
Kokkuvõte Liikumise Kodukant tuleviku töötoast Kädva külamajas 

23. jaanuaril 2015 

Osalejad arutlesid kuues töörühmas: 

1.Mis on  täna külaliikumise VÄÄRTUS JA VÄGI? 

2.Millised on OOTUSED külaliikumise võrgustikule? 

3.Millist JUHTIMIST vajab Eesti külaliikumine? 

4.Kuidas saame OMAVAHEL SUHELDA toetavalt ja tulemuslikult?   
5. Mis suunas ja mil moel võiks toimuda külaliikumise LAIENEMINE? 

6. Millist koostööd võiks Kodukant teha LINNALISTE KOGUKONDADE sh asumiseltsidega? 

 

Iga teema osas lepiti kokku kaks esimest sammu, mida soovime üheskoos järgneva kahe aasta jooksul ära 

teha. Kokkuvõttes toodut arvestab Kodukandi meeskond ühingu tegevuste kavandamisel, projektide 

koostamisel ja edasistel aruteludel. Kindlasti integreeritakse kokkulepitut Eesti Külade maapäeva aruteludesse.  

 

1. Mis on täna külaliikumise väärtus ja vägi? 

Sammud, mida järgneval kahel aastal astuda: 

Samm 1: Teavitus kogu külaliikumisest: mis meid üle Eesti ühendab? 

Meie kultuuripärandi (ka vaimse) väärtustamine, arendamine, hoidmine. 

Külade, valdade, maakondade, üle-eestiliste tegevuste ja sündmuste kajastused kõlavamaks igal tasandil 

Samm 2: Edulood ja eestvedajate tunnustamine. 

Positiivsed lood levivad inimeselt inimesele, külalt külale, vallast valda, maakonnast maakonda. Kasutada ära 

sotsiaalmeediat, küla- ja vallalehti, maakonnalehti, üle-eestilist meediat, kodulehti. 

Oluline on kõneisikute koolitus, kuidas oma sõnum kõlama panna. 

Arutelu: 

Suurim väärtus on inimene! 

Kust neid maal võtta? Tekkinud on palju tarbijaid. Samas on mingi vägi, mis tegutsema paneb. 

Külaliikumise väärtus Külaliikumise vägi 

Mis väärtus meil on? Miks meiega liituda? 

Miks meid toetada? Kuidas meid „müüa?“ 

Tohutu entusiasm 

Oma kogukonna tunne Tegevuste, traditsioonide järjepidevus 

Et kogukonnas oleks hea olla Igaühe märkamine, personaalne lähenemine 

Piirkonna inimeste vaba aja sisustamine Koos on äge ja lahe! 

Oma kodukoha tunne Igaühe võimeid arvestatakse, jagatakse 

ülesandeid 

Positiivne emotsioon Saab toetada uusi ideid, anda uutele 

võimalus 

Oma traditsioonid Tuleb lasta proovida ideepakkujal oma idee 

ellu viia (mitte kohe maha teha) 

Kaunis loodus Koostegemine, teiste kaasamine - ühine vägi 

Saan koos oma sõpruskonnaga, 

kogukonnaga midagi teha 

Palju võimalusi - idee teostaja ei pea olema 

alati idee väljapakkuja. Leida kaasamõtlejad. 

Erinevad põlvkonnad tegutsevad koos Võimalus oma idee asjatundjatega läbi 

arutada ja siis alles tegutseda 



Saab koostöökogemuse, saame ka teistes 

situatsioonides hakkama, oskame teha 

koostööd 

Kaasa neid, keda sinu idee kõnetab, pole 

oluline kohe kõiki kogukonnaliikmeid 

kaasata. 

Järjepidevuse väärtustamine, lapsed on 

traditsioonide hoidjad, arendajad, 

edasikandjad 

Õnnestumisest saab alguse uus tegu 

Turvalisus - tunned ja tead oma inimesi, oma 
kodukanti 

Ühine infoväli (oma list, plakatid, vallaleht 
jms) 

Meie kultuuripärand (ka vaimne) Liidab oma koht, kus koos käia (plats, maja 

vms) 

Üle-eestiline kandepind, olen osaline suurs 

pildis 

 

Toetus „suurelt“ kodukandilt, teiste ja oma 
kogemuse jagamine.  

 

 Mõni mõte, mis väge kahandab 

 Nii on kogu aeg tehtud 

 Sa pole siit pärit, mida sa tead 

 Väikeses kogukonnas inimestevahelised 

suhted või negatiivsed hoiakud mõne 

inimese suhtes 

 Maal on vähe tarbijaid, omatulu teenimine 

keeruline 

 Linn võtab oma pakutavaga inimeste 
ressursid ära 

 Palju sündmusi samal ajal, millega 

kogukonnal raske konkureerida 

 

2. Millised on ootused külaliikumise võrgustikule? 

 

Sammud, mida järgneval kahel aastal astuda: 

Samm 1: Maaeluvõrgustikus Kodukant  partnerina kaasatud ( läbirääkimine maaeluvõrgustikuga partneriks 

olemise mõttes). 

Samm 2:  Võrgustiku liikme vastutuse konkretiseerimine ( kes mida teeb ja mille eest vastutab). 

 

Arutelu: 

Paljudel maakonna organisatsioonidel on juhtimine põhinenud ühel liidril, kes on sageli nüüdseks väsinud, 

motivatsioon on langenud või puudub hoopis. Mõne maakonna organisatsiooni juhid on liikunud LEADER 

tegevusgruppidesse, omavalitsustesse, maakondlikesse arenduskeskustesse ja ei suudeta kahel rindel kaasa 

lüüa. 

Maakondlikesse organisatsioonidesse liikmeid viimasel ajal pigem ei lisandu ( sest paljud kogukonna 

organisatsioonid liituvad hoopis kohaliku tegevusgrupiga ja kahes organisatsioonis kaasa löömist ei peeta 

mõttekaks). 

Töögrupp leidis, et peaks survestama Põllumajandusministeeriumi, et LEADER ja Kodukant oleksid maaelu 

otsustusprotsessides riigile võrdväärsed partnerid. Peaks suurenema koostöö maakonlike arenduskeskustega 



ja LEADER tegevusgruppidega. Nenditi, et LEADERil ja Kodukandil on kattuvaid alasid, kuid kummalgi on ka 

täiesti oma nišš ja eripära. 

 

3. Millist juhtimist vajab Eesti külaliikumine? 

Sammud, mida järgneval kahel aastal astuda: 

 

Samm 1:  Inventuur maakondlikul tasandil. 

 
Samm 2: Kandipõhised ühendused, struktuuride korrastamine ( juhtimine alt üles). 

 

 

Arutelu:  
 

Töörühm vaatas Külaliikumise juhtimiseks vajalikke tegevusi alt üles, võrdluseks mesila. 

 Esimene tasand ehk kärjekannud inimesed külas, kes koonduvad füüsiliste isikutena seltsidesse ja 

moodustavad juhatuse. Tegevused toimuvad kogukondlikul viisil. Kogukond ise lepib kokku, mida on vaja teha. 
peamiselt saadaks ise hakkama, kuid teatud tegevuse elluviimiseks on vaja partnerite abi ja tuge. 

 

Teine tasand ehk kärg on külade liidud ( võib-olla kihelkonna põhine, valla põhine, kandi põhine või muu), mis 

moodustuvad külades tegutsevate  mittetulundusühingute baasil ja eesmärk on teostada huvikaitsest 
omavalituse või kandi tasandil. Kant on piirkond, mis tihti ületab ühe omavalitsuse piire ning mille 

moodustumise aluseks on ajalooline mälu. 

 

Kolmas tasand ehk taru on maakondlik organisatsioon (või ka regioonipõhine organisatsioon).  Selle 
moodustavad külade liidud või külaseltsid sõltuvalt piirkondade eripärast. Eesmärk on huvikaitse teostamine 

maakonnas, koostöö maakonnas olevate institutsioonidega (nt omavalitsuste liit, arenduskeskused, 

maavalitsus jne). Selle tasandi toimise edukuse tagamiseks on vajalik juba ressurss palgafondi näoI. 

 
Neljas tasand on riiklik ehk katus ehk mesila. Moodustub maakondade tasandist ja fookuses riigi tasandi 

koostöö ja huvikaitse. Selle tasandi võtmesõnadeks on professionaalsus. Eeldab palgalise meeskonna 

olemasolu. 

 
Oluline on silmas pidada, et 2-4 tasandi tegevused tulenevad 1 tasandi vajadustest ja väljakutsetest. 

 

 

4. Kuidas saame omavahel suhelda toetavalt ja tulemuslikult?   

Sammud, mida järgneval kahel aastal astuda: 

Samm 1: Kodukandi liige - Suhtle ja ole nähtav. 

Samm 2: Riiklikul tasandil selgete sõnumite pidev edastamine (poliitikud, meedia) 

 

Arutelu: 

Töögrupis räägiti omavahelisest suhtlusest, aga teemad liikusid pigem sellele, kuidas rääkida endast ja oma 

tegevustest väljapoole ning näiteks sellest, kuidas nö linnainimene maaelust ja selle võimalustest rohkem 

teada saaks.  Töögrupis nenditi, et omavahel suhtlemine on väga oluline, kuigi see kipub igapäeva 

toimetustega vahel meelest minema. Arvati, et kui teha head asja, siis sind märgatakse. Heaks reklaamiks on 

see, kui maakonna tasandil inimesed räägivad, et nad on Kodukandist. 



Leiti ka, et nö peavoolu meedias jäävad kõige enam kõlama negatiivsed uudised ning Kodukant peaks 

pingutama, et tuua pildile rohkem positiivseid lugusid. 

Suhtluskanalitest rääkides jäi kõlama mõte, et meili teel suhtlemine on kõige ebaisiklikum ja kehvem viis 

tähelepanu saavutamiseks. Kõige parem on kohtuda silmast-silma või helistada. Hea on, kui Sul on oma 

tuttavad ajakirjanikud. 

Läbi käis kogukondade portaali ja/või külaseina  idee: see annaks võimaluse kogukonna liikmetel omavahel 

suhelda, kogukondadel omavahel suhelda jne. Selline nö mesila tüüpi skeem aitaks kanaliseerida infovoogusid 

ning seeläbi vältida liigset infomüra.  Avaldati arvamust, et taoline platvorm hõlbustaks suhtlemist, kuid 

lõppkokkuvõttes taandub kõik ikkagi inimestele.  

 

5. Mis suunas ja mil moel võiks toimuda külaliikumise laienemine? 

 

Esmajoones tuleb meil keskenduda olemasolevatele liikmetele. 

 

6. Millist koostööd võiks Kodukant teha linnaliste kogukondade sh. asumiseltsidega? 

 

Sammud, mida järgneval kahel aastal astuda: 

Samm 1: Saame omavahel tuttavaks. 

Külaliikumise  ja linnaasumiseltside eestvedajate kohtumine, võimalike koostöökohtade fikseerimine. 

Kodukant kaasab linnaasumi seltside eestvedajaid Eesti Külade Maapäevale, võimalikud kutsed ka 

maakondade külade päevadele, seltside omavaheliste kontaktide loomine). 

Samm 2: Tõstatada Kodukandis nime arutelu (sh. muidugi ka siis sisu laienemine)  

Töögrupis tulid arutlusele järgnevad nimed: 

Eesti Külaliikumine Kodukant vs Eesti Külade ja Linnade Liikumine Kodukant; Eesti Kogukondade Liikumine 

Kodukant; Kogukondade Eesti; Eesti Külade ja Linnaasumite Liikumine Kodukant;  MTÜ Kodukant 

Arutelu: 

Töörühm on veendunud, et koostööd on vaja, seda just kogemuste vahetamise ja teineteise toetamise 

võtmes. Meil on palju ühised kokkupuutepunkte: 

- Kogukondlik tegutsemine.  Nii linnas kui maal on väljakutseks inimeste kaasamine; 

- Huvikaitse teostamine (teemad: energia tõhusus, linnaasumiseltside esindatus, kohalik turism, 

turvalisus, kohaliik ettevõtlus, ruumiline planeerimine, taristu küsimused);  

- Korteriühistud kui ühed võimalikud kodukoha seltsid, kes võiks ja osad ka võtavad suuremat rolli, kui 

seadus neile ette näeb (NB! Kodukandi Koolituskeskus võiks julgemalt neile koolitusi pakkuda ); 

- Projektitöö (nt Kohaliku omaalgatuse programmi laienemine linna?); 

- Külainimesed on linna läinud ja samas mõned linnainimesed tahavad maale. 

 


