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Eesti Külaliikumine Kodukant on vabaühenduste liit, mis ühendab oma kodukandi 

elukeskkonda arendavaid ühendusi ning toetab külade ja alevike tasakaalustatud 

arengut. Maaelu väärtusi edasi kandes püütakse vähendada regionaalset ebavõrdsust. 

Liikumise Kodukant moto on: Kogu Eesti peab elama! 
 

Ühendus alustas oma tegevust mitteformaalse liikumisena 1996. aastal. Juriidilise 

registreerimiseni jõuti 1997. aasta 9. oktoobril, mil organisatsioon asutati 

mittetulundusühingute liiduna. Asutajaliikmeid oli 13 mittetulundusühingut ja ühendus kandis 

toona nime Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant.  
 

 

MISSIOON 
 

Eesti Külaliikumine Kodukant ühendab oma kodukoha eluskeskkonda ja 

külakogukondi arendavaid ühendusi, toetab kohalikku algatust, 

kodanikuaktiivsust ja ettevõtlikkust. 
 

ORGANISATSIOONIS VÄÄRTUSTAME: 
  

 kohaliku omaalgatuse innustamist; 

 kogukonna ühtekuuluvustunde ja omavahelise koostöö arendamist; 

 maapiirkondade elanike ettevõtlikkuse arendamist; 

 avatust ja läbipaistvust oma tegevuste kavandamisel; 

 oma tegevustes keskkonnasäästliku arengu põhimõtetest lähtumist.  
 

2013. aastal on Liikumisel Kodukant 20 liiget: 
 

● 15 maakonnaühendust;  

● Junior Achievement Arengufond; 

● Arengu ja Stabilisatsiooni Sihtasutus; 

● Vastseliina Külade Ühendus; 

● kaks kohalikul tasandil tegutsevat seltsi: MTÜ Lihula Rahvaülikool, Kuhjavere Küla 

Selts. 

 

Eesti Külaliikumine Kodukant ühendab oma tegevuses läbi maakondlike 

katusorganisatsioonide liikmete 295  juriidilist isikut ja 337 füüsilist isikut, seega kokku 632 

liiget (seisuga jaanuar 2014).  
 

 

 

 



KODUKANT 2020 
 

Eestimaa tegusad ja kestvad külad on atraktiivsed elupaigad, kus 

kogukonnad väärtustavad oma kodumaa ja -koha eest seismist ning 

tähtsustavad koostegutsemist.  
 

Eesti Külaliikumine Kodukant on suurim maaelu väärtusi edasikandev ja 

külade arengut toetav ühendus, mis omab nähtavat, tuntavat ja 

arvestatavat jõudu ning on rahvusvaheliselt tunnustatud. 

 

 

STRATEEGILISED EESMÄRGID 
 

EESMÄRK: Eesti külades on kokkuhoidvad kogukonnad, kes loovad endale sobiva 

elukeskkonna, ja tegusad vabaühendused, mis teostavad huvikaitset kohalikul tasandil.  

Alaeesmärgid:  

● Loodud on külavanemate ja/või külades tegutsevate vabaühenduste 

huvikaitseühendused, mis on tugevdanud koostööd kohaliku omavalitsusega ja 

suurendanud külaelanike huvikaitse võimalusi. 
 

● Külaeestvedajate ja vabaühenduste teadlikkus ja oskused huvikaitse teostamisest 

kohaliku omavalitsuse tasandil on tõusnud. 

 

EESMÄRK: Maapiirkondades tegutsevad vabaühendused on toetanud teenuste 

kättesaadavust piirkonnas ja aidanud kaasa töökohtade loomisele külades/alevikes. 
  

Alaeesmärgid: 

 Külamajadest on kujunenud keskused, mis soodustavad kogukonnatunnet ja 

ühistegevust ja neis pakutakse piirkonna vajadustest lähtuvaid teenuseid ja piirkonda 

tutvustavaid tooteid. 

 Kohalikud omavalitsused ja vabaühendused teevad koostööd teenuste kättesaadavuse 

tagamiseks, kvaliteedi parandamiseks ja töökohtade loomiseks. 

 Liikumine Kodukant koostöös maakondlike arenduskeskuste ja kohalike 

tegevusgruppidega on suurendanud maapiirkondades tegutsevate vabaühenduste 

teadlikkust ja tegutsemisvõimekust elavdamaks kohalikku majandust  

kogukonnapõhiste teenuste arendamise ja pakkumise teel.  
 

 



EESMÄRK: Eesti Külaliikumine Kodukant on külade huvikaitset teostav üle-eestiline 

organisatsioon. 

 

Alaeesmärgid:  

 

 Liikumine Kodukant on strateegiline partner riigiasutustele, täites tegevus- ja 

teenuslepingute alusel endale võetud kohustusi külaliikumise valdkonna 

vabaühenduste esindajana ja huvikaitsjana.  
 

 Liikumine Kodukant juhtimine on läbipaistev ja riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil 

tunnustatud, meeskond koosneb valdkonna tundjatest ja praktilise kogemusega 

inimestest. 
 

 Liikumise Kodukant liikmed on nähtavad ning aitavad kaasa Eesti maapiirkondade 

arengule.  

 

 Rahvusvaheline töö on korraldatud vastavalt tegevuskavale, mille põhifookuses on 

Kodukandi praktikate jagamine ja huvikaitse teostamine Euroopa maaelu poliitika 

kujundamisel.  
 

 Kodukant on laiendanud omatulu teenimise suundasid.  
 

 Kodukandi Koolituskeskus on arenenud koolitus- ja nõustamiskeskuseks, mis 

suurendab organisatsiooni omavahendeid ja toetab Eesti inimvara arengut 

maapiirkondades.



KODUKANDI  

KOOLITUSKESKUS  

2014-2020 
 

Kodukandi Koolituskeskus on Eesti Külaliikumine Kodukant üldkogu  

(29. november 2003) poolt loodud erakool. Koolituskeskuse asutamise tingis vajadus 

paremini korraldada koolitustegevusi külaliikumise tugevdamiseks ja ühtlustada 

koolitusprogramme. Liikumise Kodukant juurde koondunud inimressurss võimaldas arendada 

koolitustegevust järjepidevamaks ja laiapõhjalisemaks. Tellimuskoolituste pakkumisega loodi 

võimalusi koguda organisatsioonile lisavahendeid põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks 

ning reservi kogumiseks. 

 

MISSIOON 

 

Kodukandi Koolituskeskus loob õppimisvõimalusi, pakkudes tööalaseid ja 

vabahariduslikke koolitusi, toetades seeläbi Kodukandi kui organisatsiooni arengut ja 

Eesti maapiirkondade inimvara. 

 

Täiskasvanute koolitusasutusena tähtsustame:  
 

 üle-eestilist tegevust ja õppimisvõimaluste viimist õppijatele lähemale; 

 

 eelnevate kogemuste ja nende jagamise rolli õppimisprotsessis, andmaks 

täiskasvanutele võimaluse õppida iseenda ja teiste kogemustest. Samuti vahetada 

kontakte ning tugevdada seeläbi omavahelist suhtlemist; 

 

 praktilisi tulemusi (pikemaajaliste koolituskavade puhul), mis saavutatakse kodutööde 

tegemise ja nende tagasisidestamisega; 

 

 Liikumise Kodukant strateegia ellu rakendamise toetamist ja sellest tulenevalt 

pöörame koolitustel enim tähelepanu kodanikualgatusele ja maapiirkondade 

arendamisele.  

 

VISIOON 2020 
 

Kodukandi Koolituskeskus on maapiirkondade arengule ja maaelanikkonna vajadustele 

vastavaid õppimisvõimalusi ja nõustamisteenust pakkuv koolitus- ja nõustamiskeskus, 

mis hoiab sihtrühmi ja koolitajaid/nõustajaid kursis ajakohastatud valdkonnapõhise 

informatsiooniga. 

 

Eesti maapiirkondade elanikud on teadlikumad täiskasvanud õppijad, täienduskoolituse 

võimalused on neile kättesaadavamad ja nad tähtsustavad enesetäiendamist 

kodanikualgatuse ja ettevõtlikkuse teemadel. 

  

 



STRATEEGILISED EESMÄRGID 

 

EESMÄRK: Kodukandi Koolituskeskus on täiskasvanute koolitusasutus, mis pakub 

maapiirkondade arengust ja maaelanike õppimisvajadustest lähtuvaid tööalaseid ja 

vabahariduslikke koolitusi ning nõustamisteenust. 
 

 Alaeesmärgid:  

 Koolituskeskus on välja arendanud uued teenusepaketid ja leidnud uusi sihtrühmi. 

 Koolituskeskus on välja töötanud ja pakub e-õppel põhinevaid koolituskavasid ning 

aidanud kaasa digikultuuriga seotud infokirjaoskuse arenemisele maaelanikkonna 

seas.   

 Koolituskavad ja nõustamisteenus põhinevad süsteemsel valdkonna vajaduste 

analüüsidel ning tellijate tagasisidel.  

 Koolitustegevuse korraldamise aluseks on elukestva õppe, täiskasvanuhariduse 

korralduse ja andragoogika põhimõtted. 

 

EESMÄRK: Kodukandi Koolituskeskus on Kodukandi koolitus- ja arendusprojektide 

elluviija, toetades seeläbi Liikumise Kodukant eesmärkide elluviimist ja Eesti inimvara 

arengut. 

 

Alaeesmärgid:  

 Kodukandi Koolituskeskus on aidanud kaasa koolitus-, õppimis- ja 

nõustamisvõimaluste kättesaadavuse parandamisele maapiirkondades. 

 Kodukandi Koolituskeskus on projektide ja/või muude arendustegevuste raames 

koostanud ja levitanud avalikult kättesaadavaid õppematerjale ja metoodikaid, 

toetades täiskasvanud õppijate võimalusi elukestvaks õppeks.  

   

EESMÄRK: Kodukandi Koolituskeskus on koolitus- ja nõustamiskeskus, mille 

juhtimine on läbipaistev ja jätkusuutlik.  

   

Alaeesmärgid:  

 Koolituskeskuse koolitajate ja nõustajate võrgustik on laienenud ning pakutakse nii 

koolitus- kui ka nõustamisteenust.  

 Koolitajate ja nõustajate võrgustik on motiveeritud koostööks koolituskeskusega, nad 

on kaasatud arendustegevusse ja neid hoitakse kursis ajakohastatud valdkonnapõhise 

informatsiooniga. 

 Kodukandi Koolituskeskuse õppekavad omavad koolitusluba. 

 


