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Hüüru küla arengueesmärgid

Visioonina on Hüüru küla aastal 2021 turvaline elupaik ühtsele kogukonnale ning Hüüru
mõisaga seostuv koht külalistele.

Sellest tulenevalt on Hüüru külal kolm laiemat arengueesmärki:
1. Kogukond: Hüüru küla elanikud moodustavad ühtse kogukonna, mida esindab
külaselts. [Märksõna: kogukond.]
Kriitilisteks eduteguriteks, mille saavutamine on indikaatoriteks eesmärgini
jõudmisel, on:
1.1. Üks liige igast küla majapidamisest on Hüüru Külaseltsi liige. (8)
1.2. Küla ühistel üritustel ja koosviibimistel osalejate arv on pidevas tõusus. Hetkel
on meelelahutuslikel sündmustel osalejaid keskmiselt 50, koosolekutel 10–15.
(13)
2. Hüüru külas ja selle ümbruses on eluolu turvalisus tagatud ning liikumine ohutu.
[Märksõna: turvalisus.]
Kriitiliseks eduteguriteks, mille saavutamine on indikaatoriks eesmärgini jõudmisel,
on:
2.1.
Kümme avalikku turvakaamerat ennetava valvena. Praegu avalikke
turvakaameraid ei ole, olemas mõned erakaamerad. (6)
2.2. Külas on 70 majapidamist häid naabreid, mida tõendavad naabrilt naabrile
küsitlused ning negatiivsete kaevustega kõnede puudumine külavanemale või
külaseltsile. (2)
2.3. Külas on 100 tänavavalgustuslampi. Praegu on lampe umbes 50. (1)
2.4. Külas ei ole liikvel mitte ühtegi hulkuvat koera. Praegu on erinevates osades
kokku kaheksa hulkuvat koera. (0)
2.5. Külas on 5 km valgustatud kergliiklusteid. 2016.a on plaanis luua 2 km
kergliiklusteid. (13)
3. Hüüru mõis ja selle ümbrus on renoveeritud, toimides kogukonna keskusena,
ümberkaudsete külade tõmbekeskusena ning väljapoole Hüüru küla identiteedi
märgina, mõisateatrina. [Märksõna: mõis.]
Kriitiliseks eduteguriks, mille saavutamine on indikaatoriks eesmärgini jõudmisel, on:
3.1. Täielikult renoveeritud mõisahoone. (13)
3.2. Külakeskuse otsuste langetamisse on kaasatud kõik vabaühendused. (1)
3.3. Hüüru mõisas toimuvatest üritustest võtab osa 25% elanikest. (0)
3.4. Mõisa ruumid on hõivatud erinevate huvitegevustega igapäevaselt. (0)
3.5. Mõisa kinnistu haljastus uuendatud. (1)
3.6. Toimivad (mõisa)teatri etendused. Praegu mõisateatrit veel ei ole. (2)
3.7. Mõisas tegutsevad igale soole ja eale sobivad huviringid. (3)

Iga arengueesmärgi all on toodud tegevussuunad, mida lähtuvalt toetusvõimalustest, valla
arenguplaanidest ning elanike osaluse aktiivsusest aastatel 2017–2021 järgitakse ning
vastavalt iga-aastases küla tegevuskavas kajastatakse.
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