
 

 

 

EESTI KÜLALIIKUMINE KODUKANT 

TEGEVUSARUANNE 2015 

 

1.1 Liikmeskond:  

Liikumisel Kodukant oli 2015. aastal 21 liiget, nendest 15 on maakonnaühendust.  
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Liikmeskonna struktuur 2015

liikmed eraisikud MTÜd liitunud viimasel 2 aastal



 

1.2 Kodukandi juhtimine:  

Liikumise Kodukant juhatusse kuulus kuni 21.05.15  5 liiget: Tõnu Leitsmaa (juhatuse 

esimees), Krista Habakukk, Liia Lust, Urmas Kristal ja Anneli Kana 07.05 toimunud 

üldkoosoleku otsusel valiti Urmas Kristali ja Tõnu Leitsmaa asemele uuteks juhatuse 

liikmeteks Lea Lai ja Anzori Barkalaja.   

2015 aastal toimus 4  üldkoosolekut 23.01 Kädval, 7.05 Tallinnas, 11.12 Miila 

Külamajas ja üks toimus elektrooniliselt.  Juhatuse koosolkuid toimus kokku 6: 8.01, 

Paides, 18.05 Tallinnas, 21.06 Viljandis, 18.08 Piirsalus, ja 02.12 Metsanurmes. 

Koosolekud on protokollitud ja protokollid on kättesaadavad Liikumise Kodukant 

kontoris.  

        Organisatsiooni administreerimine.  

Liikumise Kodukant kontor asub Tallinnas Sirge 2.  

Tegevmeeskonna moodustasid Liikumise huvikaitse valdkonna juht Külli Vollmer 

(tööleping lõpetatud mais 2015 ), vabatahtlike valdkonna juht Eha Paas 

(käsundusleping) raamatupidamise teenus FIE Anne-Ly Aalde (käsundusleping). 

Assistent Janika Savi  (käsundusleping 01.06- 31.12.2015)  

Kodukandi üldjuhtumise võttis üle juhatus määrates enda hulgast valdkondade 

vastutajad alljärgnevalt 
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Krista Habakukk- üldjuhtimine ja esindamine 

Anneli Kana- välissuhted ja dokumentatsioon 

Lea Lai- külavanemate temaatika 

Liia Lust- maaeluministeeriumi komisjonides osalemine  

Anzori Barkalaja-  kommunikatsiooni arendamine 

Liikumise Kodukant juhatuse liikmed ei saanud 2015. aastal juhatuse liikme kohustuste 

täitmiseks töötasu. 

1.3 Liikumine Kodukant  tegevus ja projektid. 

1.3.1 Kodukandi strateegia 2014- 2020 elluviimine 

Kodukandi strateegilised eesmärgid on: 

1. Eesti külades on kokkuhoidvad kogukonnad, kes loovad endale sobiva elukeskkonna, 

ja tegusad vabaühendused, mis teostavad huvikaitset kohalikul tasandil.  

2. Maapiirkondades tegutsevad vabaühendused on toetanud teenuste kättesaadavust 

piirkonnas ja aidanud kaasa töökohtade loomisele külades/alevikes.  

3. Eesti Külaliikumine Kodukant on külade huvikaitset teostav üle-eestiline 

organisatsioon.  

Kõikide maakondade suurim ühine panus 2015  oli Aasta küla ja Eesti Külade Maapäeva 

ettevalmistavad tegevused oma maakondades. Nii viidi läbi kandidaatide sõelumiseks 

konkursse ning maapäeva teemade ettevalmistamiseks arutelusid. Iga maakonna vastutus oli 

maapäeva delegatsiooni komplekteerimine ning maapäeval delegatsiooni juhtimine. Mitmed 

maakonnaühendused on oma maakonnas esindatud erinevates komisjonides (KOP, 

terviseedendus, turvalisus jm) Meie liikmed tunnustasid igas maakonnas  koostöös 

maakondlike arenduskeskusetega oma valdkonna tublimaid.  

Ülevaade liikmeskonna poolt ellu viidud olulisematest tegevustest maakondades.  

Hiiumaa  
Hiiumaa Külade päev, mille fookuses oli turvalisus külades. 
 
Läänemaa 
Läänemaalt on meie liikmeskonnas MTÜ Kodukant Läänemaa ja Lihula Rahvaülikool. Maakonna 
esindusfunktsiooni kannab Kodukant Läänemaa, kes on ühtlasi ka LEADER tegevsugrupp, mis viib ellu 
LEADER meetme tegevusi Läänemaal. Sellest lähtuvalt on ühingu tegevus laiem ja lähtub LEADER 
tegevusgruppidele kehtestatud nõuetest. Tegevusi viiakse ellu LEADER strateegia raames. 
Lisaks koordineerib Läänemaa Kodukant maakonnas vabatahtliku tegevust, osaleti Olustvere 
hoidistemessil, koostöös Läänemaa Arenduskeskusega antakse välja maakonnas kodanikuühiskonna  
tunnustust 
 
Lääne- Virumaa 
Liikmeskonnas MTÜ Virumaa Lootus ja Lääne- Virumaa Maanaiste Liit. Peamist külade 
esindusfunktsiooni kannab Virumaa „Lootus“. 2015 aastal reorganiseeriti ühingu juhtimine, valiti uus 
juhatus ning seati uued tööplaanid. 
  
Põlvamaa 



2015 aasta peamiseks tegevuseks oli MTÜ Põlvamaa Kodukandi organisatsiooni uuendamine, mille 
oli abiliseks Tartumaa Kodukant. Valiti uus juhatus ja koostati tegevusplaan Põlvamaa külaliikumise 
jõustamiseks. Heaks koostööpartneriks on Põlva Maavalitsusus ja Põlvamaa Arenduskeskus, kellega 
koos tegevusi  kavandatakse ja ellu viikase  
Liikmeskonda  
 
Pärnumaa 
Pärnumaa Kodukandi olulisemad ettevõtmised olid suunatud külade aktiviseerimisele. Läbi viidi 
tervisliku toitumise õpitoad ja osaleti hoidistemessil Olustveres. TÜN nädala raames toimus „ Õppiva 
küla“ õpiprogramm 12 külas. Läbi viidi Külade käraja , mille tulemused viidi edasi maapäevale.  
Pärnumaa Kodukant andis välja maakonnas aasta küla, aasta sädeinimese, tegusa maanoore tiitlid 
koostöö Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega. Pärnumaa Kodukant koordineerib Pärnumaa 
Vabatahtlike keskuse tööd.  
 
Viljandimaa 
Viljandimaa Kodukandil on tegevusstrateegia kuni aastani 2018. Viljandimaalt on Kodukandi 
liikmeskonnas 3 ühendust. Peamised tegevused olid suunatud liikmeskonna korrastamisele. Valmis 
ülevaateraamat Viljandimaa Kodukandi tegevusest 20 aasta jooksul. Koostöös Viljandimaa 
Arenduskeskusega loodi Mulgimaa peremäng, mille eestvedamist jätkab Viljandimaa Kodukant. 
 
MTÜ Kuhjavere  
Külaseltsi olulisem tegevus on Kuhjavere külateatrite festivali korraldamine augustikuus.  

 

1.3.2 Liikumise Kodukant tegevus toimus 2015 . aastal läbi toetuste ja projektide.  

Kõikide 2015. aastal lõppenud projektide ja riigieelarvelise eraldise kasutamise osas on 

rahastajatele esitatud aruanded, millega on võimalik tutvuda Liikumise Kodukant kontoris ja 

Siseministeeriumi kodulehel. Organisatsiooni projektide ja tegevustega saab lähemalt tutvuda 

kodulehel aadressil http://kodukant.kovtp.ee/projektid ja 

http://kodukant.kovtp.ee/vabatahtlikud1  

Teeme Ära korraldamisel jätkati juba väljakujunenud  koostööd Eestimaa Looduse Fondiga. 

Talgupäev toimus 2. mail. Maakondlike koordinaatorite töörühma töökorralduse eest vastutas 

Külli Vollmer, koordinaatoritest  80% on inimesed Kodukandi võrgustikust.  

Eesti Külade Maapäev 

7.-9. augustil toimus Eesti külade XI Maapäev "Kuulakem, külad kõnelevad!" Sedakorda Sä-

reveres, Järvamaal. Sellele eelnes juba jaanuaris käivitunud ettevalmistustöö. Maapäeva üld-

juhiks oli Eha Paas, Järvamaa poolseks vastutajaks oli Järvamaa Kodukandi juhatus eliige 

Riina Trumm. Ettevalmistusfaasis pandi kokku korraldusmeeskond, mõeldi läbi kommunikat-

sioon, Maapäeva logo, kava, kutsed, teemaarutelud. Maapäeva külastas ligi 380 külalist. Esi-

mesel päeval olid maakonnadelegatsioonid oodatud Järvamaa valdadesse. Kuulutati väl-

ja Aasta küla, mille pälvis Leedri küla Saaremaalt. Laupäeva varahommik suunas maapäevali-

sed ideeretkedele, kust võeti mõtteid pärastlõunastesse kärgedesse teemadel: tööhõive, õppiv 

küla, turvalisus, küla- ja linnakogukondade koostöö ning Euroopa Liidu mõju külas. Kärajad 

viies kärjes panid kaasa mõtlema ning tõid välja maakogukondade jaoks olulisimad kitsasko-

had. Pühapäeval hoidsid elevust Elav raamatukogu, töötoad jm. Kogu Maapäeva vältel pakuti 

sisutihedat ning köitvat kultuuriprogrammi, ning anti sisend olulistele sõnumitele, millega 

järgmiste lähiaastate jooksul edasi minna. XI Maapäeva võtab kokku meie trükis. Trükis tehti 

http://kodukant.kovtp.ee/projektid
http://kodukant.kovtp.ee/vabatahtlikud1
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/7422122/J%C3%A4rvamaa+k%C3%BClade+avatud+uste+p%C3%A4evad+7.pdf/f4bde53d-f3dd-4dc5-9b70-99f8eec03662
http://kodukant.kovtp.ee/210
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/7422122/Ideeretked+22.07.15.doc/ba13179d-9f60-4361-bc95-cec12f82a735
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/0/Maap%C3%A4eva+Elav+Raamatukogu.pdf/b5a87a65-1ff2-4b64-8819-21d4f8fe5602
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/7422122/Too-+ja+opitoad++09.08+2015.doc/a8237104-5886-48fe-9abd-eb5a64f3794e
http://issuu.com/kodukant/docs/xi_maapaev_210x200_veebi


kahekeelsena, värvilisena, kokku 1000 eksemplari. Kokkuvõtvas trükises on toodud  XI Maa-

päeva külakogukondade sõnum Eesti riigijuhtidele ja avalikkusele. Samuti ülevaade teemag-

ruppidest ja muudest Maapäeval toimunud tegevustest.  Lisaks valmis XI Maapäeva kokku-

võttev filmiklipp. Kõigi eelpool toodud materjalidega saab tutvuda Liikumise Kodukant kodu-

lehel http://kodukant.kovtp.ee/xi-maapaev-2015  

Järgmise Maapäeva korraldamise teatepulk anti edasi Viljandi maakonna külaliikumisele.  

Maapäeva rahastas Siseministeerium 30 000 euroga (sh. Aasta Küla kulud) 

ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (25 000 euroga). 

Aasta Küla 

2015.a. valiti kuuendat korda Kodukandi Aasta küla. Aasta küla 2015 tiitli pälvis žürii 

hindamistulemuste põhjal LEEDRI külaSaaremaalt. Kodukandi Aasta küla 2015 tehti 

teatavaks 7.augustil Eesti Külade XI Maapäeval Järvamaal, Säreveres. Rahva lemmikküla 

valiti koostöös ETV Terevisiooniga teist korda ja ka selle tiitli pälvis Leedri küla. 

Hindamiskomisjon (vt allpool) tegi ringsõidu kõikide maakondade Aasta küladesse. Lisaks 

Kodukandi poolsele rahalisele peapreemiale (640€) kinkis kõigile nominentidele mee-

neauhinna EV Riigikogu ning eripreemiad andis välja  Põllumajandusministeerium, Maama-

janduse Infokeskus, Eesti Maaomavalitsuste Liit,  Maaleht, Eesti Maaturism, Lipuvabrik ja 

Eesti Pagar.  

Konkursile esitatud külad: 

Aakre küla, Puka vald, Valgamaa.  Maalehe eripreemia 

Härma küla, Raasiku vald, Harjumaa.   

Juula küla, Tabivere vald, Jõgevamaa.   

Kaalepi küla, Albu vald, Järvamaa.   

Kassari saare külad, Käina vald, Hiiumaa.  MTÜ Eesti Maaturism eripreemia 

Kinksi küla, Hanila vald, Läänemaa.   

Lavassaare alev, Audru vald, Pärnumaa.  

Lau küla, Kehtna vald, Raplamaa.   

Leedri küla, Lääne-Saare vald, Saaremaa.   

Miila küla, Rägavere vald, Lääne-Virumaa. Põllumajandusministeeriumi eripreemia 

Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa.  Eesti Maaomavalitsuste liidu eripreemia 

Taevaskoja küla, Põlva vald, Põlvamaa.   

Urvaste külade piirkond, Urvaste vald, Võrumaa.  Maamajanduse Infokeskuse eripreemia, 

Eesti Pagari eripreemia 

Valguta, Lapetukme, Piigandi külade piirkond, Rõngu vald, Tartumaa.   

Ühtne Võhmaküla, Suure-Jaani vald, Viljandimaa. Lipuvabriku eripreemia 

Projekti "Ärgake, külad!"  
Rahastas VÜF ja tegevused kestsid 1.04.2014 – 30.09.2015  

Projektijuht Külli Vollmer 

Eesmärk oli suurendada aktiivsete kogukondade hulka ning ärgitada koostööle piirkondi, kus 

mõttest pole veel teostuseni jõutud. Mentorprogramm "Meistrid ja sellid" aitab kaasa uute 

ülevallaliste ühenduste tekkele ning külade huvikaitset teostavate eestkõnelejate leidmisele. 

Koolitused on abiks juba tegutsevate külade ümarlaudade kogemuste tutvustamiseks ja külade 

koostööühenduste toetamiseks. Projekti käigus uueneb üle-eestiline 

külavanemate andmebaas.  Projekti partner: Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL), 

rahastaja: EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Projekti kestus.  

http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/7422122/Eesti+k%C3%BClakogukondade+s%C3%B5num.pdf/1864ba3a-0568-4ae1-a47e-3ef8c8ed9d94
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/7422122/Eesti+k%C3%BClakogukondade+s%C3%B5num.pdf/1864ba3a-0568-4ae1-a47e-3ef8c8ed9d94
https://www.dropbox.com/s/b1rjbm88wdnbgvm/Uus%20versioon.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b1rjbm88wdnbgvm/Uus%20versioon.mp4?dl=0
http://kodukant.kovtp.ee/xi-maapaev-2015
https://www.siseministeerium.ee/et
http://www.kysk.ee/
http://www.leedri.ee/
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/Valgamaa_Aakre.pdf/1ff93b4b-edf0-4960-98ee-3df1a09d5efa
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/Harjumaa_H6rma_kyla.pdf/7fa6fd7d-1e23-45cb-8e52-6b674f647188
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/Jogevamaa_Juula_2015.pdf/72b08b13-1ad4-45a0-865b-f457170eed16
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/Jarvamaa_Kaalepi.pdf/2c7cdc48-b9a3-425b-a013-5d2dee9a01c5
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/Hiiumaa_Kassarimaa.pdf/edd6a596-dd25-4a1e-b050-076b00517263
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/Laanemaa_Kinksi.pdf/39d3e454-0b2a-4b97-8890-cb12c0449961
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/Parnumaa_Lavassaare_2015_uus.pdf/b1fc913d-50da-4272-97d5-b14795db627a
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/Raplamaa_Lau.pdf/99c77124-f9b2-46e8-9dd9-1db595781f5d
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/Saaremaa_Leedri.pdf/815c610d-ab10-45f8-a6e0-86c85e93fb91
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/Laane-Virumaa_Miila.pdf/c3bbd310-16e4-43d1-a937-dfc1a40b5a9c
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/Ida_Virumaa_Pyhajoe_uus.pdf/5aff0fd7-faaf-460c-bee2-ac463900ef83
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/Polvamaa_Taevaskoja.pdf/dd6b0fb5-b1cb-42a4-9aa1-702681c262cc
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/Vorumaa_Urvaste.pdf/5aa8b08f-5b20-44bd-b836-38033a582017
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/Tartumaa_Valguta+_pk.pdf/add1372a-10fe-4ce5-892c-8e39cdfb8559
http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/4180304/Viljandimaa_V6hmakyla+2015.pdf/15d59dd5-a119-4a42-9fc2-967a5e34ec7c
http://kodukant.kovtp.ee/mentorprogramm
http://kodukant.kovtp.ee/koolitused-1
http://kodukant.kovtp.ee/andmebaas
http://kodukant.kovtp.ee/andmebaas
http://www.emovl.ee/est/?show=article&group=11&language=EST
http://oef.org.ee/teoksil/norra/


 

 

Riigieelarveline eraldis Siseministeeriumist.  

Riigieelarveline eraldis tagas tegevustoetusena osaliselt Liikumise Kodukant tegevmeeskonna 

ja juhatuse töökorralduse ning võimaldas katta omaosaluse algatatud projektides.  

Projekt Liikmed Liikvele  

Rahastas VÜF ja viidi ellu perioodil 01.04.-31.12.2015 

Projektijuht: Külli Vollmer 01.04.-31.05.2015 Anneli Kana (01.06.-31.12.2015) 

Tegevuste eesmärk oli tugevdada organisatsiooni huvikaitse suutlikkust oma liikmete seas. 

Selleks korraldati neljas väheaktiivses maakonnas (Ida- ja Lääne-Virumaa, Põlva- ja Võru-

maa) ühisarutelud liikmeskonna laienemiseks kogukonna eestvedajate, külaseltside ja oma 

külade huvikaitset teostavate koostööühendustega. Nimetatud maakondades toimus mentor-

lusporgramm, kuhu kaastati elujõulisemate piirkondade esindajaid, et tutvustada oma koge-

musi külade huvikaitse teostamisel maakonnas. Kõikide maakonnaühenduste esindajatega 

viidi läbi mõttetalgud vabaühenduste juhtimisest ja külaliikumise rollist ühiskonnas ning suu-

rendatakse professionaalseid teadmisi kolmandast sektorist. 

Mentormaakonnad (Kodukandi maakonnaühendused): 

Harjumaa (Ida-Virumaale) 

Jõgevamaa (Lääne-Virumaale) 

Pärnumaa (Võrumaale) 

Tartumaa (Põlvamaale) 

Tulemused: 

Lääne-Virumaa maakonnaühendus MTÜ Virumaa Lootus taaskäivitas oma tegevuse, valiti 

uus, 3-liikmeline juhatus ja ühendusse võeti üldkoosolekul vastu 4 uut liiget. 

Põlvamaa maakonnaühendus MTÜ Põlvamaa Liikumine Kodukant taaskäivitas oma tegevuse, 

valiti uus, 3-liikmeline juhatus. Alustati aktiivset koostööd maavalitsusega ja planeeriti 

tegevusi uute liikmete leidmiseks. 

Võrumaa maakonnaühendus MTÜ Kodukant Võrumaa korraldas oma edasiste tegevuste 

arutelu soovida aktiveerida külaliikumist, leida uusi liikmeid ja koostada tegevuskava 

lähiaastateks. Uus juhatus valiti 2016. aasta alguses. 

Ida-Viru maakonnaühendus Ida-Virumaa Külade Esindus koostöös maakondliku 

arenduskeskusega planeeris Ühisnädalaks külaseltside ja teiste MTÜde ühist seminari, kus 

arutada edasist koostööd. Vähese huvi tõttu ära jäänud sündmus lükati edasi ning toimuvad 

edasised arutelud külaliikumise aktiveerimiseks piirkonnas. 

Koostati ja trükiti Kodukandi tegevusi tutvustav ja võrgustikuga liituma kutsuv flaier. 

Tugevnes liikmeskond ja külaliikumise võrgustik 

 

Projekt „ Kodukandi juhtimine uueneb“  

Rahastab KÜSK (11724,74€) ja tegevuste periood: 01.09.2015- 30.05.2016 

Projektijuht Krista Habakukk 

Projekti eesmärk on rakendada organisatsioonile  mõjus juhtimissüsteem, leides koos 

liikmeskonnaga selleks kõige sobivamad lahendused. Peamised tegevused viiakse ellu 2016 

aastal.  2015 aasta tegevused olid: 

http://kodukant.kovtp.ee/documents/1727611/0/Flaier_A5+Liitu+Kodukandiga.pdf/7c6fc0db-be3c-4532-bfd3-12fe28d39bdd


10.oktoober. Võrgustiku I arengupäev, Jõulumäe Tervisespordikeskuses 

02.detsember. Juhatuse kohtumine superviisoriga 

11.detsember. Võrgustiku II arengupäev, Miila külas, Lääne- Virumaal 

okt- nov. ettevalmistavad tegevused Kodukandi mõjuanalüüsi tegemiseks  Pärnu Kolledzi 

poolt. 

 Vabatahtliku tegevuse arendamine  
Liikumisel Kodukant oli 2015  aastal sõlmitud  Siseministeeriumiga Vabatahtliku tegevuse 

valdkonna strateegilise partnerluse leping (kuni 31.12.18). Vabatahtlikkuse valdkonna juhina 

töötas Eha Paas, käsunduslepingu alusel oli kaasatud Anu Viltrop, kes vastutas valdkonna -  

kommunikatsiooni ja rahvusvaheliste tegevuste eest. Põhitegevusteks valdkonnas olid 

Vabatahtliku tegevuse laiem teavitustöö, Vabatahtlike Värava ja vabatahtliku uudiskirja 

toimetamine, vabatahtliku tegevuse huvikaitse ning Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku 

tegevuste koordineerimine , Vabatahtliku Sõbra märgise väljatöötamine ning ühenduste 

nõustamine. Valdkonda esindades viis Liikumine Kodukant läbi üleriigilist Vabatahtlike 

tunnustusüritust, mille patrooniks on EV president. Tunnustusüritust „Märka vabatahtliku!,  

toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti juhiks oli Eha Paas, assistendiks Anu Viltrop. 

. Tunnustusüritus toimus 6. detsembril Vihula mõisas, tunnustati kokku 17 

inimest/organisatsiooni. Tunnustusele laekus  148 ettepanekut, neist 93 vabatahtliku, 29 

kaasajat ja 8 ettevõtet.  Valdkonna aasta töö tulemused:  

Ühenduste suutlikus vabatahtlike kaasamisel on toetatud, kaasa on aidatud keskkonna loo-

misele tegemaks vabatahtlike kaasamistööd  kvaliteetselt ning tõsta vabatahtlike arvu Ees-

tis. 

- Loodud on vabatahtliku sõbra märk, mis toimib kui arenguprogramm ühendustele vaba-

tahtliku tegevuse kvaliteedi tõstmiseks. 17 ühendust on saanud nõustamist, mis aitab neil 

senisest paremini oma vabatahtliku tegevust korraldada, 10 ühendust on märgise juba kät-

te saanud.  

- Toimunud on kaks koolitust vabatahtliku tegevuse teemal, mis on toetanud ühenduste 

suutlikust oma vabatahtliku tegevuse korraldamisel. 

  

Tagatud on võrgustikutööga valdkonna huvikaitse ja ühine osalemine valdkonna arendami-

ses Eestis ning välismaal.  

- Toimunud on kaks Võrgustiku kohtumist, mil kaardistati valdkonna huvikaitse tee-

mad ja lepiti kokku aastane tegevuskava.  Valdkonna seadusloomes vajalike muudatuste, 

täienduste tegemisel on alustatud koostööd  Eesti Vabaühenduste Liiduga (EMSLiga). 

Sotsiaalvaldkonnas vabatahtlike senisest enamaks kaasamiseks on käivitunud koostöö 

Puuetega Inimeste Koja ja Töötukassaga.  

- Taastatud on  (koostöö  katkes aastast 2012) Eesti osalus Euroopa Vabatahtlike Keskuse 

(CEVi) tegevustes, mis annab meile ülevaate Euroopa vabatahtliku tegevuse kogemustest 

ja praktikatest, samuti võimaluse luua uusi koostöökontakte, vajadusel teostada huvikait-

set.  

Toimib Vabatahtliku tegevuse laiem teavitustöö, Vabatahtlike Värav on kujunenud vaba-

tahtliku tegevuse keskseks ja laialdast kasutust leidnud infoportaaliks, Väravat toetavad 

sotsiaalmeedia kanalid. 

- Vabatahtlike Värav on kaasajastatud ja kasutajate poolt hästi vastu võetud. 

- Vabatahtlike Värava juures on regulaarselt ilmuv uudiskiri ja blogi, mis kajastab erinevaid 

vabatahtlike kaasamise praktikaid ja  valdkonna uudiseid. 

- Vabatahtlike Värava ametlik FB leht on arenemas, aasta jooksul on lisandunud 134 fänni. 

- Vabatahtlik tegevus on aasta jooksul olnud meediapildis näiteks ühisnädala raames ning 

vabatahtlike tunnustamissündmuse valguses.  



- Vabatahtliku tegevuse teemat on tutvustatud, muuhulgas on suudetud reageerida kõikidele 

kutsetele tulla Vabatahtlike Väravat või vabatahtliku tegevuse teemat tutvustama. Kokku 

on käidud kohtumas ja tutvustamas 12 korral, mis kindlasti on valdkonna tegevustest vii-

nud teadmisi uute inimeste ja ühendusteni.  

Projekt Vabatahtlike kaasajad koovad võrku  
Projekti rahastajaks Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja kestvus 1.09.2015 – 31.12.2016. 

Projekti eelarve 17281,60 eurot. on Vabatahtliku tegevuse valdkonna koostööprojekt 

Vabatahtliku Tegevuse Võrgustikuga. Projektijuhiks Eha Paas, kommunikatsioonijuht Anu 

Viltrop. Projekti Partnerid on Domus Dorpatensis ja Eesti Noorteühenduste Liit. 

1.4  Liikumise Kodukant esindustegevus 
Liikumise Kodukant juhatus ja meeskond osalesid liikmete korraldatud üritustel üle Eesti; 

rahvusvaheliste koostöövõrgustike üritustel, koosolekutel; Eesti maaeluvõrgustiku, maa- ja 

külaelu ning regionaalarengut puudutavatel ametlikel ja mitteametlikel arutelukoosolekutel. 

Toimusid kohtumised koostööpartnerite ja rahastajatega. Ülevaateid kohtumistest annab 

koduleht ja elektrooniline infoleht. Alates 10.06.2014 kuulub EMSLi nõukokku Kodukandi 

esindajana Anneli Kana.  

 

Liikumise Kodukant on liige järgmistes organisatsioonides:  

Eesti Koostöö Kogu 

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit - esindaja ja nõukogu liige tegevjuht Anneli 

Kana 

Eesti Vabaharidusliit - esindaja Krista Habakukk 

Aastal 2015 kuulus Liikumise Kodukant esindaja järgmistesse komisjonidesse: 

Eesti maaelu arengukava 2007-2014 seirekomisjon – esindaja juhatuse liige Liia Lust 

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjon - esindaja  Eha Paas 

Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjon- esindaja Liia Lust 

Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu ( PMAN )- esindaja juhatuse liige Liia Lust 

Maaeluvõrgustiku Koostöökoda - esindaja tegevjuht Anneli Kana 

Konsulentide kutsekomisjon - esindaja Eha Paas/ Ene Sarapuu 

Konsulentide kutsekomisjoni hindamiskomisjoni liige - Liia Lust  

Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni (EKAK) ühiskomisjon - esindaja juhatuse 

liige Krista Habakukk 

Tulumaksusoodustusega vabaühenduste komisjon - esindaja raamatupidaja Anne-Ly Aalde 

Elukeskkonna arendamise rakenduskava. Prioriteetne suund "Piirkondade terviklik ja 

tasakaalustatud areng" - esindaja juhatuse liige Krista Habakukk                                

Siseministeeriumi vabatahtliku tegevuse töökomisjon - esindaja valdkonnajuht Eha Paas 

Siseturvalisuse arengukava töörühm ( Siseministeerium ) - esindaja Anneli Kana 

EKAK komisjoni töö ülevaade. 2015 aastal vaadati üle Kodanikuühiskonna Arengukavas 

olevad eesmärgid ja tulemused. Külaliikumise roll on jälgida VT tegevuse arenguid vastavalt 

sõlmitud koostöölepingule.  

Turvalisuse valdkonnas koostati projektitaotlus "Head tavad kogukondlikus ja piirkondlikus 

politseitöös"  mille viib liikumine Kodukant läbi koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga. 

Projekt toetab Eesti Siseturvalisuse arengukava eesmärkide elluviimist ja seda rahastab 

siseministeerium. 2015. Aasta lõpus sõlmiti rahastusleping ja toimus kohtumine PPA 

esindajaga. Projekti tegevused toimuvad 2016. aastal.  

 

http://www.kogu.ee/et/
http://www.ngo.ee/emsl
http://www.vabaharidus.ee/
http://www.agri.ee/index.php?id=56127&highlight=mak,juhtkomisjon
http://www.maainfo.ee/index.php?page=3395
http://www.maainfo.ee/index.php?page=3659
https://www.siseministeerium.ee/ekak/
http://www.fin.ee/public/adr_upload/210_kk.461365.pdf
http://www.fin.ee/public/adr_upload/210_kk.461365.pdf


Maaeluministeeriumi komisjonide töö ülevaade.  MAK 2014-2020 seirekomisjoni  ülesandeks 

on konsulteerida ja kinnitada  maaeluarengukava ja seal  tehtavad muudatused. Istungeid 

toimus 2015 aastal 6, kus konsulteeriti maaeluarengukava meetmete rakendusmääruste 

tingimusi. Konsulteeriti teadmussiirde, innovatsiooni klastrite, keskkonnatoetuste, NATURA, 

metsalade arendamise, kohalike turgude ja lühikeste tarneahelate, noorte alustavate 

põllumajandustootjate arendamise, tootjarühmade arendamise ja LEADER meetmete toetuste  

saamise ning hindamise tingimuste osas. 

PMAN komisjoni koosolekuid toimus 2015 aastal 4. Komisjoni koondab maaelu ja 

põllumajandussektori esindajaid  kaasates neid erinevate teemade osas.2015 aastal oli 

peamisteks teemadeks piimakvoodi  ületamise trahvid, tuulekaera tõrje abinõude muudatused, 

2016 aasta otsetoetuste saamises alustes tehtavad muudatused ja erakorraline abi raskustes 

sektoritele. 

MAK 2007-2014 seirekomisjoni osas toimus elektrooniline kooskõlastus protseduur ja seal 

kinnitati MAK 2007-2014 tehtavad  muudatused, mis seisnesid eelarve ümberjaotamises 

meetmete vahel ja 2015 aastal noorte alustavate põllumajandustootjate arendamise toetuse  

2015 taotlusvoorus eelmise perioodi vahendite arvel. 

Konsulentide  kutsekomisjoni hindamiskomisjoni koosolekuid toimus 2015 aastal 4.  

 

1.5Liikumise Kodukant rahvusvaheline koostöö ja  esindatus:  
PREPARE -esindajad tegevjuht Anneli Kana/ koolituskeskuse juhataja Anu Viltrop 

Forum Synergies - esindaja tegevjuht Anneli Kana/ vajadusel asendaja 

European Rural Community Association - esindaja ja juhatuse liige tegevjuht Anneli Kana  

 

2015. aasta jooksul toimusid mitmed kohtumised valmistamaks ette Euroopa II Maapäeva 

materjale ja Eestipoolset raportit maaelu arengust. Kohtumisi rahastati Euroopa Maapäeva 

eelarvest programmi Europe for Citizens kaudu (Kodukant oli projekti partner).  

Märtsis 2015 toimus visiit Ukrainasse, Ivano-Frankiivski oblastisse võrgustiku PREPARE  

Musta mere programmi raames (rahastaja M.O.T.T Foundation). Osalesid Anneli Kana ja 

Aare Hindremäe Rapla külade ühendusest. Koostati raport Ukraina maaleu olukorrast. Raport 

on aluseks edasisele koostööle.  

Aprillis 2015 osales Anneli Kana Forum Synergie koostöökojas Civil Participation.  

Juunis toimunud Läti külade maapäeval esindasid kodukanti Krista Habakukk ja Agnes 

Talalaev Pärnu Kodukandist. Juunis toimunud PREPARE võrgustiku aastakoosolekul esindas 

Kodukanti Andrus Saliste, Kodukant Harjumaa juhatuse esimees.  

Augustis, Eesti külade XI Maapäeval osales rahvusvaheline 20-liikmeline delegatsioon 7 

riigist ja toimus rahvusvaheline töötuba „Euroopa poliitikate mõju maapiirkondade arengule“. 

Välisdelegatsiooni tegevuste eest vastutas Anneli Kana.  

Novembris 2015 osales Eesti delegatsioon Euroopa II Maapäeval Austrias , Shärdingis. 

Kodukandi esindajad Anneli Kana, Krista Habakukk, Andrus Saliste. Osalemist rahastas 

KÜSK ja Maamajanduse Infokeskus.  

1.6 Teavitus ja kommunikatsioon:  

Liikmeskonnaga suhtlemiseks kasutatakse esmase suhtlusvahendina elektroonilisi 

postiloendeid, lisaks on sihtgrupipõhised postiloendid külavanemate ja omavalitsuste 

http://www.preparenetwork.org/
http://www.forum-synergies.eu/
http://forum-synergies.exemole.fr/en/corpus_organisme/fiche-organisme-43.html


võrgustikule. Külaliikumise võrgustiku liikmetele ja partnerite teavitamiseks taastati vahepeal 

katkenud elektroonilise infolehe koostamine ja levitamine 2 korda kuus. 

Liikumine Kodukant omab kodulehekülge www.kodukant.ee ja olemas on infosein FBs  

1.7 Liikumise Kodukant vara.  

2015. aastal täiendavat põhivara ei soetatud 

1.8 Kodukandi Koolituskeskus  
Koolituskeskuse tööd korraldas  Anu Viltrop.  Alates 07.05 vastavalt üldkoosoleku otsusele 

käsunduslepingu alusel võttis keskuse info vahendamise üle juhatuse liige Krista Habakukk 

2015 aastal tehti hinnapakkumisi 10 tellijale, millest 4 viidi ellu. Peamine tegevus oli II 

poolaastal suunatud KK infovahetuse töös hoidmisele ja 2016 aasta tegevuste kavandmaisele.  

Koolituskeskuse nõukogu koosseisu kuuluvad:  

Krista Habakukk - juhatuse esindaja 

Heleriin Jõesalu - koolituse ekspert 

Riina Trumm - liikmete esindaja 

Ivi Proos - koolitajate esindaja 

Ene Sarapuu - liikmete ja kogukonna arengu konsulentide esindaja 

 

 
 
 

http://www.kodukant.ee/

