastust.

Lisada.

Kajastada.

(nõrkus).
Punkt 1.9 – lisada, et
sotsiaaltöötajatel
vallas puuduvad
privaatsed
suhtlemisvõimalused,
oma kabinet ja vähe
tehakse avahooldust.
Punkt 1.10 – kas
loetellu sobivad ka
noortega seotud
viimati rahastatud
ANK, Leader ja
Euroopa Noored
projektid?

Tegevusideedesse
pakuks ka idee –
tekitada valda
külapäevade
traditsioon.
Punkt 3.2. valdkond
2.2. jt, kus X veel
teostusaastate
plaanides tühjad. Kas
need on veel enam

Lisada.

Siiski
väiksemaid, nn
„pehmeid”
projekte ei
kajastaks, neid
läbi aastate
väga palju.

Idee kajastada.

Osaliselt
hilisem kui
2017, osaliselt
veel täiendada
vaja.

tulevikku suunatud
või vajavad arutelu?
Lisada 6.Valla
juhtimine 6.2.
Tingimuste
parandamine
vallatöötajatele,
koosolekuruumid,
töötamisruumid,
klientide
vastuvõtmine.

Lisada,
võimalus
lahendada nt
mõisahoonesse
ümber kolides.

Punkt 3.3. Lisada
4.Haridus ja
noorsootöö alla
lisapunkt: noorte
kogunemiskohtades
(pritsikuur,
noortetuba,
noortekeskus)
hakkaks toimuma
regulaarselt
huviringid.

Hea ettepanek,
püütakse
võimalusel
rakendada.
Vajalik
erinevate
osapoolte
arutelu, huvi ja
võimaluste
kooskõlastus.

Kokkuvõte: oleme
aru saanud, et meie
vallas on keeruliseks
probleemiks suured
vahemaad valla

Lisada AK
SWOT
analüüsi
majanduslike
nõrkuste alla:

erinevate keskuste
vahel. Infot palju,
hariv, teadlikkust
tõstev oli materjali
lugeda.

5.

10.08.2012
nr 21-14.13/394
(13.08.12)

elektronpost

Anu Narits,
Paluperast

SWOT-analüüsi
poliitiline nõrkused:
noorte arvamus ei
jõua otsustajateni

vallal puudub
territoriaalne
terviklikkus ja
tõmbekeskused
erinevatel
valla
piirkondadel
erinevad.
Pigem ettevõtjate
arvamus ei jõua
otsustajateni. Noored
aga peaksid ise rohkem
ettevõtjate ümber
koonduma, et kogemusi
saada.

Tehnoloogiliste
nõrkuste alla lisada –
Side (telefon,
internet, TV)
väljaarendamise
kehv olukord
(puudulik, nõrk,
aeglane).
Majanduslik nõrkus
– Põllumajanduse
taandareng,
võsastunud maastik.

Lisada
nõrkustesse.

Lisada.

Pole meie kandis nii
hull see asi midagi,
vähemalt taandareng
küll mitte.

Muuta
sõnastust.
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Ettevõtlike puudus.

Sotsiaal-kultuuriline
nõrkus –
Noorte lahkumine
vallast peale kooli
lõpetamist
suurematesse
keskustesse. Tugevate
ettevõtete puudus, kes
looks töökohti.
Eestvedajate vähesus,
piiratus,
tagasihoidlikkus.

Poliitiline võimalus –
Noortevolikogu –
noorte arvamused
valla tasandil, nende
panustamine
noorsootöö arengusse.

Pigem vähene huvi
töötegemise vastu,
kohusetunde
puudumine.

Lisada.

KOVi võimalus, huvi
puudus, saaks arendada
ettevõtlust, oleks ka
noored siin.

Koostöö
ettevõtjatega
vajalik.
Kajastada,
tõhustada.

Ei peagi end alati
kiitma, näitama…nt
Leigo…..

Teadmiseks
võetud
seisukoht, eks
ta ole kord nii,
kord naa....

Kas juba liiast ei ole,
teeks midagi ka
vabatahtlikult heakorra,
maine, turismi
arendamiseks. Tekiks
ka tööharjumus....

Pidev protsess,
mis peab
jätkuma, sest
noored
vahetuvad.

Lk.41 Milleks seada
strateegilise
eesmärgina aastaks
2026 et valla külade
elamufond on
korrastatud?

Kas on tulemas suurem
palkade, pensionite
tõus? Utoopia….

Investeeringuideedest
väga oluliseks pean
kohalike teede
põhjalikku remonti
lähiajal!
Punkt 25 – lumesaanija terviseradade
programm Otepää
piirkonna valdadega
ühistöös.

Munitsipaalmaade
kasutamine (punkt 33)
– visioon nende
kasutamisest?

Punkt 36 – Palupera
käsitöökoja rajamine –
kes on kasutajad?

AK ei kohusta,
vaid annab
võimaluse.
Lootma ikka
peab.

Teadmiseks
võetud
seisukoht.

Kaust sai valmis, kas on
ka eraomanikega maade
osas alustatud vestlusi..
Mis on edasi saanud?

Lisada vastava
korra
väljatöötamine
AK-sse.

Era- ja
vabasektori
roll. KOV
koostööpartner

Punkt
39Vallaelanike
kogunemiskohtade
(kultuurimajad,
noortekeskus, külamajad,
koolimaja,
raamatukogud jms)
sisseseade uuendamine
ja ruumide
korrashoid.

Sellises mahus hakkab
see vallale üle jõu
käima peagi, kui mitte
juba.

Tuleb enam
kasutada
avaliku, era- ja
vabasektori
koostööd.
Jäävad
kavasse.

Punkt 40 - Palupera

Kas ei saaks külastajate
külamaja
aruannet, palju
laiendamine ja
kasutajaid hoonel ka
puhkeala arendamine on?

Teha päring.

Lisada punkt 46 –
Palupera viinavabriku
turismi- ja vaba aja
keskus.

Lisada.

Punkt 47 – Palupera
puhkemajade ja
koolitusruumide
rajamine vähitiikidest
Purtsi jõe suunas.
ja Punkt 48 –
taastusenergia

DP olemas

Lisada.

Lisada.

tootmise arendamine,
kasutamine
(päikesepaneelid,
väiketuulikud, vesi..)
Tegevusideede Punkt
4 – toimetulekutoetuse
saajate ja ühiskondliku
töö tegijate kaasamine
valla territooriumi ja
objektide korrashoiul.

Töötaks välja korra,
kuidas neid kasutada,
kohustada…

Vajab arutelu,
võimaluste
väljaselgitamist ja
siis korda, kui
võimalik.

Punkt 12 - Ümarlaua

Kajastada kõik valla
ettevõtted tegevusalade
kaupa kodulehel, ka
need, kes kodulehte ei
oma. Punkt 3.3,
valdkond 2.2 sama.

Lisada.

Kes nende töövarjudega
tegeleb vallas?
Rmt.pidaja või
maakorraldaja….

Seoses noorte
õpingutega
anda neile
võimalus
ametnike jm
personaliga
asutustes
kooskõlastatul.

korraldamine
olemasolevatele
ettevõtetele.
Andmebaas
tööotsija-töökoht
loomine.
Punkt 24 – Kaasata
noortevolikogu ja
harida neid valla
juhtimises.

Punkt 25 Lisada rentimise korra
Munitsipaalmaade
väljatöötamine.
(põllumajandussaadu
ste tootmisega
tegelemiseks)
kasutamise
seadustamise
korraldamine.
Punkt 3.2. valdkond
2.3.videojälgimissüste
emide väljaehitamine
– tuleks tuua ajaliselt
kavas ettepoole.

Lisada.

Tuua
ettepoole.

Punkt 3.3. valdkond
1.1. teeäärsed
niitmised.... seni kuni
teedelt kivide
lükkamine teede äärde
ei lõpe, ei parane
midagi. Kuni teed pole
korras, lükatakse kivid
teelt põllule, tee äärde
jne.
Valdkond 1.2. -

Munitsipaalmaade
(põllumajandussaaduste tootmisega

Lisada võiks ühise
korra väljatöötamine.

Lisada.

tegelemiseks)
kasutamise
seadustamise
korraldamine.
Valdkond 3.3 –
Liikluskorralduskava
koostamine
keskustes ja
liikluskasvatusalase
töö kaardistamine
ning elluviimine.
Valdkond 4.3. –
Valla noorte ühiste
tegevuste ja ürituste
korraldamine.

Ürituse ajal lisa
liiklusmärgid,
pargitakse kus juhtub
jne.

Arvestada
avalike ürituste
puhul loa
väljastamisel.

Vajalik oleks noortes
tööharjumust juurutada.
Laagreid , töö jm koos
tuleks korraldada, mitte
meelelahutusüritusi.

Lisada
tegevustesse.

