
 

 

  
 

 
 Meiela on väike küla suure küla sees  

  
Ivi Kaarna    
PROJEKT • Lasva valda Nõnovale hakatakse rajama intellektipuudega noorte keskust Meiela, maa ja pooleli olev hoone on juba olemas. 

Sellest, kuidas töö edeneb, räägib MTÜ Toetuskeskus Meiela juhatuse esimees ja Võru Järve kooli direktor Reet Kangro.  

„Toetuskeskus on mõeldud intellektipuudega inimestele. Meielast peaks kujunema midagi Põlvamaa Maarja küla sarnast, samas tahame 

olla omanäolised ning Võrumaa olusid ja vajadusi arvestavad,” ütles Reet Kangro. „Et mõista sellise keskuse vajadust, tuleks endale 

esitada küsimus: kuhu läheb intellektipuudega noor pärast kooli lõpetamist, mida ta teeb edasi? Mis saab abi vajavast inimesest siis, kui 

vanemad on jäänud vanaks ega jõua enam oma järeltulija eest hoolt kanda? Igas endast lugupidavas maakonnas püütakse selliste 

inimeste jaoks luua võimalus elada koos küla tüüpi kogukonnas. Sellises toetuskeskuses on nende inimeste aitamiseks kõik vajalik 

olemas.”  

Reet Kangro alustas MTÜ Toetuskeskus Meiela juhatuse esimehena mullu novembris. Projektijuhiks kaasas ta Ester Petersoni, kes 

töötas Päkapiku lasteaias juhataja asetäitjana. Mõlemal naisel on pikaajaline projektitöö kogemus.  

„Oleme kirjutanud projekte eri programmidesse. Eesti-Läti programmis on Järve kooli ja Läti Gaisma toimetulekukooli koostööprojekt 

„Koos on kergem”. Läti koolil puudub veel MTÜ ning projekti lõpptulemusena peaksidki nad selle looma ning leidma ka maa-ala, kus 

alustada hoonete ehitust kogukonnas elamiseks,” rääkis Reet Kangro. „Veel on Meiela Tallinnas asuva Käo päevakeskuse 

koostööpartner projektis „Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul”. PRIAsse oleme esitanud 

projekti külade uuendamise ja arendamise programmi. Selle käigus planeerime renoveerida Meiela maa-alal asuva vana küüni ja ehitada 

sinna vaba aja veetmise koha, mida edaspidi kasutaksid nii piirkonna külaelanikud kui ka Meiela liikmed. Toetuskeskus Meiela on ju üks 

väike küla suurema küla sees ja mõlema tähtsaks ülesandeks on piirkonna arengut toetada.”  

9. märtsil kohtuti Võru Lions-klubi liikmetega, et neidki oma tegevusse kaasata. Nädalapäevad tagasi oli Reet Kangrol kohtumine 

Võrumaa omavalitsusliidu juhi Tiit Tõntsuga. Räägiti Meiela vajalikkusest, samuti arutati koostööd Eesti maaülikooliga. Nii Meielal kui ka 

Võrumaal tervikuna on maaülikooliga koostööleping ja mõttekas on mõlemas lepingus seatud eesmärgid ühendada.  

Meiela pakub maaülikoolile võimalust teha toetuskeskuse maa-alal öko- ja energiasäästlikkusega seonduvaid uuringuid. Maaülikooli 

tudengid saavad oma diplomitööde või muus vormis uurimustega kaasa aidata maa-ala haljastamisel ning planeerida ja projekteerida -

ökoehituslikke, keskkonnahoidlikke ja energiasäästlikke kommunikatsioonisüsteeme.  

„Kevadel tuleb meile Järve kooli asendusteenistusse üks noormees. Kooliajal on ta abiks koolis, suvevaheajal saame teda Meiela 

heakorratöödele kaasata. Kõige suurem mure on saada sealne pooleli olev hoone katuse alla. Ilmselt peame selleks võimalusi otsima 

välisprogrammidest ja ELi toetusprojektidest. Eks elu näitab, kuidas see õnnestub. Rühime kindlalt oma eesmärgi poole. Oleme tänulikud 

kõikidele ametkondadele, kes meid aitavad ja häid ideid annavad,” lausus Reet Kangro.  

Tema sõnul tegutsetakse Eestis intellektipuudega laste ja noorte heaks aktiivselt: Viliveres loodi pisike Katikodu, kus elab koos üheksa 

vaimupuudega noort, Tartu lähedal luuakse samalaadset Päikesekodu. Nendegi ettevõtmiste algatajaks on vaimupuudega laste 

vanemad.  

„Ka Võrumaa lapsevanemad on mures oma intellektipuudega järeltulija pärast. Kõigil neil on soov tagada oma lapsele tulevikus 

täisväärtuslik elu. Ja meil on kindel soov ning eesmärk välja ehitada väike Meiela küla,” lisas Reet Kangro. 
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