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Elav Tartu/Transition Tartu Meeting at 7.11.17 Looming hostel 
Jiri, Jaana, Siim, Justin, Ullo, Rea, Anna, Kaia, Merike, Diana, Kirk, Ilmar ….. 
 
 
 

UPDATES 

 
 
 

Võidutehas hakkab tööle - Ullo 

Võidutehases, mis asub Liiva tänaval tekitatakse ateljeid ja loomingulisi ruume. Viimaste           
kuude jooksul on Ullo, Roland, Olev ja teised korda teinud vanu võidutehase ruume, selleks et               
tubadesse tuua uue elu ning hakkata seal tegutsema. Kevadest on plaanis rajada ‘’Võidukale’’             
Katuskasvuhoonet. 
 

 
 
 
 
 



Aleksandri aed magab, Linnaloom - Jiri 

Aleksandri aias toimusid viimased sügistalgud. Aias tekkis uus huugelkutluuri põhinev peenar, 
mis ootab kevade tulekut. Samuti sai Aleksandri aed valmis talve uneks - asjad korristatud, 
veetünnid tühjaks lastud jne. 
 
MTÜ Majakas muutis nime Linaloomeks. Facebooki leht leidtav siit. Linnaloom korraldab 
11.11st oskuste vahetuse sarja. Üritused toimuvad laupäeviti iga kahe nädala tagant. 
Novembriks ja detsembriks on õpetoad paigas rohkem infot siit.  
 
 

 
 
 

Emajõe aia muutused - Justin 

Koostoos Lodjakojaga plaanib linn ehitada lodjakoja uut hoonet. Nüüdse projekti järgi asub 
uus hoone Emajõe aia koha peal välja arvestatud majakest ja skulptuuri. Rea, Anna, Märt ja 
Justin käisid linnavalitsuses ning jõudi kokkulepeni, et majakest ja kalaskulptuuri ei pea ümber 
liigutama ega ära võtma. Tõenaoliselt, saab järgmisest aastast emajõe aia peenarmaa kolida 
kohal oleva majakese taha. Nüüd veel sõltub arhitektide stuudiost, kes projekti kujundas, kas, 
ja kuidas on nad nõus emajõe aeda integreerima hoone ümbritseva maastikusse. Asjad 
selguvad lahiajal.  

 
 
 

TERTi - Tartu eksperimentaalse jalgrattatehase uudised - Ilmar 

TERT toimetab forseliuse kooli vanas katlamajas. Hetkel tundub, et TERTi külastab veidi            
vähem inimesi. Uudised - Rõuge kool tellis jalgratta generaatorid. Linn toimetas TERTile            
umbes 30 unustatud ja konfikeeritud jalgrataid.  
 
Järgmised TERTi ettevõtmised - Töökoda põranda soojustuse ja uute aknade paigaldamine,            

rataste kokkupanek. (hetkel töökojas isegi liiga palju rattaid, mida tuleb korda teha) ja üldine              
töökoja korda tegemine  
 

 
 
 
 

Linnaraamatukogu algatab seemnete raamatukogu 

https://www.facebook.com/mtyLinnaloom/
https://www.facebook.com/events/1953384428240719/


Merike (linnaraamatukogu töötaja ja aednik) üheskoos teiste linnaraamatukogu töötajatega         
algatavad januaarist ‘’seemnetepanka’’ või ‘’seemneteraamatukogu’’. Põhi idee seisneb        
selles, et inimene võib laenata kindel kogus seemneid ning hooaja lõpus on tal võimalus              
seemneid tagastada. Ettevõtmise eesmärk on tugevada aedinkute võrgustiku, anda         
võimaluse saada rohkem ning erinevaid seemneid ning tugevdada kohaliku sorte. 
 
Plaanis on ka korraldada erinevaid üritusi ja õpetubasi. Üks esimestest tuleb juba januaaris             
teemal - tali külvamine 
 

 
 
 
 

Annelinna katusaed ja viljapuude istutamine - Kaia 

Kaia hiljuti kolis annelinna ning plaanib rajada annelinna korteri pannelimaja katusel 
kasvuhoonet või/ja aeda. Järgmised samud selleks on läbirääkida korteriühistuga nende 
huvist. Projekti eluviimiseks on järgnevalt vaja katuse tugevus arud.  
 
Samuti on Kaia suhelnud Annelinna seltsiga kogukondliku ettevõtmisest - istutada ümber 
Annelinna viljapuid. Rohkem infot saab lahitulevikus. 

 
 
 

Paranduskohvik - Jaana 

18.11 toimub Makerlabis paranduskohvik - fb üritus siit. Üritusele on kutsutud kõik, kes             
omavad mõnda katkise asja, seda sama asja võib paranduskohvikusse tuua ning üheskoos            
kohalolevate meistridega oma katkise eseme parandada (või vähemalt proovida) Mestridele          
võib nende abi eest soetada kohvi või/ja kooki pop-up kohvikust. Niivisi saab samuti toetada              
ürituse toimimst (üritus on tasuta).  
 

 
 

Toidumaastiku seminar - Rea 

Eesti Maastikuarhitektide Liit (EMAL) ja Üleminekulinnade liikumine "Elav Tartu" planeerib 
organiseerida 2018 aasta kevadel Tartus kolmepäevast rahvusvahelist ja interdistsiplinaarset 
seminari toiduvõrgustike ja -maastikega seotud teemadel. 
 
Seminari põhiline eesmärk on tõsta teadlikkust ja vahetada teadmisi kohalike toiduvõrgustike 

https://www.facebook.com/events/775782032600676/


olulisusest, linnapõllumajandusest ja jätkusuutlikust planeerimisest. Peamised teemad oleksid 
linna toiduvõrgustike teadlik planeerimine, poliitikakujunduse mõjutamine ning olemasolevate 
toidumaastike mitmekesisuse väärtustamine. 
 
Meie piiratud ressursside tõttu on seminari päevakord veel kujundamisjärgus ning selleks 
esitatame novembrikuu lõpus antud seminari rahastustaotluse Kulkale, mille küsimise nõuete 
tõttu peame hindama ligikaudseid kulusid, et arvestada kõnelejate hulka, seminaril osalejate 
arvu ja toimumispäevi. 
 
Lahitulevikul toimub koosolek 

 
 

 

 

 
 

IF YOU, DEAR TRANSITION TARTU HUMAN, WOULD LIKE TO                 
ADD/CHANGE/PROPOSE SOMETHING - DO IT! 


