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SISSEJUHATUS JA METOODIKA
Käesoleva uuringu viis OÜ Teravik läbi Eesti Külaliikumise Kodukant tellimusel Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse toel teostatava projekti „Külavanemate institutsionaalse koostöömudeli
väljatöötamine kohalikele omavalitsustele“ raames. Projekti rahastati kohaliku ja regionaalse
arendusvõimekuse meetme raames ja selle eesmärgiks on aidata kaasa haldusreformijärgselt
omavalitsustes teadliku ja mõjusa koostöö loomisele külavanematega.
Uuring teostati 2017. aasta maist detsembrini. Uuringu raames viidi läbi kolme sihtrühmaga
(külavanemad, külaseltside esindajad ja omavalitsuste esindajad) kvantiteetküsitlus ning ka
kvaliteetküsitlus viies geograafilises piirkonnas toimunud üritustel1. Kokku koguti 266 külavanemate,
136 külaseltside esindajate ja 41 omavalitsuste esindajate vastust kvantitatiivsele veebiküsitlusele.
Kvaliteetuuringu intervjuudes osales 37 inimest. Seejuures on osad kvantiteet- ja kvaliteetküsitlusele
vastanud inimesed kattuvad.
Uuringu analüüsi eesmärgiks oli:






Selgitada välja, millised on külavanemate tänane roll ja ülesanded kogukonnas ja milline on
suhestumine külavanema rolli täitmisel omavalitsustega.
Analüüsida külavanemate rolli dünaamikat lähtuvalt haldusreformist.
Analüüsida külavanemate ootusi ja vajadusi oma kogukonna esindamisel.
Anda Tellijale soovitusi ja sisendit külavanemate statuudi juhendmaterjali loomiseks.
Uuringu analüüsi alusel uuendatakse külavanemate statuudi juhendmaterjali ja viiakse läbi
koolitused omavalitsusasutuste (KOV) ametnikele külavanemate statuudi rakendamiseks.

Kõik uuringu ja selle analüüsi käigus väljatöötatud materjalid kuuluvad tellijale, st Kodukandile.
UURINGU METOODIKA
Uuringu valim moodustati koostöös Eesti Külaliikumisega Kodukant külavanemate andmebaasi ja
külaseltside ning omavalitsuste kontaktide alusel. Küsitlused valmistas ette OÜ Teravik ning levitas
peamiselt Kodukant.
Kvantitatiivne küsitlus viidi läbi kolmes sihtrühmas, millest suurima moodustasid külavanemad (266
vastust), teise külaseltside esindajad (136 vastust) ja väikseima omavalitsuste esindajad (41 vastust).
Küsitluse jagamisel ei seatud piiranguid ning osaleda võisid kõik nimetatud sihtrühmadesse kuulunud
isikud. Seejuures kaeti küsimustikuga geograafiliselt kõik maakonnad.
Kvaliteetuuringu valim moodustus Kodukandi piirkondlikel kogemuspäevadel ja Saaremaa Külade
Kärajatel osalenud inimestest ning oli geograafiliselt ja rolliliselt mitmekülgne. Osalesid inimesed 14st
maakonnast ja esindatud olid erinevad külaeluga seotud rollid (peamiselt külavanemad ja seltside
esindajad, aga vähesel määral ka Kodukandi ja omavalitsuste esindajad). Mitmed intervjueeritud
inimesed olid korraga mitmes rollis.
Küsitlusele oli tellija ette andnud kaetavad teemavaldkonnad:


Külavanemate rolli kaardistus kogukonnas ja suhtluses omavalitsustega.

I piirkond – Saaremaa, Läänemaa, Hiiumaa
II piirkond – Harju-, Rapla-, Järvamaa
III piirkond – Viljandi-, Tartu-, Pärnumaa
IV piirkond - Valga-, Võru-, Põlvamaa
V piirkond - Ida-Viru-, Lääne-Viru-, Jõgevamaa
1
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Senised kogemused ja praktikad külavanemate rolli täitmisel.
Külavanemate vajadused külavanema rolli täites.
Omavalitsuste valmisolek külavanematega koostööks ja selle seaduslikud alused.
Haldusreformist tulenevad võtmeteemad KOV ja kogukonna koostöös.

Sellest lähtuvalt moodustati küsitluse üldstruktuur teemaplokkidena, mis olid üldjoontes kõikides
küsitlustes samad, v. a juhul kui mõni teemaplokk polnud küsitluse valimit arvestades kohalduv.
Küsitluse teemaplokid olid järgmised:








Üldandmed
Külavanema roll
Suhe kogukonnaga
Koostöö külaseltsiga
Koostöö omavalitsusega
Külavanemate omavaheline koostöö
Tulevikuperspektiivid

Kvantitatiivküsitlused toimusid virtuaalselt Google Forms keskkonnas, kuid külavanemate küsitlust
jagati ka paberkujul Maapäeval ning paberil laekus 39 vastust, mis hiljem sisestati virtuaalsesse
keskkonda. Kvantitatiivuuringu küsimused olid esitatud valikvastustena, kusjuures lähtuvalt
küsimusest oli võimalik valida vaid üks või siis mitu vastust. Valikvastuste koostamisel lähtuti
koostamise hetkeks läbiviidud kvaliteetintervjuudes kogutud andmetest. Küsitletutele anti sisuliste
küsimuste juures ka võimalus lisada omapoolne vastus ning küsitluse lõpus oli võimalik lisada
täiendavat vabas vormis informatsiooni ootuste ja hirmude kohta ning anda üldisemat tagasisidet.
Kvaliteetküsitlused viidi läbi struktureeritud intervjuu vormis. Intervjuud viidi läbi vaba vestlusena,
mille käigus esitas intervjueerija aeg-ajalt suunavaid küsimusi. Intervjuude küsimustik koostati
lähtuvalt tellija lähteülesandest. Osaliselt kasutati Rivo Noorkõivu 2016. aasta uuringu “Külavanemate
mudel, selle kasutus ja dünaamika” küsimustikku, mida projekti eesmärkidest lähtuvalt oluliselt
täiendati.
Küsitlusvormid on esitatud käesoleva uuringu lõppdokumendi lisana.
ANALÜÜSI METOODIKA
Ennekõike püüti analüüsi käigus kaardistada üldised suundumused ja tuua välja olulisemad
tähelepanekud. Kvantitatiivse uuringuosa analüüsid on esitatud sihtrühmast lähtuvalt eraldi (st
külavanemate, seltside ja omavalitsuste küsitlus eraldi) ning sellele täiendavalt on koostatud
kvantitatiivküsitluste võrdlev analüüs. Analüüsid on üles ehitatud teemaplokkide kaupa ning lisatud on
diagramm või kaart, mille juures on lühike kommentaar, mis toob esile antud küsimusega seonduvad
põhisuundumused. Võrdleva analüüsi diagrammid, kaardid ja kommentaarid on esitatud
sihtrühmaüleselt ning annavad ülevaate ja pakuvad sihtrühmade vastuste võrdluse. Analüüsidele
lisatud üldkokkuvõte toob esile olulisemad teemad ning uuringu läbiviija esitab nende kohta omapoolse
lühikokkuvõtte ja hinnangu.
Kvaliteetanalüüs täiendab ja rikastab teisi analüüse. Esile toodi läbivad teemad ning olulisemad
kommentaarid, mis aitavad paremini mõista inimeste hoiakuid küsitluse teemade ja konkreetsete
küsimuste osas. Ka kvaliteetküsitluse analüüsile on lisatud parema ülevaate saamiseks lühikokkuvõte.
Seejuures on kvaliteetanalüüsile sarnaselt toodud andmematerjali rikastamiseks välja tsitaadid ja
tähelepanekud ka kvantiteetküsitluste vabavormilistest vastustest.
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Analüüside põhjal koostati koondülevaade, milles tulevad välja ka soovitused külavanemate statuudi
juhendmaterjali uuendamiseks, külaelu toimimise mudeli osas ja ka võimalikeks külaelu arengut
toetavateks koolitusteks.
UURINGU KOKKUVÕTE
Käesolev peatükk annab ülevaate uuringus kõlama jäänud tendentsidest, külavanema rollist, suhetest
kogukonna, seltside ja omavalitsustega ning uutest vajadustest haldusreformi kontekstis. Peatükis
toodud muljed ja hinnangud põhinevad uuringu analüüsitulemuste kokkuvõtetel.
Küsitlusele vastanud külavanemad ja külaseltside esindajad olid enamasti pikemaajalise kogemusega.
Ühest küljest on see mõistetav, sest külaelu edendamisega on külavanemate ja külaseltside vormis
tegeletud juba paarkümmend aastat ning külarollid on võrdlemisi püsivad. Samas võib see ka näidata
seda, et Kodukandil on väljakujunenud kontaktide võrgustik, milles info liigub ja kogemuspäevade
toimumist ja kvantiteetküsitlust puudutav teave ei pruukinud jõuda viimasel ajal ametisse asunud
külavanemate ja seltsideni.
Sarnaselt Rivo Noorkõivu 2016. aasta uuringule “Külavanemate mudel, selle kasutus ja dünaamika”
kinnitab ka käesolev uuring, et Eestis on arvukalt piirkondi, kus eksisteerivad nii külavanemad kui ka
külaseltsid, kuid mõnedes piirkondades on traditsiooniliselt kasutusel vaid üks mudelitest. Pärnu
maakond paistab silma külavanemate vähesuse ja seltside rohkusega. Kagu-Eestis Põlva ja Võru
maakonnas on pigem levinud külavanemate roll ja külaseltse on nendes piirkondades vähem. Sellest
lähtuvalt ei ole küla esindajaks alati tingimata külavanem, vaid see võib olla ka külaseltsi liige, kes
sisuliselt esindab samuti külaelanikke ja nende huve. Seetõttu tasub mõelda võimalustele, kuidas
tagada külade esindatus ka külavanemate puudumisel ning millisel viisil on korrastatud ja määratletud
seesuguste külade esindajate rollid ning suhtluskanalid. Levinud ja toimiv külaseltsi ja külavanema
koostöömudel on see, et külavanem on külaseltsi juhatuses. Samas leidub ka praktikaid, kus külavanem
on teadlikult seltsi tegevusest kõrvale jäänud. Samas tundub, et seesuguseks rollide vormiliseks
eristamiseks ei ole otseselt põhjust ning pigem toimub koostöö paremini juhul kui külavanem on ka
seltsis aktiivselt tegev ja osaleb külaseltsi aruteludes.
Võrreldes külavanema ja külaseltsi rolli, tuleb välja, et külavanemal on selge esindusfunktsioon ja
kontaktisiku roll ja külaseltsid on loodud eeskätt rahastuse taotlemiseks ning ürituste korraldamiseks.
Seltside eeliseks on see, et nad saavad külaelu edendamisel luua suuremaid meeskondi ning jagada
vastutust. Külaseltsi loomisel tuleb koostada põhikiri ja seega on seltsi tulevane tegevusfookus ka
paremini läbi mõeldud. Samuti saavad seltsid valida eelisarendamiseks kitsama tegevusvaldkonna (nt
huviharidus) samas kui külavanem peab tegelema kõigega. Rollide määratlemisel soovivad
külavanemad suuremat kindlust, sest on ette tulnud seda, et neid valitakse külavanemaks, kuid
tegelikult ei ole selgust, mida või kuidas tegema peaks ning seesugune ebakindlus pärsib külavanema
aktiivset tegutsemist. Seega on hea kui omavalitsuses on kehtestatud statuut, mis toetub Kodukandi
poolt valmivale juhendmaterjalile ja külavanem on nimetatud materjalidega tutvunud. Küsitluse põhjal
ilmneb, et tuleb ette olukordi, kus juba kehtestatud statuuti ei uuendata või siis ei olda statuudi
olemasolust üldse teadlikud, mis vähendab oluliselt seesuguse dokumendi mõjukust ja kasulikkust.
Külade ja nende esindajate kaasamise osas on omavalitsustes ning külades erinev arusaam. Kui
omavalitsuste hinnangul kaasamine toimub ja toimib, siis külade esindajad tunnevad pigem, et neid
omavalitsuse otsustusprotsessidesse ei kaasata. Külade esindajad tajuvad, et omavalitsused kipuvad
olema külaelu edendamisel pigem passiivsed ning initsiatiiv peab tulema külade poolt. See tähendab,
et omavalitsused võiksid leida täiendavalt viise, kuidas külade esindajaid ja nende ettepanekuid
märgatavamalt ning arusaadavalt arvestataks ja ka rakendataks. Külade esindajate ettepanek
probleemi lahendamiseks on, et igas omavalitsuses võiks olla külaelu komisjon. Lisaks sellele kiidavad
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külade esindajad omavalitsusi, kus külaeluga tegelemine on ühe omavalitsuse ametniku selge ülesanne,
sest see hõlbustab tegevuste koordineerimist ja suhtlemist.
Hästi toimiva koostöömudelina kiidetakse külavanemate või siis külade esindajate ümarlaudu. Seal, kus
ümarlauad tegutsevad, ollakse nendega üldjoontes rahul ning seal, kus neid pole, igatsetakse nende
võimalikku mõju. Omavalitsustele on ümarlauad selgeks suhtlemis- ja kaasamisplatvormiks. Samas
tasub ka ümarlaudade loomisel ja haldamisel täpsustada seesuguse koostöökogu roll, ümarlauda
kaasatute sihtgrupp ning koostöö omavalitsusega, et vältida arusaamatusi ning tagada ümarlaudade
võimalikult hea ja tõhus toimimine. Ümarlaudade juures tasuks arvestada seda, et külade hääled ja
huvid oleksid esindatud parimal võimalikul moel, mis tähendab, et ümarlaudadesse võiks kaasata ka
seltside esindajaid. Uute omavalitsuste piires külade esindajate koostöövõrgustike loomine annab
olulise signaali, et külaelu teema on ka uues omavalitsuses oluline, mis on tähtis külaelu edendajate
aktiivsuse säilitamisel. See on oluliseks sammuks inimeste ääremaastumise hirmu maandamisel.
Koostöö kujundamise ja koordineerimise osas tunnevad külade esindajad, et initsiatiiv võiks tulla
omavalitsusest, omavalitsuste esindajad aga leiavad, et seda võiksid pigem korraldada külavanemad ja
külaseltsi esindajad ise. Seesugused ootused peaksid olema vastastikku paremini kommunikeeritud, et
saaks vastu võtta teadliku otsuse selles osas, kes peab võtma külaelu arendamisel vallas juhtohjad.
Külade esindajad soovitavad omavalitsuste esindajatele täiendavaid külade temaatika ning ka
kaasamisega seotud koolitusi. Seesuguste koolituste läbiviimine ja koordineerimine võiks nende
hinnangul olla Kodukandi ülesanne. Koolitusteemadeks võiksid olla statuudi ja külade esindajate
rollide, õiguste ja kohustustega seotud teemad, aga ka kaasav juhtimine ja külade aktiivsuse toetamine.
Väga heaks koolitusteemaks oleks ka heade praktikate ja lahenduste jagamine, sest küsitlusest selgus,
et tegelikult ei olda väga hästi teadlikud sellest, mis toimub teiste omavalitsuste ja maakondade külades.
Paljud külaelu toetavad head lahendused on juba erinevates paikades tegevuse ja praktika käigus välja
töötatud ning on oluline, et see teave jõuaks ka nende omavalitsuste, külade ja inimesteni, kes soovivad
külaelu arendada, kuid ei tea, kuidas seda edukalt teha. Kogemuste jagamise puudus tuli välja ka seoses
haldusreformiga, sest mitmed juba varem liitunud omavalitsustest pärit küsitlusele vastajad leidsid, et
varasemad liitumised on tegelikult läinud hästi. Ühtlasi nentisid nad, et sellest on saanud häid
õppetunde. Kahjuks ei ole need õppetunnid ja positiivsed kogemuslood jõudnud piisaval määral teiste
omavalitsuste, külade ja inimesteni, kes võiksid nendest õppida ja ka oma teadmatusest tulenevaid
hirme maandada.
Külade aktiivsuse toetamisel toovad külade esindajad välja tunnustamise tarvilikkust ning
tunnustamine on üks asi, mida oma vabatahtliku töö eest omavalitsuselt oodatakse. Seega peavad
omavalitsused leidma häid võimalusi, kuidas tagada külade esindajatele tunne, et nende vabatahtlik
tegevus külade hüvanguks on omavalitsuses hinnatud. Külade aktiivsete inimeste ja esindajate
tunnustamine võib väljenduda ka usalduses - mitmed külade esindajad väljendasid soovi ja võimekust
pakkuda erisuguseid valla teenuseid ise oma külas ja külamajas (sh nt raamatukogu, internetipunkt).
Selle üheks eesmärgiks on elu ja tegevusvõimaluste säilitamine koha peal, aga ka omavalitsuse selge
märk usaldusest külade ja nende elanike suhtes enda elu korraldamisel. Kohapealsete teenuste
pakkumine nõuab ilmselt ka täiendavaid toetusi.
Lisaks eelnimetatud rahastusküsimusele oli külavanemate jaoks oluliseks teemaks ka tegevuskulude
katmine. Omavalitsustes, kus see juba praegu toimub, oldi sellega rahul ning omavalitsustes, kus
tegevuskulutusi ei kaeta, sooviti, et see võiks nõnda toimida. Peamise külaeluga seotud
rahastusmurena toodi välja asjaolu, et see on liiga projektipõhine ja üritustekeskne ning ei toeta külade
stabiilset arengut. Seega sooviti paikades, kus otsesed külatoetused hetkel puuduvad kindlaksmääratud
toetusi, mis on mõeldud külade struktuuride käigushoidmiseks (nt seltsi raamatupidamine, külamaja
haldus) ja külale inventari soetamiseks.
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Olulise külaelu toetava punktina tõid küsitlusele vastajad välja, et erinevate osapoolte vahel peab
toimuma hea kommunikatsioon ning koostöö, sest sellisel juhul saavad küsimused vastuse ja
probleemid lahendatud või vähemalt arutatud. Loodetavasti on ka käesolev uuring üheks vahendiks,
mis hõlbustab erinevate osapoolte teineteisemõistmist, erinevatel tasanditel külaelu arendamiseks
tarvilike otsuste tegemist, rollide täpsustamist ning koostöölist tulevikusammude kavandamist.
SOOVITUSED
● Statuudiga kirjeldada selgemalt külavanema roll, vastutus, õigused ja kohustused. Igas
omavalitsuses võib statuudi sisu vastavalt kohalikule kontekstile veidi erineda, kuid ühtne üleeestiline juhendmaterjal, mis põhineb toimivate külade näidetel, annab külavanema rolli
selgust ja toetab külavanema aktiivsemat tegutsemist.
● Laiendada Kodukandi kontaktvõrgustikke, et tagada ka uute aktiivsete külaedendajate
kaasatus ning üle-eestiline ühtlasem katvus.
● Hea mudel on kui külas toimetavad külavanem ja külaselts koostöös. Külavanemal on selge
esindusfunktsioon ja kontaktisikuroll, külaseltsil on tugev meeskond ja selge juriidiline vorm, et
rahastusi taotleda ja tegevusi ellu viia. Suhtlemist kohaliku omavalitsusega ja rahastajatega
lihtsustaks see kui külaseltsi juhatuse esimees oleks samal ajal ka külavanem.
● Külavanemate puudumisel või passiivsusel tagada KOVi poolt ka seltside esindajate kaasatus
külaelu puudutavates aruteludes, otsustusprotsessides ja suhtlusvõrgustikes.
● Soovitada statuudis külavanemate/külade esindajate ümarlaudu kui toimivat KOVi ja külade
koostöömudelit. Täpsustada statuudiga ümarlaua või koostöökogu ülesanded, soovituslik
kooskäimise tihedus ja kaasatute sihtgrupp.
● Ümarlaudade soovituslikud teemavaldkonnad: külade murede ja ettepanekute koondamine
ning nende edastamine omavalitsustele, koostöövõimalused (sh ühised projektid, külaülesed
sündmused), vallapoolne info jagamine küladele ja külade esindajate küsimustele vastamine,
mentorlus värskematele külade esindajatele ning kogemuste jagamine.
● Uutes omavalitsustes võtta võimalikult ruttu ette uute koostöövõrgustike loomine ja kutsuda
kokku külaelu ümarlaud. See on tähtis külaelu edendajate aktiivsuse säilitamiseks, hirmude
maandamiseks ja uute koostöösidemete sõlmimiseks.
● Anda külavanemate statuudi juhendmaterjaliga selge sõnum, kes on külavanemate koostöö
initsiaator ja kokku kutsuja, et vähendada vastutuse lükkamist teisele osapoolele ja sellest
tulenevat segadust.
● Anda külavanemate statuudiga omavalitsustele soovitus määrata külaelu valdkond ühe
konkreetse ametniku tööülesannete hulka ning moodustada volikogu juurde külaelu
teemadega tegelev komisjon.
● Külaliikumine Kodukant võiks eestvedada külaelu edendamise teemalist koolitusprogrammi
omavalitsuste ametnikele. Koolitusprogrammi sisu: statuudi koostamise juhendmaterjali
tutvustamine, küla esindaja roll, õigused ja kohustused, külade aktiivsuse toetamine, kaasav
juhtimine, külaelu edendajate motiveerimine, toimivad koostöömudelid ja positiivsed
kogemuslood üle Eesti.
● Koguda kokku head praktikad juba varem liitunud omavalitsustest, mis tooksid näiteid, kuidas
on haldusreform külaelu edendamisele mõjunud ning jagada neid hästi kättesaadavas
formaadis.
● Anda uutele suurematele omavalitsustele häid soovitusi vabatahtlike külaelu edendajate
tunnustamiseks ja motiveerimiseks.
● Anda kohalikele omavalitsustele soovitus alustada läbirääkimisi osade avalike teenuste
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üleandmiseks külaseltsidele (nt raamatukogu, internetipunkt jms). Antud teema kohta on
ilmunud palju juhendmaterjale ja soovitusi EMSLilt ja KÜSKilt.
● Pakkuda statuudiga välja soovituslik külaelu rahastamismudel, mis annaks külade esindajatele
suurema kindlustunde külaelu edendamisel. Külade rahastusmudel võiks sisaldada külade
esindajate tegevuskulude katmist, külaplatsi/külamaja halduskulusid ning seltsi
raamatupidamiskulusid. Lisaks võiks küladel olla võimalik taotleda valla eelarvest
projektipõhiselt lisarahasid või toetust suuremate projektide omafinantseeringuks.
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KÜLAVANEMATE KÜSITLUSE ÜLDKOKKUVÕTE
Küsitluses osales külavanemaid 77st omavalitsusest, mis moodustab 42% kõikidest
haldusreformieelsetest valdadest, kaks vastajat on märkinud, et nad ei ole ametlikud külavanemad.
Üldiselt oli vastanute geograafiline jaotus ühtlane, kuid märgatav on vastajate madalam arv suuremate
keskuste lähedal (Tartu, Narva, Pärnu; erandiks Tallinn). Arvestades asjaolu, et paljudes
omavalitsustes külavanemaid pole või nende tegevus on pigem tagasihoidlik, siis on valimi ulatus
võrdlemisi esinduslik.
Küsitlusele vastas kokku 266 külavanemat, kellest enam kui pooled (59,8%) on vanemad kui 50 aastat.
Suhteliselt noori, st kuni 35-aastaseid külavanemaid oli pigem vähe (6%). Samuti oli küsitlusele
vastanud külavanemate hulgas märgatav nende kogemus - enam kui pooled küsitlusele vastanud
külavanematest (51,1%) on enama kui 9-aastase tegutsemiskogemusega. Umbes viiendik (21,8%)
külavanematest oli väiksema kui 3-aastase kogemusega.
Ülekaalukalt olulisima tegevusmotivaatorina märgiti soovi külaelu arendada (80,1%). Isiklik põhjus
eneseteostuse või -arendamise moel oli nimetatud 19,1% juhtudest. Suurimaks väljakutseks peetakse
küla ühendamist ja probleemide lahendamist (41,7%). Samas oli jaotus väljakutsete kirjeldamisel
võrdlemisi ühtlane ning vastuste hulk teistegi väljapakutud vastuste osas (suhtlus vallaga, isikliku
eluga tasakaalu leidmine ja rahastuse otsimine) jaotus ühtlaselt 32-38% vahemikku. Kõige vähem
nimetati väljakutsena külaelu ja külaürituste korraldamist (22,6%).
Külavanema ülesannete kirjeldamisel pidas kaks kolmandikku vastanutest (66,9%) oluliseks küla ja
valla vaheliseks kontaktisikuks olemist. Sellele järgnesid pea pooltel kordadel nimetatud
esindusfunktsioon (47,7%) ja ürituste korraldamine (41,7%). Kui küla ühendamine, tegevuste
rahastamine ja tuleviku planeerimine leidsid nimetamist pisut enam kui kolmandikel juhtudest
(vastuste hulk vahemikus 35-37%), siis küla heakorra tagamist nimetati külavanema ülesandena pisut
enam kui viiendikel juhtudest (21,4%) ja sotsiaaljärelevalve osas näevad vastutust vähesed (8,6%)
Kuigi rolli määratlemise tavapäraseima viisina nimetati eelduspäraselt valla külavanema statuuti
(56,7%), siis seesuguse vormi ülekaal polnud nii suur kui võiks eeldada. Eksisteerib lahendusi, kus
külavanem tegutseb oma äranägemise järgi (36,5%) või pole rolli kuidagi määratletud (14,7%).
Täiendavaks võimaluseks on leping külaga või külaseltsi põhikiri. Lepingud vallaga on vastanute hulgas
pigem harvaesinevaks võimaluseks, moodustades vaid 7,5% vastustest.
Külavanemad ise hindavad külavanema rolli suhteliselt kõrgelt. 4-5 punktiga hindas seda 68,8%,
keskmise 3 punktiga hinnati külavanema olulisust 24,4% juhtudest. Hindega 1-2 hindas külavanemate
olulisust vaid 6,8% küsitlusele vastanud külavanematest. Rolli olulisuse hinde aritmeetiline keskmine
oli vastanute hulgas 5-palli süsteemis 3,95.
Küsitlusele vastanud külavanemad tegutsevad külades, mille elanike arv jääb üldjoontes vahemikku
21-100 inimest (58,3%). Enam kui 200 elanikuga külad olid esindatud 12,8% juhtudest ning vähema kui
20 inimesega külad 10,5% juhtudest. Enamasti käiakse koos 2-3 korda aastas (37,2%). Populaarsuselt
järgmiseks variandiks olid kokkusaamised kord aastas (21,8%), millele järgnes võrdlemisi väikese
vahega variant 4-6 korda aastas (18,8%). 36 külavanema külades (13,5%) regulaarselt koos ei käida.
Külaelanike aktiivsuse hindamisel hinnati 5 palli skaalal kõrgemaks külaelanike aktiivsust külaüritustel
osalemisel kui küla arendamisel ning vastusevariantide aritmeetiliste keskmiste erinevus ulatus pea
poole punktini (täpsemalt 0,42, vastavalt osalemise aktiivsus 3,13 ja arendamise aktiivsus 2,71).
Mõlemal juhul oli populaarseimaks hinnanguks “3” ning äärmused pigem harvaks vastusevariandiks.
Üldiseks arvamuseks oli see, et külavanema roll on külarahva aktiivsuse toetamisel pigem oluline
(aritmeetiline keskmine 3,88) ning üle keskmise (hindega “4” või “5”) hindas külavanema rolli olulisust
külarahva käivitamisel 68,8% vastajatest. Toetavate tegevustena nähakse eeskätt aktiivset suhtlemist
külarahvaga (59,4% vastanutest), millele järgnesid väikese vahega külaelanike kaasamine otsuste
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tegemisse (57,5%) ja külaürituste järjepidevuse ning toimimise tagamine (53%). Samas nimetati 92
juhul (34,2%) ka külainimeste tegevustesse kaasamise olulisust.
Külaselts või mõni muu küla arendamisega tegelev ühendus (seltsing, MTÜ) on olemas 72,6%
küsitlusele vastanud küladest. Seejuures tuntakse, et külaseltsi olemasolust on külavanemal abi, seda
kinnitas koguni 86,5% külavanematest, mis on oluliselt rohkem kui külade arv, kus seltsid on olemas.
Enim levinud külavanema ja külaseltsi koostöövormiks on variant, kus külavanem on külaseltsi
eestvedaja ja kuulub juhatusse (44%). 55 juhul (20,7%) on külavanem seltsi liige ja toimub hea koostöö.
Muud koostöövormid on pigem harvad. Koostöö puudumist nenditi vaid kahel juhul (0,8%).
Külaseltsi peamise rollina on enam kui pooltel juhtudel nimetatud rahastustaotluste kirjutamist ja
haldamist (54,5%) ning külaelanikele ürituste korraldamist (53,8%). Väikese vahega järgnevad nendele
rollidele külamaja või külaplatsi haldamine (46,2%) ja küla ühistegevuste koordineerimine (45,1%). Küla
heakorra tagamist ning huviringide korraldamist nimetatakse vähematel juhtudel. Muu
vastusevariandina on kolmel korral välja toodud variant, kus külaselts on küll olemas, kuid tegelikult
ei täida seatud eesmärki, mistõttu roll puudub.
Külavanemate suhtlus omavalitsustega toimub ehk mõnevõrra üllatavalt peamiselt ümarlaudade
vahendusel (48,1%). Arvukalt on välja toodud ka asjaolu, et suhtlus toimub enamasti külavanema
initsiatiivil (40,6%). Valla infokirjad on kasutusel 95 juhul (35,7%). Suhtluse puudumist on väidetud vaid
7 korral (2,6%). Probleemina on esile toodud, et suhtlus pole piisavalt järjepidev ning sageli
aktiviseerub enne kohalike omavalitsuste valimisi.
Valla peamise toena külavanematele nähakse ära kuulamist (71,8% vastanutest). Külavanemate
kohtumiste ja arutelude korraldamist märgivad 30,1% vastanutest ning rahalist tuge nimetavad 25,2%
vastajatest. Tähelepanuväärne on asjaolu, et peaaegu veerandi küsitlusele vastanud külavanemate
hinnangul vald nende tegevust ei toeta (23,7%), Külaelu rahastamine toimub seejuures üldjuhul läbi
valla eelarvemenetluse (53,4% vastanutest). Lisaks on populaarne küla arendusprojektidele
omafinantseeringu tagamine (43,6%). Iga-aastane kindlaksmääratud külatoetus eksisteerib 78 vallas
(29,3% vastanutest). Külavanema tegevuskulusid kompenseeritakse 21 juhul (7,9%).
Otsuste tegemisse on külavanemad kaasatud peaasjalikult ümarlaudade vahendusel (45,1%). Umbes
kolmandik vastanutest on välja toonud kaasamise otseselt küla puudutavates küsimustes (36,1%) ja
külavanema ettepanekute menetlusse võtmist (32,7%). Külavanemad on omavalitsuse töösse
aktiivsemalt kaasatud (nt komisjonide kaudu) pea viiendikul juhtudest (18,8%). Pea kolmandikul
juhtudest (31,2%) on nenditud, et külavanemaid valla otsuste tegemisse ei kaasata. Täiendavalt on
mõnel korral esile toodud probleem, et külavanemate rolli soovitakse politiseerida, mille tulemusel ei
saa külavanematelt valla otsuste juurde tegelikku külaelu puudutavat sisendit.
45,9% vastanutest on märkinud, et külavanemate kohtumised toimuvad vajadusel, umbes viiendik
vastajatest (21,1%) on märkinud, et kohtumised toimuvad regulaarselt. Neid ei toimu kolmandikul
juhtudest (33,1%). Külavanemate hinnangul võiksid kohtumised toimuda pigem regulaarselt ning
ülekaalukas osa külavanematest (71,8%) sooviks kohtuda teiste külavanematega enam kui korra
poolaasta jooksul.
Külavanemate piirkondlike kohtumiste rollina tuuakse esmajärjekorras välja, et need aitavad
lahendada sarnaseid probleeme ja küsimusi (65,4% vastanutest) ning pakuvad hea võimaluse valla ja
külade teabevahetuseks (65%). Pisut vähematel, kuid siiski enam kui pooltel kordadel on nenditud, et
kohtumised loovad piirkondlikku ühtsust ja edendavad külaelu (53,8%). Täiendavalt on ühel korral
lisatud, et piirkondlikest kohtumistest on enim kasu juhul kui külad on sarnased (nt hajakülad vs
aleviku tüüpi külad) või tegeletakse konkreetsete probleemküsimustega.
Suurem osa külavanematest (51,1%) ootab, et külavanemate koostööd korraldaksid omavalitsused. 80
juhul (30,1% vastustest) on leitud, et seda peaks tegema külavanemad ise. 42 korral (15,8%) on arvatud,
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et seda võiks teha mittetulunduslik katusorganisatsioon või ühendus.
Praegusel hetkel tunnevad külavanemad enim puudust külaelu arendamiseks mõeldud rahastusest
(46,6%) ja külarahva aktiivsusest külaüritustel osalemisel (44,4% vastanutest). Umbes kolmandik
vastanutest on lisaks nimetanud puudust suuremast selgusest külavanema rolli osas, külarahva
toetusest külaelu eestvedamisel ja omavalitsuse aktiivsusest külavanematega suhtlemisel.
Haldusreformiga seotud muudatuste osas ilmneb külavanemate suur tulevikuga seotud ebaselgus
suurima hulga vastuseid kogus variant, et praegusel hetkel ei oska midagi öelda (36,1%). Umbes
kolmandiku vastanute poolt valiti veel variandid, et külavanema roll muutub küla eest seismisel
olulisemaks (34,6%) ja et olulisemaks muutub ka külade omavaheline koostöö (32,3%). See tähendab,
et külavanemad tunnevad, et haldusreformijärgselt tuleb ise rohkem ära teha. Seejuures peetakse
külavanema rolli reformijärgseltki oluliseks ning olulisuse hinde aritmeetiline keskmine viie palli
süsteemis on 3,92 (mis on küll pisut madalam kui hinnang hetkeolukorrale).
Külavanemate vastutuse kasvamise hindamisel annab taaskord tooni ebaselgus, 38% vastajatest ei
oska praegusel hetkel öelda, kas külavanemad peaksid võtma suurema vastutuse või mitte. Teiseks
enim valitud vastuseks (28,2%) oli variant, et külavanem peab võtma suurema vastutuse külaelu ning
külade koostöö edendamisel. Seejuures enam kui pooled küsitlusele vastanud külavanematest (56,8%)
oleksid valmis võtma suurema vastutuse (28,9% oleks valmis seda kindlasti tegema, 27,1% teeksid seda
lisarahastuse korral ning lisaks 1,9% oleksid valmis seda tegema vastavalt vajadusele).
Külavanema ootuste osas toodi enam kui pooltel juhtudel välja soovi selguse osas külaelu rahastamisel
(54,9%). Täiendavalt soovitakse näha toimivat külaelu komisjoni (45,9%) ja oodatakse, et vald pööraks
külaelu edendamisele rohkem tähelepanu (41,7%) ning et külavanema roll oleks täpsemalt reguleeritud
(41,7%). Vabas vormis kirjeldati peamiselt haldusreformiga seotud hirme, millest olulisemaks teemaks
oli ääremaastumise küsimus. Seejuures on olulisemateks murekohtadeks valdade pindalade
suurenemine aga ka võimalikud linnakesksemad volikogud. Teiseks oluliseks murekohaks on külaelu
rahastamise võimaliku vähenemisega seotud küsimused.
Lühidalt kokku võttes näevad külavanemad ise enda rolli ka haldusreformijärgselt tänase rolliga
võrdlemisi sarnasena ning olulisel kohal on külaelu arendamise teema. Samas on see seotud ka
suurima haldusreformiga seotud hirmuga, et omavalitsused keskenduvad rohkem vallakeskustele,
toimub ääremaastumine, mistõttu külaeluga enam vallavalitsuse tasandil senises ulatuses ei tegeleta.
Teiseks oluliseks mureks on ebakindlus külaelu rahastamise küsimustes. Külaelu edendamine vajab
finantsvahendeid, mistõttu ollakse mures, kas uutes suuremates omavalitsustes neid ikka piisavalt
jätkub ning selle paremaks hoomamiseks oleks vahendite jagamise selged alused oluliseks abiks.
Külavanemad näevad, et uuenenud keskkonnas on olulisel kohal nii külade kui ka külavanemate
omavaheline koostöö, mistõttu nähakse haldusreformijärgselt olulist rolli külavanemate regulaarsetel
kokkusaamistel. Ühest küljest aitavad need hõlpsamini lahendada sarnaseid muresid ja probleeme,
teisalt aga tuua esile külaeluga seotud probleeme ja neid ka omavalitsuste esindajatega arutada.
I TEEMAPLOKK – ÜLDANDMED
Kokku osalesid küsitluses külavanemad 77st vallast ja 15 maakonnast (st esindatud olid kõik
maakonnad). Haldusreformieelsest 183 vallast sai küsitlusega kaetud 42%, mis on võrdlemisi esinduslik
valim, eriti arvestades asjaolu, et päris paljudes omavalitsustes külavanemaid ei ole.
Üldiselt oli maakonnas valdade esindatus kõrge, ületades pea pooltel juhtudel (7 korral) 50% piiri. Kõige
parem esindatus oli Järva maakonnal, kus vastanuid oli 11st vallast 7 (72,7%). Kõige kehvemini olid
esindatud Pärnu maakond (2 valda 17st, 11,8%), Tartu maakond (3 valda 18st, 16,7%) ja Võru maakond (2
valda 12st, 16,7%).
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Kokku vastas küsitlusele 266 inimest. Enim vastanuid oli Harju maakonnast (41 vastajat, st 15,4%
kõikidest vastustest), järgnesid Saare maakond (34, 12,8%) ja Rapla maakond (32, 12%). Valdadest oli
enim vastuseid Märjamaa vallast (11) ja Lääne-Saare ning Noarootsi vallast (10).
Üldiselt oli vastanute geograafiline jaotus ühtlane, kuid märgatav on küsitlusele vastanute võrdlemisi
madal arv suuremate keskuste lähedal (Tartu, Narva, Pärnu). Erandiks on siinkohal Tallinna linn, mida
ümbritsevatest valdadest ei laekunud vastuseid vaid Harku ja Viimsi vallast.
Viis vastanut (1,9%) ei olnud enda tegutsemisvalda märkinud.
Vald

Vastuseid

Anija vald

5

Jõelähtme vald

6

Kernu vald

3

Kiili vald

1

Kuusalu vald

9

Raasiku vald

1

Rae vald

3

Saku vald

8

Saue vald

5

Käina vald

4

Pühalepa vald

1

Aseri vald

1

Kohtla vald

7

Lohusuu vald

1

Lüganuse vald

2

Sonda vald

1

Vaivara vald

4

Pajusi vald

1

Pala vald

1

Tabivere vald

1

Torma vald

2

Ambla vald

4

Imavere vald

1

Järva-Jaani vald

3

Osalus
maakonnas

Osalus
küsitluses

9 valda 17st
(52,9%)

41 vastust 266st
(15,4%)

2 valda 4st
(50%)

5 vastust 266st
(1,9%)

Ida-Viru maakond

6 valda 15st
(40%)

16 vastust 266st
(6%)

Jõgeva maakond

4 valda 10st
(40%)

5 vastust 266st
(1,9%)

Järva maakond

8 valda 11st
(72,7%)

27 vastust
266st (10,2%)

Maakond

Harju maakond

Hiiu maakond
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Kareda vald

4

Koeru vald

3

Koigi vald

1

Paide vald

9

Türi vald

2

Lääne-Nigula vald

5

Martna vald

3

Noarootsi vald

10

Ridala vald

5

Rakvere vald

2

Rägavere vald

1

Tamsalu vald

1

Vihula vald

5

Vinni vald

2

Mikitamäe vald

3

Orava vald

1

Põlva vald

9

Räpina vald

1

Valgjärve vald

1

Veriora vald

2

Värska vald

6

Are vald

2

Häädemeeste vald

1

Juuru vald

1

Kehtna vald

6

Kohila vald

5

Märjamaa vald

11

Rapla vald

6

Vigala vald

3

Kihelkonna vald

2

Lääne maakond

3 valda 9st
(33,3%)

22 vastust
266st
(8,3%)

Lääne-Viru maakond

5 valda 13st
(38,5%)

11 vastust 266st
(4,1%)

Põlva maakond

7 valda 13st
(61,5%)

23 vastust
266st
(8,6%)

Pärnu maakond

2 valda 17st
(11,8%)

3 vastust 266st
(1,1%)

Rapla maakond

6 valda 10st
(60%)

32 vastust
266st
(12%)
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Laimjala vald

2

Leisi vald

3

Lääne-Saare vald

10

Muhu vald

5

Mustjala vald

1

Orissaare vald

3

Pihtla vald

2

Valjala vald

3

Saaremaa vald

2

Luunja vald

1

Rõngu vald

9

Tähtvere vald

1

Otepää vald

7

Palupera vald

2

Sangaste vald

1

Karksi vald

6

Kolga-Jaani vald

1

Kõpu vald

1

Suure-Jaani vald

6

Viljandi vald

2

Vastseliina vald

3

Võru vald

1

Setomaa vald
Vastus puudub või
muu

1
5

Saare maakond
9 valda 13st
(69,2%)

Tartu maakond

Valga maakond

3 valda 18st
(16,7%)

3 valda 11st
(27,3%)

34 vastust
266st (12,8%)

11 vastust 266st
(4,1%)

10 vastust 266st
(3,8%)

Viljandi maakond

5 valda 9st
(55,6%)

15 vastust 266st
(5,6%)

Võru maakond

2 valda 12st
(16,7%)

5 vastust 266st
(1,9%)
5 vastust 266st
(1,9%)

15

Külavanemate uuring - "Külavanemate institutsionaalse koostöömudeli väljatöötamine kohalikele omavalitsustele“

Küsitluses osalenud külavanemate geograafiline paiknemine.

Küsitlusele vastanute hulgas olid ülekaalus pigem suurema kogemusega külavanemad, kusjuures
enama kui 13-aastase töökogemusega oli 75 vastanut (28,2% vastanutest) ja 61 vastanut 9-12-aastase
kogemusega (22,9%), mis tähendab, et kokku enam kui pooled küsitlusele vastanud külavanematest
(51,1%) on enama kui 9-aastase tegutsemiskogemusega. 72 vastajat (27,1%) märkis oma kogemuseks 48 aastat. 1-3-aastase tegevuskogemusega oli 41 vastanut (15,4%) ja kõige väiksema osa moodustasid
külavanemad, kes on tegutsenud vähem kui aasta 17 (6,4%). See tähendab, et väiksema kui 3-aastase
kogemusega külavanemate hulk valimis oli alla veerandi (21,8%). Seega on Eestis selgesti ülekaalus
kogenumad külavanemad, mis viitab külavanema rolli püsivusele, aga samas ka uute aktivistide ja
värske pilgu puudumisele.
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Küsitlusele vastanute hulgas oli ülekaalukalt enim üle 50-aastaseid külavanemaid, kokku 159 vastust
(59,8%). 36-50-aastaste segmenti jäi umbes kolmandik vastanutest (91 vastust, 34,2%). Suhteliselt
noori, kuni 35-aastaseid külavanemaid oli pigem vähe (16 vastust, 6%).
Ilmselt on see seotud asjaoluga, et külavanema tegevus eeldab teatavat kogemust ning sageli on
vanemad inimesed külakogukonnas tuntumad ja nende oskused külainimestele paremini teada,
mistõttu külavanema rollis eelistatakse üldjuhul näha elukogenumaid inimesi. Lisaks on siin selge seos
ka eelmisest küsimusest ilmnenud külavanema rolli püsivusega. Samas võib külavanemate keskmine
vanus olla isegi kõrgem kui sellest küsimusest selgub, sest tegu on veebiküsitlusega, mis jõuab
lihtsamini noorema generatsioonini.
II TEEMAPLOKK - KÜLAVANEMA ROLL

Küsimusele vastates sai valida mitu vastusevarianti ning protsendid kajastavad konkreetse variandi
valinud vastajate arvu. Enda tegutsemispõhjusena tuuakse peamiselt välja soovi külaelu arendada 215
vastanut (80,1% kõikidest vastanutest) ning seejärel pea pooltel juhtudel asjaolu, et keegi teine ei ole
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soovinud seda vastutust võtta (126 vastust ehk 47,4%). Sarnase valikuna on enam kui kolmandikul
juhtudel nimetatud ka seda, et neid on lihtsalt valitud või määratud (97 vastust ehk 36,5%). 51 juhul
(19,1%) on nimetatud külavanemana tegutsemise põhjusena isiklikku laadi motivatsiooni ehk soovi
ennast teostada ja arendada.
20 korral (7,5% kõikidest vastanutest) oli antud küsimuse juures kasutatud ka võimalust lisada täiendav
omapoolne vastus, mis pooltel kordadel oli tõlgendatav täiendava kommentaari (ja täpsustusena) juba
olemasolevatele vastusevariantidele (8 juhul külaelu arendamine, ühel korral kogukonna valik ja isiklik
motivatsioon). Kahel korral oli täiendavalt välja toodud külavanema rolli olulisust vahendajana küla ja
valla vahel ning samuti kahel korral külavanema olulisust küla liitjana. Korra oli öeldud, et soovitakse
külavanema rollist vabaneda ning samuti ühel korral nenditud seda, et ei olda ametlik külavanem.

Küsimusele vastates sai valida mitu vastusevarianti ning protsendid kajastavad konkreetse variandi
valinud vastajate arvu. Enda tegeliku rolli kirjeldamisel toodi enim välja seda, et ollakse küla
kontaktisikuks vallavalitsusega (179 vastust, 66,9%). Pea pooled vastanutest (127 ehk 47,7%) nimetasid
enda ülesandena küla esindamist. Enam-vähem võrdses mahus (35-42% vastanutest) märgiti
külavanema ülesandena külaürituste korraldamist, küla ühendamist, tuleviku planeerimist ja
rahastusvõimaluste leidmist. Küla heakorra ja sotsiaaljärelevalve tagamist nimetati pigem harvadel
juhtudel (vastavalt 57 vastust ja 21,4% ning 23 vastust ja 8,6%).
Antud küsimuse juures oli kasutatud võimalust täiendava omapoolse vastuse lisamiseks viiel juhul,
millest eripärasena tuli välja küla ajaloo uurimine ja jäädvustamine. Teised välja pakutud rollid
(korrakaitse, konfliktide lahendamine, töö pakkumine ja külale vajalike teenuste kättesaamise kontrolli
tagamine) on seotavad teiste juba nimetatud vastusevariantidega.
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Küsimusele vastates sai valida mitu vastusevarianti ning protsendid kajastavad konkreetse variandi
valinud vastajate arvu. Külavanemate ülesanded on vastanute hulgas enam kui pooltel juhtudel
määratletud vallas kehtestatud külavanemate statuudiga (151 vastust, 56,7%). Sellele järgneb
vastusevariant, mille kohaselt külavanem tegutseb oma parima äranägemise kohaselt (98 vastust,
36,5%). Enam-vähem võrdselt (vastavalt 70 ja 63 juhul) on nimetatud ülesannete määratlemise aluseks
kokkulepet külaga või külaseltsi põhikirja. Küsitlusele vastanud valdades on lepingud vallaga pigem
harvaks näiteks, moodustades vaid 7,5% vastustest (nimetatud 20 korral). 39 juhul (14,7%) on vastajad
öelnud, et nende vallas pole külavanema roll kuidagi määratletud.

Küsimusele vastates sai valida mitu vastusevarianti ning protsendid kajastavad konkreetse variandi
valinud vastajate arvu. Küsitlusele vastanud külavanemad peavad oma suurimaks väljakutseks küla
ühendamist ja probleemide lahendamist (111 vastust, 41,7% vastanutest). Teisel kohal on suhtlus
omavalitsusega ning küla esindamine (99 vastust, 37,2%). Sellele järgneb väljakutse isikliku elu, töö ja
külavanema rolli vahel tasakaalu leidmisel (92 vastust ehk 34,6%) ning küla tegevusteks ja arenguks
rahastuse leidmine (85 vastust ehk 32%). Külaelu ja külaürituste korraldamist nimetati vähem kui
veerandil juhtudel (60 vastust, 22,6%).
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Külavanema rolli hinnati viie palli skaalal, kus 1 tähistas väheolulist rolli ja 5 väga olulist rolli.
Külavanema rolli hinnatakse külavanemate seas pigem kõrgelt. 5 punktiga hindas külavanemate rolli
93 vastanut (35%), 4 punktiga 90 vastanut (33,8%) ehk kokku 4-5 punktiga 183 vastanut ehk 68,8%.
Keskmise 3 punktiga hinnati külavanema olulisust 65 juhul (24,4%).
Hinnang 2 anti küsitlusele vastanute hulgas 12 korral (4,5%) ja skaala madalaima hinnangu 1 andis
külavanema rollile vaid 6 vastanut (2,3%), mis tähendab, et külavanemate olulisust hindab alla keskmise
vaid 6,8% küsitlusele vastanud külavanematest.
Rolli olulisuse hinde aritmeetiline keskmine oli 3,95.
III TEEMAPLOKK - KOOSTÖÖ KÜLAGA

Üldiselt tegutsevad küsitlusele vastanud külavanemad külades, mille suurus jääb vahemikku 21-100
inimest (155 vastust, kokku 58,3%), kusjuures suurima segmendi moodustasid külad suurusega 51-100
elanikku (80, 30,1%) ja seejärel 21-50 elanikuga külad (75, 28,2%). 101-200 elanikuga külade esindajaid
oli 49 (18,4%). Eeldatult oli kõige väiksema arvuga küsitlusele vastanute hulgas äärmuste esindajaid
ning enam kui 200 elanikuga külad olid esindatud 34 vastanu poolt (12,8%) ning vähema kui 20
inimesega külad 28 juhul (10,5%).
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Suuremas osas külades käiakse koos 2-3 korda aastas, seda varianti esindas 99 vastanut (37,2%).
Populaarsuselt järgmine variant oli kokkusaamised kord aastas (58 vastust, 21,8%), millele järgnes
võrdlemisi väikese vahega variant 4-6 korda aastas (50 vastust, 18,8%). Taaskord olid eeldustele
vastavalt äärmuslikud variandid esindatud vähemate vastajate poolt ning koos ei käida 36 külavanema
külades (13,5% juhtudest) ja enam kui 7 korda kohtutakse aasta jooksul 23 külas (8,6%).

5 palli süsteemis hinnatuna (5 hindena “väga aktiivne” ning 1 “väheaktiivne”) hindas kõige enam
külavanemaid külaelanike aktiivsust küla arendamisel keskmiselt hindega “3” (115 vastust, 43,2%).
Arvukuselt teiseks vastuseks oli võimalus, et inimesed on külaelu arendamisel keskmisest pisut vähem
aktiivsed (hinne “2”) ning nõnda vastas küsitletutest 70 (26,3%). Keskmisest pisut aktiivsemaks
(hindega “4”) hindas külavanemate aktiivsust 48 inimest (18%).
Äärmused moodustasid vastustest 12,4% (33 juhtu) ning nendest eelistati ülekaalukalt varianti
“väheaktiivne” (hinne “1”), mida valiti 30 juhul (11,3%). Väga aktiivseks (hinne “5”) hinnati külaelanikke
vaid 3 juhul (1,1% vastustest).
Küsitlusele vastanud külavanemate hinnangu aritmeetiline keskmine külaelanike aktiivsusele külaelu
arendamisel oli seega 2,71 ehk siis keskmisest mõnevõrra madalam.
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Külavanemad hindavad oma külainimeste aktiivsust külaüritustel osalemisel samuti keskmiseks ning 5
palli süsteemis hinnatuna osutus vastanute hulgas populaarseimaks hindeks “3” (105 vastust, 49,5%).
Erinevalt külaelu arendamisest on siinkohal arvukuselt teiseks vastuseks see, et külaelanikud osalevad
külaüritustel keskmisest pisut aktiivsemalt (hinne “4”, 93 inimest, 35%). Keskmisest pisut vähem
aktiivsemaks (hinne “2”) hindas enda külaelanike osalemisaktiivsust 37 inimest (13,9%).
Äärmused moodustasid vastustest 11,7% (31 juhtu) ning nende jaotus oli külaelu arendamise
aktiivsusega võrreldes ühtlasem. Eelistati siiski pigem varianti “väheaktiivne” (hinne “1”), mida valiti 21
juhul (7,9%). Väga aktiivseks (hinne “5”) hinnati külaelanikke 10 juhul (3,8% vastustest).
Küsitlusele vastanud külavanemate hinnangu aritmeetiline keskmine külaelanike aktiivsusele
külaüritustel osalemisel oli seega 3,13 ehk siis keskmisest mõnevõrra kõrgem.
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Küsitlusele vastanud külavanemad peavad külavanema rolli külarahva käivitajana pigem oluliseks ning
5 palli skaalal, millel äärmused on “väga oluline” (hinne “5”) ja “väheoluline” (hinne “1”) osutusid
populaarseimateks vastusevariantideks just kõrgema hinnanguga segmendid. Hinnangu “5” andis
külavanema käivitavale rollile 75 vastanut (28,2%) ning populaarseima hinnangu “4” 108 inimest
(40,6%). See tähendab, et üle keskmise hindas külavanema rolli olulisust külarahva käivitamisel 183
inimest (68,8%).
Keskmiseks (hindega “3’) hindas külavanema rolli 64 inimest (24,1%). Selgesti väikseima osa vastustest
moodustasid rühmad, kes hindasid külavanema olulisust keskmisest madalamaks (hinde “2” andis 15
inimest, 5,6%) ja madalaima võimaliku hindega (“1”) hinnati külavanemate rolli külarahva käivitamisel
vaid 4 juhul (1,5%).
Küsitlusele vastanud külavanemate hinnangu aritmeetiline keskmine külavanema rolli olulisusele
külaelanike käivitamisel oli seega 3,88.

Külaelanike aktiivsust toetavad küsitlusele vastanud külavanemad eelkõige kolmel moel –
populaarseimaks variandiks oli aktiivne suhtlemine külarahvaga (158 vastust, 59,4% vastanutest),
millele järgnesid väikese vahega külaelanike kaasamine otsuste tegemisse (153 vastust, 57,5%) ja
külaürituste järjepidevuse ning toimimise tagamine (141 vastust, 53%).
Populaarsuselt järgmiseks vastusevariandiks oli külaelanikele sobivate rollide ja vastutuse
jagamine, mida valiti 92 juhul (34,2% vastustest). 22 korral (8,3% vastanutest) nenditi, et
külaelanike aktiivsuse tõstmine ei ole külavanema ülesanne.
10 korral (3,8%) kasutati võimalust lisada endapoolne täiendav vastus, mille juures toodi
vastusevariantidena välja enim tunnustamist ja toetamist (2 korral) ja teabe edastamist ning
nõustamist (2 korral). Täiendavalt toodi eraldi välja kaasamist seltside tegevusse ja juhtumipõhist
lähenemist. Toodi välja ka probleeme, et külaelanikud on passiivsed, mis ühel juhul tingitud
külaelanike kõrgest vanusest.
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IV TEEMAPLOKK - KOOSTÖÖ KÜLASELTSIGA

Külaselts või mõni muu küla arendamisega tegelev ühendus (seltsing, MTÜ) on olemas 72,6% (193
vastust) küsitlusele vastanud küladest ning see puudub 27,4% küladest (73 vastust).

Küsitlusele vastanud külavanemad tunnevad, et külaseltsi olemasolust on külavanemal abi ning seda
kinnitas koguni 86,5% külavanematest (230 inimest), mis on oluliselt (47 inimese võrra) rohkem kui
külade arv, kus seltsid on külavanemate kõrval olemas. Külaseltside abistavat rolli ei täheldanud 13,5%
vastanutest ehk 36 inimest.
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Enim levinud külavanema ja külaseltsi koostöövormiks on variant, kus külavanem on külaseltsi
eestvedaja ja kuulub ka juhatusse, moodustades pea pooled vastustest (117 juhtu, 44% vastustest).
55 juhul (20,7% vastustest) on külavanem seltsi liige ja toimib hea koostöö. Külavanem ei ole seltsi
liige, aga koostöö toimib 13 juhul (4,9%) ning koostöö puudumist on nimetatud kahel korral (0,8%).
Külaseltsi puudumist on antud juhul nimetatud 72 korral (27,1%). Täiendavalt on muude
vastusevariantide hulgas ühel korral esile toodud asjaolu, et külaselts on külas varjusurmas. Lisaks
sellele on vaba vastusevariandina nenditud kõikide osapoolte huvitust, mistõttu pole külas ei
külavanemat ega seltsi. Ühel korral on nenditud, et külas on küll seltsing aga kuna enam ei saa
sellega taotleda rahalist abi, siis pole sellest kasu. Ühel korral on välja toodud ka pakututest erinev
koostöö vorm, mille puhul pole külavanem seltsi eestvedaja, küll aga kuulub selle juhatusse.

Külaseltsi peamiseks rolliks on enam kui pooltel juhtudel nimetatud rahastustaotluste kirjutamist
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ja haldamist (145 vastust ehk 54,5%) ning külaelanikele ürituste korraldamist (143 vastust ehk
53,8%). Väikese vahega järgnevad nendele rollidele külamaja või külaplatsi haldamine (123 vastust
ehk 46,2%) ja küla ühistegevuste koordineerimine (120 vastust ehk 45,1%).
Täiendavalt on 98 juhul (36,8% vastanutest) välja toodud küla heakorra tagamist ja külaelanikele
huviringide korraldamist (49 vastust, 18,4%). Vastusevariant, et külaselts puudub on nimetatud 38
korral (14,3%).
Ette antud vastusevariantidele on täiendavalt lisatud variandid, kus kavandatud roll pole erinevatel
põhjustel saanud tegelikkuseks või siis roll puudub (3 korral). Lisaks on välja toodud spetsiifilised
eesmärgid – küla kooskäimise koha loomine, infotundide korraldamine vallavanema osavõtul ja ka
prügimajanduse korraldamine. Täiendavalt on ühel korral välja toodud, et külaseltsi rolliks on külas
“küünarnukitunde tagamine”.
V TEEMAPLOKK - KOOSTÖÖ OMAVALITSUSEGA

Külavanemate suhtlus omavalitsusega toimub mõnevõrra üllatavalt peamiselt ümarlaudade
vahendusel (128 vastust ehk 48,1% vastanutest). Arvukalt on välja toodud ka asjaolu, et suhtlus toimub
enamasti külavanema initsiatiivil (108 vastust ehk 40,6%). Valla infokirjad on kasutusel 95 juhul (35,7%).
Umbes veerandil juhtudest on välja toodud asjaolu, et suhtlus vallaga toimub vaid külaga seotud
küsimustes (66 korda, 24,8% vastanutest). 62 korral (23,7%) on sedastatud, et vallas on külaelu
edendamisega tegelev ametnik. Suhtluse puudumist on väidetud vaid 7 korral (2,6%).
Täiendavalt on välja toodud kahel korral asjaolu, et ümarlauad toimuvad vaid enne valimisi. Kahel
korral on näidatud ka külavanema isiklikku seost vallaga (volikogu liikmelisus). Eripäraseks
võimaluseks on see, et valla esindajad osalevad külaseltsi infotundidel. Variandiks on ka see, et suhtlus
toimub vastavalt vajadusele.
Ühel korral on esile toodud ka külavanemate rolli politiseerimise probleem, mida peetakse negatiivseks
näiteks. Vastuste hulgas on ka üks pikem selgitus, mida enda initsiatiivil suhtlemine tähendab: “tihti on
vaja ise teede olukorra parandamist nõuda ja elukeskkonna eest seista, viimastel aastatel enam ei tule
vallast meid puudutavate küsimuste osas arvamuse küsimist.”
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Valla peamine tugi seisneb küsitlusele vastanud külavanemate hinnangul ülekaalukalt külavanemate
ära kuulamises (191 vastust, 71,8% vastanutest). Külavanemate kohtumiste ja arutelude korraldamist
tuuakse esile 80 juhul (30,1% vastanutest) ning rahalist tuge nimetatakse 67 korral (25,2%). Viimasele
täiendavalt on 5 korral (1,9%) esile toodud seda, et vald toetab rahaliselt külaseltside tegevust.
Koolituste korraldamist on nimetatud 49 korral (18,4% vastanutest).
Ilmselt märgilise tähendusega on see, et peaaegu veerandi küsitlusele vastanud külavanemate
hinnangul vald nende tegevust ei toeta (63 vastust, 23,7%). Ka vabade vastuste hulgas nenditakse, et
vallapoolne tegevus on passiivne ja tegelik side puudub, erandkorras reageeritakse enne valimisi. Valla
esindajatega kohtumisi on nimetatud ka “jututubadeks”, millele tegelikku tegevust ei järgne.
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Külaelu rahastamine toimub üldjuhul läbi taotluse esitamise valla eelarve menetlusse (142 vastust,
53,4% vastanutest). Lisaks on populaarne valla poolt küla arendusprojektidele omafinantseeringu
tagamine (116 vastust, 43,6%). Iga-aastane kindlaksmääratud külatoetus eksisteerib 78 vallas (29,3%
vastanutest). Külavanema tegevuskulusid kompenseeritakse 21 juhul (7,9%). Lisaks sellele tuuakse veel
välja variandid, et toetatakse läbi MTÜde või siis tehakse seda projektipõhiselt. Tuuakse välja ka
külamajade halduskulude kompenseerimist valla eelarvest.
38 korral ehk 14,3% vastanutest on nenditud, et vald külaelu arendamist ei rahasta. 3 korral märgitakse,
et konkreetset rahastussüsteemi ei teata, kuna pole ise rahastust taotlenud.

Otsuste tegemisse on külavanemad kaasatud peaasjalikult ümarlaudade vahendusel (120 vastust, 45,1%
vastanutest). Ligikaudu kolmandik vastanutest on välja toonud ka võimaluse, et vald küsib külavanema
arvamust küla puudutavates küsimustes (96 vastust, 36,1%) ja et külavanema ettepanekud võetakse
menetlusse (32,7%). Külavanemad on omavalitsuse töösse aktiivsemalt kaasatud (nt komisjonide
kaudu) pea viiendikul juhtudest (50 vastust, 18,8%). Pea kolmandikul juhtudest (83 korral, 31,2%) on
nenditud, et külavanemaid valla otsuste tegemisse ei kaasata.
Muude vastuste hulgas tuuakse peamise murena taaskord välja külavanemate rolli politiseeritust, mille
tulemusel on ka arvamuse küsimine valikuline ning seda kasutatakse poliitiliste otsuste kinnitamiseks,
mitte tegeliku sisendi saamiseks. Lisaks sellele tuuakse välja, et kaasamine toimub vastavalt vajadusele.
Lisaks on kasutatud võimalust täiendavate kaasamisvõimaluste kirjeldamiseks: külavanem saab
esitada ettepanekuid valla arengukavasse, külavanemad on kutsutud osalema iga-aastasel valla
arenguseminaril.
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VI TEEMAPLOKK - KOOSTÖÖ TEISTE KÜLAVANEMATEGA

Külavanemate kohtumised toimuvad küsitlusele vastanud külavanemate valdades peamiselt vajadusel
(122 vastust, 45,9% vastanutest) ning umbes viiendikus (56 vastust, 21,1%) omavalitsustes toimuvad
kohtumised regulaarselt. Kolmandikul juhtudest (88 vastust, 33,1%) on nenditud, et külavanemate
kohtumisi ei toimu.

Külavanemate hinnangul võiksid kohtumised toimuda pigem regulaarselt ja võrdlemisi sageli ning
populaarseimateks vastusevariantideks oli võimalus, et need võiksid toimuda kord kvartalis või
tihedamalt (96 vastust, 36,1%) ning 2-3 korda aastas (95 vastust, 35,7%). See tähendab, et ülekaalukas
osa külavanematest (191 vastust ehk 71,8%) sooviks kohtuda teiste külavanematega enam kui korra
poolaasta jooksul.
52 korral (19,5% vastanutest) on külavanemad leidnud, et kohtumised võiksid toimuda korra aastas
ning 22 juhul (8,3%) nenditud, et kohtumised võiksid toimuda konkreetsete probleemide
lahendamiseks. Ainult üks inimene (0,4%) arvas, et seesuguseid kohtumisi pole vaja.
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Küsimusele vastates sai valida mitu vastusevarianti ning numbrid näitavad iga variandi populaarsust.
Külavanemate piirkondlike kohtumiste rollina tuuakse esmajärjekorras välja, et need aitavad lahendada
sarnaseid probleeme ja küsimusi (174 vastust, 65,4% vastanutest) ning pakuvad hea võimaluse valla ja
külade teabevahetuseks (173 vastust, 65%). Pisut vähematel, kuid siiski enam kui pooltel kordadest on
nenditud, et kohtumised loovad piirkondlikku ühtsust ja edendavad külaelu (143 vastust, 53,8%).
Kohtumiste inspireerivat ning motiveerivat mõju toodi välja 110 juhul (41,4%) ning 89 korral (33,5%)
leiti, et ümarlauad annavad külavanemate häälele piirkonnas suuremat kaalu. Eraldi on ühel korral
nenditud, et ümarlaudadest on kasu siis kui kohtuvad sarnase tausta või ühendava probleemiga
külavanemad, näiteks hajaasustusega ja alevikelaadsete külade ning nende külavanemate
taustsüsteemid võivad olla konstruktiivseks aruteluks liialt erinevad.
Külavanemate kohtumiste mittetoimumist on antud küsimuse juures nimetatud 42 korral (15,8%) ja 9
korral (3,4% vastanutest) on leitud, et külavanemate kohtumised kulutavad asjatult külavanemate niigi
nappi aega.
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Küsitlusele vastanud külavanematest suurem osa (136 vastust, 51,1%) ootavad, et külavanemate
koostööd korraldaksid omavalitsused. 80 juhul (30,1% vastustest) on leitud, et seda peaks tegema
külavanemad ise. 42 korral (15,8%) on arvatud, et seda võiks teha mittetulunduslik katusorganisatsioon
või ühendus. Kaks inimest arvasid, et seesugust koostööd polegi vaja.
Muu vastusevariandina lisati kahel korral, et seda võiks teha külade ja omavalitsuste koostöös.
Täiendavalt on välja toodud asjaolu, et kui külavanemaid pole küladesse tekkinud, siis ilmselt peaks
tulema esimene samm omavalitsuste poolt.
VII TEEMAPLOKK – TULEVIKUPERSPEKTIIVID

Külavanemad tunnevad praegusel hetkel enim puudust külaelu arendamiseks mõeldud rahastusest
(124 vastust, 46,6% vastanutest) ja külarahva aktiivsusest külaüritustel osalemisel (118 vastust, 44,4%
vastanutest). Sellele järgnevad peaaegu võrdsel tasemel umbes kolmandiku vastanutega puudus
suuremast selgusest külavanema rolli osas (92 vastust, 34,6%), külarahva toetusest külaelu
eestvedamisel ja omavalitsuse aktiivsusest külavanematega suhtlemisel (mõlemad 89 vastust, 33,5%).
Väiksemal määral, pisut alla veerandil juhtudest on tunnetatud puudust omavalitsuste toest külaelu
korraldamisel (65 vastust, 24,4%) ning toimivast külavanemate ümarlauast (61 vastust, 22,9%).
Seejuures on viimase vastuse andnuid vaid mõne protsendipunkti võrra vähem kui külasid, mille
esindajatel pole praegusel hetkel ümarlauda.
Muude vastuste hulgas on välja toodud see, et arengukavad võiksid olla ka tegelikult vallaeelarve
aluseks ning kogu külaelu rahastamine võiks olla selgem ja läbipaistvam. Täiendavalt avaldati arvamust,
et külaelanike andmed võiksid olla külavanemale vallast vabalt kättesaadavad.
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Küsimusele vastates sai valida mitu vastusevarianti. Haldusreformiga seotud muudatuste osas läksid
külavanemate arvamused mõnevõrra lahku ning suurima hulga vastuseid kogus variant, et praegusel
hetkel ei oska midagi öelda (96 vastust, 36,1%). Pea sama palju ja enam kui kolmandiku vastanute poolt
valiti variandid, et külavanema roll muutub küla eest seismisel olulisemaks (92 vastust, 34,6%) ja et
olulisemaks muutub ka külade omavaheline koostöö (86 vastust, 32,3%).
Pisut vähem, kuid pea võrdselt valiti vastusevariante, et külavanem peab olema omavalitsustega
suhtlemisel initsiatiivikam (78 valikut, 29,3%) ning et külavanemast saab veel olulisem kontaktisik (77
valikut, 28,9%). Umbes viiendik küsitlusele vastanuist leidis, et tuleb võtta suurem vastutus ka
piirkonna elu korraldamisel (59, 22,2%) ning samuti kardetakse, et valla toetus küladele väheneb (50
vastust, 18,8%). 17 vastanut (6,4%) leidis, et haldusreformijärgselt külaelu hääbub ning vastupidi valla
toetuse suurenemisse usub 10 vastanut (3,8%).
Umbes veerand küsitlusele vastanutest ehk 67 inimest (25,2%) leidis, et nende küla jaoks ei muutu
haldusreformiga midagi. Täiendava vastusena toodi välja see, et uute valdade ülesannete selgumisel
saab kõnelda paremini ka külavanemate eeldatavatest ülesannetest. Oluliseks mureks on nö
ääremaastumise protsess, eriti linnadega liidetud valdade osas.
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Pärast haldusreformi toimumist hindavad külavanemad külavanema rolli väga oluliseks ning 5 palli
süsteemis, kus skaala ühes otsas on hinne “5” tähendusega väga oluline ning teises “1” tähendusega
väheoluline osutus enim valituks just 5 punkti (105 vastust, 39,5%). Teiseks valikuks osutus 4 punkti 81
vastusega (30,5%). See tähendab, et külavanema rolli pärast haldusreformi hindab keskmisest
olulisemaks praegusel hetkel 186 küsitlusele vastanut ehk 70%.
Keskmise hindega 3 hinnati külavanema võimalikku rolli 54 juhul (20,3%) ning keskmisest madalama
hindega vaid 22 juhul (8,3%), vastavalt hindega “2” 13 korral (4,9%) ja hindega “1” vaid 9 korral (3,4%).
Külavanemate haldusreformijärgse olulisuse hinde aritmeetiline keskmine oli 3,92, mis on veidi
madalam kui külavanemate hinnang praeguse rolli olulisusele (3,95).
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Külavanemate vastutuse kasvamise hindamisel annab taaskord tooni ebaselgus ning 101 vastajat (38%)
ei oska praegusel hetkel öelda, kas külavanemad peaksid võtma suurema vastutuse või mitte. Natuke
rohkem kui veerand vastanutest (75, 28,2%) leidis, et külavanem peab võtma suurema vastutuse
külaelu ning külade koostöö edendamisel.
Ülejäänud vastused valiti umbes kümnendikul juhtudest ning nõnda leidis 32 vastanut (12%), et suurem
vastutus tuleks võtta kultuuri ja huvihariduse osas ning 24 vastanut (9%) leidis, et vastutus tuleks võtta
sotsiaalteenuste ja -järelevalve tegemisel. Sama hulk inimesi (24, 9%) arvas, et haldusreformiga
külavanemate vastutus ei suurene.
Suurema vastutuse võtmise suurima probleemina toodi vaba vastuse juures kolmel korral välja asjaolu,
et suurema vastutuse võtmisel oleks oluline ka külavanema tegevuse ja aja kulude parem
kompenseerimine (“suurem vastutus – suurem tasu”).

Enam kui pooled küsitlusele vastanud külavanematest (151 vastust, 56,8%) oleksid valmis võtma
suurema vastutuse. 77 vastanut (28,9%) oleks valmis seda kindlasti tegema, 72 inimest (27,1%) teeksid
seda lisarahastuse korral ning 5 (1,9%) oleksid valmis seda tegema vastavalt vajadusele.
Samas nendib pisut enam kui veerand vastanutest (71 inimest, 26,7%), et neil pole võimalik rohkem
panustada ning 23 inimest (8,6%) leiab, et neil pole selleks tahtmist. See tähendab, et täiendava
vastutuse võtmist ei pea praegusel hetkel võimalikuks pisut enam kui kolmandik (94 vastanut, 35,3%)
küsitlusele vastanud külavanematest.
6 vastajat (2,3%) sedastasid, et haldusreform nende küla ei puuduta ning 3 vastanut (1,1%) ei osanud
hetkel küsimusele vastata. Vastutuse võtmisel toodi vabas vormis välja tähelepanek, et vastutust ei saa
võtta, vaid see antakse küla poolt. Lisaks sellele nimetati olulisena ka partnerite tegevust, st ollakse
valmis rohkem panustama kui seda teevad ka teised (peamiselt KOV, aga ka teiste külade esindajad),
vastasel juhul kaob motivatsioon.
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Sellele küsimusele vastates sai valida mitu vastusevarianti. Enam kui pooltel juhtudel oodatakse uuelt
omavalitsuselt selgust külaelu rahastamise osas (146 vastust, 54,9%) ning toimivat külaelu komisjoni
või konkreetset ametnikku, kes tegeleb külaelu teemadega (122 vastust, 45,9%). Täiendavalt oodatakse,
et vald pööraks külaelu edendamisele rohkem tähelepanu ning ka külavanema roll võiks olla täpsemalt
reguleeritud (111 vastust, 41,7%).
Umbes kolmandik küsitlusele vastanuist (88 inimest, 33,1%) leidsid, et vald võiks usaldada külasid
kohaliku elu ja teenuste korraldamisel ning 40 inimest (15%) leidsid, et külade edendamise ja kaasamise
initsiatiiv võiks tulla vallalt.
29 juhul (10,9%) nenditi, et praegusel hetkel ei osata selles suhtes midagi öelda ning 5 juhul (1,9%) öeldi,
et nende küla haldusreform ei puuduta. Muude vastusevariantide juures täpsustati vajadust töötada
uutes omavalitsustes välja ühtsed alused külavanemate toetamiseks. Avaldati arvamust, et külavanema
roll ei tohiks olla poliitiline ning kardeti, et uues omavalitsuses sarnaneb külavanema roll
likvideeritavate maavanemate omaga (“võimu käepikendus perifeerias”).

Milliseid külaeluga seotud ootusi või hirme on Teil veel seoses haldusreformiga?
Küsitlusele vastanutel oli võimalus kirjeldada vabas vormis enda haldusreformiga seotud ootusi ja
hirme. Seda võimalust kasutas 64 külavanemat (24,1%), seejuures olid ülekaalus hirmude kirjeldused
(62 vastust ehk 96,9% vastustest). Ainsaks positiivseks teemaks oli haldusreformiga seotud võimalik
külaelu aktiveerumine, mida nimetas vaid 2 külavanemat (3,1% vastustest).
Läbivaks ja murettekitavamaks teemaks oli ääremaastumise küsimus, millega seotud kommentaare
jagas 27 külavanemat (42,2%). Seejuures on olulisemateks murekohtadeks valdade pindalade
suurenemine aga ka võimalikud linnakesksemad volikogud. Teiseks oluliseks murekohaks on külaelu
rahastamise võimaliku vähenemisega seotud küsimused, mida tõid välja 12 külavanemat (18,8%
vastanutest).
Teiste oluliste teemadena tõid külavanemad välja ootusi teenuste osas, hirme seoses külade
probleemide lahendamisega, inimressursside nappust ja seda, et külaelu hääbub veelgi. Lisaks sellele
esitati struktuurseid ootusi KOVile ja riigile.
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● “Kaugenemine otsustamisest.”
Ääremaastumine (27)
● “KOV ei jõua enam küladesse.”
● “Külad jäävad suures vallas ääremaaks, millised on võimalused
külaelu toetamisel. Inimesed jäävad üksteisega võõraks suures
vallas. Raske saab olema vallaametnikel kõigi vallaelanikega, eriti
külade elanikega suhelda.”
● “Omavalitsusest sõltuval regulatsiooni tasandil praeguse
haldusreformiga ääremaastumine suureneb. Külal aitab elada ja
edasi minna kohalike ettevõtjate initsiatiivikas tegutsemine.”
● “Kaugus keskusest suureneb veelgi.”
● “Volikogus on esindatud ainult suuremate keskuste esindus.”
● “Kuna on tekkimas väga suur omavalitsus, siis karta on, et ääremaa
külad ja nende inimesed kaovad "kuhugi" ja kogu juhtimine koondub
keskustesse ning ka ressursid koonduvad pigem keskustesse.”
● “Kas kaugemal ääremaadel olevaid külasid märgatakse?”
● “Volikokku ei saada väiksematest piirkondadest ja külavanemaid ei
panda tähele ega väärtustata nende tegevusi.”
● “Kardan, et meie väiksuse tõttu kaob meie küla hääle mõju.”
● “Eakas elanik jääb veel rohkem iseenda vastutusele ja üksi.”
● “Inimeste kaugenemine ja mõttelaadi muutumine, et neist ei sõltu
midagi.”
● “Kuna meie küla naaberkülad on väga võimsad, lisaks oleme ka
tugeva linna naabrid siis tegime väikse eeltöö, et potentsiaalsetel
tulevastel ametnikel oleksid meie küla mured ja teemad natukenegi
teada ja meie pisikene kogukond tunduks tugeva ja
koostöövõimelise parterina. Organiseerisin enne valimisi küla
koosoleku kuhu kutsusime külalisteks teemasid arutama tänase:
vallavanema, volikogu aseesimehe, linna volikogu esimehe ja
abilinnapea, ÜVK haldava firma juhatuse liikme ja veel mõned
kandidaadid. Koosolek läks väga hästi ja kahe meie piirkonna
probleemiga hakati vallavalitsuses koheselt tegelema.”
● “Kuidas küll külaelu Tartu linnas kulgema hakkab…”
● “Toimub tsentraliseerimine. Külad saavad vähem rahastamisi.”
Mured rahastuse osas
● “Ressursside jaotuse ebaselguse suurenemine.”
(12)
● “Ootused külavanema töötasu osas.”
● “Kogu vaba raha läheb liituvatele valdadele. Tähelepanu hajub ja
vallaametnikke jõuab külla veel vähem.”
● “Rahalisel toetusel ei ole rida eelarves.”
● “Arendatakse rohkem valla keskust ja äärealadele jääb vähem
rahalisi vahendeid.”
● “Ääremaa jääb veelgi vaesemaks.”
● “Ootus on, et toimivate kogukondade korral neid rohkem
Ootused teenuste
usaldataks oma asjade korraldamisel (sots ja teed jms).”
osas (8)
● “Külarahvas sooviks paremat ühistranspordi korraldust
tõmbekeskuste Pärnu ja Tallinna suunal. Külaelu ei ole ainult
külaplatside ja seltsimajade ehitamine, igapäevast elu tuleb ka
elada…”
● “Kui on tagatud teedehooldus ja MTÜ tegevuskulude rahastamine,
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ei oskaks nagu midagi muud tahta.”
“Transpordivõimalused.”
“Teenused ei tohi võrreldes tänasega halveneda.”
“Pikemaks ajaks jääb küladega seotud probleemide lahendamine
Külade probleemid
soiku.”
jäävad tagaplaanile (5)
“Uue suurema valla enda toimimise kasvuraskused jätavad külaelu
tagaplaanile.”
“Küladele pööratakse vähe tähelepanu volikogu ja valitsuse poolt.”
“Valla ametnikke ei jõua küladesse. Võivad kaduda traditsioonid,
mis on koostöös omavalitsusega.”
“Suur omavalitsus ei ärata esialgselt kindlustunnet külaelu
toetamises.”
“Külades, kus pole külavanemat valitud, võiks vald kutsuda kokku
Ootused KOVesimese koosoleku ja aidata külavanema valimistel.”
ile/riigile (4)
“Külavanematele vaja koolitusi, mis oleks suunatud ka
külaseltsidele, et oleks tagatud järjepidevus.”
“Riik peaks määratlema seadusega külavanemate staatuse.”
“Linna- ja külakogukondi võiks/peaks võrdselt kohtlema!”
“Külaelu sumbub veelgi.”
Külaelu hääbub (3)
“Külaelu on määratud hääbuma.”
“Külaelu võib hääbuda.”
“Iga küla ei leia enda elanike hulgast eestvedajat.”
Inimressursid (3)
“Vanemad külavanemad löövad käega ja noori ei tule
külavanematena peale.”
“Otsustajate lisandumine, tegijate vähenemine.”
“Ei ole hirme. Loodan hoopis, et läheb paremaks ning külade
Külaelu
elanikud näevad kui tähtis on olla aktiivne!”
aktiveerumine (2)
“Tekiks koostöö aktiivsete külade vahel.”

VABAS VORMIS LISANDUSED
Pikem arvamusavaldus ühe vastaja poolt külade jätkusuutlikkuse tagamiseks
“Külavanema tegevuskulud (autokompensatsioon, telefon, internet, kontoritarvete kulud) tuleb igal
juhul katta KOV eelarvest. Lisaks tuleb riigi tasandil soodustada (nt asjakohastel juhtudel otsene toetus
riigieelarvest, maksusoodustus, vms) KOKS par 58 lg 4 sätestatud lepingu sõlmimist KOV ja
külavanema vahel. Tingimused lepingu sõlmimiseks võiksid olla järgmised: 1) Küla vajab vallavalitsuse
ja volikogu hinnangul täiskohaga külavanemat, 2) Külavanem annab nõusoleku teha külatööd
täiskohaga. Seega üldreeglina jääks külavanema amet siiski auametiks ja KOV kataks vaid otsesed
kulud. Kuid külades, kus vajatakse täiskohaga külavanemat ja külavanem on nõus külatööd täiskohaga
tegema, sõlmitakse leping, mille rahastamist toetatakse teatud protsendi ulatuses riigieelarvest.
Kaalumiseks alternatiivsed lahendused: 1) Külavanema asemel on leping võimalik sõlmida külavanema
kohusetäitjaga (nt külaseltsi juhatuse esimehega, kui külal ei ole valitud külavanemat), 2) Külavanema
asemel on leping võimalik sõlmida kandi tasandil (KOV poolt konkursi korras kandi külavanemate
hulgast valitud kandivanemaga). KOV volikogus peaks olema iseseisev kogukonnakomisjon
(vastutusalaks külade esindatus, külade ja valla vaheline suhtlus, külavanemate kogu, koostöö
külavanemate ja külaseltsidega, küladevaheline koostöö, külade areng jne) ning valitsuse töötajate
hulgas kogukonnanõunik ehk külade teemadega tegelev ametnik, kes on saanud ka vastava koolituse
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(st kellel on kogukonna arengu konsulendi kutsetunnistus). Kogukonnanõunik tegeleb ka külade
arendusprojektidega, samuti küladevaheliste arendusprojektidega (nt transport, kergliiklusteed,
turism jne). Kogukonnanõunik korraldab koos vallavalitsusega külavanemate kogu tööd (kogu koguneb
vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvartalis). Vallasekretär peab hoidma külavanemaid kursis
kõikide vallavalitsuse ja volikogu istungite päevakorrapunktidega (saatma päevakorra e-maili teel
külavanematele). Istungid võiksid olla online'is jälgitavad. Külavanema institutsiooni peaks reguleerima
endiselt külavanema statuut. Riigitasandil seaduse (nt KOKSi) muutmiseks puudub minu hinnangul
vajadus. Statuut peab aga olema oma loomult dispositiivne - s.t. et külal peab olema võimalus külarahva
kokkuleppel (s.t. küla üldkoosoleku otsusega) statuudis sätestatust kõrvale kalduda. Miks? Sest külad
on erinevad, nii ka nende vajadused. Statuut on küll hädavajalik, kuid selle eesmärk peaks olema külaelu
toetav, mitte seda jõuliselt dikteeriv. Statuut ei tohiks sunniviisiliselt harmoneerida neid valdkondi, kus
külade vahel on selged erinevused (nt külaelaniku mõiste - mõnes külas piisab sissekirjutatud elanikest,
mõnes on vaja aga kaasata ka kinnisvaraomanikud, suvitajad, hääletada "suitsu" põhimõttel jne - see
peab kindlasti jääma küla enda otsustada). Kokkuvõttes - statuut peab soodustama külavanemate teket
ja toimimist külaelu edendajatena, kuid mitte võtma külarahvalt ära õigust iseseisvalt otsustada, kes ja
kuidas külavanemat küla sees valivad ning kuidas külaelu külasiseselt korraldada. Peame kaaluma
võimalusi, kuidas soodustada KOV ja küla vahelisi kokkuleppeid, mille kohaselt laekuksid teatud
kohalikud maksud otse küla (st külaseltsi, MTÜ) eelarvesse. Kaaluda kas oleks võimalik KOV-le kantava
tulumaksu osalist jagamist otse külale. Või näiteks küla arvelt kogutud kohaliku maksu (parkimistasu,
teede ja tänavate sulgemistasu, reklaamimaks jms) ülekandmist külale. Peame tagama küladele
jätkusuutliku ja stabiilse sissetulekuallika.”’
Kas Teil on küsitlusega seotud teemadel veel midagi olulist lisada?
















“Külavanema töö ja isiklik elu, pluss tööl käimine on oskus aja jaotamisel. Töö võiks mingil
määral tasustatud olla, külavanemad teevad seda tööd, sest nad hoolivad oma kogukonnast.”
“Oluline on see, et nende küsitluste alusel omavalitsuste tasandil midagi ära ka tehtaks!”
“Külavanem peaks suutma olla apoliitiline, nägema vallas ka laiemalt arengu pilti ja mõistma,
et ükski probleem ei lahene kui see lükatakse lihtsalt teise küla aia taha. Koostöö on see, mis
edasi viib.”
“Vabatahtlike võiks vald tunnustada kuidagi küll.”
“Külavanema töö ja isiklik elu, pluss tööl käimine on oskus aja jaotamisel. Töö võiks mingil
määral tasustatud olla, külavanemad teevad seda tööd, sest nad hoolivad oma kogukonnast.”
“Oluline on see, et nende küsitluste alusel omavalitsuste tasandil midagi ära ka tehtaks!”
“Külavanem peaks suutma olla apoliitiline, nägema vallas ka laiemalt arengu pilti ja mõistma,
et ükski probleem ei lahene kui see lükatakse lihtsalt teise küla aia taha. Koostöö on see, mis
edasi viib.”
“Vabatahtlike võiks vald tunnustada kuidagi küll.”
“Peale haldusreformi peab külavanematele andma rohkem ressursse külaelu korraldamiseks.
Täpsemalt reguleerima õiguste-vastutuste olukorra.”
“Suurvaldade puhul külad ääremaastuvad. Juba käib postiasutuste ja pangakontorite
sulgemine, sotsiaaltööle tuleks rohkem tähelepanu pöörata.”
“Meie külas on põllumajanduses paljudel töökoht, seega on varakevadest hilissügiseni mehed
põldudel. See aga põhjustab tagasihoidlikuma seltsielu.”
“Tänasel ühinemiseelsel perioodil on suurenenud vallaametnike ignorantsus kohustuste
täitmise osas ja teehoiukava täitmise omakasupüüdlikkus volikoguliikmete suunas.”
“Vale samm on kohalike Maavalitsuste kaotamine. Praegu toimub osade projektide jaotamine,
probleemide lahendamine maavalitsuses, aga kus siis? Vallad on tulevikus liiga suured.
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Normaalne oleks 2000-3000, et inimesed tunnevad üksteist ja toimub üksmeelne elu
arendamine kohapeal.”
“Kui külarahvas ei soovi midagi ette võtta, siis külavanem üksi ei suuda midagi teha. Ja kellele?
Kui soovijaid ei ole.”
“Omavalitsus peab välja saatma selge sõnumi, et iga inimene sellel territooriumil on oluline ja
kedagi ei jäeta üksi.”
“Vabandan, et segased vastused, aga meil ka segane olukord külades. Oleme koondunud valla
keskusesse ning pea kõik üritused toimuvad seal. Puuduvad toimivad seltsid ja maja, kus
rahvaga koos käia. Samuti pole meil olnud selget eestvedajat, seoses haldusreformiga tuleb
see viga kindlasti parandada!”
“Külas, mis omab teatud potentsiaali, peaks olema külavanemal kindel rahastus palgaks.
Vastasel juhul ei ole võimalik külaelu arendada.”
“Küsimused olid sissejuhatavad ning väga haldusreformi kesksed. Arvan, et mitte
haldusreformi prisma vaid just külaelu korraldamise ja edendamise vaatevinkel oleks oluline
uurida. Külades on alati kindlad asjad, millega tegeletakse, vallal võivad need muutuda, eriti
haldusreformi tingimustes. Seepärast tasuks keskenduda inimeste põhivajaduste
korraldamisele ning vaadelda vallaelu eraldi. Edu küsitluse tulemuse kasutamisel!”
“Külaelu ei taga ainult külavanemate kooskäimised või mõned üritused aastas vaid korralik
infrastruktuur, ühistransport suuremate keskuste vahel – alles siis võime rääkida ühistest
tegemistest külades.”
“Valla poolne initsiatiiv on külade puhul oluline. Valla töötajad peaksid aeg-ajalt külasid
külastama.”
“Olen loov ja ettevõtlik ning tegutsen vabatahtlikkuse alusel. Kui mind hakatakse millekski
sundima, siis minu motivatsioon kaob ja loobun.”
“Praegune nn. haldusreform sellisel kujul on butafooria. Eitamata haldusreformi vajadust
Eestis, oleks piisanud omavalitsusliitude reformimisest seadusandlikul tasandil (nn. teise
tasandi omavalitsus) koos nendele antava kohustuste-vastutuse-rahastuse
konkretiseerimisega seadusandlikul tasandil, lõhkumata kohalikku idenditeeti ja maakondlikke
admin. piire.”
“Seadusandlikult peab külavanemat rohkem usaldama! Näitaks ligipääs andmetele, kes elab
külas, millal on nende sünnipäevad ja nii edasi…”
“Olen nii sellel kui eelneval aastal tõstatanud küsimuse riigi suuremast usaldusest külavanema
suhtes! Seadusandlikult! Näiteks - külavanem peaks teadma, kes tema külas elavad, ilma
külavanemat teavitamata ei tehta küla suhtes ühtegi otsust jne…”
“Tahan, et vald tunneks rohkem huvi külavanemete kaasamisse kohaliku elu arendamisel ja
igapäevaste olukordade lahendamisel.”
“Vast ikkagi see kaua leierdatud külavanema töö tasustamine. Entusiasmist toimetada on tore,
aga kui kokku lüüa aastatega enda taskust kinni makstud kulutused, siis ega see summa väga
väike olegi. See selleks, eks ikka muutub midagi selles suunas positiivselt. Järgmiste
külavanemate jaokski :)”
“Poliitika ja külaelu peab olema lahus, st valla poliitikaga erineval arvamusel olev küla ei tohiks
valla arengurahadest/võimalustest karistuseks eemale lükata.”
“Ootan külade eestvedamisse uusi ja nooremaid külaelanikke.”
“Rohkem märkamist ja tunnustamist.”
“Kui kaasa tulijaid on, siis on ka eestvedajaid ja vastupidi.”
“Küsitlus oleks võinud toimuda peale reformi.”
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“Tegelikkuses me ikka päris täpselt ei tea, mida haldusreform endaga kaasa toob. Eestimaa
külad on meie suurim Nokia ja selle väärtust tuleb rohkem tõsta ja sellesse tuleb rohkem ka
panustada. Külavanem on multifunktsionaalne isik ja tähtsusi lahterdada keeruline.”
“Kahju, et Kodukant ei suutnudki haldusreformi seadusesse külavanemate rolli sisse suruda.”
“Külaelanike tahet muuta, anda märku, edendada, anda teada külavanemale elu
vajakajäämistest.”
“Vajalik luua külavanemate kogu ja list külavanematele.”
“Et uued volikogud ära ei unustaks: me kõik elame siin.”
“Külavanema roll peaks olema ühtlaselt seadusega reguleeritud ja ka rahastatud.”
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OMAVALITSUSTE KÜSITLUSE ÜLDKOKKUVÕTE
Küsitluses osales 20% kõikidest haldusreformieelsetest valdadest ning kuigi osalusprotsent oli
maakonniti erinev, siis küsitlusele vastanud omavalitsuste jaotus oli geograafiliselt üldjoontes ühtlane.
Küsitlusele vastanud omavalitsuse esindajate töökogemuse jaotus oli üldjoontes ühtlane ning
esindatud olid nii kogenud vallatöötajad kui ka alles alustavad spetsialistid.
Enamasti oli külavanemate positsioon vallas loodud juba ammu. Pea kaks kolmandikku küsitletutest tõi
välja, et nende vallas on külavanemad tegutsenud enam kui 13 aastat. Valdu, kus külavanem on
eksisteerinud vähem kui 3 aastat oli alla 10%. Samas külavanemate arvu poolest olid ülekaalus pigem
väiksema külavanemate arvuga (kuni 10 külavanemat) vallad.
Külavanemate rolli võtmise peamise motivatsioonina toodi ülekaalukalt välja külavanemate soovi
külaelu arendada. Seejuures ülesannete täpsemal määratlemisel tuli selgesti välja külavanema roll
kontakt- ja esindusisikuna, mis on omavalitsuse jaoks selgesti oluline. Samas märgiti ka külavanema
olulisust küla ühendaja ja küla tuleviku kavandajana. Külavanema ülesanded on enamasti määratletud
vallas kehtestatud statuudiga (58,5%), harvem pole need üldse määratletud (31,7%) või on määratletud
külaga sõlmitud kokkuleppe alusel (19,5%). Külavanemate rolli peeti üldiselt oluliseks ning enam kui
70% omavalitsuse esindajatest hindas seda 5-palli skaalal hindega “4” või “5” ning aritmeetiliseks
keskmiseks rolli olulisuse hindamisel oli 4,05.
Enam kui 90% küsitluses osalenud valdades eksisteerivad külaseltsid ning nende koostööd
külavanematega hinnati enam kui 85% juhtudest heaks. Küsitletud omavalitsustes on külavanem
enamasti külaseltsi lihtliige (36,6%), aga sageli ka juhatuses (29,3%). 12,2% valdades pole külavanem
küll külaseltsi liige, aga koostöö seltsiga on ikkagi hea. Külaseltsi rollina nähakse peamiselt
rahastustaotlustega tegelemist, külaürituste korraldamist, küla ühistegevuste koordineerimist ja
külaplatsi/külamaja haldamist. Külaseltse ei olnud ainult ühes küsitletud omavalitsuses.
Kirjeldades külavanemate ja omavalitsuste omavahelist suhtlust nenditi, et suhtlus toimub enamasti
külavanema initsiatiivil (43,9%). Valla infokirju kasutatakse külavanematega suhtluses 31,7% juhtudest
ja võrdselt 26,8% omavalitsustes on tööl külaeluga tegelev vallaametnik, tegeletakse otseselt külaga
seotud küsimuste lahendamisega ning toimuvad külavanemate ümarlauad. Külaelu komisjonide kaudu
toimib suhtlus 3-s vallas (7,3%).
Külavanematega kohtutakse tihedamini kui korra poolaasta jooksul 53,6% valdades ning harvemini 39%
juhtudest. Seejuures seisneb omavalitsuse tugi külavanemetele peamiselt ära kuulamises ja
probleemide menetlusse võtmises (73,2%), harvem rahalises toetamises ning kohtumiste ja arutelude
korraldamises (mõlemad 34,1%). Valla toe puudumist külavanematele nenditi vaid neljal korral.
Valla ootused külavanematele seisnevad peamiselt külaelanike probleemide ja murede vahendamises
(85,4%), aga ka laiemalt küla info vahendamises omavalitsusele, oma külas külaelu eestvedamises,
vähematel juhtudel küla arengu kavandamises ning küla ametlikus esindamises. Küsitluse tulemuste
järgi võib öelda, et küla heakorra tagamist ja rahastuse leidmist oodatakse pigem külaseltsidelt.
Rahastusmudelitest on peamiselt levinud variandid, kus on võimalik taotleda rahastust valla eelarvest
ning saada tuge projektide omafinantseeringu katmiseks. Külavanemate tegevuskulude
kompenseerimine on pigem harv praktika (nimetatud vaid kahel korral). Valla otsustusprotsessidesse
kaasatakse külavanemaid peamiselt läbi komisjonide töö, külavanemate ettepanekute menetlemise
ning otsesuhtlusena külaga seotud probleemide korral.
Kohtumised teiste külavanematega toimuvad küsitletud omavalitsuses enamasti ainult vajadusel
(56,1%) kuid pea veerandis omavalitsustest ka regulaarselt (24,4%). Kohtumisi ei toimu umbes
viiendikus omavalitsustes. Kohtumiste peamise mõjuna nähakse piirkondliku ühtsuse ja koostöö
loomist ning seda nähakse hea vastastikuse teabevahetuse võimalusena. Seejuures leitakse väikese
ülekaaluga, et seesuguseid kohtumisi peaksid korraldama külade esindajad (43,9% vastustest).
Omavalitsuste eestvedamist külavanemate kohtumise korraldamisel pooldaks umbes kolmandik
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vastanutest (31,7%), kuid omal algatusel pakuti kolmel korral küsitletavate poolt välja ka seda, et see
võiks toimuda külade ja omavalitsuste koostöös. Eraldi toodi ühes vastuses välja mudel, milles
külavanemate koostööd võiks korraldada külavanemate esindaja, kes on valitud rotatsioonis üheks
aastaks.
Haldusreformijärgsete tulevikuperspektiivide osas nenditi enam kui pooltel juhtudel (56,1%), et hetkel
on midagi väga raske öelda. Seda täiendasid omavalitsused, kus küsitletavate hinnangul ei muutu
midagi (17,1%). Siiski leiti, et ilmselt peab külavanem olema uues suuremas omavalitsuses initsiatiivikam
(56,1%), seda nii küla eest seismisel, teiste küladega koos töötamisel kui ka vallaga suhtlemisel.
Külavanemate rolli nähakse pärast haldusreformi jätkuvalt olulisena ning selle olulisuse hindamisel 5palli skaalal oli aritmeetiliseks keskmiseks 4,07, mis on veidi kõrgem kui omavalitsuste hinnang
külavanemate praeguse rolli olulisusele (4,05). Samas on tuleviku olulisuse hindamisel täheldatav
häälte teravam jaotus kui hetkeolukorra hindamisel - rohkem oli neid, kes hindasid külavanema rolli
väga oluliseks, aga rohkem leidus ka neid, kes pidas seda keskmisest vähem oluliseks. Lisaks sellele
enam kui poolte (58,5%) vastanute hinnangul külavanemate vastutus kasvab külaelu edendamise ja
küla elukeskkonna kujundamise valdkondades.
Kirjeldades külavanemate võimalikke ootusi uutele omavalitsustele arvasid omavalitsuste esindajad, et
peamisteks ootusteks on külaelu rahastamise selgus, külaeluga tegeleva ametniku ja komisjoni
olemasolu, aga ka teenuste usaldamine kogukondade kätte. Peamise ootusena nimetati seda, et
suuremate ja võimekamate omavalitsuste toel võiks olla võimalik seni passiivsete piirkondade
aktiviseerimine, kuid samas nenditi hirmuna, et see ei ole võimalik ilma kohalike aktiivsete inimesteta.
Lisaks kardeti, et haldusreformiga kaasnev segadus võib viia omavalitsuse tähelepanu külaelult eemale,
mille tulemusena külaelu pigem hääbub.
Üldiselt võib öelda, et omavalitsused on külade ja külavanematega tegelemisel pigem passiivsed ja
reaktiivsed kui proaktiivsed, kuid suhtlus mingil kujul siiski toimib. Praegusel kujul on omavalitsustes
ühtlustamata rollide jagunemine külavanemate ja seltside vahel, kuid üldjoontes võib öelda, et
esimestel on esindus- ja teabevahendusfunktsioon ning teistel pigem finantskorraldus ja külaga seotud
projektide läbiviimine.
Tuleviku osas nähakse külavanematel suurenevates omavalitsustes pigem kasvavat tähtsust külaelu
eest seismisel, säilitamisel ja arendamisel. Selleks on aga tarvilik aktiivsete inimeste olemasolu koha
peal. Problemaatilisena nähakse asjaolu, et haldusreformi käigus on omavalitsuste tähelepanu pigem
suunatud administratiivsetele küsimustele ja seetõttu ei pruugi jaguda piisavalt tähelepanu külade
esindajatele.
Sellest tulenevalt võiks küsitluse vastustest lähtuvaks peamiseks soovituseks omavalitsustele olla
haldusreformi administratiivsete küsimuste käigus leida aja- ja finantsressursse ka külaeluga
tegelemiseks, mis on eelduseks praeguse olukorra säilitamisel ja aluseks tulevikuküsimuste (vastutuse
jagunemine, tõhusam teabevahetus ning külaelu finantsiline toetamine) lahendamisel.
I TEEMAPLOKK – ÜLDANDMED
Kokku osalesid küsitluses 41 omavalitsuse esindajat 36 vallast 15 maakonnast (st esindatud olid kõik
maakonnad). Seejuures ei olnud küsitlusse kaasatud linnade esindajad, mis tähendab et
haldusreformieelsest 183 vallast osales küsitluses 19,7%. Keskmiseks valdade osalusprotsendiks
maakonnas oli 22,1%. Kõige aktiivsema osalusega olid Lääne maakonna vallad (vastas 4 valda 9st ehk
44,4%), seejärel Viljandi (vastas 3 valda 9st ehk 33,3%) ja Lääne-Viru maakond (vastas 4 valda 13st ehk
30,8%). Kõige väiksem vastamisaktiivsus oli Tartu maakonnas (vastas 1 vald 18st ehk 5,6%) ning Järva
ja Valga maakonnas (mõlemas vastas 1 vald 11st ehk 9%). Geograafiline vastuste jaotus on üldjoontes
ühtlane. viiel korral oli omavalitsusest vastanud küsimustikule 2 inimest.
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Vald

Maakond

Osalus maakonnas

Harju maakond

5 valda 17st
(29,4%)

Jõelähtme vald (2 vastajat)
Kernu vald
Kose vald
Kuusalu vald
Raasiku vald
Hiiu vald

Hiiu maakond

1 vald 4st
(25%)

Illuka vald
Lüganuse vald

Ida-Viru maakond

3 valda 15st
(20%)

Vaivara vald
Torma vald

Jõgeva maakond

1 vald 10st
(10%)

Koigi vald

Järva maakond

1 vald 11st
(9%)

Lihula vald
Lääne-Nigula vald (2 vastajat)
Lääne maakond

4 valda 9st
(44,4%)

Lääne-Viru maakond

4 valda 13st
(30,8%)

Põlva maakond

3 valda 13st
(23%)

Martna vald
Nõva vald
Kadrina vald
Laekvere vald
Rägavere vald
Vihula vald (2 vastajat)
Orava vald
Põlva vald
Räpina vald
Häädemeeste vald
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Paikuse vald
Kohila vald (2 vastajat)

Pärnu maakond

Rapla maakond

2 valda 17st
(11,8%)
1 vald 10st
(10%)

Kihelkonna vald (2 vastajat)
Orissaare vald

Saare maakond

3 valda 13st
(23,1%)

Ruhnu vald
Kambja vald

Tartu maakond

1 vald 18st
(5,6%)

Tõlliste vald

Valga maakond

1 vald 11st
(9%)

Karksi vald
Tarvastu vald

Viljandi maakond

3 valda 9st
(33,3%)

Võru maakond

3 valda 12st
(25%)

Viljandi vald
Lasva vald
Vastseliina vald
Võru vald

Küsitluses osalenud omavalitsusüksuste geograafiline paiknemine.
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Küsitluse vastustes on üldjoontes hästi esindatud nii kogenud kui ka uuemad vallatöötajad. Küsitlusele
vastanute hulgas oli rohkem pikaajalise kogemusega vallatöötajaid, kusjuures enam kui 13-aastase
kogemusega inimesi oli 12 (29,3% kõigist vastanutest) ja enama kui 9-aastase töökogemusega inimeste
hulk oli kokku 18 (43,9% kõigist vastanutest). Samas eraldiseisvalt suurima vastanute segmendi (14
vastajat, 34,1% kõigist vastanutest) moodustas võrdlemisi uute vallatöötajate osa, kelle töökogemus
jääb vahemikku 1-3 aastat. Alla aastase töökogemusega vastanud puudusid.

Suuremas osas küsitlusele vastanud omavalitsustes on külavanemad tegutsenud pikka aega, seejuures
26 vallas (63,4%) koguni enam kui 13 aastat. Vähem kui 3 aastat on külavanemad tegutsenud vaid 4s
küsitletud omavalitsuses (9,8% kõigist vastustest), millest kahes puuduvad külavanemad.
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Külavanemate arvu osas on ülekaalus vallad, kus külavanemaid on vähem kui 10 (26 vastust, 63,5%
kõikidest vastanutest). Samas on vastanute hulgas 6 valda (14,6% vastanutest), kus külavanemate arv
ületab 20 piiri ning 5 juhul (12,2%) on valla külavanemate arv vahemikus 11-20. 4 juhul (9,8%) nenditi,
et tegelikku külavanemate arvu ei teata, neist kahel juhul külavanemaid piirkonnas ei ole.

II TEEMAPLOKK - KÜLAVANEMA ROLL

Küsimuse juures sai valida mitu sobivat vastust. Ülekaalukalt peamise põhjusena, miks omavalitsuste
esindajate hinnangul võetakse külavanema roll on soov külaelu arendada (38 vastust, 92,7% kõigist
vastanutest). Proportsionaalselt teisena toodi põhjusena esile asjaolu, et keegi teine ei soovi vastutust
võtta või siis et inimene lihtsalt valitakse (vastavalt 18 vastust ehk 43,9% ja 8 vastust ehk 19,5%). Samas
nähakse külavanema rolli võtmist ka eneseteostuse võimalusena (17 vastust ehk 41,5%).
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Omavalitsuste esindajad näevad külavanema rolli üsna võrdselt neljas peamises tegevuses, millest
omavalitsuste hinnangul olulisim on olla kontaktisik vallavalitsusega (28 vastust ehk 68,3%
vastanutest), seejärel külaelu kavandamine ning tuleviku planeerimine ja küla esindamine (mõlemad 26
vastust ehk 63,4%) ning küla ühendamine (25 vastust ehk 61%).
Lisaks eelnimetatutele nähakse olulisena külavanema rolli külaürituste korraldajana (9 vastust ehk
22%) ja ka rahastusvõimaluste leidjana (8 vastust ehk 19,5%). Nende rollide vähemulatuslik nimetamine
on ilmselt seotud asjaoluga, et vastavaid rolle nähakse pigem külaseltside põhitegevusena. Ühel korral
nimetati külavanema rollina ka sotsiaaljärelevalve tagamist. Küla heakorra tagamist ei nimetatud ühelgi
korral. Ilmselt nähakse vastavaid tegevusi omavaitsuses pigem külaseltside või siis omavalitsuse enda
ülesandena.
Küsimuse juures said vastajad valida mitu sobivat vastust.
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Külavanemate roll on omavalitsustes enamasti määratletud vallas kehtestatud statuudiga (24 vastust
58,5%) või siis pole seda omavalitsuse esindajate hinnangul üldse määratletud (13 vastust ehk 31,7%). 8
korral (19,5%) on külavanema ülesannete määratlemise alusena nimetatud suulist või kirjalikku
kokkulepet külaga.
Külavanema ülesannete määratlemine omavalitsusega sõlmitud lepingu või külaseltsi põhikirja alusel
on pigem erand (mõlema puhul vaid 1 vastus). Kahel korral (4,9% vastustest) arvatakse, et külavanem
määratleb oma ülesanded enda parima äranägemise järgi.

Külavanema rolli hinnati viie palli skaalal, kus 1 tähistas väheolulist rolli ja 5 väga olulist rolli.
Külavanema rolli hinnatakse omavalitsustes kõrgelt: 5 punktiga hindas külavanemate rolli 15 vastanut
(36,6%), 4 punktiga 14 vastanut (34,1%) ehk kokku 4-5 punktiga 29 vastanut ehk 70,7%. 11 juhul (26,8%)
hinnati külavanema olulisust keskmise 3 punktiga ning vaid ühes omavalitsuses hinnati seda skaala
keskmisest madalama 2 punktiga (2,4%). Seejuures külavanema rolli hindamisel madalaimad punktid
jagunesid üle Eesti enam-vähem ühtlaselt ning mitme “3” hindega oli esindatud vaid Saare maakond
(skaala madalaimat hinnangut külavanema rolli olulisusele omavalitsuste esindajad ei andnud). Rolli
olulisuse hinde aritmeetiline keskmine oli 4,05.
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III TEEMAPLOKK - KOOSTÖÖ KÜLASELTSIDEGA

Külaseltsid on küsitlusele vastanud omavalitsustes olemas 38 juhul (92,7% vastustest) ning neid polnud
kolmel juhul (7,3%).

Omavalitsuste hinnangul on külavanemate ja seltside vahel erinevates koostöövormides hea koostöö
(35 vastust ehk 85% vastustest). Kõige enam on nimetatud koostöövormi, kus külavanem on külaseltsi
lihtliige (15 korral, 37% vastustest), 12 juhul (29%) on külavanemad külaseltside juhatuses ning 5 korral
(12% vastustest) on nenditud, et külavanem pole küll külaseltsi liige, aga koostöö toimib. Kolmel korral
(7% vastustest) on esile toodud, et koostöövormid külaseltsi ja külavanema vahel erinevad
omavalitsuses seltsiti ja külati. Kuuel korral (14%) nenditi, et omavalitsuses külaseltsid või külavanemad
puuduvad. Vastusevarianti “külavanem ei tee koostööd külaseltsiga” ei valitud ühtegi korda.
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Külaseltside rolli näevad omavalitsuste esindajad peamiselt külaelu arendamiseks ja ürituste
läbiviimiseks rahastustaotluste kirjutamises (33 vastust ehk 80,5%), aga ka külaürituste korraldamises
ning küla ühistegevuste koordineerimises (mõlemad 32 vastust ehk 78%). Olulise ülesandena
hinnatakse ka külamaja ja külaplatsi haldamist (30 vastust ehk 73,2% vastustest).
Kui külavanemate ülesannete puhul küla heakorra tagamist ei nimetatud, siis külaseltside puhul on see
nimetatud 15 korral (36,6% vastustest). Külaelanikele huviringide korraldamist on omavalitsuste
esindajad külaseltsi ülesandena nimetatud 12 juhul (29,3%).
Küsimuse juures said vastajad valida mitu sobivat vastust.
IV TEEMAPLOKK - KOOSTÖÖ OMAVALITSUSEGA
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Külavanemate suhtlus vallaga toimub omavalitsuste esindajate hinnangul peamiselt külavanemate
initsiatiivil (18 vastust ehk 43,9%). Teiste teabevahetusviisidena on nimetatud valla infokirju (13 vastust
ehk 31,7%), aga ka külavanemate ümarlaudu, külaeluga tegeleva vallaametniku tegevust ning otseselt
külaga seotud küsimuste lahendamist (kõik 11 vastust ehk 26,8%). Külaelu komisjonide kaudu toimib
suhtlus 3-s vallas (7,3% vastustest). Küsimuse juures said vastajad valida mitu sobivat vastust.

Külavanematega kohtumiste sagedused erinevad omavalitsuseti oluliselt, kusjuures kõige rohkem
omavalitsusi, kohtub külavanematega kord või paar kvartalis (13 vastust ehk 31,7%) ning kord või paar
aastas (11 vastust ehk 26,8% kõikidest vastustest). Korra kuus või sagedamini kohtutakse 6
omavalitsuses (14,6% vastustest) ning külavanematega ei kohtutagi 3 omavalitsuses (7,3%), millest
kahes külavanemad ka puuduvad.
Üldjoontes võib öelda, et tihedamini kui korra poolaasta jooksul kohtutakse 53,6% juhtudest ning
harvemini 39% juhtudest.
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Omavalitsuse esindajate hinnangul on valla peamine tugi külavanematele nende ära kuulamine ja
võimalusel probleemide lahendamine (30 vastust ehk 73,2% kõikidest vastanutest). Teise olulise toena
nimetatakse külavanemate kohtumiste ja arutelude korraldamist ning rahalist tuge külavanematele ja
külaelu arendamiseks (mõlemad 14 vastust ehk 34,1% vastanutest). Seejuures on mõnel juhul antud
küsimuse juures ka täpsemalt kirjeldatud rahastusmudeleid (toetus mittetulunduslikele
organisatsioonidele, võimalus taotleda tegevustoetust valla eelarvemenetluse käigus ning 10%
maamaksutulu suunamine külaelu arendamisse).
Vähesel määral on nimetatud ka valla tegevust külavanemate koolitamisel (st koolituste ja ringreiside
korraldamine), vastavalt 4 vastust ehk 9,8% kõikidest vastanutest. Sama paljudel kordadel on nenditud,
et omavalitsus külavanemate tegevust ei toeta.
Küsimuse juures said vastajad valida mitu sobivat vastust.

Kirjeldades oma ootusi külavanematele on omavalitsuste esindajad toonud peamiselt välja seda, et
külavanemad vahendaksid omavalitsusele külaelanike muresid ja probleeme (35 vastust ehk 85,4%
vastanutest). Oluliseks peetakse ka vallainfo vahendamist küladesse (28 vastust ehk 68,3%) ja oma
külas külaelu eestvedamist (26 vastust ehk 63,4%).
Küla arengu korraldamist ja tuleviku planeerimist on ootusena külavanemale nimetatud 22 juhul
(53,7%) ja küla esindamist ametlikel üritustel 20 juhul (48,8%). Märkimisväärselt vähemal määral on
nimetatud ülesandeid, mida on eelnevalt nähtud külaseltsi rollina ning seetõttu külaelu jaoks tarviliku
rahastuse leidmist on nimetatud 8 juhul (19,5%) ning heakorra ja sotsiaaljärelevalve tagamist mõlemat
3 juhul (7,3%). Küsimuse juures said vastajad valida mitu sobivat vastust.
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Külaelu rahastamine toimub omavalitsustes küsitluse alusel peamiselt valla iga-aastase
eelarvemenetluse raamides (26 vastust ehk 63,4% vastanutest). Teiseks oluliseks
omavalitsusepoolseks finantstoeks on küla projektide omafinantseeringu tagamine (25 vastust ehk 61%
vastustest). Spetsiaalsed külaelu toetused on nimetatud 10 juhul (24,4% kõikidest vastustest) ning 4
korral (9,8%) on eraldi välja toodud, et külavanemate tegevust otseselt ei rahastata, kuid omavalitsused
toetavad mittetulundusühinguid ja seltse. Külavanemate tegevuskulude kompenseerimist on
nimetatud vaid kahel korral (4,9%) ja kolmel korral (7,3%) on nenditud, et vald ei rahasta külaelu
arendamist. Küsimuse juures said vastajad valida mitu sobivat vastust.
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Külavanemate kaasamise peamiste viisidena nimetavad küsitluses osalenud omavalitsuste esindajad
külavanemate kaasamist omavalitsuse töösse (23 vastust ehk 56,1% vastanutest), külavanemate
ettepanekute võtmist menetlusse (19 vastust ehk 46,3%) ning külavanemate arvamuse küsimist
konkreetsetes küla puudutavates küsimustes (18 vastust ehk 43,9%). Eraldi külavanemate ümarlaua
kasutamist nimetati 11 juhul (26,8%).
Viiel korral (12,2%) on öeldud, et külavanemaid omavalitsuse otsustusprotsessidesse ei kaasata ning
kahel juhul (4,9%) on nenditud, et külavanemad on kaasatud teiste vallaelanikega samadel alustel (st
neil puuduvad eriõigused). Küsimuse juures said vastajad valida mitu sobivat vastust.
V TEEMAPLOKK - KOOSTÖÖ TEISTE KÜLAVANEMATEGA

Külade esindajate kohtumised toimuvad omavalitsustes põhiliselt ainult vajadusel (23 vastust ehk
56,1% vastanutest). Regulaarsed on kohtumised umbes veerandis valimi omavalitsustest (10 vastust
ehk 24,4%) ning külade esindajatega kohtumisi ei toimu 8 küsitlusele vastanud omavalitsuses (19,5%).
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Külade esindajate piirkondlikke kohtumisi ei toimu üheksas küsitlusele vastanud omavalitsustes (22%
vastanutest). Omavalitsustes, kus kohtumised toimuvad hinnatakse kõrgeimalt seesuguste kohtumiste
olulisust piirkondliku ühtsuse loomisel ja arendamisel ning valla ja külade infovahetuse tagamiseks
(mõlemad 9 vastust ehk 22%).
Teiste olulisemate punktidena on omavalitsuste esindajad toonud välja seesuguste kohtumiste rolli
külade sarnaste probleemide lahendamisel (6 vastust ehk 14,6%) ning külavanemate inspireerimisel ja
motiveerimisel (5 vastust ehk 12,2%). Külade esindajate häälele suurema kandepinna andmist peetakse
omavalitsuste esindajate poolt pigem marginaalseks (2 vastust ehk 4,9%). Omavalitsuste esindajatest
ei leidnud ükski vastanutest, et külaesindajate piirkondlikud kohtumised oleksid külavanemate niigi
nappide ajaressursside raiskamine.

Omavalitsuste esindajad leiavad, et külavanemate koostöö korraldamisel võiks olla kandev roll külade
esindajatel (18 vastust, 43,9% kõikidest vastanutest). Omavalitsuse ülesandena näeb seda 13 vastanut
ehk 31,7% ning mittetulunduslikule katusorganisatsioonile delegeeriks selle ülesande 14,6% vastanutest
(6 vastust). Kolmel korral (7,3%) arvati, et külavanemate koostöö korraldamine võiks toimuda
külavanemate ja omavalitsuste koostöös. Eraldi toodi antud küsimuste juures ühes vastuses välja
mudel, milles külavanemate koostööd võiks korraldada külavanemate esindaja, kes on valitud
rotatsioonis üheks aastaks.
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VI TEEMAPLOKK – TULEVIKUPERSPEKTIIVID

Haldusreformiga seotud külaelu puudutavate küsimuste arutelude osas ilmnes, et küsimustiku
läbiviimise ajal (august 2017) ei osanud enam kui pooled vastanutest (23 vastust ehk 56,1%) öelda, kas
ja millised muudatused on kavas. Seitsmel juhul (17,1%) teati öelda, et haldusreformi järgselt ei muutu
uues omavalitsuses midagi. Kavandatud muudatustest nimetati enam külaelu rahastamise
suurendamist (6 vastust ehk 14,6% vastanutest), kogukonnakogude moodustamist ning külaelu
komisjoni ja külavanemate ümarlaua moodustamist (kõigi puhul 4 vastust ehk 9,8%). Külavanema
statuudi kehtestamine on kavas kolmes omavalitsuses (7,3% vastustest) ja ühes omavalitsuses
kaalutakse teenuste üleandmist külakogukondadele. Külavanematele tegevustoetuse kehtestamist ei
nimetatud kordagi. Küsimuse juures said vastajad valida mitu sobivat vastust.
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Küsitlusele vastanud omavalitsuste esindajad peavad pärast haldusreformi külavanemate jaoks
olulisimaks muutuseks seda, et suuremas omavalitsuses peavad külavanemad olema ise
initsiatiivikamad (23 vastust ehk 56,1% kõikidest vastustest). Enam-vähem võrdselt hinnatakse
vajadust külade omavahelise koostöö suurendamiseks (18 vastust ehk 43,9%) ning rolli suurenemist
küla eest seismisel ja omavalitsusega suhtlemisel (mõlemad 17 vastust ehk 41,5%).
Positiivseid ja negatiivseid stsenaariume ennustatakse enam-vähem võrdselt ning kuuel (14,6%) juhul
leitakse, et suuremal vallal on rohkem võimalusi külaelu toetada, samas kokku viiel korral (12,2%)
leitakse, et valla toetus küladele väheneb või et külaelu hääbub. Kaheksal korral (19,5%) ei osatud
tuleviku kohta midagi öelda ning neljal korral (9,8%) arvati, et kõik jääb samaks. Küsimuse juures said
vastajad valida mitu sobivat vastust.

Pärast haldusreformi toimumist hindavad külavanema rolli ülioluliseks enam kui pooled (21 vastust ehk
51,2%) küsitlusele vastanud omavalitsuse esindajad. Viie palli skaalal on külavanemate olulisust
hinnanud hindega “4” 10 vastajat (24,4%). See tähendab, et külavanemate haldusreformijärgset rolli
hindab jätkuvalt olulise või väga olulisena kolmveerand (75,6%) vastanutest.
Keskmise või väheolulisena hindas haldusreformijärgset külavanemate rolli 9 vastajat (24,4% kõikidest
vastanutest), kusjuures “mitteolulise” ehk hinnangu “1” andis rollile ainult üks vastaja. Olulisuse
hindamise aritmeetiliseks keskmiseks kujunes 4,07, mis on veidi kõrgem kui omavalitsuste hinnang
hetkeolukorrale (4,05).
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Üldiselt olid küsitlusele vastanud omavalitsuste esindajad seisukohal, et seoses haldusreformiga
külavanemate ja külade esindajate roll kasvab ning seda peamiselt seoses külade koostöö ja külaelu
arendamisega (13 vastust ehk 31,7%) ja elukeskkonna kujundamisega (10 vastust ehk 24,4% kõikidest
vastustest). Seega külaeluga seotud vastutus kasvab külavanematel ja külade esindajatel enam kui
poolte (23 vastust ehk 56,4%) vastajate hinnangul.
Kuuel juhul (14,6%) nenditi, et hetkel ei osata vastutuse kasvamise osas midagi öelda ning sama paljudel
kordadel arvasid vastajad, et külavanemate vastutus ei suurene. Marginaalselt oli ennustatud ka
külavanemate ja külade esindajate rolli kasvamist kohaliku kultuuri ja huvihariduse edendamisel (3
vastust ehk 7,3%) ning sotsiaalteenuste ja -järelevalve tagamisel (2 vastust ehk 4,9%).
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Küsitlusele vastanute hinnangul võiksid külade esindajate peamisteks ootusteks omavalitsustele olla
külaelu rahastamise selgem määratlemine, mida nimetati enam kui pooltel juhtudel (21 vastust ehk
51,2%), aga ka valla poolne usaldus korraldada külaelu ja kohalikke teenuseid ning vallas külaelu
komisjoni loomine või külaeluga tegeleva ametniku määramine (mõlemad 19 vastust ehk 46,3%).
Pisut väiksemaks eeldatakse külade esindajate soovi selle osas, et vald võiks külaelule üldiselt rohkem
tähelepanu pöörata (16 vastust ehk 39%) ning ka seda, et külavanema roll võiks olla selgemini
määratletud (12 vastust ehk 29,3%). Ootust, et külade kaasamise initsiatiiv võiks tulla vallalt nimetati 6
juhul (14,6%). Seitsmel korral (17,1%) nenditi, et külade ootuste kohta ei osata midagi öelda.
Küsimuse juures said vastajad valida mitu sobivat vastust.

Milliseid külaeluga seotud ootusi või hirme on Teil veel seoses haldusreformiga?
Ootuste ja hirmudena nimetati peamiselt (80% juhtudest) hirme, mis jagunevad märksõnade alla
“ääremaastumine”, “inimressursside nappus”, “protsessid” ja “segadus”. Peamiseks mureks on
erinevatel põhjustel külaelu hääbumine, aga ka asjaolu, et muutumise segaduses ei viida kõiki
protsesse korralikult läbi ning selle tulemusena ei saavutata parimaid võimalikke tulemusi.
Ootusena toodi välja lootus, et suured omavalitsused pühenduvad ka külaelu korraldamisse ning selle
tulemusena külaelu mitte ei hääbu vaid passiivsedki piirkonnad aktiveeruvad.
Küsimus oli valikuline ning sellele vastas umbes veerand (11 vastust ehk 26,8%) kõikidest küsitlusele
vastanutest.
“Kaugemate hajaasustusega külade tühjenemine elanikest.”
“Ääremaastumine”
“Vallas on inimesi liiga vähe ja väga raske on leida aktiivseid kodanikke,
kes oma panuse sooviks anda.”
“Kui külal puudub külaelu eestvedaja või mingigi kontakt
omavalitsusega siis külaelu hääbub.”
“Külavanema valimised ja demokraatia. Kui anda külavanematele suur
sõnaõigus, kas siis tahab külavanemaks ikka see õige inimene või
hoopis keegi, kes tahab segadust külvata jne.”
“Protsess peab toimuma dialoogina mitte vastandumise ning
ultimaatumitega.”
“Ei oska hirme hinnata. Ehk reformisaginas külaelule pööratakse
alguses vähem tähelepanu, kui väiksemates omavalitsustes. Aga see on
subjektiivne hinnang.”’
“Segane aeg tuleb”
“On ootus, et uued suured omavalitsused hakkavad tõsiselt tegelema
külaelu korralduse ja külavanemate suunatud tegevusega. Kui seda ei
toimu, siis külaelu võib nii mõneski kohas üldse hääbuda ning needki
vähesed inimesed kaovad maalt.”
“Ootan passiivsete piirkondade aktiveerimist.”

Ääremaastumine

Inimressursside nappus

Protsessid

Segadus

Külaelu aktiveerimine
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KÜLASELTSIDE KÜSITLUSE ÜLDKOKKUVÕTE
Külaseltside küsitluses osales inimesi 57 vallast (31% haldusreformieelsetest valdadest) ja 14
maakonnast (st esindatud olid kõik maakonnad peale Valga maakonna). Seejuures pooltes
maakondades ületas valdade esindatus 50% piiri, kõige paremini oli kaetud Lääne-Viru maakond, kus
13st vallast oli küsitlusega esindatud koguni 10 (76,9%). Aktiivsus küsitlusele vastamisel oli väike Lõunaja Kagu-Eestis, kus Valga maakonnast vastuseid ei kogunenud ja Põlva ning Võru maakonnast tuli
mõlemast vastuseid vaid ühest vallast, lisaks oli Võru maakonnas osalejaks ka üks haldusreformijärgne
vald.
Ilmselt on Kagu-Eesti piirkonna vastuste vähesus seotud asjaoluga, et nimetatud piirkonnas on pigem
levinud külavanema roll ja külaseltsid on mõnevõrra vähem levinud. Vastupidiseks näiteks on Pärnu
maakond, kus pigem on levinud külaseltsid ja külavanemate esinemine on pigem harvaks nähtuseks.
Seetõttu oli Pärnu maakonna osalus külavanemate kvantiteetküsitluses väga madal, aga külaseltside
küsimuses kuulus see pigem aktiivsemate piirkondade hulka (esindatud 10 valda 17st ehk 58,8%).
Külaseltside küsitluse eripäraks on ka see, et kuna esindusliku valimi saamiseks hoiti küsitlust kauem
avatuna, sh ka haldusreformi järgselt, tõid päris paljud küsitluses osalenud enda geograafilise
paiknemisena välja uue omavalitsusüksuse nimetuse (19 vastust ehk 14% vastustest), mis raskendas
ühtse statistika kujundamist valdade ja maakondade osalusest küsitluses.
Kokku vastas külaseltside küsitlusele 136 inimest ja enim vastanuid oli Ida-Viru maakonnast (20
vastajat, st 14,7% kõikidest vastustest), järgnesid Rapla maakond (16 vastust, 11,8%) ja Pärnu maakond
(15vastust, 11%). Valdadest oli enim vastuseid Kehtna vallast (6) ja Väike-Maarja ning Noarootsi vallast
(5). Vastanute geograafiline jaotus oli võrdlemisi ühtlane.
Tegutsemisperioodi osas tuli küsitluses välja, et pea poolte vastanute külades on külaselts tegutsenud
enam kui 13 aastat (45,6% vastustest) ja enam kui 9 aastat on see toimetanud 70,6% vastanute külades.
Seejuures vähem kui 3 aastat on külaselts tegutsenud vaid umbes kümnendikus külades (9,5%).
Seejuures võib olla tegemist objektiivse reaalsuse kajastusega, aga võimaluseks on ka see, et uuemate
seltsideni pole küsitlusega seotud teave lihtsalt jõudnud.
Küsitluses olid erineva suurusega külad esindatud üsna võrdselt. Enim vastuseid tuli küladest, kus elab
101-200 inimest (32,4%). Väikseima osa moodustasid pisemad külad, kus on alla 50 inimese (kokku
19,1%). Seltside liikmeskonnad on pigem suuremad, enamasti üle 10 liikme ning üsna suures osas isegi
üle 30 liikme.
Külavanema olemasolu külas kinnitas 71 vastanut ehk 52,2% ja ka siinkohal toodi välja, et külavanema
roll on pigem olnud külas pikemaajaline - enam kui 13 aastat 36,5% külades ja enam kui 9 aastat kokku
60% külades. Huvitav oli see, et ligi pooltes külaseltsi küsitlusele vastanute külades külavanem puudus,
mille tõttu vähenes oluliselt ka vastuste arv, mille põhjal analüüsida külaseltside ja külavanemate
koostööd. Üheks põhjuseks võib olla, et külaseltside küsitlusele vastamise võtsid pigem ette külad, kes
külavanemate küsitlusele seoses külavanema puudumisega vastata ei saanud.
Enda rolli kirjeldamisel toodi enim välja seda, et ollakse külaseltsi juhatuse liige (58,1%), millele
järgnesid juhtumid, kus ollakse külavanem ja külaseltsi juhatuse liige või lihtliige (kokku 30,1%). Seega
pea kolmandik küsitlusele vastanutest on ka ise külavanemad.
Rollide ja ülesannete kirjeldamisel toodi seltsi rollidena peamiselt välja rahastusvõimaluste leidmist
(74,3%), külaürituste korraldamist (58,1%) ja külaelu kavandamist ja tuleviku planeerimist (56,6%).
Külavanema rollidena toodi ülekaalukalt enim välja vallavalitsusega kontaktisikuks olemist (78,7%) ja
küla esindamist (73,6%). See tähendab, et antud küsimustiku valimi hinnangul on külavanema ja seltsi
vahel rollid võrdlemisi selgepiiriliselt jaotunud. Nii külavanema kui ka seltside rollina toodi välja ka küla
ühendamist (seltside puhul 50% ja külavanemate puhul 38,2% vastustest). Seejuures leidsid siiski 37
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vastanut, et külavanema ja külaseltsi rollid sisuliselt ei erinegi. Populaarsuselt järgmisena toodi 21 juhul
välja, et külavanemal on esindusfunktsioon ja külaselts on elluviija.
Külavanema ülesannete määratlemise põhialuseks on statuut (49,3%) või siis hinnatakse, et see polegi
määratletud (33,1%). Samas esines ka arvamusi, et see on määratletud seltsi põhikirjaga (15,4%) või
külaga sõlmitud kokkuleppega (18,4%). Külavanema rolli olulisuse hindamisel hinnati seda keskmisest
mõnevõrra kõrgemaks ja populaarseimaks valikuks oli kõrgeim hinne, kuid vastuste aritmeetiline
keskmine oli 3,69, mis on mõnevõrra madalam (0,3 hindepunkti) kui külavanemate endi hinnang.
Külaga koostöö kirjeldamisel toodi välja, et enamasti (44,9% juhtudest) käiakse koos 2-3 korda aastas
ning pigem on tendentsiks rohkem koos käia kui vähem (enam kui 4 korda aastas 39% vastustest ja 1
kord või mitte üldse 16,1% vastustest). Seejuures hinnatakse külaelanike aktiivsust külaelu edendamisel
keskmisest pisut madalamaks (hinnete aritmeetiline keskmine 2,82) ja aktiivsust külaüritustel
osalemisel keskmisest natukene kõrgemaks (aritmeetiline keskmine 3,22).
Külainimeste käivitamisel peetakse külavanemate rolli pigem oluliseks (keskmine hinne 3,69), kuid seda
natukene vähesemal määral kui külavanemate küsitluses. Samas peetakse külaseltside rolli isegi
olulisemaks ning keskmiseks hindeks on antud koguni 4,19 (0.5 hindepunkti rohkem kui külavanemate
olulisuse hindamisel), mis näitab selgesti, et külaseltside esindajate hinnangul on küla käivitaja roll
selgesti pigem seltsidel ja seltside võimekus inimesi kaasata ja tegutsema panna ülioluline. Seejuures
aktiivsuse toetamisel tuuakse külavanemate puhul esmajoones välja aktiivset suhtlust külarahvaga,
samas kui külaseltside puhul on populaarseimateks vastusteks külaürituste korraldamine ja külarahva
kaasamine otsuste tegemisel.
Küsitluse käigus hinnati ka seda, mil määral külavanema ja külaseltsi rollid ja tegevused teineteist
toetavad. Külavanema tuge külaseltsile toodi välja pisut enam kui kahel kolmandikul juhtudest (67,6%),
samas kui seltside tuge külavanematele nimetati 88,2% juhtudest. Ilmselt tuleneb see asjaolust, et
sageli on külaseltsid just juriidiliseks kehaks, mis aitavad külavanemal tegevusi ellu viia ja
rahastusvõimalusi kasutada, samas kui külavanema rollil seesugused praktilised väljundid otseselt
puuduvad. Koostöö toimib seejuures pea kõigis seltside tegevusvaldkondades ning populaarseimad
neist on ürituste korraldamine, küla ühistegevuste koordineerimine ja külamaja/külaplatsi haldamine.
Peamiseks külavanema ja külaseltsi koostöövormiks on see, et külavanem kuulub seltsi juhatusse ja
teise võimalusena variant, et külavanem on külaseltsi liige. Ilmnes, et pea 9 juhul 10st (88%) on külades,
kus on nii külavanem kui külaselts, kaasatud külavanem seltsi kas juhatuse liikme või lihtliikmena.
Külavanema ja külaseltsi suhted ei ole enamasti määratletud ja rolle jagatakse parima äranägemise
järgi (64,5% vastustest). Suhete määratlemine külaseltsi põhikirjaga või mõne muu külaga sõlmitud
kokkuleppega on nimetatud 27,9% juhtudest. Külavanema ja külaseltsi koostööd hinnatakse üldiselt
heaks ning populaarseimaks valikuks osutus 5-palli skaalal hinne “4”. Hinnete aritmeetiline keskmine
oli 3,8.
Koostöö kirjeldamisel omavalitsustega toodi enim välja seda, et suhtlus vallaga toimub enamasti külade
esindajate initsiatiivil (47,1%) ning teisena toodi olulise kommunikatsiooniplatvormina välja külade
ümarlauad (39%). Umbes veerand vastanutest tõid välja ka külaeluga tegeleva ametniku olemasolu ja
seda, et suhtlus vallaga toimub konkreetsetes küla puudutavates küsimustes. Külade esindaja
omavalitsuse poolse toena toodi enim välja külavanemate ära kuulamist (70,6% vastustest), millele
järgnes rahaline tugi (51,5%). Külade esindajatele kohtumiste ja arutelude korraldamist nimetati samuti
umbes veerandil juhtudest.
Külaelu rahastamise juures tõid külaseltside esindajad välja kolm mudelit või kanalit. Nendest enim
nimetati seda, et küla esitab taotluse valla eelarve menetlusse (59,6%) ja enam kui pooled vastanud
tõid välja ka seda, et vald katab küla projektidele omafinantseeringu osa (53,7%). Mõnevõrra vähem
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toodi välja, et vald toetab rahaliselt just külaseltse või muid MTÜ-sid (39,7%). Otsustusprotsessidesse
kaasamise osas toodi üsna ühtlases vahemikus (27-36%) välja kõik küsitluses pakutud variandid
(vastuste esinemise järjekorras: arvamuse küsimine küla puudutavates küsimustes, kaasamine
omavalitsuse töösse, nt komisjonidesse, ettepanekute menetlusse võtmine ja töö ümarlauas). Umbes
veerandil juhtudest (25,7%) toodi välja, et vald külade esindajaid ei kaasa.
Küsitlusele vastanute valdades toimuvad külade esindajate kohtumised vaid vajadusel 47,8% ja
regulaarselt 18,4% juhtudest, umbes kolmandik vastanutest (33,8%) tõi välja, et seesuguseid kohtumisi
ei toimu. Külaseltside esindajate osalemise kohta toodi välja 44,1% juhtudest, et seesugune võimalus
puudub, kuid kui arvestada seda, millistes valdades esindajate kohtumised toimuvad, siis tegelikult
84,4% nendest valdadest, kus kohtumised toimuvad on ka seltside esindajatel võimalik neil osaleda.
Piirkondlike kohtumiste ülekaalukalt olulisima rollina toodi välja, et need pakuvad võimaluse valla ja
külade infovahetuseks. Sellest enam kui poole vähem nimetati vastusevariante, et need loovad
piirkondlikku ühtsust ja aitavad lahendada sarnaseid probleeme. Külade esindajate koostöö
korraldamise osas on külaseltside esindajad valdavalt seisukohal, et seda peaks tegema omavalitsus
(55,1%). Proportsionaalselt pea kolm korda vähem, kuid enam-vähem ühesuguses mahus toodi välja, et
seda võiks teha mittetulunduslik katusorganisatsioon (16,2%) või siis külavanemad (13,2%).
Praegusel hetkel tunnevad külaseltside esindajad enim puudust külarahva aktiivsusest külaelu
eestvedamisel (57,3% vastanutest) ja külaelu edendamiseks mõeldud püsivast rahastusest (54,4%).
Sellest mõnevõrra vähem, kuid siiski olulisena on välja toodud külarahva aktiivsuse puudumine
külaüritustel osalemisel (44,1%) ja viimasega sarnases suurusjärgus ka omavalitsuse aktiivsuse vähesus
külade esindajatega suhtlemisel (41,9%). Viimase punktiga seoses tuuakse haldusreformiga kaasnevate
muudatuste loetlemisel eeskätt välja seda, et küla esindajate roll küla eest seismisel kasvab (52,2%),
peab omavalitsustega suhtlemisel ise initsiatiivikam olema (41,2%), võtma veelgi suurema vastutuse
külaelu korraldamisel (40,4%) ja olema vallale veel olulisemaks kontaktisikuks (37,5%).
Eeltoodust lähtuvalt tuntakse, et nii külavanemate kui ka külaseltside roll haldusreformijärgselt kasvab
ning seltside esindajate hinnangul on reformijärgselt eriti märgatav just külaseltside roll, mille olulisust
hinnati 5-palli skaalal keskmise hindega 4,36. Külavanemate olulisuse hindamisel oli keskmiseks 3,92.
Valdkondade kaardistamisel, kus nähakse külade esindajate täiendavat vastutust toodi välja, et see on
peamiselt traditsioonilistes külaeluga seotud valdkondades ehk külaelu edendamisel (32,4%) ja külade
elukeskkonna kujundamisel (25%).
Aktiivsema rolli on külade esindajad valmis võtma koguni 64,7% juhtudest, kuid seejuures pea pooltel
juhtudel (31,6% kõikidest vastustest) nenditakse, et suuremat vastutust ollakse valmis võtma täiendava
finantstoe olemasolul. 29,4% vastanutest tõid välja asjaolu, et neil ei ole võimalik külaellu rohkem
panustada. Külaelu peamise eestvedajana nägid seltside esindajad eeskätt just külaseltse roll (51,5%
vastustest), seejärel nimetati aktiivseid külaelanikke (32,5%) ja külavanemaid (12,5%). Omaette
märgiline on see, et omavalitsusi nimetati vaid 2,9% juhtudest.
Kirjeldades ootusi uutele omavalitsustele, toovad külaseltside esindajad peamise ootusena välja seda,
et külaelu rahastamine võiks olla selgelt määratletud (64,7% vastustest) ja teisena seda, et vallas võiks
olla külaelu komisjon või külade temaatikaga tegelev ametnik (56,6%). Täiendavalt tuuakse välja, et vald
võiks pöörata rohkem tähelepanu külaelu edendamisele (49,3%), võiks usaldada kogukondi kohalike
teenuste korraldamisel (47,1%) ja sedagi, et külavanemate roll võiks olla täpsemalt reguleeritud (38,2%).
Külaelu toimimismudeli kirjeldamisel toodi välja, et kõige olulisem on kommunikatsioon ja koostöö
tagamine erinevatel tasanditel, nii küla sees, külade omavahelisel suhtlemisel kui ka külade esindajate
ja omavalitsuste suhtlemisel. Seejuures on headeks tugistruktuurideks külade esindajate ümarlauad,
vallas tegutsev külaelu komisjon või külaeluga tegelev ametnik.
Haldusreformiga seotud ootuste ja hirmude osas toodi enim esile ääremaastumise hirmu ja ka seda, et
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külade probleemid jäävad uutes omavalitsustes tagaplaanile. Lisaks sellele on küsitavusi külaelu
rahastamise ning erinevate osapoolte täpsemate rollidega. Positiivse ootusena toodi välja, et uute
omavalitsuste loomine võib mõjuda külade esindajatele aktiveerivalt.
Kokkuvõttes näevad külaseltside esindajad, et nende roll külaelu arendamisel on isegi olulisem kui
külavanemate oma, sest neil on loomupärane kaasav struktuur, mis kutsub külaelanikke asju ühiselt
korraldama. Samuti erisugused toetused ja projektirahastused saabuvad külla enamasti külaseltside
kaudu. Lisaks sellele on külaseltsid tugevate kogukondadega valmis omavalitsusi enam toetama, seda
eriti kohalike teenuste pakkumisel. Seega on külaseltside esindajatel ka õigustatud ootus, et külaelu üle
arutavatesse ümarlaudadesse oleks kaasatud ka nende esindajad.
I TEEMAPLOKK – ÜLDANDMED
Kokku osalesid küsitluses seltside esindajad 57st vallast ja 14 maakonnast (st esindatud olid kõik
maakonnad peale Valga maakonna). Haldusreformieelsest 183 vallast sai küsitlusega kaetud 31%.
Võimalik, et valdades, kus külaseltside kõrval tegutsevad ka külavanemad koguti vastuseid juba
külavanemate kvantiteetküsitlusega, mis võis mõnevõrra käesoleva küsitluse esinduslikkust
vähendada. Vastuste geograafilist jaotust visualiseerivalt kaardilt on näha, et tegelikult tuli seltside
küsitlusele vastuseid sageli piirkondadest, kust teistest küsitlustest vastuseid ei saadud. Seega on pea
kolmandiku haldusreformieelsete üksuste katmine seltside kvantiteetküsitlusega võrdlemisi esinduslik
valim.
Üldiselt oli maakonnas valdade esindatus kõrge, ületades pea pooltel juhtudel (7 korral) 50% piiri. Kõige
parem esindatus oli Lääne-Viru maakonnal, kus vastanuid oli 13st vallast 10s (76,9%). Sellele järgnes
Viljandi maakond, kus küsitlusele vastasid inimesed 9st vallast 6s (66,7%). Vastanute seas jäi
esindamata Valga maakond (mitte ühtegi vastust) ning Põlva maakond (1 vald 13st, 7,7%) ja Võru
maakond (1 vald 12st, 8,3%, lisaks üks haldusreformijärgne vald). Selle põhjal on võimalik püstitada
hüpotees, et Lõuna-Eesti piirkonnas on pigem levinud külavanema roll kui külaseltsid ning võimalik, et
ka külaseltse puudutav teave liigub nendes piirkondades halvemini.
Võrreldes teiste kvantiteetküsitlustega oli märgatav Pärnu maakonna valdade aktiivsem osalus seltside
küsitluses (esindatud 10 valda 17st ehk 58,8%), mis on samuti näide külavanemate rolli puudumisest või
vähesest levikust Pärnu maakonna valdades ning külaelu edendamisest seltside läbi.
Kuna kvantiteetuuringuks esindusliku valimi saamine võttis kavandatust enam aega langes osa
küsitluse läbiviimise perioodist haldusreformijärgsele ajale, mistõttu oli küsitluse vastuste hulgas
nimetatud ka haldusreformijärgseid omavalitsusüksusi (19 juhul ehk 14% vastustest). Neid
omavalitsusüksusi pole andmete võrreldavuse tõttu eelnevas maakondade analüüsis ning vastuste
geograafilist jaotust kujutaval kaardil arvestatud.
Kokku vastas küsitlusele 136 inimest. Enim vastanuid oli Ida-Viru maakonnast (20 vastajat, st 14,7%
kõikidest vastustest), järgnesid Rapla maakond (16, 11,8%) ja Pärnu maakond (15, 11%). Valdadest oli enim
vastuseid Kehtna vallast (6) ja Väike-Maarja ning Noarootsi vallast (5).
Üldiselt oli vastanute geograafiline jaotus võrdlemisi ühtlane, kuid märgatav on seltside küsitlusele
vastanute madal arv Kagu- ja Lõuna-Eestis (Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa).
Kolm vastanut (2,2%) ei olnud enda tegutsemisvalda märkinud.
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Vald

Vastuseid

Harku vald

2

Kuusalu vald

1

Viimsi vald

2

Emmaste vald

1

Käina vald

4

Aseri vald

1

Vaivara vald

1

Kasepää vald

1

Mustvee vald

1

Palamuse vald

1

Põltsamaa vald

2

Tabivere vald

1

Torma vald

2

Ambla vald

1

Koigi vald

2

Paide vald

2

Türi vald

1

Hanila vald

1

Kullamaa vald

1

Ridala vald

4

Maakond

Osalus maakonnas

Osalus küsitluses

Harju maakond

3 valda 17st
(17,6%)

5 vastust 136st
(3,7%)

Hiiu maakond

2 valda 4st
(50%)

7 vastust 136st
(5,1%)

Ida-Viru maakond

2 valda 15st
(13,3%)

2 vastust 136st
(1,5%)

Jõgeva maakond

6 valda 10st
(60%)

8 vastust 136st
(5,9%)

Järva maakond

4 valda 11st
(36,4%)

6 vastust 136st
(4,4%)

Lääne maakond

3 valda 9st
(33,3%)

6 vastust 136st
(4,4%)
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Haljala vald

2

Kadrina vald

3

Rakke vald

1

Rakvere vald

1

Rägavere vald

1

Sõmeru vald

1

Vihula vald

3

Vinni vald

1

Viru-Nigula vald

2

Väike-Maarja vald

5

Veriora vald

1

Audru vald

1

Halinga vald

4

Häädemeeste vald

2

Koonga vald

1

Surju vald

2

Tahkuranna vald

2

Tori vald

1

Tõstamaa vald

1

Lääne-Viru maakond

10 valda 13st
(76,9%)

20 vastust 136st
(14,7%)

Põlva maakond

1 vald 13st
(7,7%)

1 vastus 136st
(0,7%)

Pärnu maakond

10 valda 17st
(58,8%)

15 vastust 136st
(11%)
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Varbla vald

1

Vändra vald

1

Kaiu vald

1

Kehtna vald

6

Kohila vald

1

Märjamaa vald

3

Rapla vald

3

Vigala vald

2

Kihelkonna vald

1

Leisi vald

2

Lääne-Saare vald

3

Mustjala vald

1

Orissaare vald

1

Pöide vald

2

Salme vald

1

Konguta vald

1

Puhja vald

1

Abja vald

1

Karksi vald

1

Kõo vald

3

Suure-Jaani vald

4

Rapla maakond

6 valda 10st
(60%)

16 vastust 136st
(11,8%)

Saare maakond

7 valda 13st
(53,8%)

11 vastust 136st
(8,1%)

Tartu maakond

2 valda 18st
(11,1%)

2 vastust 136st
(1,5%)

Viljandi maakond

6 valda 9st
(66,7%)

14 vastust 136st
(10,3%)
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Tarvastu vald

1

Viljandi vald

4

Vastseliina vald

2

Vald märkimata

3

Võru maakond

1 vald 12st
(8,3%)

3 vastust 136st
(2,2%)
3 vastust 136st
(2,2%)

Tabelis ei ole kajastatud seltside esindajaid, kes on nimetanud haldusreformijärgseid haldusüksusi.
Seesuguste vastuste rohkus on tingitud asjaolust, et üldise vastuste vähese laekumise tõttu oli küsitlus
avatud ka pärast kohalike omavalitsuste valimisi. Uued nimetatud haldusüksused on eraldi välja toodud
alljärgnevas tabeli
Vald

Vastuseid

Maakond

Lääne-Harju vald

1

Harju maakond

Hiiu vald

2

Hiiu maakond

Alutaguse vald

1
Ida-Viru maakond

Lüganuse vald

1

Järva vald

1

Järva maakond

Lääne-Nigula vald

3

Lääne maakond

Tapa vald

1

Lääne-Viru maakond

Lääneranna vald

2

Pärnu maakond

Saare vald

3

Saare maakond

Mulgi vald

3

Viljandi maakond

Setomaa vald

1

Võru maakond

19

19 vastust 136st (14%)

Kokku
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Küsitluses osalenud külaseltside esindajate geograafiline paiknemine.

Küsitlusele vastasid ülekaalukalt enam külad, kus on külaselts tegutsenud pikka aega. Suurima vastuste
segmendi moodustas külade hulk, kus on selts tegutsenud enam kui 13 aastat (62 vastust ja 45,6%) ning
teiseks populaarsemaks vastuseks oli see, et selts on tegutsenud 9-12 aastat (34 vastust, 25%), mis
tähendab, et enam kui 9 aastat oli küsitlusele vastanute külades tegutsenud selts 70,6% juhtudel.
Lühikese külaseltsi tegutsemisperioodiga külade osakaal oli seejuures väike ning kuni aasta on
külaselts tegutsenud 7 vastaja külas (5,1%) ja 1-3 aastat 6 vastaja külas (4,4%), mis tähendab, et vähem
kui 3 aastat on tegutsenud külaseltsid vähema kui kümnendiku ehk vaid 13 küsitlusele vastanu külas
(9,5% vastustest). 4-8 aastat on külaselts tegutsenud umbes viiendikus külades (27 vastust, 19,9%).
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Külade suuruste jaotus oli seltside kvantiteetküsitluse valimis võrdlemisi ühtlane ning märgatavaim oli
pigem väikseimate külade vähesus (kuni 20 inimesega külasid 4 (2,9% vastanutest) ning 21-50
inimesega külasid 22 (16,2%). Ilmselt on see seotud ka asjaoluga, et väga väikestes külades pole ilmselt
piisavalt inimressursse seltsitegevuse eestvedamiseks ja läbiviimiseks.
Teistest segmentidest oli kõige ulatuslikumalt esindatud 101-200 inimesega külad, mis moodustasid
valimist pea kolmandiku (44 vastust, 32,4%). Umbes veerand vastanutest tõi välja, et nende külas on
51-100 inimest (34 vastust ehk 25%) või et külas on enam kui 200 inimest (32 vastust, 23,5%).

Külaseltside liikmete arv varieerub külaseltsiti ning kõiki väljapakutud segmendid olid vastustes
esindatud. Seejuures on küsitlusele vastanute hulgas enim esindatud pigem enamate seltsiliikmetega
vastusevariandid, suurima segmendina 21-30 inimest (40 vastust, 29,4%) ja teisena enam kui 30
inimest (39 vastust, 28,7%). See tähendab, et enama kui poolte vastanute külades (58,1%) tegutsevad
külaseltsid enama kui 20 liikmega.
Kõige vähem olid esindatud väikesed külaseltsid, milles on kuni 10 inimest (23 vastust, 16,9%). 11-20
inimest on veerandis küsitluses osalenud külaseltsides (34 vastust, 25%). See tähendab, et seltside
liikmeskonna osas on küsitluse valim võrdlemisi esinduslik.

69

Külavanemate uuring - "Külavanemate institutsionaalse koostöömudeli väljatöötamine kohalikele omavalitsustele“

Küsitlusele vastanud seltside esindajate külades tegutseb külavanem pisut enam kui pooltes (71 vastust
ja 52,2%) ning külavanemat ei tegutse natuke vähem kui pooltes külades (65 vastust, 47,8%). Seesugust
vastuste jaotust võib põhjustada asjaolu, et paljud külavanemad, kes tegutsevad ka seltsides vastasid
juba külavanemate kvantitatiivküsitlusele ja ei ole käesolevale seltside küsitlusele vastanud. Teisalt
näib see olevat ka osades piirkondades (nt Pärnu maakond) oluliseks tendentsiks, et külavanemate roll
on pigem marginaalne ja külaelu edendamisega tegelevad tegelikult seltside esindajad.

Külades, kus külavanemad tegutsevad, on nad pigem tegutsenud pikemaajaliselt ning pisut enam kui
kolmandik vastanutest koondus segmenti, kus külavanem on tegutsenud enam kui 13 aastat (31 vastust,
36,5%). Populaarsuselt teisena nimetati pea veerandis omavalitsustest võimalust, et külavanem on
tegutsenud 9-12 aastat (20 vastust ja 23,5%). See tähendab, et enam kui 9 aastat on külavanem
tegutsenud 60% küsitlusele vastanud seltside esindajate külades, kus on olemas külavanem.
Külade osakaal, kus külavanem on tegutsenud kuni aasta, moodustab küsimusele vastanutest
kümnendiku (9 vastust, 10,6%). Väikseima segmendi moodustasid külad, kus külavanem on tegutsenud
1-3 aastat (6 vastust, 7,1%). Peaaegu veerandi vastanutest moodustasid ka külad, kus külavanem on
tegutsenud 4-8 aastat (19 vastust, 22,4%).
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Külaseltside kvantiteetküsitlusele vastanud inimestest moodustasid pisut enam kui poole need, kes on
külaseltsi juhatuse liikmed (79 vastust, 58,1%). Umbes veerandi vastanutest moodustasid vastanud, kes
on külaseltsi juhatuse liikmed ja ühtlasi ka külavanemad (35 vastust ehk 25,7%). Vähesel määral olid
esindatud ka külavanemad, kes on külaseltsi lihtliikmed (6 vastust, 4,4%). Seega vastanute hulgas
moodustasid need inimesed, kes on lisaks seltsile tegevad ka külavanematena natuke vähem kui
kolmandiku (30,1%). 16 vastanut (11,8%) sedastasid, et nad on külaseltsi lihtliikmed.

II TEEMAPLOKK - KÜLAVANEMA JA KÜLASELTSI ROLL

Külaseltsi rollide kirjeldamisel toodi enim välja seda, et külaseltside peamiseks ülesandeks on
rahastusvõimaluste leidmine (101 vastust ehk 74,3%), mis on ootuspärane, sest sageli luuakse külaselts
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juriidilise kehana, mis avardab külade võimalusi projektitoetuste taotlemisel või muudab selle üleüldse
võimalikuks.
Teiste oluliste teemadena toodi välja külaürituste korraldamine (79 vastust ehk 58,1%) ning külaelu
kavandamise ja tuleviku planeerimine (77 vastust ehk 56,6%). Kui ürituste korraldamine on üsna
ootuspärane roll, siis külaelu kavandamise ja tuleviku planeerimise osatähtsus on ilmselt oluline
seetõttu, et tegemist on projektikirjutamisega sisuliselt seotud tegevusega (nt arengukava olemasolu
nõue projektitaotluste juures) ja seltsiga kaasnevad formaalsed struktuurid (üldkoosolekud,
aastaaruanded) soodustavad strateegilist ja taktikalist mõtlemist.
Olulises ulatuses ehk pooltel juhtudel toovad seltside esindajad välja ka seltside rolli külade ühendajana
(68 vastust ehk 50%). Ülejäänud vastusevariandid on esindatud vähesel määral, sh ehk mõnevõrra
ootamatult ka küla heakorra tagamine (16 vastust ehk 11,8%), mille alla võiks kuuluda ka külaplatsi ja
külamaja haldamine, kuid ilmselt pole seda seltside esindajad nõndamoodi tajunud, mis põhjendab
vastuste vähest hulka.
Küsimuse juures said vastajad valida 3 vastusevarianti.

Külaseltside esindajatelt küsiti ka hinnangut külavanemate rolli kohta ning seejuures toodi pisut enam
kui kolmveerandil juhtudest välja, et külavanem on küla kontaktisik vallavalitsusega (107 vastust ehk
78,7%) ja natuke vähem kui kolmveerandil juhtudest et külavanem on küla esindaja (100 vastust ehk
73,6%). Seejuures populaarsuselt kolmandat vastusevarianti, et külavanema ülesandeks on olla küla
ühendaja valiti nendest kahest rollist poole vähem (52 vastust ehk 38,2%). Enam kui veerandil juhtudest
toodi välja ka seda, et külavanema roll on külaelu kavandamine ja tuleviku planeerimine (37 vastust ehk
27,2%). Ülejäänud vastuste osakaal jäi alla 17%. Küsimuse juures joonistub välja, et seltside ja
külavanema rolle võrreldes tuuakse välja nende rollide erinevus ning külaseltside puhul esildub
tegevfunktsioon (ürituste korraldamine ja finantsvahendite kindlustamine), samas kui külavanema
puhul võimendub selgesti esindusfunktisoon (suhtlus omavalitsusega ja küla esindamine). Kuigi küla
ühendamine pole välja toodud kummagi esmase funktsioonina on see olulisel kohal mõlema rollide
kirjeldamises. Küsimuse juures said vastanud valida 3 vastusevarianti.
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Kui 37 küsitlusele vastanut leidis, et külavanema ja külaseltsi ülesanded omavahel oluliselt ei erinegi,
siis eelmise küsimuse analüüsi juures sedastatud tendentsi, et külavanemal on rohkem
esindusfunktsioon ja külaselts on plaanide elluviijaks sedastas 25 vastanut. Samuti tõsteti esile seda,
et külaselts on põhiliselt küla arendajaks (13 vastust).
Täiendava erisusena toodi 14 juhul välja see, et külavanem esindab kogu külarahvast, kuid külaselts
esindab just oma liikmeskonda. Külaseltsi selget juriidilist vormi ja võimalust rahastust leida nimetati
erinevusena 10 juhul. Lisaks kirjeldati 9 korral suundumust, et külaselts on suurem meeskond kuid
külavanem tegutseb pigem üksi.
Erinevaid mõtteid ja pikemaid selgitusi külavanema ja külaseltsi rollide erinevusest:
● “Külaseltsid peavad üleval külamaja või külaplatsi, otsivad rahastamisvõimalusi ja korraldavad
üritusi. Külavanema ülesandeks on küla probleemide lahendamine omavahel või omavalitsuse
toel, samuti külarahvale info edastamine.”
● “Selts toetab külaelu ja on nö mitteformaalne, vabatahtlik tegutsemises, tegeleb vaba aja jm
sarnasega, külavanem pigem võiks olla väikese töötasuga ja kontakti pidaja vallaga,
rahastamisprobleemidega võivad mõlemad tegutseda ja koostööd peaksid ka ühiselt küla nimel
tegema.”
● “Kuna mõlemal juhul on tegu vabatahtliku tegevusega, siis on igal üksikul juhul need endale
vabatahtlikult võetud ülesanded ainukordsed.”
● “Ideaalis võiks külaseltsi liikmed olla pea kõik külaelanikud, seltsil on rohkem võimalusi taotleda
raha küla arenguks erinevatest allikatest.”
● „Tiheasustusega külas ei oma külavanem kandvat rolli kui on olemas külaselts.”
● “Külavanema roll saab ilmselt olema küla argielu probleemidega tegelemine, külaseltsi
ülesanded on laiemad: materiaalseid vahendeid hankida, ühisüritusi korraldada, külavanemaga
koostöös küla heakorra ja sotsiaalse keskkonna parandamisega tegeleda, võimalik, et MTÜ
esimees ja külavanem võiksid olla ühes isikus, kindlasti aga on külavanema rolli täitmine
mõeldamatu ilma koostööta MTÜ-ga, ta peab olema MTÜ juhatuse liige.”
● „Erinevus võib-olla selles, et külavanema ülesanded on rohkem reglementeeritud ja kinnitatud,
külaselts tegutseb avalikes huvides ja seab oma sihid ise vastavalt arengu- ja tegevuskavale,
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külavanem võiks/saaks/peaks olema kohalik ühendaja, juhatuse liige tegeleb paberimajanduse,
võimaluste ja tuleviku planeerimisega (sh. külakoosolekul selle info vahendamisega).”
“Külavanema korraldada on sotsiaalne järelevalve.”
“Külavanem on külaelanike poolt valitud isik.”
“Külavanema roll/tööülesanded/kohustused on piiritletud, vastutus on suurem, kuid külaselts
saab läheneda asjadele loovalt, kasutada erinevaid võimalusi et külaelu oleks aktiivne ja tõusvas
joones järjepidev areng uute võimaluste loomiseks kogukonda veel ühtsemaks saada.”
“Külaseltsil on nn laiem haare ja rohkem võimalusi erinevate küsimustega tegelemiseks kui
külavanemal. Külaseltsil on juhatus, kuhu tavaliselt kuulub mitu inimest ning kehtib reegel "mitu
pead on ikka mitu pead" - tuleb rohkem ideid, on rohkem tahet, võimalusi, indu - see liidab ka
külasid rohkem.”
Seltsi ülesandeks on küla ühistegevuste ja sotsiaalse keskkonna arendamine, külavanema
põhiline ülesanne vallaga info vahetamine, koosolekute korraldamine, koostööle ärgitamine.”
“Külavanem on külaseltsi juht ja vedaja, seltsi liikmete koondaja ja motiveerija, ühistegevuste
algataja ning otsene kontaktisik ja vahendaja vallaga, külaselts viib tegevusi ellu, korraldab
ühisüritus, selgitab välja kogukonna mured ja rõõmud.”
“Seltsil on rohkem tegevust ja organiseerimist, vastutust, projektid, seltsimaja haldamine,
isetegevuste planeerimine... seltsi tegevusest võetakse rohkem osa, kui ühe küla tegevusest.”
Külavanem on kui motivaator ja esindusisik ning külaselts kui tööriist (arengudokumendid,
teenused, rahastusvõimalused, sise- ja välissuhtlus), parim mudel oleks mõlemate olemasolu
ning koostoime.”
“Külaselts tegeleb küla arendamisega, külavanem igapäevaeluga.”
“Selts ühendab külaelu laiemalt kui külavanem.”
“Külaselts leiab ürituseks ja tegevusteks vahendeid, külavanem korraldab oma meeskonnaga
läbiviimise.”
“Külavanemat on ainult üks aga seltsis rohkem inimesi, kes panustavad küla elu edendamisse.”
“Suures osas sarnased, kuid küsitluses ei saanud vastata kõike seda, mida külaselts teeb ja
sellepärast läksid vastused lahku, kui on valitud külavanem ja moodustatud külaselts, siis võiks
külavanem kuuluda külaseltsi juhatusse, siis on kõik kõigega kursis.”
“Külaselts on ettevõte, mis tegutseb vastavalt oma põhikirjale, külavanem on mitte keegi.”
“Külavanem esindab kõiki küla/külade inimesi, külaselts esindab seltsi liikmeid.”
“MTÜ on juriidiline keha, kellel on põhikirjalised eesmärgid ja kes saab taotleda rahastust
projektidele ja tegevustoetust KOV-ilt osutatud teenuste eest, MTÜ on/võib olla KOV-ile
lepingupartner, külavanem on küla häälekandja, kes teavitab valda heakorrast ja ka muudest
elu-olulistes küsimustest.”
“Külaselts on meil piirkonna külade peale üks ja ainus, igas külas on oma külavanem.”
“Külaselts - üldkorraldav, külavanem - konkreetseid asju korraldav.”
“Külaselts koondab seltsilisi, kes kavandavad küla seltsielu, jagavad omavahel ülesandeid ja
otsivad rahastusvõimalusi kavandatu elluviimiseks, külavanem selgitab välja küla vajadused,
esindab külaelanike huve kohaliku elu küsimustes.”
“Külaselts toimib tervikuna ja otsustab koos külas toimuva üle, külavanem esindab ja tegeleb
küsimustega väljaspool küla, külas tekkinud teemade üle.”
“Külaselts tegeleb ühisürituste ja nendeks tegevusteks rahastamise võimaluste leidmiste ja läbi
viimisega ühiselt suurema grupina jagades omavahel töökohustusi, külavanem tegeleb rohkem
igapäevaste, argisemate ja kiiremate murede lahendamisega või nendele lahenduste
leidmistega.”
“Külaseltsil on kultuurilised eesmärgid.”
“Külavanem peaks olema rohkem see kokkukutsuja, inimeste ühendaja ja küla esindaja,
külaselts kui asutus peaks tegelema organisatoorse poolega, rahade taotlemisega jne.”
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● “Külavanem on küla esindav isik, kuid külaselts on pigem seltsi kuuluvate inimeste visiooni
teostajad, lisaks seltsi kuuluvad erinevat ülesannet täitvad isikud - ürituste korraldajad,
projektide kirjutajad jne, külavanem on pigem olmeliste ja heakorda puudutavate teemade
lahendaja, info vahendaja.”
● “Külaselts teeb põhitöö külas ise ära, organiseerib heakorratöid ja organiseerib külaüritusi ning
otsib rahalisi vahendeid.”
● “Külavanema roll on kaasata teisi külaseltsi liikmeid tegevustesse, osata delegeerida.”
● “Külaselts tegeleb rohkem kultuurilise liikumisega ja meelelahutuse korraldamisega, samuti
projektide koostamisega.”
● “Külavanem on küla esindaja suhtluses teiste ühendustega, ettevõtetega ja riigiametitega ja
külaelanike soovide ja vajaduste edasiandja, külaselts aga tegeleb kõige ülejäänuga, mis
eelmises punktis loetletud, sellega ei peaks tegelema külavanem, vaid tema vaatab, et kõik alad
oleks kaetud.”
● “Külavanema eesvedamisel viivad seltsingu inimesed tegevusi ellu ning kaasavad ka teisi
külaelanikke.”
● “Külavanem peaks seisma küla eest ja rääkima külaelanike nimel, aga külaselts peaks ühendama,
looma erinevaid ühiseid tegevusi ning arendama küla koos elanikega vastavalt nende soovile ja
nägemusele.”
● “Seltsil on rohkem võimalusi taotleda vahendeid külaelu arendamiseks, külavanemal on rohkem
esindusfunktsioon, külavanem on ka kontaktisikuks KOV-iga.”
● “Külaseltsi mureks on seltsi liikmete huvidele vastavate tegevuste organiseerimine, vaba aja
veetmine, nende nö. harimine, selts on nagu sõpruskond, külavanem peaks olema isik, kes
tegeleb kogu küla probleemidega, suhtleb vajadusel vallavalitsusega ja kavandab külaelu
tulevikku.”
● “Külavanem on küla esindusisik ja küla asjade eest seisja.”

Külavanema ülesannete määratlemisel toodi põhilise variandina ehk pea pooltel kordadel välja, et
ülesanded on määratletud statuudiga (67 vastust ehk 49,3% vastanutest). Populaarsuselt teise
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vastusevariandina oli nimetatud seda, et külavanema roll ei olegi kuidagi määratletud (45 vastust ehk
33,1%). Peaaegu võrdsel määral oli vastuste seas esindatud see, et on olemas suuline või kirjalik
kokkulepe külaga (25 vastust ehk 18,4%) või siis külavanema roll on määratletud külaseltsi põhikirjaga
(21 vastust ehk 15,4%), mis tähendab, et ühel või teisel moel küla ja selle esindajatega sõlmitud
kokkulepe on külavanema tegevuse aluseks umbes kolmandikul juhtudest (33,8%).
Kuigi vähesel määral, siis külaseltside küsitluses oli esindatud ka vastusevariant, et külavanema
tegevuse aluseks on vallaga sõlmitud leping, mida nimetati 9 korral (6,6%). Seda, et külavanem tegutseb
oma parima äranägemise järgi nimetati 21 juhul (15,4%).

Külavanema rolli hindavad külaseltside esindajad üldiselt kõrgelt ning viiepalli skaalal, kus kõrgeimaks
hindeks “5” oli “väga oluline” ja madalaimaks hindeks “1” oli “väheoluline”, valiti kõige enam, st
kolmandikul juhtudes skaala kõrgeim hinne (45 vastust ja 33,1%). Sellele järgnesid pea võrdses ulatus
ehk umbes veerandi vastanute poolt valituna keskmine hinne “3” (36 vastust ehk 26,5%) ja rolli pigem
oluliseks hindav hinne “4” (35 vastust ehk 25,7%). See tähendab, et skaala kõrgemate hinnetega “4” või
“5” hindas külavanemate rolli olulisust 80 inimest ehk 58.8% kõikidest vastanutest.
Kõige madalama hinde andis seltside esindajast külavanemate rolli olulisusele 11 inimest (8,1%) ning
keskmisest vähemolulisema hinde “2” 9 inimest ehk 6,6% vastanutest. See tähendab, et külavanema
rolli olulisust hindas keskmisest madalamaks 20 vastanut ehk 14,7% küsitlusele vastanud külaseltside
esindajatest.
Külavanema olulisuse hindamisel oli külaseltside esindajate hinnete aritmeetiline keskmine 3,69 palli,
mis on mõnevõrra ehk umbes 0,3 punkti võrra madalam kui külavanemate endi või omavalitsuse
esindajate hinne, kuid üldjoontes hindavad ka seltside esindajad külavanema rolli keskmisest
olulisemaks.
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III TEEMAPLOKK - KOOSTÖÖ KÜLAGA

Külaseltside küsitluse raames küsitletud inimeste külades käiakse koos enamasti 2-3 korda aastas (61
vastust ehk 44,9%) ning muudest vastustest on ülekaalus see, et koos käiakse tihedamini - 4-6 korda
aastas käiakse koos 33 vastanu külades ning 7 ja enam korda 20 külas (14,7%). See tähendab, et külades,
kus on olemas külaseltsid on inimeste kooskäimine võrdlemisi tihe.
Vaid 15 inimest (11%) nentis, et koos käiakse vaid kord aastas ning 7 inimest (5,1%), et ei käidagi koos.

Külaelu arendamisel hindavad seltside esindajad küla inimeste aktiivsust keskmiseks ja pisut enam
väheaktiivseks. 5-palli skaalal, kus kõrgeim hinne “5” oli kirjeldatud kui “väga aktiivne” ning madalaim
hinne “1” kui “väheaktiivne” valiti enim keskmist hinnangut “3” ja seda pea pooltel juhtudest ehk 67
korral (49.3%). Keskmisest natukene kõrgema hindega “4” hinnati külainimeste aktiivsust külaelu
arendamisel 20 korral (14,7%) ning kõige väiksema segmendi moodustas kõrgeima hinde “5” valinute
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hulk, mis piirdus 4 vastusega (2,9%). See tähendab, et keskmisest aktiivsemaks hindas külaelanike
panust küla arendamisse 24 inimest ehk 17,6% küsitlusele vastanutest.
Küla inimeste panust keskmisest pisut madalamaks ehk siis hindega “2” hinnati pisut enam kui
veerandil juhtudest ehk 37s vastuses (27,2%). Kõige madalama hinde “1” andis küla inimeste aktiivsuse
hindamisel 8 inimest ehk 5,9%, mis tähendab, et külaelanike aktiivsust külaelu arendamisel hindas
keskmisest madalamaks umbes kolmandik vastanutest (kokku 45 vastust ehk 33,1%). See tähendab, et
küla inimeste panuse keskmisest kõrgemaks hindajaid oli pea 16 protsendipunkti vähem kui neid, kes
hindasid seda keskmisest madalamaks.
Külaseltside esindajate hinnangu aritmeetiline keskmine oli keskmisest pisut madalam ehk 2,82, kuid
0,1 hindepunkti võrra kõrgem kui külavanemate hinnangul. Kuigi erinevus on väike, siis on siiski
võimalik, et seltside kaasava toimimismudeli tõttu võib olla küla inimeste aktiivsus seltside
perspektiivist pisut paremini märgatav.

Külainimeste aktiivsust külaüritustel osalemisel hinnatakse keskmisest mõnevõrra kõrgemalt ning 5palli skaalal valiti küll enim keskmist võimalust “3” (52 inimest ehk 38,2%), kuid sellele järgnes vahetult
keskmisest kõrgem hinne “4” (51 vastust ehk 37,5%).
Populaarsuselt kolmandal kohal olid keskmisest madalam hinne “2” 20 vastusega (14,7%). Kõige vähem
valiti kõige kõrgemat (9 vastust ehk 6,6%) ja kõige madalamat hinnet (4 vastust ehk 2,9%),
Üritustel osalemise aktiivsuse hindamisel oli külaseltside esindajate vastuste aritmeetiline keskmine
3,22 ehk siis mõnevõrra üle skaala keskmise ja 0.4 punkti võrra kõrgem kui hinne küla inimeste
osalemisele külaelu arendamises. Seejuures on ehk mõnevõrra üllatav, et hinnangud külaelu
arendamise ja üritustel osalemise suhtes erinevad nõnda vähe, mis näitab, et tegelikult aktiivsed küla
inimesed löövad heal meelel kaasa ka külaelu edendamisel.
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Külaseltside esindajad peavad külavanema rolli külarahva käivitajana pigem oluliseks ning kõige
populaarsemateks vastusevariantideks olid 5-palli skaala kõrgeimad hinnangud “4” ja “5”, mida
kumbagi valiti pea kolmandikul juhtudes, 43 korral (31,6% vastustest). See tähendab, et kokku hindas
külavanema olulisust külaelu käivitamisel keskmisest olulisemaks pea kaks kolmandikku vastanutest
ehk 86 inimest (63,2%).
Populaarsuselt järgnes sellele keskmine valik (hinne “3”), mida valis pea viiendik ehk 24 inimest (17,6%
vastanutest). Keskmisest väiksemaks hindas seda rolli kokku samuti enam-vähem viiendik ehk 26
inimest (19,1%), seejuures hindega “2” 17 inimest ehk 12,5% ja madalaima hindega “1” 9 inimest ehk 6,6%.
Külaseltside esindajate hinnangutes kujunes hinnangu aritmeetiliseks keskmiseks 3,69, mis on 0,19
hindepunkti madalam kui külavanemate endi hinnang enda olulisusele külarahva käivitajana.
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Külaseltside esindajad hindasid enda rolli olulisust külarahva kaasamisel kõrgemalt kui külavanema
rolli olulisust ning 5-palli skaalal osutus populaarseimaks kõrgeim hinne, mida valis 61 küsitlusele
vastanut (44,9%). Pisut enam kui kolmandik vastanutest (46 vastust ehk 33,8%) valis hinde “4”, mis
tähendab, et keskmisest kõrgemaks hindas külaseltside olulisust külarahva käivitamisel kokku enam
kui kolmveerand vastanutest ehk 107 inimest (78,7%).
Kuivõrd populaarsuselt kolmandaks valikuks oli keskmine hinne “3”, mida valis 24 inimest (17,6%),
tähendab see, et alla keskmise hindeid anti kokku vaid 5 (3,6%), seejuures hinnet “2” neljal korral (2,9%)
ja madalaimat hinnet vaid korra (0,7%).
Seega sai külaseltside esindajate hinnangul külaseltside rolli olulisus külarahva käivitajana väga kõrge
hinnangu, mille aritmeetiline keskmine oli koguni 4,19. See tähendab, et külavanemate rolli olulisuse ja
külaseltside rolli olulisuse hinnangu vahe on koguni 0,5 hindepunkti ja näitab selgesti, et külaseltside
esindajate arvates on just seltside võimekus inimesi kaasata ja tegutsema panna küla aktiivsuse
tagamisel ülioluline.

Külarahva aktiivsuse toetamisel tõid külaseltside esindajad külavanema peamiste meetmetena välja
inimestega aktiivse suhtlemise (57 vastust ehk 41,9% vastanutest) ja külaürituste järjepidevuse ja
toimimise tagamise (46 vastust ehk 33,8%).
Veel toodi umbes veerandil juhtudest välja, et külavanem tagab külainimeste kaasatuse otsuste
tegemisel (36 vastust ehk 26,5%) ja viiendikul juhtudest, et külavanem jagab külaelanikele rollid ja
vastutuse (28 vastust ehk 20,6%).
Väidet, et aktiivsuse tõstmine pole külavanema ülesanne kinnitati vaid 8 juhul (5,9%) ning muude
vastuste all toodi 7 korral (5,1% vastustest) välja, et külavanem on ise passiivne. Suurim osa vastanuid
märkis, et külas külavanem puudub (63 vastust ehk 46,3%).
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Külaseltsi tegevuste määratlemisel külarahva aktiivsuse tõstmisel toodi ülekaalukalt enim esile ürituste
korraldamist (119 vastust ehk 87,5%). Ilmselt on külaürituste korraldamine üheks olulisemaks ja
levinumaks külaseltside tegevuseks, millesse on ka hõlbus külainimesi kaasata või siis neid osalema
kutsuda, mistõttu on seesugune vastus võrdlemisi ootuspärane. Tõenäoliselt arvestati selle vastuse
hulka ka külainimestele ürituste korraldamise raames rollide ja vastutuse jagamine, sest viimast
vastust valiti vaid 42 korral (30,9% vastanutest).
Sarnaselt külavanemate tegevuste määratlemisele toodi ka külaseltside puhul välja, et inimesi
kaasatakse otsuste tegemisse (83 vastust ehk 61%) ja inimestega suheldakse aktiivselt (73 vastust ehk
53,7%), kuid võrreldes külavanemate tegevuse määratlemisega olid nende vastusevariantide valikute
sagedus vahetunud. Ilmselt on see seotud sellega, et külavanema rolli nähakse aktiivses suhtlemises
külaelanikega, samas otsused, mida külavanem peab tegema pole külas nii esil kui külaseltsi otsused.
Näiteks külaseltsil on kohustuslik iga-aastane üldkoosolek, kus on otsusprotsessides osalemine
ilmsem. Sageli on ka külaseltsi suhtlus seotud liikmeskonnaga, mis võib olla üheks põhjuseks, miks
külaelanikega suhtlemise varianti vähem valiti.
Seda, et külarahva aktiivsuse tõstmine pole külaseltsi ülesanne ja ka seda, et külaselts ei tee külarahva
aktiivsuse tõstmiseks midagi nimetati 9 korral (6,6%).
Muu: “Püüab külaseltsi liikmeskonda suurendada, et seeläbi ka külarahva aktiivsust kaasarääkimistes
ja -tegemistes suurendada.”, “Teeb projekte ürituste rahastamiseks.”, “Motivatsiooni saab igaüks
hoida siiski ise, meie külaselts on kasvanud suuremaks st on ühendaja oluliste
kultuuri/sotsiaal/noortetöö teemas terves kihelkonnas.”, “Külarahvas harjub alles sellega, et midagi
toimub jälle.”, “Hoolitseb küla heakorra, arengu ja järjepidevuse eest.”
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IV TEEMAPLOKK - KÜLAVANEMA JA KÜLASELTSI KOOSTÖÖ

Küsitluse raames hindasid külaseltside esindajad seda, kas külaseltsil on külavanema olemasolust abi
ning kahel kolmandikul juhtudest (92 vastust ehk 67,6%) leiti, et on küll. Samas umbes kolmandik
vastanutest (44 vastust ehk 32,4%) leidis, et külaseltsil külavanemast abi ei ole. Siin on oma hinnangu
andnud nii need külad, kus on lisaks seltsile ka külavanem kui ka need, kus külavanem puudub.

Sarnane küsimus küsiti ka külaseltsi rolli kohta ning uuriti, kas külavanemal on külaseltsi olemasolust
abi ning siinkohal vastati ülekaalukalt (pea 9 juhul 10st), et külavanemal on seltsist abi (120 vastust ja
88,2%). Seda, et külavanemal seltsist abi pole ütles 16 vastanut (11,8%). Seega on külaseltsi esindajate
hinnangul külavanemal seltsist oluliselt rohkem abi kui vastupidi (erinevus enam kui 20
protsendipunkti), mis on ka mõnevõrra ootuspärane, sest sageli on külaseltsid just juriidiliseks kehaks,
mis aitavad külavanemal tegevusi ellu viia ja rahastusvõimalusi kasutada, samas kui külavanema rollil
seesugused praktilised väljundid otseselt puuduvad. Samas külavanema aktiivsem suhtlemine
omavalitsusega ja küla esindamine võib ka seltsidele kasu tuua.
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Külavanema ja külaseltsi koostöövaldkondade määratlemisel ilmnes, et koostööd tehakse pea kõigis
külaseltsi olulisemates tegevusvaldkondades, kusjuures vastuste jaotus oli tegevuste lõikes võrdlemisi
ühtlane (jäädes 35 ja 48 protsendi vahele). Kõige populaarsemaks variandiks oli seejuures külaelanikele
ürituste korraldamine (65 vastust ehk 47,8% vastanutest). Sellele järgnes küla ühistegevuste
koordineerimine (59 vastust ehk 43,4%) ja külamaja/külaplatsi haldamine (53 vastust ehk 39%).
Mõnevõrra ehk üllatuslikult toodi 51 juhul (37,5%) välja, et ühistegevuseks on rahastustaotluste
kirjutamine ja haldamine, mis tähendab, et kuigi vormiliselt on rahastustaotlustega tegelevaks
juriidiliseks kehaks külaselts, siis sisuliselt panustab olulisel määral ka külavanem. 48 korda (35,3%)
nimetati ka küla heakorra tagamist. Tegevus, mida eriti esile ei toodud on külaelanikele huviringide
korraldamine, mida vastati vähem kui korral kümnest (12 vastust ehk 8,8%). Tegemist pole ka
külaseltsides väga laialt levinud tegevusega ning ilmselt on nende läbiviimine seotud pigem
konkreetsete inimeste ja nende oskustega kui külavanemaga. Seda, et seltsid ja külavanem ei tee
koostööd öeldi vaid 7 korral (5,1%) ning 53 juhul nenditi, et külas külavanemat ei ole (39%).
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Küla ja külaseltsi koostöövormi kirjeldamisel tõid 61 vastanut (45%) välja, et nende külas külavanemat
ei ole. Külades, kus seltsi kõrval on ka külavanem kuulub külavanem enamasti ka juhatusse (51 vastust
ehk 68% küladest, kus on seltsi kõrval ka külavanem). Sellele järgneb võimalus, et külavanem on seltsi
liige ja toimib hea koostöö (15 vastust ehk 20% külavanemaga küladest), mis tähendab, et pea 9 juhul
10st (88%) on külades, kus on nii külavanem kui külaselts, kaasatud külavanem seltsi kas juhatuse liikme
või lihtliikmena.
Variant, et külavanem ei ole seltsi liige, aga toimib koostöö (3 vastust ehk 4% külavanemaga küladest)
on pigem marginaalne, aga see, et külavanem ei tee koostööd külaseltsiga (6 vastust ehk 8%) on
nimetatud peaaegu 1 juhul 10st on siiski tähelepanuväärne

Külavanema ja külaseltsi koostöö hindamisel on jäetud kõrvale külad, kus seltsi kõrval külavanem
puudub.
Küsitluses osalenud külaseltsi esindajad hindavad külavanema ja seltsi koostööd üldjoontes heaks ning
kõrgeimad hinnangud on saanud 5-palli skaalal, kus kõrgeim hinne “5” märgistab koostöö
suurepärasust ja madalaim hinne “1” seda, et koostöö on kasin hinnati koostööd kõrgeima hindega
koguni 21 korral (29,6%). Populaarseimaks valikuks oli keskmisest mõnevõrra parem hinne ehk “4”,
mille valis 28 vastanut (39,4%). See tähendab, et keskmisest paremaks hindas koostööd kokku enam
kui kaks kolmandikku külade esindajatest, kus on nii selts kui külavanem (49 vastanut ehk 69,2%).
Populaarsuselt järgmiseks hindeks oli keskmine hinne “3”, mida valiti pea viiendikul juhtudest ehk 14
korral (19,7%). Keskmisest madalamaks hinnati koostööd vaid 8 juhul (11,3%) vastustest, kusjuures
madalaim hinne anti 5 korral (7%) ja keskmisest pisut madalam hinne “2” 3 juhul (4,2%).
See tähendab, et külavanema ja seltsi koostöö hindamisel kujunes hinnangute aritmeetiliseks
keskmiseks hinne 3,8, mis näitab, et külades, kus on nii külaselts kui ka külavanem on üldjoontes
koostöö hea.
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Külavanema ja külaseltsi suhete määratlemisel toodi välja, et enamasti tegutsetakse parima
äranägemise kohaselt (31 vastust ehk 39,2% vastanutest) ning populaarsuselt järgmine on sellega
mõnevõrra sarnane vastusevariant, et külavanema suhted seltsiga ei ole määratletud (20 vastust ehk
25,3% vastanutest).
Populaarsuselt järgmiseks võimaluseks on see, et suhted on määratletud seltsi põhikirjaga (16 vastust
ehk 20,3% vastanutest) või siis suulise või kirjaliku kokkuleppega külaga (10 vastust ehk 12,75).
Seejuures külaseltsiga sõlmitud lepingut nimetati vaid 2 korral (2,5%). Viimase kahe variandi vastuste
jagunemine on mõnevõrra üllatav ning tegemist võib olla vastusevariantide erineva interpretatsiooniga
- Eestis on üsna tavapärane praktika see, et juhatuse liikmetega sõlmitakse MTÜdes juhatuse liikme
lepinguid ning võimalik, et neid on mõnel puhul käsitletud kokkuleppena külaga. Samas võib ka tegelike
juhatuse liikmete või siis külavanemate lepingute arv olla tõepoolest väike ning kokkuleppena võidakse
olla käsitletud näiteks üldkoosoleku otsust.
V TEEMAPLOKK - KOOSTÖÖ OMAVALITSUSEGA
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Küsitlusele vastanud külaseltside esindajate hinnangul toimub küla esindajate suhtlus vallaga enamasti
külade initsiatiivil, mida nimetasid pea pooled vastanutest (64 vastust ehk 47,1%). Populaarsuselt
teisena toodi välja külade esindajate ümarlaua olemasolu (53 vastust ehk 39%). Enam-vähem võrdsel
määral tõi umbes veerand vastajatest välja, et vallas on külaelu edendamisega tegelev ametnik (34
vastust ehk 25%) ja seda, et suhtlus toimub vaid külaga seotud küsimustes (32 vastust ehk 23,5%). 24
korral (17,6%) öeldi, et vald teavitab külade esindajaid infokirjadega.
Seda, et suhtlust ei toimuks sedastati 4 korral (vaid 2,9% vastanutest) ning tegemist on pigem
marginaalse segmendiga. See tähendab, et suhtlus üldiselt toimib ja kõige paremini ümarlaudade toel.
Samas külade esindajad ise tunnevad, et suhtlemise toimimiseks peavad nemad ise olema aktiivsed.

Peamise viisina, kuidas vald külade esindajate tegevust toetab tõid külaseltside esindajad enam kui
kahel kolmandikul juhtudest välja seda, et vald on valmis neid ära kuulama (96 vastust ehk 70,6%). See
toetab eelmise küsimuse juures ilmnenud tunnetust, et vald on pigem passiivne. Teise olulise toetusena
toodi välja pisut enam kui pooltel juhtudel vallapoolne finantstugi (70 vastust ehk 51,5%), mis on
arvestades seltside tegevust ürituste korraldamisel ja projektide teostamisel ilmselt märgatavaim.
Täiendavalt toodi umbes veerandil juhtudest ehk 36 korral (26,5%) välja, et vald korraldab külade
esindajate arutelusid ning pigem marginaalsena 11 korral (8,1%), et vald korraldab koolitusi ja ringreise.
Taaskord on märkimisväärne asjaolu, et kümnendik vastanutest (16 inimest ehk 11,8%) nentis, et vald
külade esindajate tegevust ei toeta, mis on aga oluliselt (umbes 13 protsendipunkti) väiksema
osakaaluga kui külavanemate küsitluses antud hinnang. See tähendab, et mõnedes valdades pole
omavalitsuste tugi külade esindajatele tuntav, aga pigem on see tuntav seltsi tegevuse juures kui
külavanema rollis.
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Külaelu rahastamise juures tõid külaseltside esindajad välja kolm mudelit või kanalit. Nendest enim
nimetati seda, et küla esitab taotluse valla eelarve menetlusse, mida märgiti pea 6 juhul 10st ehk 81
vastuses (59,6%). Enam kui pooled vastanud tõid välja ka seda, et vald katab küla projektidele
omafinantseeringu osa (73 nimetust ehk 53,7% vastanutest). Mõnevõrra vähem ehk umbes neljal juhul
kümnest toodi välja seda, et vald toetab rahaliselt külaseltside tegevust (54 vastust ehk 39,7%).
Ülejäänud vastuseid valiti oluliselt vähem, kuid seejuures on tähelepanuväärne, et 18 juhul (13,2%) on
välja toodud see, et vallas on iga-aastane kindlaksmääratud külatoetus. Sellega mõnevõrra haakuvat
külavanemate tegevuskulude kompenseerimist nimetati vaid 4 korral (2,9% vastanutest). Seda, et vald
külaelu arendamist üldse ei rahastaks nimetati kokku 10 korral (7,4%).
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Küsimuse juures, mis puudutas külade esindajate kaasamist valla otsustusprotsessidesse toodi
peamiselt ehk umbes kolmandiku vastanute poolt välja seda, et vald küsib arvamust otseselt küla
puudutavates küsimustes (48 vastust ehk 35,3% vastanutest) ning seda, et külade esindajad on
kaasatud omavalitsuse töösse (45 vastust ehk 33,1% vastanutest). Populaarsuselt järgmised ehk umbes
veerandi küsitlusele vastanute valituks osutusid variandid, et külade ettepanekud võetakse menetlusse
(39 vastust ehk 28,7%) ja et arvamust saab avaldada külade ümarlauas (37 vastust ehk 27,2%).
Umbes samasse suurusjärku jäi ka vastuste hulk, mis sedastasid, et vald külade esindajaid otsuste
tegemisse ei kaasa (35 vastust ehk 25,7%). See tähendab, et umbes kolmveerandil juhtudest tunnevad
külaseltside esindajad end kaasatuna ning seda üsna võrdväärselt mitmel erineval moel. Antud
küsimuse juures on vahe külavanemate küsitlusega väiksem, aga taaskord tunnevad külaseltside
esindajad mõne protsendipunkti võrra vähem, et neid üldse ei kaasataks.
VI TEEMAPLOKK - PIIRKONDLIK KOOSTÖÖ

Külaseltside esindajate hinnangul toimuvad külade esindajate kohtumised nende vallas enamasti ehk
pea poolte vastuste kohaselt vaid vajadusel (65 vastust ehk 47,8%). Regulaarsed kohtumised toimuvad
pea viiendike külade esindajate hinnangul (25 vastust ehk 18,4%). See tähendab, et piirkondlikud
kohtumised toimuvad umbes kahes kolmandikus valdades (kokku 90 vastust ehk 66,2%). Kohtumiste
mittetoimumist sedastas umbes kolmandik küsitlusele vastanutest (46 vastust ehk 33,8%).

Külaseltside esindajate sõnul osalevad enam kui pooltes küsitlusele vastanute valdades piirkondlikel
kohtumisel ka seltside esindajad (76 vastust ehk 55,9%). Külaseltside esindajatel pole võimalik
kohtumistel osaleda 60 juhul (44,1%), millest osa moodustavad ka need vallad, kus kohtumisi ei toimu.
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Kui küsitlusele vastanud seltside esindajad sedastasid, et nende piirkonnas külade esindajate kohtumisi
ei toimu (42 vastust ehk 30,9% vastanutest), siis ülejäänute hinnangul on ülekaalukalt olulisim
piirkondlike kohtumiste mõju see, et need pakuvad võimaluse valla ja külade infovahetuseks, mida valis
peaaegu kolmandik vastanutest (44 vastust ehk 32,4%).
Teiste vastusevalikute arv oli märgatavalt väiksem, kuid enam-vähem võrdselt oli pakutud variante, et
need loovad piirkondlikku ühtsust ja edendavad külaelu (19 vastust ehk 14% vastanutest) ja aitavad
külades lahendada sarnaseid probleeme (17 vastust ehk 12,5% vastanutest). Veelgi vähemal määral oli
pakutud, et piirkondlikud kohtumised annavad külade esindajate häälele suurema kaalu (12 vastust ehk
8,8%) ja vaid 7 juhul (5,1%) leiti, et kohtumised inspireerivad külade esindajaid nende tegevuses.
Seda, et piirkondlikud kohtumised kulutaksid asjatult külade esindajate niigi nappi aega nimetati vaid
kahel juhul (1,5%).
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Küsimusele, kes peaks korraldama külade esindajate koostööd vastasid külaseltside esindajad
ülekaalukalt ehk enam kui pooltel juhtudel, et seda peaks tegema omavalitsus (75 vastust ehk 55,1%).
Populaarsuselt teisena märgiti, et koordineeriv roll võiks olla katusorganisatsioonil (22 vastust ehk
16,2%) või siis külavanematel (18 vastust ehk 13,2%). Külaseltside esindajate ülesandeks pakuti seda
vaid 7 korral (5,1% vastustest).
Vastusevariandina ei olnud välja pakutud, et see võiks toimuda omavalitsuse ja külavanemate koostöös
ning seda toodi omal initsiatiivil võimalusena välja neljal juhul (2,9%). Seda, et piirkondlikku koostööd
poleks üldse vaja öeldi vaid viies vastuses (3,7%).
VII TEEMAPLOKK – TULEVIKUPERSPEKTIIVID

Külaelu edendamisel tunnevad külaseltside esindajad enim ehk enam kui poolte vastanute hinnangul
puudust külarahva aktiivsusest külaelu edendamisel (78 vastust ehk 57,3% vastanutest) ja külaelu
arendamiseks mõeldud püsivast rahastusest (74 vastust ehk 54,4% vastanutest). Kolmandaks
populaarseimaks vastusevariandiks oli 60 vastusega (44,1%) see, et tuntakse puudust külarahva
aktiivsusest külaüritustel osalemisel. Seega küla inimestele antud keskmise lähedane aktiivsushinnang
nii külaelu arendamisel kui ka üritustel osalemisel ei ole tegelikult nende hinnangul piisav ja
tegutsemisel oleks vaja suuremat tuge. Seejuures rahastusteemade osas on juba eelnevalt välja toodud,
et kindel püsirahastus loob selgust ja muudab külaelu struktuurse toetamise hõlpsamaks.
Muudest teemadest toodi välja, et puudu on omavalitsuse aktiivsusest küladega suhtlemisel (57 vastust
ehk 41,9% vastanutest. Enam-vähem kolmandiku vastanute arvates on puudus omavalitsuse toest
külaelu korraldamisel (46 vastust ehk 33,8%) ning võrdselt selgusest külavanema rolli osas ja toimivast
külade esindajate ümarlauast (mõlemad 43 vastust ehk 31,6%). Tähelepanuväärne on siinkohal see, et
umbes kolmandikus küsitlusele vastanute valdades ümarlaud puudus ning umbes samas mahus
tuuakse välja ka puudust seesuguse ümarlaua toimimisest.
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Haldusreformiga seotud muutuste hindamisel nimetasid natuke enam kui pooled vastanutest (71
vastust ehk 52,2%), et külaesindajate roll suureneb küla eest seismisel. Selle teemaga on seotud ka
populaarsuselt teine vastusevariant, et külade esindajad peavad olema ise initsiatiivikamad
omavalitsusega suhtlemisel (56 vastust ehk 41,2%). Teemaga mõnevõrra sidusad on ka populaarsuselt
järgmised variandid, mida valis samuti umbes 4 inimest 10st, mis on, et tuleb võtta suurem vastutus
külaelu korraldamisel (55 vastust ehk 40,4%) ja ka see, et külade esindajad on vallale veel olulisemad
kontaktisikud (51 vastust ehk 37,5%). Kõik need vastusevariandid on seotud ootuse ja hirmuga, et
omavalitsusüksuste suurenemisel jäävad külad keskustest kaugemale ja saavad vähem tähelepanu.
Kuna omavalitsusi hinnatakse juba praeguses kontekstis passiivseks, siis ilmselt oletatakse, et
passiivsus suuremas omavalitsuses ei kao. Samas vaid iga viies vastanu ehk 29 inimest (21,3%) tõi välja,
et valla toetus külale ilmselt väheneb.
Tulevikuga seotud ebakindlust esildab ka asjaolu, et 51 vastanut (37,5%) leidis, et praegusel hetkel ei
osata tuleviku suhtes midagi öelda. 7 inimest ehk 5,1% vastanutest valis pessimistlikuima
vastusevariandi, et külaelu hääbub ja külade esindajad kaotavad oma rolli. Umbes kolmandik
vastanutest (46 vastust ehk 33,8%) tõi välja, et külade omavaheline koostöö muutub veelgi olulisemaks,
mis on ääremaastumise tendentsidega vastupidiseks, positiivseks suunaks. 19 inimest (14%) sedastas,
et nende küla jaoks ei muutu haldusreformiga midagi.
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Külaseltsi haldusreformijärgse mõju hindamisel on hinnangud veel tõusnud ning 5-palli süsteemis on
külaseltside esindajate enim valitud vastusevariandiks kõrgeim hinne “5”, mida on valitud 76 korral ehk
enam kui pooltel juhtumitest (55,9%). Populaarsuselt teiseks variandiks on keskmisest natukene
kõrgem hinne “4”, mida on valitud 4-l korral (39 vastust ehk 28,7%). See tähendab, et
haldusreformijärgselt hindab külaseltsi rolli väga oluliseks või keskmisest olulisemaks koguni 115
küsitlusele vastanut ehk koguni 84,6%. Ühtlasi tähendab see, et teiste vastusevariantide osakaal on
väike. Keskmise hinde andis 17 vastanut ehk 12,5% ning keskmisest madalama hinnangu kokku vaid 4
inimest (2,9%). Seejuures nii madalaimat hinnet “1” kui ka hinnangut “2” mõlemat 2-l korral (1,5%).
See tähendab, et külaseltside hinnangute aritmeetiline keskmine haldusreformijärgse seltside rolli
olulisuse hindamisel oli koguni 4,36. See on märkimisväärselt kõrge hinnang ja toob esile seisukohta,
et külaseltside hinnangul on just seltsidel külaelu säilitamisel ja arendamisel oluline roll.
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Külavanemategi rolli peetakse külaseltside esindajate hinnangul pärast haldusreformi oluliseks, kuid
mõnevõrra vähem oluliseks kui seltside rolli. 5-palli skaalal valiti enim just kõrgeimat hinnet (60 vastust
ehk 44,1% vastanutest). Populaarsuselt teiseks vastusevariandiks oli, et roll on keskmisest mõnevõrra
olulisem, mida valis veerand vastanutest ehk 34 inimest (25%). See tähendab, et keskmisest
olulisemaks hindas rolli kokku 85 inimest ehk enam kui kaks kolmandikku külaseltside esindajatest
(kokku 69,1% vastanutest).
Külavanema rolli hinnati ka keskmise olulisusega ning selle vastusevariandi valis umbes viiendik
küsitletutest ehk 27 inimest (19,9%). Alla keskmise hinnangu andis kokku pisut enam kui kümnendik
vastanutest (15 vastust ehk 11%), kusjuures enam valiti madalaimat hinnangut (9 vastust ja 6,6%) ja
segmendina küsitletute hulgas kõige vähem hinnet “2” (6 vastust ehk 4,4% vastanutest).
Külaseltside esindajate hinnangu aritmeetiline keskmine külavanemate olulisuse hindamisel
haldusreformijärgses kontekstis oli 3,88, mis on 0,19 hindepunkti kõrgem kui hinnang
haldusreformieelses ehk praeguses kontekstis. Samas on see hinnang märgatavalt (pea 0,5 hindepunkti
võrra) madalam kui külaseltside esindajate antud hinnang seltside olulisusele. See tähendab, et
haldusreformijärgselt nähakse selgesti külade esindajate rolli olulisuse kasvu, kuid seltside esindajate
hinnangul on arengutes kandvam roll just seltside esindajatel. Seejuures on külavanemate olulisusele
antud hinnang külaseltside küsitluses peaaegu sama, mis külavanemate endi antud hinnang (3,92).
Külaseltside olulisuse hinnangut külavanemate küsitluses ei küsitud.

Pärast haldusreformi peaks küsitlusele vastanud külaseltside esindajate hinnangul enim ehk pea
kolmandiku vastanute hinnangul võtma suurema vastutuse külaelu ning külade koostöö edendamisel
44 vastust (32,4%). Teisena toodi välja vastutuse kasvamist külade elukeskkonna kujundamisel, mida
tõi esile veerand vastanutest ehk 34 inimest (25%).
24 inimest ehk 17,6% vastanutest leidis, et praegusel hetkel ei osata võimaliku vastutuse kasvu osas
midagi öelda. Vaid 6 vastanut ehk 4,4% sedastas, et külade vastutus haldusreformiga ei suurene. Teiste
teemadena toodi välja kultuuri ja huvihariduse edendamist (10 vastust ehk 7,4%) ja sotsiaalteenuste- ja
järelevalve tagamist (5 inimest ehk 3,7%).
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Isikliku vastutuse võtmise osas küla esindajana tõid seltside esindajad enam-vähem võrdses,
ligilähedaselt kolmandiku vastuste ulatuses välja seda, et ollakse valmis rohkem panustama (45 vastust
ehk 33,1%) või seda ollakse valmis tegema lisarahastuse korral (43 vastust ehk 31,6%) ning pisut vähem
toodi välja variant, et puudub võimalus rohkem panustamiseks (40 vastust ehk 29,4%). See tähendab,
et täiendava panuse vajadusest ollakse teadlikud ja üldjuhul ehk kahel kolmandikul juhtudest ollakse
valmis seda tegema (88 vastust ehk 64,7% vastustest), kuid nendest pea pooltel juhtudel on oluline
täiendava rahastuse olemasolu või siis täiendav kulude kompenseerimine. Suurema vastutuse võtmise
peamiseks takistuseks oli see, et selleks puudub võimalus. Soovi puudumist tõi välja vaid 4 vastanut
(2,9%) ja vastutuse osas ei osatud midagi öelda 2 korral (1,5%).
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Vastutuse võtmise osas toodi veel külaseltside küsitluses välja seda, et nende hinnangul peaksid olema
külaelu peamised eestvedajad just külaseltsid, mida valis pisut enam kui pooled vastanutest ehk 70
inimest (51,5%). Teise populaarse vastusena toodi välja umbes kolmandiku vastanute poolt see, et
initsiatiiv peaks olema aktiivsetel külaelanikel (44 vastust ehk 32,5% vastanutest). Külavanemaid
hindas külaelu peamisteks eestvedajateks vaid 17 külaseltside küsitlusele vastanut (12,5%). Kõige
vähem valiti vastusevarianti, et külaelu võiks eest vedada omavalitsus (4 vastust ehk 2,9%). Seega on
külaseltside esindajate hinnangul külaelu eestvedamine selgesti aktiivsete külainimeste ja eelkõige
külaseltsi asi.

Külaelu edendamisega seotud ootuste osas omavalitsustele nimetati enim ehk pea kahel kolmandikul
juhtudest seda, et külaelu rahastamine võiks olla selgelt määratletud (88 vastust ehk 64,7%
vastanutest). Teise olulisema punktina tõid natuke enam kui pooled ehk 77 inimest (56,6%) välja seda,
et vallas võiks olla külaeluga tegelev ametnik ja komisjon. Sellega seondub populaarsuselt kolmas
vastusevariant, mis ütles, et vald võiks külaelu edendamisele enam tähelepanu pöörata (67 vastust ehk
49,3% vastanutest).
Märkimisväärne hulk vastanuid ehk samuti pea pooled külaseltside esindajatest (64 inimest ehk 47,1%)
nentis, et vald võiks usaldada kohalikke kogukondi teenuste osutamisel, mis on külaseltside esindajate
selge signaal, et nad on seesuguseks tegevuseks valmis. 52 juhul (38,2%) toodi välja, et külavanema roll
võiks olla paremini reguleeritud. Kõige vähem toodi esile vastusevarianti, et külade kaasamise
initsiatiiv võiks tulla vallalt, mida nimetati umbes viiendikul kordadest (26 vastust ehk 19,1%), aga
kuivõrd varasemalt oli selgesti esile toodud seda, et külaelu korraldamine on peaasjalikult külade enda
teha, siis antud variandi vastuste maht näitab ilmselt osaliselt ka soovi, et vald võiks olla
külatemaatikaga tegelemisel aktiivsem.
Kirjeldage lühidalt Teie arvates parimat võimalikku külaelu toimimise mudelit!
Toimiva külaelu mudeli kirjeldamisel toodi selle põhialustena välja aktiivseid külainimesi ja kogukondi
ning head omavahelist suhtlust ja koostööd. Seejuures soovitakse näha suuremat selgust rollide ja
kohustuste jagunemisel. Külade poole pealt on välja toodud koostöö olulisust ning pakutud variante,
et külavanem tegutseb koostöös seltsi ja aktiivsete külainimestega või siis moodustatakse külavanema
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ümber eraldi külanõukogu, mille funktsioone võib juba praegu osaliselt täita külaseltsi juhatus. Olulise
koostööplatvormina tuuakse välja ümarlaudu, mis tagavad külaülese koostöö toimimise ning on heaks
arutelude toimumise paigaks.
Struktuurilist selgust soovitakse näha ka omavalitsuse poole pealt ning selleks soovitatakse külaelu
komisjonide loomist või säilitamist uute omavalitsusüksuste juures, mida võiks täiendavalt toetada
palgaline töötaja, kelle üheks tööülesandeks on külaelu edendamine. Koostöö hõlbustamist aitab
koostöölepingute sõlmimine, kus on rollid ja vastutusalad, õigused ja kohustused täpsemini
määratletud. Suuremat selgust soovitakse näha ka külaelu rahastamisel.
Kodukandil nähakse seesuguses struktuuris toetavat rolli, kes saab kõiki osapooli toetada ja nõustada,
korraldada koolitusi ning omavalitsuste üleseid arutelusid ja mõttevahetusi.
● “Peaks olema konkreetne tööjaotus ja kohustused elanike, külavanema, külaseltsi ja
omavalitsuse vahel, külamajade ülalpidamine ja ürituste korraldamine peaks toimuma
omavalitsuse eelarvest, analoogiliselt kultuurimajadega.”
● “Aktiivsed külaelanikud, hea koostöö vallaga, ühised arendusprojektid, traditsioonide
jätkamine, uute arenduste algatamine.”
● “Tihe lävimine.”
● “Toimivad külade ümarlauad, lepitakse omavahel kokku prioriteedid ja tehakse koostööd.”
● “Suures vallas on töötaja, kes tegeleb külaseltside ja külavanematega, aitab lahendada kohalikke
probleeme.”
● “Külal on tänapäevased ruumid, kus saab koos käia, sündmusi korraldada, teenuseid pakkuda.”
● “Koostöö omavalitsusega, läbi komisjonide või siis volikogu.”
● “Külarahva poolt valitud ja valla poolt ametisse kinnitatud külavanem, kes teeb koostööd
kohalike ja ümberkaudsete seltsidega, osaleb külavanemate ümarlauas, aktiivne külaselts, kes
toetab külavanemat tema tegemistes.”
● “Korruptsiooni väljajuurimine omavalitsuses, külade üle irvitamise lõpetamine ning keskustest
rahade viimine ka küladesse.”
● “Väga ühtset mudelit pole, on inimesed ja koostöö, kui on vastastikune tahe, siis hakkavad kõik
asjad toimima, mõnel pool on aktiivsem külavanem ja seltsi pole, mõnel pool vastupidi, on ka
mõlemad ja koostöö toimib. Ikka inimestes ja nende mõtlemises ja külale panustamises asi
kinni.”
● “Külavanem koos toimiva küla nõukoguga.”
● “Külas tegutseb külaselts, mille juhatusse kuulub ka külavanem, külaseltsi ja valla vahel on
koostööleping, milles määratletakse kohaliku arengu vajaduse seisukohalt kohustused ja
vahendid, vallas tegutseb külavanemate kogu, millel on sama staatus teiste volikogu juurde
moodustatud komisjonidega ja nende seisukohti arvestab volikogu külade elu puudutavate
otsuste tegemisel.”
● “Aktiivne külakogukond tagab parima tulemuse.”
● Külaseltsi eestvedamisel vallaga heas koostöös toimiv tugev küla kogukond.”
● “Operatiivne külaelu edendamine - külavanem, kes saab oma suunised kas külaseltsilt või siis
aktiivsetelt külaelanike grupilt, külavanema aktiivne suhtlemine KOV-iga, olla eestvedaja,
visionäär, elluviija, meeskonnatöö looja.”
● “Külarahvas on suutnud valida entusiastliku külavanema, on olemas selts(id) kui juriidilised
üksused ja nende vahel on koostöö.”
● “Külaelu edendamiseks peaks olema kindel raha, koostöö valla ja teiste küladega.”
● “Aktiivsed/proaktiivsed külaelanikud + tegelik teadlikkus, mida tähendab MTÜ "pidamine"
(paberimajandus) + töö/tegevuse jaotus. + kommunikatsioon + vabatahtlik panustamine
suuremas plaanis (koolitustel, seminaridel osalemine, enese teadlikkuse tõstmine jms).”
● “Kohtadel on toimivad külaliikumised, külavanema roll on määratletud ja tal on vallaga leping,
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KOV-i juures töötab vastav külaelu nõunik, regulaarselt käivad koos külavanemate ümarlauad.”
“Selts tegutseb valla toel iseseisvalt ja oma vajadusi katvalt, teeb koostööd valla ja teiste
seltsidega ning vald tunnustab seltsi tegevust vajalikul määral.”
“Aktiivsed elanikud ja seltsid, ettevõtted ja vald teevad koostööd, iga küla leiab oma võimaliku
sobiva lahenduse - külavanem, selts, seltsing, oluline on külaesindajate kaasamine valla
juhtimisse läbi komisjonide.”
“KOV-i huvi ja koostöö küladega.”
“Külaseltside esindajad osalevad vastava komisjoni töös.”
Külaselts korraldaks külas üritusi ja oleks suhtlejaks omavalitsuse ja külarahva vahel.”
“Vaja oleks külade reformi, kui vallas on üle 120 küla, muutub süsteem raskelt juhitavaks,
Viljandi vallas on juba mitmed külasid ühendavad piirkonnad, milledel on oma piirkondlikud
keskused, riik ja vald ei ole siiani midagi teinud külade reformi jaoks ja heaks.”
“Elanikkond on aktiivne koos käima, ettepanekuid tegema ja koos probleeme lahendama valla
kaasabil.”
“Tegus seltsijuhatus või siis külavanem, rahastamine omavalitsuse poolt ja aktiivsed
külaelanikud.”
„Koostöö vallaga, ümarlauad, infopäevad, kaasates ka aktiivseid külaelanikke läbi külaseltside.
Külaseltside omavaheline tihe koostöö. Omavalitsus peab arvestama senisest rohkem
külaseltsidega - nemad teavad, mis nende piirkonnas toimub ja millest on vajaka. Eriti valusalt
puudutab see nn ääremaid, mis kardetavasti ääremaastuvad senisest kiiremini.“
„Külas elavad erinevad põlvkonnad, on väikeettevõtlust, toimiv seltsielu, koostöö teiste
küladega.“
„Aktiivselt panustavad külaelanikud ja tähelepanu all on kõik vanuserühmad, valdkonnad ning
kogu küla piirkond. On teha tahtmiste mudel mitte tehtagu mudel.“
"Vallas peavad külade toimimise mehhanismid olema kaardistatud ja toimivaid süsteeme ei ole
mõtet kiiresti lõhkuda. Enne eelarve vastuvõtmist tuleb planeerida külade rahastamiseks
eelarvesse vahendeid, külaseltsid peavad üleval vallale kuuluvaid hooneid ja nende püsikulud
võiks tulla vallast.“
„Külarahval peab olema neutraalne pind, kus ühiselt koos käia (koondumine võib toimuda
lähipiirkonnas juba ajalooliselt kokku käinud külade baasil), ühiseid sündmusi korraldada ja
seltsielu elada, sest praeguste omavalitsuste suurusi arvestades kindlasti ei suuda kogu valla
inimesed ainult ühte tõmbekeskuse koonduda ja hakata koos käima.“
„Parim viis on külaseltsi koostöö külavanemaga aga toimiva külaseltsiga külades üldjuhul
külavanemate valimised ebaõnnestuvad või lihtsalt kukuvad läbi."
"Külas peaks olema mõnus ja mõttekas elada, seoses sellega oleks suur lootus, et elanike arv ei
väheneks ja on siiski perspektiiv küla arenguks edaspidi. Vallas peab olema kõik OK, töökohad,
kool, lasteaed jne. Külateed peavad saama tolmuvabaks. Tähtis on aga ka külaelanike hea
läbisaamine, ühtekuuluvustunne."
„Luua tingimused maaelu kaasajastamiseks, säilitades tasakaalu inimese ja looduse vahel.“
„Vallavalitsus täidab oma ülesandeid igas külas ühtlaselt ja ühesuguselt, arvestades kohalikku
huvi ja vajadusi, kaasab külarahva kohaliku elu ja teenuste kohta otsuste tegemisse
ettepanekute tasandil ja jagab külarahvale õigeaegset ja õiget informatsiooni kõigis kohaliku elu
puudutavates küsimustes. Külaelanikud osalevad arengukavade koostamises ja kõik kinnitatud
arengukavades kokku lepitu saab volikogu poolt vajaliku eelarvelise rahastuse. Külarahvas
suhtleb omavahel ja korraldab külaelu, sh suhete kaudu teiste külade ja piirkondadega.
Külarahvas teeb koostöös vastavate vallaametnikega ja valla toel külas jõukohaseid tegevusi ja
saab normaalselt elada igapäevaelu.“
„Külaelu toimib siiski just tänu külaseltsile. Koostöö inimestega on väga tähtis, neid pidevalt
kaasates ja neile oma tegevustes ülesandeid andes.“
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● „Rahulikult kulgev, mitte liiga peale käiv, ühistel koostegemistel rõõmu pakkuv kõigile
vanuserühmadele.“
● „Küla rahvas peab olema ise aktiivne, vald peab andma võimaluse omavalitsuses kaasa rääkida
küla esindajal.“
● „Külavanemate rahastamine ja tema ülesanded peaks olema määratletud. Tegus on selline
külavanem, kes ise näeb, mis külas vajaka, organiseerib ja paneb ka ise käed külge, kus vaja.“
● „Kui vallavalitsusel oleks huvi, et külades inimesed elaksid, mitte ainult vallakeskuse
arendamine ja töökohtade säilitamise vallakeskuses.“
● „Küla funktsioneerib hästi kui külarahvas suhtleb omavahel. Sellele aitab kaasa aktiivne
külavanem, küla(seltsi) kasutada olevad ühisruumid, korraldatavad üritused ja ka rahaline
toetus omavalitsuse poolt. Oluline on kommunikatsioon küla ja valla vahel, sh. informatsiooni
küla territooriumil planeeritavate plaanide ja tööde kohta.“
● „Omavalitsus toetab aktiivseid külaseltse tegevustoetusega.“
● „Aktiivse külaseltsi olemasolul lepinguline suhe vallavalitsusega rahastuse osas - näiteks 10€
elaniku kohta aastas.“
● „Suuremates külades peaksid olema külamajad, kus on KOV palgaline töötaja, külaselts ja
külavanem. Oluline on omavaheline ja ka vallaga koostöö küla ühistegevuse korraldamisel ja
tuleviku planeerimisel. Vald peaks tagama külaseltsi projektide omaosaluse ning rahastama
külavanema tegevuse. Vallavolikogus peaks olema külaeluga tegelev komisjon ja vallavalitsuses
vastav kontaktisik. Külade omavaheliseks koostööks on vajalik seltside/külavanemate
ümarlaud.“
● „Külal on eestvedaja/ esindaja (kas külavanem/k.a. abikülavanem või seltsing). Koos
selgitatakse välja probleemid külas/ külainimestel ning ühiselt tegutsetakse probleemide
lahendamisega. Sealjuures on väga tähtis, et vald mõistaks ja aktsepteeriks küla esindajaid ning
tähtsustaks nende tööd ning ettevõtmisi. Toimiks koostöö ning info liikuvus igas suunas ja kõigi
osapoolte vahel täiskasvanud inimeste kombel.“
● „Hea koostöö vallaga ja Kodukandi liikumisega, kellest võiks kujuneda külade ja vallavalitsuse
vaheliste suhete koordineerija, kerkinud probleemide lahkamise ja lahendusteede initsiaator.“
● „Külaselts tegeleb külaelu edendamisega, teeb koostööd vallaga ja vallas on seatud konkreetsed
seltse toetavad rahalised eraldused.“
● „KOV poolt külale kindel rahastus. Koostöö külavanema, külaseltsi ja külamaja vahel külaelu
edendamisel ning ühisürituste korraldamisel. Projektidele garanteeritakse omafinantseering.“
● „Väga palju sõltub inimestest - aktiivsed ja mitte ükskõiksed inimesed. Mitte vaadata ainult oma
mätta otsast, vaid üritada vaadata ka teiste inimese silmade läbi, üksteisega arvestamine ja
kompromissi leidmine.“
● „Püsirahastus omavalitsuselt, külaselts saaks kasutada vahendeid projektide omaosaluseks. Kui
on külavanem, siis peaks külavanem tegema tihedat koostööd külaseltsiga.“
● „Külavanem on külaelu eestvedaja, tema koostööpartneriteks on KOV ja külaselts ning koos
kaasatakse külaelu edendamisse aktiivsemaid külaelanikke.“

Milliseid külaeluga seotud ootusi või hirme on Teil veel seoses haldusreformiga?
Kokku valis võimaluse vastata valikulisele külaeluga seotud ootuste ja hirmude vabas vormis
kirjeldamise küsimusele peaaegu kaks kolmandikku küsitlusele vastanutest ehk 86 inimest (63,2%).
Seejuures toodi enim välja umbes veerandil juhtudest ääremaastumise hirmu (kokku 20 korral ehk
23,3% küsimusele vastanutest), millega on seotud ka mure, et külade probleemid jäävad tagaplaanile
(19 vastust ehk 22,1%). Veel üheks läbivaks teemaks olid külaelu rahastamisega seotud hirmud ja
küsimused (12 vastust ehk 13,9%).
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Ülejäänud teemad jagunesid väiksematesse klastritesse või olid eripärased ning sealhulgas toodi
välja külaelu hääbumise kartust ja erinevaid ootusi kohalikele omavalitsusele ja riigile. Positiivsena
toodi neljal korral (4,7%) esile seda, et omavalitsuste suurenemisel võib olla külasid aktiveeriv roll,
sest vajadus külade aktiivsuse järele suureneb.
Ääremaastumine (20)
● “Me võime jääda kaugele oma probleemidega.”
● “Pole enam kellegi poole oma muredega pöörduda, jääme
ääremaaks, rahastus puudub.”
● “Hirm on see, et võib jääda ääremaaks.”
● “Keskuse kaugemale minek jätab küla veel kaugemale ääremaale ja
inimene muutub veel anonüümsemaks.”
● “Külad jäävad kaugeks keskustele, puudub toimiv ühistransport.”
● “Jääme valla ääremaaks külaelu hääbub vaikselt.”
● “Ääremaastumine saab olema kiirem, omavalitsus keskendub vaid
keskuste edendamisele, rahastus saab olema ebaõiglane.”
● “Ääremaastumise oht. Kui hästi on täna omavalitsuse arengu- ja
tegevuskavas kõik külad? Kui see on pigem tagasihoidlik, siis
ühinemiste järel oleneb tugevaima senise KOV-i sõna uues
moodustunud KOV-s.”
● “Liiga suur piirkond, keskus kaugel, ääremaastumine.”
● “Riigi huvid, sh teenused koonduvad suurematesse keskustesse.
Maarahvastik väheneb veelgi. Valdade siseselt toimub järsk
ääremaastumine piirkondades, millel puudub vahetu esindus
vallavolikogu liikme või komisjoni liikme näol. Suureneb
korruptsioon, väheneb riigi kontroll ja järelevalve võimekus riigi
raha kasutamise üle. Vallavolikogu liikmete ukse taha viivad
"nimelised" avalikud asfaltteed jms nähtused muutuvad
domineerivaks.”
● “Et Mulgi valla piiriäärsed külad ei muutuks ääremaaks, kuna
väiksematest küladest ei pääse volikokku ühtegi küla esindajat, kes
ühtlasi kaitseks nende piirkondade huve.”
● “Külad jäävad keskuste kõrval vaeslaste ossa.”
● “Kui Saaremaa vald tõesti tuleb, siis ääremaad jäävad veel rohkem
ääremaaks.”
● “See, et jääme suuremas omavalitsuses liiga silmapaistmatuks.”
● “Väikse küla hääl võib jääda nõrgaks. Osavallavolikogu ei hakka
tegema koostööd külavanematega.”
● “Sooviks püsivat külaseltsi rahastamist külamaja ülalpidamiseks, Mured rahastuse osas
(12)
regulaarset külavanemate ja külaseltside ümarlauda.”
● “On hirm, et toetust omavalitsusest saavad need, kelle esindajaid
on rohkem või kes on mõjukamad.”
● “Rahastus on segane.”
● “On ootus, et ka uus loodav vald hindab seni külades tehtut ja ei
vähenda rahastamist projektide omaosaluse katteks ning
külamajade ülalpidamiseks.”
● “Rahastuse vähenemine. Külaelu saab toimida vaid KOV-i
toetusega, sest ürituste ja külaelu korraldamiseks puuduvad
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rahalised vahendid nii külaseltsil kui külavanemal. Külavanem võiks
olla nagu haldusjuht KOV-is, kellele on eraldatud teatud summa
teatud funktsioonide täitmiseks ja külaelu edendamiseks koostöös
külarahvaga.”
“Rahastamine muutub ebaregulaarseks ja mittepiisavaks, kontakt
vallaga muutub nõrgemaks.”
“Külaseltsid jäävad üksi, ilma vallatoetuseta.”
“Rahastamine jääb vähemaks ja läheb raskeks lepinguliste objektide
ülalpidamine.”
“Seltside toetuse vähendamine.”
“Põhiline hirm ongi selles, et kaob seni toiminud valla materiaalne
toetus ürituste korraldamises.”
“Loodan, et rahastamine muutub selgemaks ja kõigile külaseltsidele
võrdseks ja kättesaadavaks.”
“Arvame, et omavalitsuse rahaline toetus jääb veel väiksemaks.”
“Rahastuse vähenemine, projektide puhul omaosaluse toetuse
kadumine.”
“Ühtlustamise käigus kindlasti osad külad kaotavad nii suhtlemise
võimalustes kui rahastamises.”

● “Piirkond ja selle areng jäävad omavalitsuse fookusest välja.”
● “Külad jäetakse omapead. Juba praegu ei huvitu vallaametnikud
külades toimuvast. Reformi tõttu on oht, et vallad kaugenevad
küladest veelgi. Palju sõltub vallavanemast, vallavalitsusest ja
volikogust. Ehk, et - eeskätt on vaja, et reformi käigus saaksid
"etteotsa" külaelust huvituvad inimesed. Muidu tekib oht, et
keskendutakse vaid vallakeskuse arendamisele.”
● “Kuusalus on tulemused juba näha, Loksa vald on unustatud.”
● “Kes ise ei tegutse, sellele ei tee keegi enamasti midagi ära. Kui nö
allpool on tegutsejaid, siis KOV ikka toetab võimalusel. Eks
suuremas vallas üks ei tunne teist ja koostöö ja muu võtab
kohanemisaja või laguneb see, mis seni tehtud. Palju muid võimalusi
vist pole.”
● “Soovin, et hüüdja hääl ei jääks hääleks kõrbes, et abivajajaid
märgatakse ja ollakse õiglased.”
● “Külad jäävad oma muredega üksi.”
● “Suures ühinemistuhinas ja kohanemises ei ole külaelu probleemid
kindlasti prioriteet.”
● “Koostöö KOV-iga, kauge vahemaa, ametniku vähene huvi suure
hulga tööülesannete tõttu.”
● “Külarahvas kaugeneb valitsejatest (riigist, omavalitsusest) veel
rohkem.”
● “Vallaametnik ei jõua kaugematesse küladesse.”
● “Külad kaugenevad omavalitsusest ja vastupidi.”
● “Meil sunniviisiliselt kokkupandud suurvald ja segadust vallal oma
eksistentsiga palju. Millal veel aga pisiasjadega - külaeluga tegelda?”
● “Külade arendamine võib jääda tagaplaanile.”

Külade probleemid
jäävad tagaplaanile
(19)
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● “Külade arvu suurenemisega (75 oli ja 126 on) jääb valla tähelepanu
väiksemaks.”
● “Uus vald võib võtta prioriteediks suuremate külade toetamise ning
jätta väiksemad tähelepanuta.”
● “Suuremat panustamist külaelusse.”
● “Ootame rohkem tuge külaeluarendamiseks.”
● “Ootusteks on parem transport, ümarlaud küladele, spetsialisti
töökoha loomine, kes aitab ja nõustab külaseltse ja kogukondi.”
● “Ootus, et omavahel pannakse seni eri omavalitsuses tegutsenud
seltsingud koostööle (tutvumine, teineteisele kasulik olemine,
kogemuse vahetus).”

Ootused
KOV-ile/riigile (6)

● “Kaotada pole enam midagi, elame niigi kitsastes tingimustes, kus
vald või teised suuremad organisatsioonid ei arvesta
külaorganisatsiooniga. Näib, et igaüks võitleb vaid enese
olemasolu/tulu eest.”
● “Suur vald, kellega ühineme, ei soosi külade arengut. Neil puuduvad
seltsid ja külavanemad. Sama suhtumine võidakse liitvalda edasi
kanda.”
● “Hirm on see, et kui midagi ei muutu, siis ei vea külaelu enam mitte
keegi, inimesed väsivad.”
● “Uue haldusreformiga on muutumas töötuteks needki inimesed, kes
praegu veel kohapeal töötasid, kauge töökoht raskendab ka seltsielu
tegevust, sest tööpäev pikeneb ja vabaaeg väheneb.”

Külaelu hääbub (4)

Külaelu aktiveerimine
● “Külaseltsi roll peab suurenema.”
(4)
● “Omavalitsus jääb kaugemale ja küla peab rohkem enda eest seisma
ja häält tegema.”
● “Kui vald läheb suuremaks peavad praegu toimivad kogukonnad
veel rohkem kokkuhoidma.”
● “Ei ole hirme, ootused paremuse poole.”

Muu:
● “Praegu on haldusreformiga seoses väga palju ebamäärasust ja kuna meie kandis pole külade
aktiviseerimisega tegeletud, siis kõne all olev kogukondade kaasamine ei saa hoogu sisse nii
ruttu, kui vaja oleks. Ennem on uues volikogus valdade tegutsemise süsteemid paika pandud ja
kuna praegu räägivad läbi vallaametnikud, kes suures osas arvatavasti jätkavad ka peale reformi
käivitumist, siis kui nad senini kohalikku aktiivsust toetavad suvaliselt, siis see võib jätkuda.”
● “Ootan, et külaseltside roll saab selgemaks ja külade areng jätkub positiivselt. Seltside
arvamusega arvestatakse ja vald saab aru, et elu külaseltsides on oluline ja rikastab meid kõiki.
Ühtsustunne vallas on oluline, kuid saab tekkida vaid kõikide inimeste osaluses ja koostöös.”
● “Suur vald tekitab suurema ääremaastumise ja bürokraatia vohamise. Vallaametnikud
bürokratiseeruvad järjest enam ja kasutavad selleks oskuslikult riigi totraid seadusi (eriti
ehitusseadus, keskkonnaseadus, muinsuskaitse, looduskaitse jt), mis on kujunemas tõsiseks
takistuseks maaelu arengul - suurlinnadele kehtestatud seadused ei sobi külaelule! Seadustesse
tuleb lisada sätted, mis lubaksid valdadel teha otsuseid vastavalt optimaalsetest lahendustest ja
reaalsetest olukordadest. Me peaksime vabanema ebamõistlikust bürokraatiast (mis on kahjuks
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mugav vallaametnikele aga koormav maarahvale - sisutud maa- ja keskkonnamaksud, kõiksugu
maksulised kooskõlastused ehituses, päästeteenistuses jne). Eesti tingimustes on paljud maaelu
üle reguleerivad nõuded sisuliselt totrad ja arusaamatud!”
Kas Teil on küsitlusega seotud teemadel veel midagi olulist lisada?
● “Loodan ühinenud omavalitsuse ühinemisleppest kinnipidamist.”
● “Neeruti Selts toimib erinevalt tavalisest külaelust/seltsist. Ei halda küla vaid seltsi
liikmeskonda (80 liiget). Ei tegele külaprobleemidega vaid korraldab tegevusi tegevuskava
kohaselt vallavalitsuse rahalisel toel läbi vallaeelarve.”
● “Külaseltsi esindaja võib olla ka külavanem, piisab ühest isikust, ei pea olema mitut isikut.”
● “Külavanema statuut Kuusalu vallas on jabur.”
● “Inimeste aktiivsusest külades oleneb, et kuidas oma külas elu edenema hakkab. Aktiivne
eestvedaja on väga tähtis ja teda peaks igati ka toetama.”
● “Arvan, et praegu on viimane aeg hakata tegelema kohaliku elu edendamisest huvitatud
külaaktivistide teavitamisega ja koolitamisega ühistegevusega seotud küsimustes. Külaselts (ja
koos temaga või eraldi külavanem) vajavad teadmisi juriidikast, ühistegevuse võimalustest,
dokumentatsiooni normatiividest jne. Seniste tugevate külaseltside ja külavanemate
kogemustega tutvustamisest oleks ka palju kasu. Kes peaks seda korraldama? Meie vald seda
küll ette ei võta.”
● “Külavanem on külale väga oluliseks võtmeisikuks.”
● “Küla arengu määravad inimesed ja kui suuri probleeme pole, siis saab ka ilma külavanemata
hakkama.”
● “Rahvusvaheline koostöö. See aga eeldab külaelanike teadlikkust, keeleoskust. Kahjuks meie
piirkonnas seda napib ning palju jääb selle tõttu üksikisikute kanda, kelle õlad on juba längus.
Elame-näeme, mis saab edasi.”
● “Meie külapiirkonnas on külavanem, kuid ta pole ametlikult lepinguline. Vallas puudub ühtne
külavanemate statuut.”
● “Külaseltsid ja külavanemad peavad olema aktiivsed ja ettevõtlikud.”
● “Riigi tsentralisatsioon on juba üle mõistuse. Kas vajame ka revolutsiooni!? Nõuame 2017 a.
Vana-Võidus vastu võetud külade deklaratsiooni tingimusteta täitmist eeskätt valitsuse ja ka
ELi poolt!”
● „Kui külade rahastamine (omaosalus projektis) sõltub konkreetselt osavallavolikogu enamuste
toetusest, võib see kaasa tuua rahastamata jätmise.“
● „Igas vallas võiks olla ametnik, kelle tööks oleks külaseltside/külavanemate nõustamine ja
abistamine. Praegu põrgatatakse väga palju ühe inimese juurest teise juurde ja lahendust või
abi ei paista lõpuks ikka kuskilt.“
● „Kodukandi ja riigi suhtlemisel oleks vaja ka rohkem KOV-ga suhelda, et külaelu olulisust
turundada ja põhjendada.“
● „Parim lahendus on toetada toimivaid külaseltse külale oluliste probleemide lahendamisel. Läbi
külaseltsi on rahade liikumine kontrollitav, sest teadaolevalt raha tekitab igas valdkonnas tüli ja
eestlase kadedus ja sotsiaalne kontroll ei lase väikest raha, mida küladele jätkub, kuidagi
ebasihipäraselt kasutada. Raha aga on vajalik, et toimuks mingisugunegi areng.“
● „Sooviks, et kasutataks kohalikku keelt, eriti külaeluteemadel.“
● „Rahalised toetused võiksid olla mingites summades juba ette nähtud, et ei peaks igat
elementaarset asja justkui kauplema.“
● „Külaelu arendamist takistavad "põlised", kes ei võta omaks uusi elanikke ja boikoteerivad
algatusi.“
● „Võru maakonnas Kodukant toimima aktiivsemalt.“

102

Külavanemate uuring - "Külavanemate institutsionaalse koostöömudeli väljatöötamine kohalikele omavalitsustele“

● „Kui uutes valdades on tekkinud uued kogukonnad, siis neid kokku liita on väga keeruline, sest
igas vallas oli oma kogukond oma traditsioonide ja tavadega ning võõrast võetakse omaks väga
raskelt, nii on iga 20-30 km tagant, kus algab uue valla piir, ka oma endine väike „vürstiriik“
oma kultuuriga.“
● „Vallad said liiga suured ja kahju, et maavalitsused kaotati. Maavanema rolli puudumisel läheb
roll keskvalitsusele, kes ei tea külaelust suurt midagi. Vaja olnuks toimida risti vastupidi - anda
osa riigi funktsioonidest maavalitsusele (haridus, maakonnasisene transport, riigi toetuste
jaotus - PRIA, EAS, KIK jt). Detsentraliseerida riigivõim peale kaitse (kaitseliit),
välisdiplomaatia.“
● „Võiks olla kindlasti võimalus, et külavanema kõrvale valitakse ka abikülavanem, kel on
samasugused õigused ja kohustused, kui külavanemal – juhul kui külavanemal ei ole võimalust
seatud kohustusi ja õigusi täita. Samuti võiks olla kindlasti võimalus, et külavanema kohustusi
ja õigusi täidab külavanema/abikülavanema puudumisel küla seltsing/ühing.“
● „Vallale taotlusi esitada ja rahakasutust kontrollida oleks korrektne külaliidritest või
külavanematest moodustatud komisjonil, kes osaleks valla piires rahaliste vahendite jagamise
ja teenuste osutamise otsustamisel.“
● „Külavanemale korvata kulud. KOV-l arvestada külaelanike ettepanekutega.“
● „Kui noored külast lahkuvad, siis ei aita ei külavanem ega külaselts, külaelu hääbub
paratamatult. Meie külaseltsi liikmete keskmine vanus on juba 70 aastat.“
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KVANTITEETKÜSITLUSTE VÕRDLEV ANALÜÜS
Küsitlustele vastasid ühel või teisel moel kokku inimesed 116 vallast, millega on kaetud pea kaks
kolmandikku ehk 63,4% haldusreformieelsetest valdadest (183). Vastuseid laekus kõigist 15
maakonnast nii külavanemate kui ka omavalitsuse küsitlusele, külaseltside küsitlusele ei laekunud
vastuseid Valga maakonnast. Seejuures umbes kolmandiku küsitluses osalenud valdade puhul (39
valda ehk 33,9%) vastasid küsitlusele mitme sihtrühma esindajad ning umbes kümnendikul juhtudest
(12 valda ehk 10,4%) nii külavanemad, külaseltside esindajad kui ka omavalitsuste esindajad. Valdadest,
kus küsitlusele vastas vaid üks sihtrühm olid kõige paremini esindatud külavanemad (39 ehk 33,9%),
sellele järgnesid vaid seltside vastustega vallad (28 ehk 24,3%) ja siis ainult omavalitsuste esindajate
vastustega vallad (9 ehk 7,8%).
Suurima aktiivsusega olid Lääne-Viru maakond ja Saare maakonnad (mõlemal 92,3% valdadest),
järgnesid Viljandi ja Jõgeva maakonnad, kus esindatud oli 80% valdadest või enam. Väikese
aktiivsusega paistsid silma Võru maakond (25%) ja Tartu (33,3%) ning Valga maakond (vastuseid 36,4%
valdadest). Vastanute geograafiline jaotus oli ühtlane, kuid märgatav on küsitlusele vastanute
võrdlemisi madal arv Kagu-Eesti piirkonnas (Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakonnad).
Külavanema rolliga seoses on peamiseks külavanemate motivaatoriks nii omavalitsuste esindajate kui
ka külavanemate endi hinnangul sisuline soov külaelu edendada. Samas on külavanemate endi jaoks
oluliseks põhjuseks ka, et koht tuleb täita ja vastutus võtta kui keegi teine seda rolli ei soovi võtta. Kui
omavalitsuste esindajad näevad külavanema rolli eneseteostuse- ja arengu võimalusena, siis
külavanemate endi hinnangul see nõnda pigem pole.
Konkreetsete ülesannete osas ollakse kõikides sihtrühmades ühel nõul selles, et külavanem on valla
ja küla vaheliseks kontaktisikuks ning ka küla esindajaks, samas näevad kohalike omavalitsuste
esindajad külavanema rolli pigem kõrgemal tasandil külaelu planeerimises ja küla ühendamises, kuid
külavanemad ise tajuvad pigem igapäevaseid tegevusi (külaürituste korraldamine, rahastusvõimaluste
leidmine, küla heakorra tagamine ja isegi sotsiaaljärelevalve). Külaseltside hinnangul on külaelu
planeerimine ja ürituste korraldamine pigem seltsi kui külavanema roll.
Külavanema ülesanded on enamasti määratletud statuudiga, kuid esineb ka nö külasiseseid lahendusi
(kokkulepe külaga, seltsi põhikiri), millest sageli omavalitsuste esindajad pole teadlikud. Külavanema
rolli hinnatakse üldiselt kõrgelt ning kõikides sihtrühmades hinnati seda enamikel juhtudel keskmisest
kõrgemalt (külaseltsid 58,8%, külavanemad 68,8% ja omavalitsuste esindajad 70,7%). Aritmeetiliseks
keskmiseks kujunes külaseltside esindajate hinnangul 5-palli skaalal 3,69, külavanemate hinnangul
3,95 ja KOVi esindajatel kõige kõrgem 4,05 hindepunkti.
Külavanemate küsitluses osalenute külades tegutsesid külaseltsid umbes kolmveerandil juhtudest
(72,6%) ning omavalitsuste esindajad kinnitasid külaseltside olemasolu 92,7% juhtudest. Seega on
külaseltside olemasolu pigem levinud praktika. Seejuures toimib külaseltside ja külavanemate vahel
koostöö, mis enamasti väljendub vormis, kus külavanem on külaseltsi juhatuses, harvematel juhtudel
lihtliige. Ootuspäraselt nägid kõik sihtrühmad külaseltside peamise rollina rahataotluste kirjutamist
ning haldamist ja ka külaürituste korraldamist. Sarnaselt külavanemate rolli määratlemisele hindasid
KOVi esindajad külaseltside tegevust kõrgemal tasandil küla ühistegevuste koordineerijana, kuid
külavanemad tõid välja pigem igapäevaseid praktilisi ülesandeid (külamaja ja külaplatsi haldamine, küla
heakorra tagamine). Huviringide korraldamine oli ülesannete loetelus praegusel hetkel mõlemas
sihtrühmas pigem tagaplaanil.
Käsitledes külade esindajate koostööd omavalitsusega nentisid kõik sihtrühmad, et see toimub pigem
küla initsiatiivil (külaseltsid 47,1%, külavanemad 41% ja KOVi esindajad 43,9%). Külavanemad ja
omavalitsused tõid olulisena välja valla infokirju (külavanemad 35,7% ja KOVi esindajad 31,7%) ning
suhtlust külaeluga tegeleva ametnikuga (külavanemad 23,3% ja KOVi esindajad 26,8%). Kui külaseltsid
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nõustusid sellega, et suhtlus toimub külaeluga tegeleva ametniku kaudu (25%), siis infokirju nimetati
oluliselt vähem kui teistes sihtrühmades (vaid 17,6% vastustest). Otseselt küla probleemidega seotud
suhtlust tõid kõik sihtrühmad välja enam-vähem võrdses mahus (KOV 26,8%, külavanemad 24,8% ja
seltsid 23,5%). Mõnevõrra üllatav oli see, et külavanemad ise tõid pea pooltel juhtudel välja vallaga
suhtlemisel ümarlaudade olulisust (48,1%) ja see oli olulisel kohal ka külaseltside küsitluses (39%),
samas kui omavalitsuste esindajate seas oli see nimetatud vaid pisut enam kui veerandil kordadest
(26,8%).
Valla tuge külavanematele nähakse üldiselt sarnastes kategooriates ja suurusjärkudes ning olulisim
neist on lihtsalt küla probleemide ja ootuste ära kuulamine, mida nimetasid 73,2% omavalitsuste
esindajatest, 71,8% külavanematest ja 70,6% seltside esindajatest. Teiseks oluliseks teemaks oli külade
esindajate tegevuse rahaline toetamine, mis oli ilmselt külaseltside tegevusprioriteetidest lähtuvalt
pisut enam kui pooltel juhtudel mainitud just selles segmendis (51,5%). Kohalikud omavalitsused
nimetasid külaelu rahastamist 34% juhtudest ja külavanemad vaid 25,2% (kuid see oli ka külavanemate
segmendis populaarsuselt kolmandaks valikuks). Kolmanda olulise toena toodi välja külade esindajate
kohtumiste korraldamist (KOVid 34,1%, külavanemad 30,1% ja seltsid 26,5% vastustest). Samas on
tähelepanuväärne, et külavanemad nentisid, et vald nende tegevust ei toeta 23,7% juhtudest kui
omavalitsuste esindajate seas nimetati seda 9,8% juhtudest. Külaseltsid nentisid, et vald külade
esindajate tegevust ei teota 11,8% juhtudest.
Külaelu rahastamise korraldamisel oli pilt sihtrühmade kaupa võrdlemisi sarnane. Enim oli nimetatud
rahastamist valla tavapärase eelarvemenetluse kaudu (omavalitsuste esindajad 63,4%, külaseltside
esindajad 59,5% ja külavanemad 53,4%). Populaarsuselt teiseks valikuks oli kõikides rühmades
projektide omafinantseeringu tagamine (KOV 61%, külaseltsid 53,6% ja külavanemad 43,7%).
Külavanemate tegevuskulude kompenseerimist tõid enim välja külavanemad (7,5%) ning teistes
rühmades oli see valik pigem marginaalne (KOVid 4,9% ja külaseltsid 2,9%). Tähelepanuväärne on ka
see, et 14,4% külavanematest nentis, et vald külaelu arendamist ei rahasta, samas kui omavalitsuste ja
seltside esindajad valisid selle variandi 7,3% juhtudest.
Valla otsustusprotsesside kaasamise osas läksid omavalitsuste esindajate ja külavanemate arvamused
selgesti lahku ning külaseltside arvamus oli pigem lähedasem külavanemate omale. Külavanemad
leidsid, et kaasamise peamiseks viisiks on ümarlaudade olemasolu (45,1%) kui omavalitsused nimetasid
seda vaid 26,8% juhtudest (selle küsimuse juures oli küll seltside arvamus 27,2%-ga lähedasem
omavalitsuse omale). Omavalitsuse esindajate populaarseimaks vastuseks oli külade esindajate
kaasamine volikogus või komisjonides (56,1%), mida külavanemad ise nimetasid vaid 18,8% juhtudest
(seltsid nimetasid 33,1% juhtudest). Selle peamiseks põhjuseks on ilmselt see, et volikogu ja
komisjonide liikmelisus ning külavanemate esindatus nendes kogudes on valla esindajatele hästi
märgatavad, kuid seesugune võimalus saab osaks vaid valitud külavanematele. Eraldi
tähelepanuväärne on asjaolu, et kui omavalitsuste esindajad märkisid, et vald külavanemaid otsuste
tegemisse ei kaasa vaid 12,2% juhtudest, siis külavanemate hinnangul on see nii pea kolmandikul
juhtudest (31,2%). Külaseltside esindajad valisid selle valikuvariandi 25,7% juhtudest, mis kokkuvõttes
tähendab seda, et külad omavalitsuse kaasavat tegevust alati ei taju ning sellele tuleks omavalitsustes
rohkem tähelepanu pöörata.
Kui eelnevates teemaplokkides tõid ümarlaudade rolli välja pigem külavanemad, siis külavanemate
koostöö teemablokis ilmnes, et vastanute hulgas toimuvad külavanemate kohtumised 67% küsitlusele
vastanud külavanemate valdades ja koguni 80,5% küsitlusele vastanud omavalitsuse esindajate
valdadest. Külaseltside vastustes oli see koguni 81,6%-ga veel kõrgema osakaaluga. Sellest järeldub, et
külavanemate jaoks on ümarlauad oluliseks väljundiks, samas kui omavalitsuste esindajad nende
tähtsust ja vajadust pigem alahindavad. Nii omavalitsuste esindajad kui ka külavanemad, aga eriti
külaseltside esindajad näevad seesuguste kohtumiste olulise väärtusena seda, et need toimivad hea
infovahetuse platvormina (seltsid 32%, KOV 22% ja külavanemad 21,7%). Samas toovad külavanemad
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välja nende praktilist väärtust sarnaste probleemide lahendamisel (21,8%), mis seltsides ja
omavalitsustes pigem alahinnatud (vastavalt 12,5% ja 14,6%). Kõik sihtrühmad nõustuvad, et
külavanemate piirkondlikud kohtumised aitavad luua piirkondlikku ühtsust ja edendada külaelu
(KOVid 22%, külavanemad 17,9% ja seltsid 14%).
Huvitav asjaolu ilmnes küsimuse juures, kes peaks külade koostööd korraldama, kus külavanemad ja
külaseltsid eelistasid omavalitsuste koordineerivat tegevust (51,1% külavanemate ja 55,3% külaseltside
vastustest, samas KOVil vaid 31,7%) ning omavalitsused omakorda leidsid, et initsiatiiv võiks tulla
külade esindajatelt (43,9% vastustest, samas külavanemad 30,1% ja seltsid 18,3% vastustest). Mingil
määral nenditi, et seda võiks teha ka katusorganisatsioon (külavanematel 15,8%, seltsidel 16,1% ja KOVil
14,6%).
Tulevikuperspektiivide osas ilmnes läbivalt asjaolu, et sageli külavanemad ei ole teadlikud sellest, mis
neid haldusreformi kontekstis ees ootab. Seejuures peamiseks haldusreformiga seotud hirmuks on
ääremaastumine, mida on kirjeldanud 42,2% vabas vormis küsimusele vastanud külavanematest ja
23,3% seltside esindajatest ning ka kaks omavalitsuste esindajat. Teiseks oluliseks hirmuks on külaelu
rahastuse vähenemine ja ka külade probleemide jäämine tagaplaanile.
Üldiselt ollakse kõikides sihtrühmades nõus, et külavanema roll haldusreformiga kasvab ning
vastutuse suurenemist nähakse peamiselt külaelu edendamisel (seltsid 32,4%, KOVid 31,7% ja
külavanemad 28,2%). Muudes valdkondades (haridus- ja kultuurielu, sotsiaalvaldkond) nii
külavanemate, külaseltside kui ka omavalitsuste esindajate seas külavanemate rolli kasvamist üldjuhul
ei nähta.
Omavalitsuste esindajad leiavad, et haldusreformijärgselt peavad külavanemad olema ilmselt senisest
initsiatiivikamad (56,1%), samas külavanemad ise seda sellisel määral ei tunneta (29,3% vastustest).
Seltside hinnang jääb taaskord nende kahe vahele (41,2%). Külavanemate jaoks on olulisemateks
teemadeks küla eest seismine (34,6%) ja koostöö teiste küladega (32,3%) ning seejuures on küla eest
seismise roll ka külaseltside populaarseimaks valikuks (51,2%) ja ka koostöö on nimetatud kolmandikul
juhtudest (33,8%). Neid ülesandeid peavad oluliseks ka omavalitsuste esindajad (küla eest seismine
41,5% ja koostöö 43,9% vastustest). Ootus, et valdade toetus küladele haldusreformiga suureneb, on
pigem marginaalne, mis ilmneb ka vabas vormis ootuste ja hirmude kirjeldamisel (samas KOVi
esindajad on nimetanud seda 14,6% juhtudest).
Uutele omavalitsuste osas on suurimaks ootuseks see, et külaelu rahastamine oleks selgem (seltsid
64,7%, külavanemad 54,9% ja KOVid 51,2%) ning külavanemad ootavad suuremat selgust ka
külavanema rolli kirjeldamisel (41,7%, valitud olulisel määral ka seltside poolt 38,2%, samas KOVid
29,3%). Samuti nähakse kõikides sihtrühmades tähtsana seda, et vallas oleks eraldi ametnik, kes
külaeluga tegeleb (seltsid 56,6%, külavanemad 45,9% ja KOVid 46,3%). Lisaks võiksid omavalitsused
usaldada külade hoolde ka kohalikke teenuseid ja külaseltsidel näib olevat valmidus ka teenuseid
pakkuda (külaseltsidel 47,1% vastustest, võrdluses külavanemad 33,1%). Kõik sihtrühmad nendivad, et
ilmselt on külade esindajate ootuseks see, et uued omavalitsused pööraksid küladele ja külaelule enam
tähelepanu (seltsid 49,3%, külavanemad 41,7% ja KOVid 39% vastustest).
Kokkuvõttes võib öelda, et haldusreformiga seoses valitseb võrdlemisi palju ebaselgust ning
teadmatust, millest tuleneb ka ebakindlus ning saavad alguse hirmud. Üldiselt on külavanemate hoiak
ilmselt suuremast teadmatusest tulenevalt pessimistlikum kui omavalitsuste esindajatel. Külaseltside
vastused jäävad hoiakult üldjoontes külavanemate ja omavalitsuste esindajate vahele. Lisaks sellele
ilmneb, et kohalikul tasandil pole sageli selget nägemust, kuidas külade esindajaid kaasata ning kuigi
külavanemad peavad ümarlaudade rolli oluliseks, siis omavalitsuste esindajate hulgas on need pigem
mõnevõrra alahinnatud.
Kuivõrd haldusreformiga seotud suurimaks hirmuks on ääremaastumine, siis nähakse külavanema ja

106

Külavanemate uuring - "Külavanemate institutsionaalse koostöömudeli väljatöötamine kohalikele omavalitsustele“

laiemalt külade esindajate rolli püsivalt olulisena külade murede ja ootuste vahendamisel ja küla eest
seismisel. Seejuures näevad külavanemad ise enda tegevuse juures pigem igapäevaseid korralduslikke
küsimusi ning struktuursemaid rolle hindavad pigem omavalitsuste esindajad, mis tähendab, et
erinevate rollide ja ülesannete omavahelist kokkukuuluvust ja ka erisusi tuleks vastastikku selgitada
ning täpsustada. Sellele lisandub ka külaseltside nägemus, kes näevad, et küla tasandil võiksid
igapäevaste korralduslike küsimustega tegeleda pigem nemad ning külavanema roll võiks olla pigem
vallavalitsuse kontaktisikuks ja küla esindajaks olemine.
I TEEMAPLOKK – ÜLDANDMED
Kokku osales küsitlustes külavanemaid, külaseltside ja omavalitsuste esindajaid 116st
haldusreformieelsest vallast ja 15 maakonnast (st esindatud olid kõik maakonnad). Lisaks veel 11
haldusreformijärgsest vallast. Haldusreformieelsest 183 vallast sai küsitlusega ühel või teisel viisil
kaetud pea kaks kolmandikku (63,4%), mis on esinduslik valim. Erinevate sihtrühmade kaasamise abil
on kaetud ka need omavalitsusüksused, kus traditsiooniliselt külavanemaid ei ole ja külaelu arendamine
on pigem seltside ülesanne.
Vallad, milles vastasid küsitlusele nii külavanem, külaseltsi esindaja kui ka omavalitsuse esindaja,
moodustasid umbes kümnendiku kõikidest vastanud valdadest (12 ehk 10,4%). Omavalitsusi, kus
vastasid nii seltsid kui külavanemad oli 18 (15,7%), omavalitsuste ja külavanemate vastustega valdade
hulk oli 7 (6,1%) ja omavalitsuste ning seltside vastustega valdade arv vaid 2 (1,7%). See tähendab, et
omavalitsusi, kus kvantiteetküsitlusele vastajate sihtrühmad kattusid ühel või teisel moel oli kokku 39,
mis moodustas umbes kolmandiku (33,9%) kõikidest valdadest, kust vastuseid laekus.
See tähendab, et vastamisel olid ülekaalus vallad, millest oli küsitluses esindatud ainult üks sihtrühm
(kokku (66,1%). Seejuures suurima hulga moodustasid seejuures vallad, kus olid vastanud ainult
külavanemad (39 vastust ehk 33,9%), teise ainult külaseltside esindajatega omavalitsused (28 vastust
ehk 24,3%) ja väiksema osa ainult omavalitsuste esindatusega vallad (9 vastust ehk 7,8%),
Üldiselt oli maakondadest valdade esindatus kõrge, ületades kahel kolmandikul juhtudel (10 korral) 70%
piiri. Kõige parem esindatus oli Lääne-Viru ja Saare maakonnal, kus vastanuid oli mõlemas 13st vallast
koguni 12st (92,3%), järgnes lähedase tulemusega Viljandi maakond (8 valda 9st ehk 88,9%). Kõige
kehvemini olid esindatud Võru maakond (3 valda 12st, 25%), Tartu maakond (6 valda 18st, 33,3%) ja
Valga maakond (4 valda 11st, 36,4%).
Kokku vastas külavanemate küsitlusele 266 inimest, külaseltside küsitlusele 136 inimest ja
omavalitsuste küsitlusele 41 inimest. Külavanemate küsitlusele oli enim vastanuid Harju maakonnast
(41 vastajat, st 15,4% kõikidest vastustest), järgnesid Saare maakond (34, 12,8%), Rapla maakond (32,
12%). Valdadest oli enim vastuseid Märjamaa vallast (11) ja Lääne-Saare vallast (10). Külaseltside
küsitlusele oli enim vastanuid Ida-Viru maakonnast (20 vastajat, st 14,7% kõikidest vastustest),
järgnesid Rapla maakond (16, 11,8%) ja Pärnu maakond (15, 11%). Valdadest oli enim vastuseid Kehtna
vallast (6) ja Väike-Maarja ning Noarootsi vallast (5). Omavalitsuste küsitlusele tuli enim vastuseid
samuti Harju maakonnast (6 vastajat ehk 14,6%), järgnesid Lääne maakond ja Lääne-Viru maakond
(mõlemad 5 vastust, 12,2%) ning Saare maakond (4 vastust, 9,7%). Omavalitsuste küsitlusele oli
iseloomulik, et kolmandikes maakondades (st 5 juhul) laekus küsitlusele vastus ainult ühest vallast.
Üldiselt oli vastanute geograafiline jaotus ühtlane, kuid märgatav on küsitlusele vastanute võrdlemisi
madal arv Kagu-Eesti piirkonnas (Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakonnad). Ühest küljest on nimetatud
piirkonnas tarditsiooniliseks külaelu edendamise vormiks külavanemate valimine, mistõttu oli seltside
vastuste vähesus antud piirkonnas eeldatav, aga teisalt ei laekunud sealt ka väga palju külavanemate
vastuseid. See võib viidata ka tehnilisele probleemile, et küsitluse toimumist puudutav teave nendes
piirkondades piisavalt ei levinud.
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Viis külavanemate küsitlusele vastanut ja kolm külaseltside küsitlusele vastanut ei olnud enda
tegutsemisvalda märkinud. Küsitlus toimus haldusreformi läbiviimise perioodil, mistõttu osad vastajad
olid nimetanud ka uue omavalitsusüksuse nime (kokku 23 vastust 443st ehk 5,2%). Need vastused on
esitatud allpool eraldi tabelis.
Külavanemad

KOVi
esindajad

Seltside
esindajad

Anija vald

5

0

0

Harku vald

0

0

2

Jõelähtme vald

6

2

0

Kernu vald

3

1

0

Kiili vald

1

0

0

Kose vald

0

1

0

Kuusalu vald

9

1

1

Raasiku vald

1

1

0

Rae vald

3

0

0

Saku vald

8

0

0

Saue vald

5

0

0

Viimsi vald

0

0

1

Emmaste vald

0

0

1

Käina vald

4

0

4

Pühalepa vald

1

0

0

Aseri vald

1

0

1

Illuka vald

0

1

0

Kohtla vald

7

0

0

Lohusuu vald

1

0

0

Lüganuse vald

2

1

0

Sonda vald

1

0

0

Vaivara vald

4

1

1

Kasepää vald

0

0

1

Vald

Maakond

Osalus
maakonnas

Harju maakond

12 valda 17st
(70,6%)

Hiiu maakond

3 valda 4st
(75%)

Ida-Viru maakond

7 valda 15st
(46,7%)
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Mustvee vald

0

0

1

Pajusi vald

1

0

0

Pala vald

1

0

0

Palamuse vald

0

0

1

Põltsamaa vald

0

0

2

Tabivere vald

1

0

1

Torma vald

2

1

2

Ambla vald

4

0

1

Imavere vald

1

0

0

Järva-Jaani vald

3

0

0

Kareda vald

4

0

0

Koeru vald

3

0

0

Koigi vald

1

1

1

Paide vald

9

0

1

Türi vald

2

0

1

Hanila vald

0

0

1

Kullamaa vald

0

0

1

Lihula vald

0

1

0

Martna vald

3

1

0

Nõva vald

0

1

0

Noarootsi vald

9

0

0

Ridala vald

5

0

1

Haljala vald

0

0

1

Kadrina vald

0

1

3

Laekvere vald

0

1

0

Rakke vald

0

0

1

Jõgeva maakond

8 valda 10st
(80%)

Järva maakond

8 valda 11st
(72,7%)

Lääne maakond

7 valda 9st
(77,8%)
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Rakvere vald

2

0

1

Rägavere vald

1

1

1

Sõmeru vald

0

0

1

Tamsalu vald

1

0

0

Vihula vald

5

2

3

Vinni vald

2

0

1

Viru-Nigula vald

0

0

2

Väike-Maarja vald

0

0

5

Mikitamäe vald

3

0

0

Orava vald

1

1

0

Põlva vald

9

1

0

Räpina vald

1

1

0

Valgjärve vald

1

0

0

Veriora vald

2

0

1

Värska vald

6

0

0

Are vald

2

0

0

Audru vald

0

0

1

Halinga vald

0

0

1

Häädemeeste vald

1

1

2

Koonga vald

0

0

1

Surju vald

0

0

2

Paikuse vald

0

1

0

Tahkuranna vald

0

0

´2

Tori vald

0

0

1

Tõstamaa vald

0

0

1

Varbla vald

0

0

1

Vändra vald

0

0

1

Lääne-Viru
maakond

12 valda 13st

Põlva maakond

7 valda 13st

(92,3%)

(53,8%)

Pärnu maakond

12 valda 17st
(70,6%)
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Juuru vald

1

0

0

Kaiu vald

0

0

1

Kehtna vald

6

0

6

Kohila vald

5

2

1

Märjamaa vald

11

0

5

Rapla vald

6

0

3

Vigala vald

3

0

2

Kihelkonna vald

2

2

1

Laimjala vald

2

0

0

Leisi vald

3

0

2

Lääne-Saare vald

10

0

3

Muhu vald

5

0

0

Mustjala vald

1

0

1

Orissaare vald

3

1

1

Ruhnu vald

0

1

0

Pihtla vald

2

0

2

Pöide vald

0

0

2

Salme vald

0

0

1

Valjala vald

3

0

0

Kambja vald

0

1

0

Konguta vald

0

0

1

Luunja vald

1

0

0

Puhja vald

0

0

1

Rõngu vald

9

0

0

Tähtvere vald

1

0

0

Otepää vald

7

0

0

Palupera vald

2

0

0

Rapla maakond

7 valda 10st
(70%)

Saare maakond

12 valda 13st
(92,3%)

Tartu maakond

6 valda 18st
(33,3%)
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Sangaste vald

1

0

0
Valga maakond

Tõlliste vald

0

1

0

Abja vald

0

0

1

Karksi vald

6

1

1

Kolga-Jaani vald

1

0

0

Kõo vald

0

0

3

(36,4%)

Viljandi maakond
Kõpu vald

1

0

0

Suure-Jaani vald

6

0

4

Tarvastu vald

0

1

1

Viljandi vald

1

1

4

Lasva vald

0

1

0

Vastseliina vald

3

1

2

Võru vald

1

1

0

Vastus puudub / muu

5

0

3

4 valda 11st

8 valda 9st
(88,9%)

Võru maakond

3 valda 12st
(25%)

Tabelis ei ole kajastatud külavanemaid, kohalike omavalitsuste ja seltside esindajaid, kes on nimetanud
haldusreformijärgseid haldusüksusi. Uued haldusüksused on eraldi välja toodud alljärgnevas tabelis.
Vald

Vastuseid kokku

Maakond

Lääne-Harju vald

1

Harju maakond

Hiiu vald

3

Hiiu maakond

Alutaguse vald

1

Ida-Viru maakond

Lüganuse vald

1

Järva vald

1

Järva maakond

Lääne-Nigula vald

7

Lääne maakond

Tapa vald

1

Lääne-Viru maakond
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Lääneranna vald

2

Pärnu maakond

Saare vald

5

Saare maakond

Mulgi vald

3

Viljandi maakond

Setomaa vald

2

Võru maakond

23

23 vastust 443st (5,2%)

Kokku

Kõikide vastanute geograafiline paiknemine vallast laekunud vastuste alusel sihtrühmade üleselt.
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II TEEMAPLOKK - KÜLAVANEMA ROLL

Külavanema rolli hindamisel on nii küsitlusele vastanud omavalitsuste esindajad kui ka külavanemad
üldjoontes seisukohal, et peamiseks külavanema rolli võtmise põhjuseks on ülekaalukalt soov külaelu
arendada (külavanematel vastavalt 215 vastust ehk 80,9%, omavalitsuste esindajatel 38 vastust ehk
92,6%). Mõlemas rühmas on sarnaselt populaarsuselt teiseks põhjuseks asjaolu, et keegi teine ei soovi
vastutust võtta (külavanemad 126 vastust ehk 47,4% ja KOVi esindajad 18 vastust ehk 43,9%), samas
erinevad sellele sarnase vastuse, et külavanemaks ollakse, sest nii on lihtsalt valitud või määratud
osakaalud märgatavalt, olles enam valitud külavanemate hulgas (97 vastust ehk 36,5%) kui KOVi
esindajate hulgas (8 vastust ehk 19,5%). See tähendab ühtlasi, et külavanemate hinnangul on rolli
võtmisel nö välised tegurid olulisemad kui omavalitsuste hinnangul.
Sellega seonduvalt hindavad külavanemad rolli võtmist eneseteostuse võimalusena vaid 51 juhul
(19,2%) kui omavalitsuste esindajate hinnangul võiks see külavanema rolli võtmise põhjuseks olla 17
juhul (koguni 41,5%). See tähendab, et esineb teatud erinevus selles, kuidas tajuvad külavanema rolli ja
sellega seotud võimalusi külavanemad ise ning milline on omavalitsuste esindajate taju. Esimeste jaoks
on see ehk pisut enam kohustuseks, samas kui omavalitsused näevad selles küla esindajale antud
võimalust.
Külaseltsidele antud küsimust ei esitatud.
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Nii küsitlusele vastanud omavalitsuste esindajad, külaseltsid kui ka külavanemad näevad külavanema
olulisima rollina küla ja omavalitsuse vaheliseks kontaktisikuks olemist (külavanemad 67,3%, KOVi
esindajad 68,3% ja külaseltsid 78,7%). Samas on ülesannete osas KOVi eeldused ja ootused jagunenud
ühtlasemalt ja vahe järgmiste vastustega on napp - külaelu tuleviku planeerimine ja küla esindamine
(mõlemad 26 vastust ehk 63,4%) ning küla ühendamine (25 vastust ehk 61%). Külavanemad ise
nimetavad küla esindamist pisut vähem kui pooltel kordadel (127 vastust ehk 47,7%), külaelu
kavandamist ja tuleviku planeerimist ning küla ühendamist nimetati mõlemat 98 korral (36,9%). See
tähendab, et külavanemad eristavad selgelt põhirollina suhtlust omavalitsusega, mille kõrval teised
kesksed rollid jäävad tagaplaanile. Külaseltsid hindavad külavanema rolli küla esindajana tähtsuselt
teise ülesandena (100 nimetust ehk 73,5%) ning kolmandana rolli küla ühendajana (52 vastust ehk 38,2%
vastanutest). Natuke väiksema tähtsuse annavad külaseltsid rollidele külaelu tuleviku planeerimine (37
vastust ehk 27,2%) ning rahastusvõimaluste leidmine (22 vastust ehk 16,2%).
Suurim erinevus külavanema ülesannete tunnetuses puudutab külaürituste korraldamist, mida
külavanemad ise nimetavad koguni 111 korral (41,7% ja populaarsuselt kolmas vastus), omavalitsuste
esindajad 9 korral (22% vastanutest) ja külaseltsid vaid 13 korral (9,6%). Külaseltsid näevad seda pigem
enda rollina. Külaseltsid on oma nägemuses külavanemate ülesannete osas üsna ühtsed ja leiavad
enamasti, et külavanema roll on seotud ennekõike kontaktisikuks ja esindajaks olemisega, teisi rolle
nähakse vähem.
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Kui rahastusvõimaluste otsimine on ka omavalitsuse esindajatele mõnevõrra märgatav (8 vastust ehk
19,5%, võrdluseks külavanemate 93 vastust ehk 35%), siis küla heakorra tagamist KOVi esindajad
külavanema rollina ei näe ja külas sotsiaaljärelevalve tagamist on nimetatud vaid ühel korral (2,4%).
Külavanemad ise on nimetatud rolle esile toonud vastavalt 57 (21,4%) ja 23 (8,6%) korral, mis
moodustab valimist küll mõnevõrra marginaalse, aga siiski märgatava osa. Külaseltside hinnangutes on
küla heakorra tagamine nimetatud külavanema rollina 18 korral (13,2%) ja sotsiaaljärelevalve tagamine
koguni 19 korral (14%). See tähendab, et omavalitsuste esindajatel ei ole tegelikult külavanemate
igapäevased praktilised tegevused sedavõrd teadvustatud kui võiks eeldada ning need paistavad
paremini välja küla sees (millest ka seltside suurem hulk nimetusi). Samas nähakse näiteks
sotsiaaljärelevalve rolli ilmselt esindatuna ka kommunikatsioonis vallavalitsusega, adumata, et
külavanemad tihti lihtsalt ei teavita olukorrast, vaid püüavad sellele ka lahendust leida.

Ülesannete määratlemisel tõid nii omavalitsuste esindajad kui ka külavanemad üsna sarnase
osakaaluga peamise külavanema rolli määratlemise variandina välja vallas kehtestatud statuudi
(külavanemad 151 korral ehk 56,8%, KOVi esindajad 24 korral (58,5%). Külaseltsid tõid samuti statuudi
välja populaarseima vastusena, kuid seda osakaalult mõnevõrra väiksemas ulatuses (67 vastust ehk
49,3%). Kui omavalitsuste esindajate vastuste hulgas oli teisel kohal variant, et külavanema roll ei ole
vallas määratletud (13 vastust ehk 31,7%), siis külavanemate küsitluses on see alles populaarsuselt
viiendaks valikuks (39 vastust ehk 15,1%). Ka külaseltside vastused sarnanesid siin pigem KOV
vastustega - 45 vastanut ehk 33% külaseltside esindajatest valis vastusevariandi, et roll ei ole
määratletud. See tähendab, et kui külavanema ülesanded ei ole määratletud vallapoolselt, või külaseltsi
dokumentatsiooniga, siis vald ja külaselts (kui juriidilised isikud) ei ole nende määratlemisest tegelikult
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teadlikud, samuti on väliselt keeruline hinnata, kas külavanem tegutseb oma parima äranägemise järgi
või muudel alustel.
Kui muudest variantidest on KOVi esindajad teadlikud peamiselt suulisest või kirjalikust kokkuleppest
külaga (8 vastust ehk 19,5%, külavanematel vastavalt 70 vastust ehk 26,4%), siis teised vastusevariandid
on omavalitsuste esindajate küsitluses marginaalsed (kahel korral ehk 4,9% juhtudest nimetatud
tegutsemist parima äranägemise kohaselt ja ühel korral ehk 2,4% juhtudest lepingut vallaga ning
külaseltsi põhikirja). Samas külavanemad ise nimetavad tegutsemist parima äranägemise kohaselt
populaarsuselt teise vastusena (98 vastust ehk 36,5%). Külaseltsi põhikirjaga on määratletud 63
küsitlusele vastanud külavanema ülesanded (23,7%), külaseltside esindajad valisid selle vastusevariandi
proportsionaalsel mõnevõrra vähem, täpsemalt 23 korral (16,9%). Leping vallaga on küsitluse tulemuste
põhjal pigem harvaesinev nähtus, mis omavalitsuse esindajate valikus esineb vaid korral (2,4%),
külaseltsidel nimetatud 9 korda (6,6%) ning on külavanemate küsitluses nimetatud variandina 20 korral
(7,5%).

Külavanema praeguse rolli olulisuse hindamisel on külavanemate, külaseltside ja omavalitsuste
hinnangud väga lähedased ning kõik kolm hindavad rolli pigem oluliseks. Seejuures hinnatakse rolli
pisut kõrgemalt omavalitsuse esindajate hulgas ning pisut madalamalt külaseltside hulgas. Hindamise
aluseks oli 5-palline skaala, milles kõrgeim hinne (“5”) tähendas seda, et külavanema rolli hinnatakse
väga oluliseks ning madalaim hinne (“1”) selle hindamist väheoluliseks. Omavalitsuste esindajad
hindasid rolli kõrgeima hindega 15 juhul (36,6%) ja 4 punktiga 14 juhul (34,1%), mis tähendab, et pigem
oluliseks hindas rolli 29 vastanut ehk 70,7%. Külavanematest andis kõrgeima hinde 93 vastanut (35%)
ja 4 punktiga 90 vastanut (33,8%) ehk siis 4-5 punktiga kokku 183 vastanut (68,8%). Külaseltside
hinnangud olid natukene madalamad ning kuigi populaarseim variant oli samuti kõrgeim hinne, siis seda
valiti 45 korral (33,1%). Hinne “4” valiti 35 korral (25,7%) ning see oli populaarsuselt kolmandaks
vastusevariandiks. See tähendab, et hinnetega “4” või “5” hindas külavanemate rolli olulisust seltside
küsitluses 80 inimest ehk 58,8% kõikidest vastanutest.
Keskmine hinne “3” anti küsitlustes umbes veerandil juhtudest (külavanemad vastavalt 65 korda ehk
24,4%, külaseltsid 26,5% ja KOVi esindajad 11 korda ehk 26,8%). Samas on huvitav näha, et alla keskmise
hinde omavalitsuste küsitlusele vastanute hulgas sai külavanemate praeguse rolli olulisus vaid ühel
juhul (2,4%) ning skaala madalaimat võimalikku hinnangut ei kasutatud. Samas külavanemate hulgas
anti hinne “2” 12 korral ehk 4,5% juhtudest ning madalaim võimalik hinne 6 juhul (2,3%), mis tähendab,
et külavanemate hulgas moodustasid alla keskmise hinnangud kokku 6,8% küsitluse vastustest.
Külaseltsid andsid madalamaid hindeid külavanema olulisuse kohta kui KOV ja külavanemad ise (alla
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keskmise vastuseid 20 ehk koguni 14,7%), kuid see on selgitatav küla eestvedaja rolli kattumisega - kui
külaselts tunnetab, et nende tegevus arendab küla edasi, on loogiline, et nad ei tunneta vajadust
külavanema järgi.
III TEEMAPLOKK - KOOSTÖÖ KÜLASELTSIGA

Külaseltsi ja külavanema koostöömudelite hindamisel ilmneb, et kui omavalitsuste teadmisel on
külavanemad pigem seltside lihtliikmed (15 vastust ehk 36,6%) ning juhatuse liikmeks olemine on
populaarsuselt teine variant (12 vastust ehk 29,3%), siis külavanemate enda sõnutsi ollakse pigem
juhatuse liikmed (117 vastust ehk 44%) ja seejärel lihtliikmed (55 vastust ehk 20,7%). Samas moodustab
seltsi aktiivne liikmelisus koostöömudelite põhiosa, moodustades külavanemate küsitluse vastustest
64,7% ja omavalitsuste küsitluse vastustest 67,9%. Külaseltside küsitluses olid vastuste proportsioonid
natukene erinevad ning populaarseimaks vastusevariandiks oli see, et külavanemad puuduvad (61
vastust ehk 44,8%). See võib olla seletatav tehnilise asjaoluga, et seltside küsimusele vastasid pigem
nende külade esindajad, kus külavanemaid polnud, kuid teisalt aktiivse ja hästi toimiva külaseltsi kõrval
ei pruugi küla tunnetada vajadust külavanema järgi. Koostöövormidest oli ka seltside puhul ülekaalukalt
populaarseim variant, et külavanem kuulub seltsi juhatusse, mille valis 51 vastanut (37,5%).
Samas on olemas ka teine, kuid marginaalne valik, milles külavanem ei ole seltsi liige, kuid toimib hea
koostöö, mida külavanemad nimetasid 13 juhul (4,9%) ja omavalitsuste esindajad 5 korral (12,2%), kuid
külaseltside esindajad vaid 3 korral (2,2% juhtudest). Asjaolu, et külavanem ei teeks koostööd
külaseltsiga omavalitsuste küsitluses ei mainitud ning ka külavanemate küsitluses oli see nimetatud
vaid 2 korral (0,8% vastustest), samas külaseltside esindajad valisid selle vastuse 6 korral (4,4%
juhtudest), mis on proportsionaaslelt juba tähelepanuväärne. Võimalik, et tegemist on teatava
konkurentsiga külaseltsi ja külavanema vahel või inimestevaheliste suhetega, mis koostööd takistavad.
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Külaseltside rolli külaelus hindavad nii omavalitsuste esindajad kui ka külavanemad võrdlemisi
sarnaselt, kuid erisusena tuleb välja see, et omavalitsuste esindajad näevad rolli komplekssemalt,
valides sagedamini suurema hulga ülesandeid, mistõttu on peamistel ülesannetel väga kõrge
protsentuaalne esinevus.
Nii külavanemad kui ka KOVi esindajad näevad peamise seltside ülesandena rahastustaotluste
kirjutamist ja haldamist (külavanemad vastavalt 145 juhul ehk 54,5% vastustest ja KOVi esindajad on
selle välja toonud koguni 33 korral ehk 80,5% vastustest). Ligilähedaselt sama olulise hinnangu on
saanud külaelanikele ürituste korraldamine (külavanemad nimetanud 143 korral ehk 53,8% vastanutest
ja KOVi esindajad 32 juhul ehk 78% vastanutest).
Peamistele ülesannetele järgnevad mõlemate hinnangul pisut erinevas prioriteetsuse järjekorras küla
ühistegevuste koordineerimine (külavanemad 120 vastust ehk 45,1% ja KOVI esindajad 32 vastust ehk
78%) ning külamaja ja külaplatsi haldamine (külavanemad 123 vastust ehk 46,2% ja KOVi esindajad 30
vastust ehk 73,2%). Taaskord ilmneb, et omavalitsused hindavad külade esindajatest mõnevõrra
erinevalt kohalikuma tasandi osalemist praktilises igapäevastes korraldustegevustes, mistõttu on
külavanemate küsitluses külamaja ja -platsi haldamine osakaalult pisut olulisemal kohal kui KOVi
küsitluses ning erinevus on osakaalu mõttes veelgi suurem küla heakorra tagamisel, mida külavanemad
nimetasid 98 juhul (36,8% vastanutest), aga omavalitsuste esindajad 15 juhul (36,6% vastustest).
Seejuures on külavanemate puhul antud vastuse juures erinevus populaarsuselt eelneva vastuse osas
10 protsendipunkti, aga omavalitsuste küsitluses pea 40 protsendipunkti.
Käesoleval ajahetkel näevad nii omavalitsuste esindajad kui ka külavanemad seltside olulisuselt
väikseima rollina külaelanikele huviringide korraldamist (külavanemad nimetanud 49 korral ehk 18,4%)
ja omavalitsuste esindajad 12 juhul (29,3%).
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Külaseltside küsitluses analoogne küsimus puudus, mis tõttu ei ole nende hinnangut võrdluses välja
toodud. Samas natuke teie ülesehitusega küsimuses tõid külaseltsid ise välja oma kolme põhilise
ülesandena - rahastusvõimaluste leidmise (74,2%), külaürituste korraldamine (58,1%) ja külaelu
kavandamise ja tuleviku planeerimise (56,6%).
IV TEEMAPLOKK - KOOSTÖÖ OMAVALITSUSEGA

Suhtluse kaardistamisel omavalitsustega ilmneb põhilise erinevusena see, et külavanemate küsitlusele
vastanutest koguni pea pooltel juhtudel (128 vastust ehk 48,1%) toimuvad külavanemate ümarlauad,
samas kui omavalitsustes on selleks määraks vaid 26,8% (11 vastust) ning külaseltside vastused jäävad
nende kahe vahele (53 vastust ehk 39%). Lisaks sellele oli ehk mõnevõrra üllatav, et nii külaseltside kui
ka omavalitsuste esindajate populaarseimaks vastusevariandiks oli see, et suhtlus vallaga toimub
peamiselt külavanema initsiatiivil, külaseltside puhul vastavalt 64 vastust 47,1% ning omavalitsuste
puhul 18 vastust ehk 43,9%. Külavanemad valisid vastava vastusevariandi 108 korral (41% vastustest).
Ülejäänud kommunikatsioonikanalitest nimetatakse infokirju (külavanemad nimetanud 95 juhul ehk
35,7%, KOVi esindajad 13 juhul ehk 31,7% ja külaseltsid märgatavalt vähem, 24 korral ehk 17,6%). Järgneb
suhtlus konkreetsetes küla puudutavates küsimustes (külavanemad 66 vastust ehk 24,8% ja KOVi
esindajad 11 vastust ehk 26,8% ning külaseltsid 32 vastust ehk 23,5%). Külaeluga tegelevat ametnikku
on nimetanud külaseltsid 34 korral (25%), külavanemad 61 korral (23,3%) ja KOVi esindajad samuti 11
korral (26,8%).
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Külavanemate tegevuse toetamist nähakse üldjuhul nii külaseltside, külavanemate kui ka omavalitsuste
esindajate hulgas sarnaselt ning enim nimetatud viisiks on valla valmidus külavanemaid ära kuulata
(külaseltsid nimetanud 96 korral ehk 70,6% vastustest, külavanemad nimetanud 191 korral ehk 71,8%
vastanutest, KOVi esindajad nimetanud 30 korral ehk 73,2%). Eripärasemana paistab silma see, et
külaseltside esindajad toovad teise võimalusena välja, et vald toetab külade esindajate tegevust
rahaliselt (70 vastust ehk 51,5% vastajatest), külavanemad nimetavad rahalist tuge, aga oluliselt vähem
(67 korral ehk 25,2%) ning KOVi hinnang asub proportsionaalselt nende kahe vahel (14 korral ehk 34%).
Ilmselt on seesugune jaotus tingitud asjaolust, et rahastus- ja projektiküsimustega tegelemine on
oluline osa külaseltside tööst ning märgatav ka omavalitsustes, aga külavanemate jaoks ei ole see nii
esil. Sellele järgnevad kohtumiste ja arutelude korraldamine (külavanemad nimetanud 80 korral ehk
30,1% juhtudest, külaseltsid 36 korral ehk 25,1% juhtudest ning KOVi esindajad 14 vastust ehk 34,1%).
Kui juba rahastuse puhul ilmneb mõningane protsentuaalne erinevus külavanemate ja omavalitsuste
esindajate hinnangus, siis kõige märkimisväärsem on see valiku juures, mis sedastab, et vald külade
esindajate tegevust ei toeta, mida on valinud koguni 63 külavanemat ehk 23,7%, aga vaid 4
omavalitsuste esindajat ehk 9,8% vastanutest. Ka külaseltside vastused sarnanevad siin pigem
omavalitsuse vastustega (16 vastust ehk 11,8% juhtudest). Ilmselt lähtub see toetamise tõlgendamisest
ning ka muudest hoiakutest, kuid seesugune erinevus on siiski märkimisväärne. Positiivsema poole
pealt võib välja tuua aga seda, et koolituste ja ringreiside korraldamist nimetasid 49 külavanemat (18,4%
vastanutest) kui omavalitsuste esindajate seas leidis see nimetamist vaid 4 juhul (9,8%) ning
külaseltside esindajate seas veelgi vähem (11 vastust ehk 8,1% juhtudest).
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Külaelu rahastamiselgi on üldjoontes küsitlusele vastanud külavanemate, külaseltside ning
omavalitsuste esindajate hinnangud sarnased ning peamiseks viisiks on külade taotluste menetlemine
valla eelarve koostamise käigus (külavanemad nimetanud 142 korral ehk 53,4%, külaseltsid 81 korral
ehk 59,5% ja KOVi esindajad 26 korral ehk 63,4%). Sellele järgneb küla projektidele omafinantseeringu
tagamine (külavanemad nimetanud 116 korral ehk 43,7%, külaseltsid 73 korral ehk 53,6% juhtudest ja
KOVi esindajad 25 korral ehk 61% juhtudest).
Peamiste rahastamisviiside kõrval olulisemaks alternatiiviks on kindlaksmääratud külatoetus, mis on
nimetatud 78 juhul külavanemate küsitluses (29,3%) ja 10 korral omavalitsuste küsitlustes (24,4%).
Külaseltside esindajad on seda vastust valinud tagasihoidlikumalt, kõigest 18 korral, mis moodustab
13,2% juhtudest. Variandina välja pakutud külavanema tegevuskulude kompenseerimine on pigem harv
nähtus (külavanemad valinud vastuse 21 korral ehk 7,9% juhtudest ning KOVi esindajad 2 korral ehk
4,9% vastanutest, külaseltsid vaid 4 korral ehk 2,9% juhtudest). Võimalik, et külaseltside esindajad pole
ka seesugusest külavanema tegevuskulude kompenseerimisest teadlikud ning omavalitsustes, kus
tegutsevad aktiivsed külaseltsid pole ka külatoetused niivõrd levinud ning pigem toetatakse seltside
tegevust.
See ilmnes ka muude vastuste juures, kuhu küsitletud said ise vastusevariante lisada. Nimelt ilmnes,
et MTÜ-de/külaseltside rahastamine on tegelikult levinud, kuid kuna see ei olnud etteantud
valikvastuste hulgas, siis ei olnud need protsendid võrreldavad. Külavanemad on oma vastustes
sedastanud asjaolu, et nende hinnangul omavalitsused külaelu ei rahasta 38 korral (14,4%), samas kui
omavalitsuste esindajad ja külaseltside esindajad on seda nimetanud 7,3% juhtudest (külaseltside
küsitluses 10 vastust ja omavalitsuste küsitluses 4 vastust).
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Külade esindajate kaasamise küsimuses on arvamused oluliselt lahknevad. Kui omavalitsuste esindajad
täheldavad põhilise kaasamisviisina külade esindatust komisjonides (23 vastust ehk 55,9%), siis on
selge, et valla tasandil võivad volikokku ja/või komisjonidesse kuuluvad külade esindajad olla
märgatavad, aga paraku mahub nendesse rollidesse vaid valitud osa külaesindajatest, mistõttu
külavanemate seas on see vastus 50 valiku ehk 18,8% kõige vähem populaarne. Külaseltside hinnang
jääb proportsionaalselt kahe vahele ning 45 nimetust moodustab 33,1% vastustest.
Külavanemate populaarseim vastuseks on arvamuse avaldamine ümarlauas (120 vastust ehk 45,1%
vastanutest), mis on aga omavalitsuste esindajate üks ebapopulaarsemaid valikuid (11 vastust ehk
26,8%). Seekord sarnaneb külaseltside valik pigem omavalitsuste omale ning ümarlaudu on nad
nimetanud 37 korral ehk 27,2% juhtudest).
Külade esindajate arvamuse küsimine konkreetsetes küla puudutavates küsimustes ning külade
ettepanekute menetlusse võtmine on enam-vähem võrdväärselt esindatud kõikide sihtrühmade
vastustes (külaseltsidel vastavalt 48 vastust ehk 35,3% ja 39 vastust ehk 28,7%, külavanematel
vastavalt 96 vastust ehk 36,1% ja 87 vastust ehk 32,7% ning omavalitsuste esindajate küsitluses
vastavalt 18 vastust ehk 43,9% ja 19 vastust ehk 46,3%).
Taaskord on problemaatiliseks valikuks arvamus, et külade esindajaid valla otsustusprotsessidesse ei
kaasata, mida on valinud vaid 5 korral ehk 12,2% juhtudest omavalitsuste esindajad, aga koguni 83 juhul
ehk 31,3% juhtudest külavanemate esindajad. Pea 20 protsendipunktiline osakaalu erinevus on
märkimisväärne. Samas võib siinkohal olla mõjutavaks teguriks ka eelpool kirjeldatud külavanemate
tegevusega valitud volikogu kohtadel ning komisjonide töös, mis on võimalik kaasamisplatvorm vaid
vähestele külavanematele. Külaseltside arvamus jääb taaskord kahe teise sihtrühma vahele, kuid on
pigem lähedasem külavanemate hinnangule - valla kaasamist ei tunneta 35 vastanut (25,7%).
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V TEEMAPLOKK - KOOSTÖÖ TEISTE KÜLADE ESINDAJATEGA

Kui varasemates teemaplokkides on külavanemad palju selgemalt välja toonud külade esindajate
kohtumisi ja ümarlaudu, siis üllatavalt selgub, et küsitlusele vastanud omavalitsuste esindajate
valdades ei toimu kohtumisi umbes viiendikul juhtidest (8 vastust ehk 19,5%) samas kui külavanemate
seas on kohtumiste mittetoimumise ulatuseks pea kolmandik (88 vastust ehk 33,1%). Samamoodi
toovad ka seltside esindajad pisut enam kui kolmandikul juhtudest (46 vastust ehk 33,8%) esile selle,
et nende vallas ümarlaudu ei toimu. Ümarlaudade nimetuste hulga ülekaal näitab seega selgesti nende
toimumise olulisust külavanematele.
Regulaarselt toimuvad kohtumised umbes viiendikus (külavanemate küsitluses 21,1% ehk 56 vastust ja
külaseltside küsitluses 25 vastust ehk 18,4%) või veerandis (omavalitsuste küsitluses 24,4% ehk 10
vastust) valdades ning vajadusel umbes pooltel juhtudel (külavanemate küsitluses 122 vastust ehk
45,9%, külaseltsidel 65 vastust ehk 47,8% ja KOVi esindajate seas 23 vastust ehk 56,1%).
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Piirkondlike kohtumiste mõju ja rolli hindamisel on nii külade kui ka omavalitsuste jaoks kesksel kohal
valla ja külade omavaheline infovahetus, kusjuures seda on proportsionaalselt enim välja toonud
külaseltside esindajad (32,4%) ning proportsionaalselt enam-vähem võrdselt omavalitsuste esindajad
(22%) ja külavanemad (21,7%). Külavanemate endi jaoks oli olulisimaks variandiks see, et kohtumised
aitavad lahendada külade sarnaseid probleeme (21,8%), mis aga omavalitsuste esindajate vastuste seas
oli mõnevõrra teisejärguline (6 vastust ehk 14,6% ja külaseltside poolt nimetatud vaid 12,5% juhtudest).
Teiste vastuste hulgas oli olulisel kohal piirkondliku ühtsuse loomine ja külaelu edendamine
(külavanemad valisid 17,9% juhtudest, omavalitsuse esindajad 22% juhtudest ja külaseltsid kõige vähem
ehk 14% juhtudest). Kohtumiste inspireerivat ja motiveerivat rolli hinnati pisut madalamalt
(külavanemad valisid 13,8% juhtudest ning omavalitsused 12,2% vastustest, külaseltsid aga kõige vähem
ehk ainult 5,1% juhtudest). Kui külavanemad ise tunnevad, et mõnedel juhtudel annavad piirkondlikud
kohtumised külavanematele tugevama hääle (11,2%), siis külaseltside esindajad tajuvad seda vähem
(8,8%) ja omavalitsuste küsitluses oli see valik pigem marginaalne (4,9%).
Võrdlemisi populaarseks vastusevariandiks oli ka külade esindajate kohtumiste mittetoimumine, mida
valiti proportsionaalselt enim külaseltside valimis, kus seda nimetati koguni 31% juhtudest, KOVi
esindajad 22% ja külavanemad 15,9% juhtudest.
Variantide osakaalu erinevas jaotumises mängis mõnevõrra rolli ka see, et külavanemad said valida 3
vastusevarianti, kuid omavalitsuse ja külaseltside esindajatelt küsiti ühte kõige olulisemat kohtumiste
mõju (st valida sai vaid ühe variandi). Sellest tulenevalt on andmete proportsioonide võrreldavuse
tagamiseks jagatud külavanemate vastused 3-ga (välja arvatud vastusevariandi “Meie vallas ei toimu
külade esindajate kohtumisi”, sest see valiti ilmselt variantidest ainsana).
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Külade esindajate koostöö korraldamisel näevad omavalitsuste esindajad pigem kandvat rolli külade
esindajatel (18 vastust ehk 43,8% kõikidest vastustest), mis on aga külavanemate seas teiseks
eelistuseks (80 vastust ehk 30,1% vastustest). Külaseltsid valisid selle variandi samuti populaarsuselt
teise vastusena, aga veelgi väiksema osakaaluga, nimelt 18 vastust ehk 18,3% vastustest). Külavanemad
ja külaseltsid omakorda leiavad, et koostööd võiks korraldada omavalitsus, mis oli 136 vastusega (51,1%
kõikidest vastustest) külavanemate ja 75 vastusega (55,3%) külaseltside populaarseimaks valikuks.
Omavalitsuste esindajad valisid selle variandi vaid 13 juhul (31,7% vastustest). Siinkohal ilmneb huvitav
tendents, kus aktiivsust oodatakse teiselt osapoolelt, mis võib mõnevõrra pärssida koostööd ja
aktiivsust.
Täiendava võimalusena nähti katusorganisatsiooni koordineerivat tegevust (külaseltsid nimetanud 22
korral ehk 16,2% juhtudest, külavanemad nimetanud 42 juhul ehk 15,8% valikutest, KOVi esindajad 6
korral ehk 14,6% vastustest). Ühtlasi ilmneb antud küsimuse juures taaskord, et seesugust
külavanemate omavahelist koordineeritud koostööd ja asjade arutamist peetakse oluliseks, sest
vastusevarianti, et seesugust koostööd polegi vaja omavalitsuste esindajad ei valinud ning
külavanemate suuremast valimist valis selle vaid 2 inimest (0,8%). Ka külaseltside hulgas ei olnud see
vastusevariant populaarne ning selle valis 5 vastanut (3,7%).
Küsitluses ei olnud vastusevarianti, et külade esindajate koostöö korraldamine võiks toimuda KOVi ja
külade esindajate koostöös, kuid sellest hoolimata toodi seda esile muude vastuste all, kõige enam
omavalitsuste esindajate poolt (3 korral ehk 7,2%), aga ka külaseltside poolt (4 korda ehk 2,9%).
Külavanemate küsitluses lisati variant samuti 4-l korral, mis on aga proportsionaalselt marginaalne
hulk (1,2% kõikidest vastustest).
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VI TEEMAPLOKK – TULEVIKUPERSPEKTIIVID

Haldusreformiga seotud muudatuste osas on märkimisväärseimaks punktiks see, et külavanemad ja
külaseltside esindajad ei ole võimalikest kaasnevatest muudatustest sedavõrd teadlikud kui
omavalitsuste esindajad ning kui viimastest valis variandi, et praegusel hetkel ei oska muutuste osas
midagi arvata vaid 8 vastajat (19,5%), siis külavanemate valimis oli see 96 vastusega (36,1%)
populaarseimaks variandiks ja omas külaseltside analüüsis 51 vastusega samuti olulist osa (37,4%). See
tähendab, et haldusreformiga seotud võimalike muudatuste kommunikatsioon pole ilmselt olnud piisav.
Omavalitsuste valikutest populaarseim on see, et külade esindajad peavad olema initsiatiivikamad
(valitud 23 korral ehk 56,1% juhtudest), samas kui külavanemate hulgas oli see 78 vastusega (29,3%
vastanutest) alles neljandaks valikuks. Külaseltside hinnang jäi proportsioonilt nende kahe hinnangu
vahele (56 vastust ehk 41,2%). Samas initsiatiivikus väljendub ka külavanemate arvamuses, et küla
esindajate roll muutub olulisemaks küla eest seismisel (92 vastust ehk 34,6%) ja olulisemaks muutub
ka külade omavaheline koostöö (86 vastust ja 32,3%). Kui külade esindajate rolli tähtsustumine küla
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eest seismisel oli ka külaseltside populaarseimaks variandiks (71 vastust ehk 52,2%), siis külade
omavaheline koostöö oli populaarsuselt alles 6-s, kuigi seda siiski märgatava osakaaluga (46 vastust
ehk 33,8%). Neid võimalikke muutusi pidasid oluliseks ka omavalitsuste esindajad (vastavalt 17 valikut
ehk 41,5% ja 18 vastust ehk 43,9%).
Samuti peeti võrdväärselt tõenäoliseks muutuseks ka seda, et külade esindajad muutuvad
olulisemateks kontaktisikuteks (külavanemad nimetanud 77 korral ehk 28,9% juhtudest, külaseltsid 51
vastust ehk 37,5% ning KOVi esindajad 17 korral ehk 41,5% juhtudest). Ühtmoodi näevad külavanemad
ja omavalitsused pisut vähem olulise muudatusena seda, et külade esindajad peavad võtma suurema
vastutuse (külavanemate valikus 59 korral ehk 22,2% juhtudest ning omavalitsuste esindajatel 12
valikut ehk 29,3%). Seltside valikus on tegemist aga populaarsuselt kolmanda valikuga (56 vastust ehk
41,2%).
Oluliseks erisuseks on see, et kui omavalitsuste esindajad arvavad, et toetus külaelule väheneb vaid 3
korral (7,3% vastustest), siis külavanematel esineb vastus koguni 50 korral (18,8% vastustest) ja
külaseltside küsitluses proportsionaalselt veel enam ehk 29 korral (21,3%). Lisaks sellele on 17 korral
(6,4%) külavanemate küsitluses nimetatud ka võimalust, et külaelu hääbub ja külade esindajad kaotavad
oma rolli, mida (KOVi esindajad vastanud vaid 2 korral, 4,9% juhtudest). Seltside esindajad on
nimetanud seda aga omavalitsustele ligilähedases mahus 7 korral (5,1%). Seesuguste seisukohtade
esindatus viitab teatavale külavanemate hirmule ning on ilmselt oluliselt seotud ka haldusreformiga
seotud teadmatusega.
Kui omavalitsuste esindajad näevad, et toetus külaelule võiks suureneda 6 korral (14,6% vastustest),
siis külavanemate küsitluses on seesuguse vastusevariandi esinemine täiesti marginaalne (10 vastust
ehk 3,8%), mis on ilmselt taaskord seotud teadmatuse ning sellest tulenevate hirmudega. Külaseltside
esindajad valisid selle variandi 9 korral (6,6%), mis osakaalult sarnaneb pigem külavanemate hoiakule.

Nii külavanemad, külaseltsid kui ka omavalitsuste esindajad peavad külavanemate haldusreformijärgset
rolli oluliseks ning 5-palli skaalal on populaarseimaks valikuks kõikides sihtrühmades hinne “5”
(külavanematel 105 valikut ehk 40,1%, külaseltsidel 60 valikut ehk 44,1% ning omavalitsuste esindajatel
21 valikut ehk 52,5%). Populaarsuselt teiseks valikuks on hinne “4”, mis esineb külavanematel 81 korral
(30,5%), külaseltsidel 34 korral (25%) ja omavalitsuste esindajatel 10 korral (25%). See tähendab, et
silmapaistvalt suurem osa küsitlusele vastanud külaseltside esindajatest (69,1%), külavanematest
(70,6%) ja omavalitsuste esindajatest (77,5%) hindab külavanemate rolli haldusreformi järgselt
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keskmisest olulisemaks.
Keskmise hinde valis 54 külavanemat (20,6%), 27 külaseltside esindajat (19,9%) ja omavalitsuste
esindajatest 5 (12,5%). See tähendab, et keskmisest vähemolulisena hindas külavanemate rolli kõikides
sihtrühmades enam-vähem kümnendik vastanutest, kusjuures pessimistlikumad olid külaseltside
esindajad (hinnang 2 valitud 6 korral ehk 4,4% vastanutest ja madalaim hinne koguni 9 korral ehk 6,6%)
ja külavanemad (hinnang 2 valitud 13 korral ehk 5% juhtudest ning madalaim hinne 9 korral ehk 3,4%
juhtudest). Omavalitsuste küsitluses oli madalaim hinne valitud vaid korral (2,5%) ja hinnangu 2 andis
3 KOVi esindajat (7,5%).
Kokkuvõttes kõrgeima hinde külavanemate haldusreformijärgsele rollile andsid omavalitsuse esindajad
(aritmeetiline keskmine 4,07), külavanemate hinnang enda tulevasele rollile jäi teiste sihtgruppide
hinnangute keskele (aritmeetiline keskmine 3,92) ning kõige madalamalt hindasid külavanemate
tulevikurolli külaseltsid (keskmine hinne 3,88).

Külavanemate haldusreformiga seotud ebakindlus paistab välja ka haldusreformijärgsete rollide
määratlemisel, millega seoses koguni 101 külavanemat (38%) ei oska hetkel selle kohta midagi öelda
(külaseltside esindajate hulgas ainult 24 vastust ehk 17,6% ja KOVi esindajate hulgas vastavalt ainult 6
vastust ehk 14,6%). Kõikides sihtrühmades nähakse populaarseima teemana külaelu ning külade
koostöö edendamist, mida külavanemad nimetanud 75 korral (28,2%), külaseltside esindajad 44 korral
(32,4%) ja omavalitsuste esindajad 15 korral (31,7%). Lisaks sellele toovad omavalitsuste esindajad esile
külade esindajate rolli olulisust ka külade elukeskkonna kujundamisel (10 vastust ehk 24,4%), mida
toetavad külaseltsid 34 vastusega (25%) (külavanemate küsitluses vastav vastusevariant puudus).
Külade esindajate rolli valdkondlike tegevuste edendamisel pigem ei nähta ning külavanemad
nimetavad kultuuri- ja hariduselu edendamist 32 korral (12%) ja sotsiaalteenuste ja -järelevalve
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tagamist 24 korral (9%). Omavalitsuste esindajatel vastavalt 3 vastust (7,3%) ja 2 vastust (4,9%).
Külaseltside esindajad on nimetanud kultuuri- ja hariduselu edendamist 10 korral (7,4%) ja
sotsiaalteemasid 5 korral (5,7%). Seda, et külavanemate vastutus haldusreformiga ei suurene sedastati
külavanemate sihtrühmas 24 korral (9% vastustest), külaseltside küsitluses 8 korral (5,9%) ning KOVi
esindajate hulgas 6 korral (14,6%), mis tähendab, et pigem nähakse haldusreformi tulemusena kõikides
sihtrühmades, aga eriti küla tasandil külade esindajate vastutuse kasvamist.

Seoses ootustega uuele omavalitsusele toovad nii külaseltside esindajad, külavanemad kui ka
omavalitsuste esindajad välja, et külaelu rahastamine võiks olla selgelt määratletud (külaseltsid
nimetanud 88 korral ehk 64,7%, külavanemad nimetanud 146 juhul ehk 54,9%, omavalitsuste esindajad
21 korral ehk 51,2% juhtudest). Teise olulise sarnase ootusena nähakse, et külaelu jaoks võiks olla igas
omavalitsuses vastav komisjon või ametnik (külaseltsid nimetanud 77 korral ehk 56,6%, külavanemad
nimetanud ootust 122 korral ehk 45,9% juhtudest, KOVi esindajad 19 korral ehk 46,3% vastustest).
Lisaks sellele näevad külavanemad ja külaseltsid, et vald võiks pöörata rohkem tähelepanu külaelu
edendamisele (külavanematel 111 vastust ehk 41,7%, seltsidel 67 vastust ehk 49,3%) ning et külavanema
roll võiks olla täpsemalt reguleeritud (külavanemad samuti 111 vastust ehk 41,7%, külaseltsid pisut
vähemal määral 52 vastust ehk 38,2%). Seejuures valdade esindajad näevad ka ise võimaliku
külavanemate ootusena külaelule tähelepanu pööramist (16 vastust ehk 39%), aga külavanema rolli
täpsema reguleerimise ootust nad külavanematega võrdväärses ulatuses praegusel hetkel ette ei ole
näinud (12 vastust ehk 29,3%).
Huvitavaks erisuseks omavalistuste esindajate ja külavanemate vastustes on see, et kui KOVi esindajad
näevad ühe olulisima võimaliku ootusena seda, et külasid võiks usaldada kohalike teenuste
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korraldamisel (19 vastust ehk 46,3%), siis külavanematel see ootus nii märgatav ei ole ja vastava vastuse
osakaal valimis on 13 protsendipunkti võrra väiksem (88 vastust ehk 33,1%). Samas külaseltside
küsitluses tuleb teenuste osutamise valmisolek oluliselt paremini välja ning vastavat ootust on
nimetanud 64 inimest ehk 47,1% vastanutest). Vastusevariant “külade kaasamise initsiatiiv võiks tulla
vallalt” suurt populaarsust ei leidnud (külavanemad valisid selle 40 korral ehk 15% juhtudest, külaseltsid
26 korral ehk 19,1% juhtudest ja omavalitsuste esindajad 6 korral ehk 14,6% juhtudest).
Vastust “ei oska hetkel öelda” valiti kõigis sihtrühmades üldjoontes vähe (KOVi esindajad 7 vastust ehk
17,1%, külavanemad 29 valikut ehk 10,9% ja külaseltsid 8 vastust ehk 5,9%) ning antud küsimuses on
suurem ebaselgus (nagu võibki eeldada) omavalitsuste poolel, st külaseltside esindajad ja külavanemad
teavad üsna hästi, millised nende ootused on ja siinkohal peavad omavalitsuste esindajad pigem
arvama. Samas ilmneb sellest taaskord asjaolu, et vastastikune kommunikatsioon ei toimu parimal
võimalikul moel, sest pea viiendik omavalitsuste esindajatest ei tea, millised on külade esindajate
ootused seoses haldusreformiga.
Milliseid külaeluga seotud ootusi või hirme on Teil veel seoses haldusreformiga?
Küsitlusele vastanutel oli võimalus kirjeldada vabas vormis enda haldusreformiga seotud ootusi ja
hirme. Seda võimalust kasutas 86 külaseltside esindajat (63,2%) 64 külavanemat (24,1%) ja 8
omavalitsuste esindajat (19,5%), seejuures olid ülekaalus hirmude ja ebakindluse kirjeldused.
Positiivsemaks teemaks oli haldusreformiga seotud võimalik külaelu aktiveerumine, mida nimetas 2
külavanemat (3,1% vastustest), 4 seltside esindajat (4,7%) ja ka 2 omavalitsuste esindajat (25%).
Külavanemad

Külaseltsid

KOV

Ääremaastumine

27

20

2

Mured rahastuse osas

12

12

0

Külade probleemid jäävad
tagaplaanile

5

19

2

Külaelu hääbub

3

4

0

Inimressursside puudus

3

0

2

Ootused KOV-ile/riigile

12

6

0

Külaelu aktiveerumine

2

4

2

Läbivaks ja murettekitavamaks teemaks oli ääremaastumise küsimus, millega seotud kommentaare
jagas 27 külavanemat (42,2%), 20 seltside esindajat (23,3%) ja 2 omavalitsuste esindajat (25%).
Seejuures on olulisemateks murekohtadeks valdade pindalade suurenemine aga ka võimalikud
linnakesksemad volikogud. Sellega seonduvalt tõid seltside esindajad olulises mahus välja ka seda, et
külade probleemid jäävad tagaplaanile (külaseltsid 19 vastust ehk 22,1%, külavanemad 5 vastust ehk
7,8% ja omavalitsuste esindajad 2 vastust ehk 25%).
Veel üheks oluliseks ja esile toodud murekohaks on külaelu rahastamise võimalik vähenemine, mida
tõid välja 12 külavanemat (18,8% vastanutest) ja ka 12 külaseltside esindajat (13,9%), aga samas mitte
ükski KOVi esindaja. Teiste oluliste teemadena toodi välja ootusi teenuste osas, inimressursside
nappust ja seda, et külaelu hääbub veelgi.
Täpsemad tsitaadid ja pikemad arvamusavaldused on välja toodud kvantiteetküsitluste analüüside
lõpus.
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KVALITEETKÜSITLUSE ÜLDKOKKUVÕTE
Kvaliteetküsitlus viidi läbi koostöös Eesti Külaliikumisega Kodukant 2017. aasta maist juulini toimunud
viiel kohtumisel külavanemate, külaseltside ja omavalitsuste esindajatega. Kvaliteetküsitluse raames
intervjueeritavate valimi pakkus välja Kodukant.
Valim oli mitmekülgne ning nii geograafiliselt kui ka rolliliselt esinduslik. Esindatud oli 26 valda
haldusreformieelsest 183st (14,2%) vallast ning esindajaid oli 14 maakonnast 15st. Kokku küsitleti 37
inimest, kellest 11 inimest (29,7%) nimetas rollina osalust külaseltsis, 10 inimest (27%) olid nii
külavanemad kui ka seltsi esindajad ja 9 inimest (24,3%) tegutsevad ainult külavanemana. Lisaks sellele
osalesid intervjuudes Kodukandi esindajad, külaelu edendajad ja ka kohalike omavalitsuste esindajad,
kuid seda oluliselt väiksemas ulatuses.
Üldiselt olid kvaliteetuuringus osalejad pika-aegsed külaelu edendajad ning suurima osa vastanutest
moodustasid need, kes on tegelenud teemaga enam kui 13 aastat (44,8%). Alla 4 aastase kogemusega
osales kokku 4 inimest (13,7%), mis tähendab, et ka kvaliteetküsitluse vastused ei puuduta ainult
hetkeolukorda, vaid seal on kajastatud ka aastate jooksul kujunenud teadmised ja tähelepanekud.
Kvaliteetuuringus olid esindatud nii suuremad (enam kui 200 inimest, 26% vastustest) kui ka
väiksemad külad (kuni 50 inimest, 18% vastustest), aga kõige suurema segmendi moodustasid
keskmise suurusega külad, kus on 51-100 elanikku (47% vastustest). Seega on ka külade suuruse
mõistes kvaliteetküsitluse valim esinduslik.
Intervjuude analüüs on kvantitatiivanalüüsi rikastav materjal ning analüüsis esitatud numbrid pigem
illustratiivse iseloomuga, mis kajastavad vastuste ja teemade proportsioone ja ei esita üks-ühele ja
ammendavalt intervjueeritute hoiakuid ja arusaamu. Seejuures läbivaid teemasid koondavates
tabelites on esitatud tsitaadid ja tekstiväljavõtted teemade esinemise hulga järjekorras (st enim
nimetatud teemad eespool, olenemata tsitaatide arvust, sest sageli olid teemade nimetamised
sõnastuselt ja sisult kordavad). See tähendab, et intervjuud olid küll temaatiliselt struktureeritud, kuid
valikvastuseid kvalitatiivuuringus ette ei antud ning intervjueeritavad kõnelesid sellest, mis oli nende
jaoks olulisim. Kvaliteetuuringu põhieesmärk oli minna teemaga süviti ja koguda sisukamaid mõtteid
ja pikemaid arvamusavaldusi külavanemate uuringu teemadel.
Kirjeldades oma motivatsiooni külaelu edendada, tõid vastanud välja üldist aktiivset hoiakut. Aktiivsed
inimesed tegelevad arvukate asjadega ning võrdlemisi loomulikult kuulub nende hulka ka oma
kodukeskkonna parendamine ning edendamine, seda vabatahtlikuna kas siis külavanemana, külaseltsi
aktiivse liikmena või siis mõlemas nimetatud rollis. Seejuures tuuakse olulise motivaatorina välja
võimalust näha, kuidas küla ümberringi areneb ning rõõmu sellest kui probleemid lahendatud saavad.
Eraldi toonitati kogukonna olemasolu olulisust, sest üksi rabeledes võib mõne aja jooksul ind raugeda,
kuid toredate inimestega koos külaelu edendamine annab hoogu juurde. Küla liidrina on ülioluline roll
suhtlemisel, mida tõid erineval moel välja kõik küsitlusele vastanud. Tuleb suhelda, et saada teada,
mida külal arenguks tegelikult vaja on ning mida oleks võimalik ühiselt ära teha. Ühtlasi tuleb suhelda
ka vallaga, sest vald on külaelu arendamisel olulisimaks partneriks, seda nii praktiliste küsimuste
lahendamisel, tegevuste toetamisel kui ka nõustamisel. Tihti ja pikalt peatuti näiteks teede
korrashoiuga seotud küsimusel, mis on külainimeste logistilisi vajadusi arvestades väga oluline teema
ning valdkond, kus paljudes omavalitsustes juba koostöö hästi toimib.
Peamise külaeluga seotud tegevusena nimetati külaürituste korraldamist. Kõikides külades saadakse
kokku vähemalt kord aastas, enamuses külades toimuvad kokkusaamised ja üritused sagedamini.
Ürituste loetelu varieerus traditsioonilisematest külapäevadest ja jaanipäevadest ka vastlapäeva või
siis emade- või isadepäeva ühise tähistamiseni. Paaril korral nimetati ka pidulikumaid sündmusi nagu
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külavanema vastuvõtt Vabariigi aastapäeva puhul ja pidulikum jõulu- või aastalõpupidu.
Nii külavanemate kui ka külaseltside rolli juures toodi välja küla heakorra tagamist. Seejuures
korraldatakse päris paljudes külades talguid, mille käigus külasid ühiselt heakorrastatakse. Talgute
eestvõtja on külavanem või külaselts. Eriti seltside esindajate poolt toodi välja külaplatsi ja külamaja
haldamise kohustust, mis on külaelu edendamise seisukohalt oluline, sest tegemist on ühise
tegutsemis- ning kooskäimispaigaga. Samas toodi ühel juhul välja ka seda, kuidas külakorda inimeste
kodudes sündmuste korraldamisel on oluline ühendav roll.
Külavanema tegutsemisvaldkond on väga lai, tihti rõhutati, et külavanem peab tegelema kõigi ja
kõigega. Külavanem peab arvestama ja suhtlema kõikide külaelanikega, nende mured ära kuulama ja
otsima lahendusi. Muuhulgas toodi välja, et seesugust kõigiga tegelemist külaseltsi esindajatelt oodata
ei saa - nende ülesandeks on seltsi juhtimine ja seltsi liikmete huvide esindamine. Samas enamik
seltsidest on siiski avatud kõikide külaelanike arvamusele ja kaasatusele.
Erinevalt kvantiteetuuringust peatuti intervjuude käigus pikemalt ka sotsiaalteemadel. Kuna
külavanem suhtleb aktiivselt kõikide külaelanikega, siis koondub tema kätte ka suur hulk teavet. See
on üheks põhjuseks, miks külavanem on oluliseks omavalitsuse kontaktisikuks, ning annab
külavanemale ka teataval määral vabatahtliku sotsiaaltöötaja rolli. Külavanem on teadlik inimeste
vajadustest ning hoolitseb, et abi jõuaks abivajajateni. Seltsi rollide hulgas sotsiaalteemadega seotud
rolli ei nimetatud.
Samas toodi seltside puhul välja võimekus küla haridus- ja kultuurielu korraldamisel. Kui külavanem
võib sõltuvalt juhtumist tegeleda küla ajaloo talletamisega ning hoolitseda kultuurielu eest ürituste
raames, siis näiteks huviringide korraldamine (käsitöö, tants jne.) on üldjuhul seltside pädevuses.
Sellest nähtub, et külavanema ja külaseltsi rollid võivad küll kohati kattuda, aga siiski leidub piisavalt
erisusi ja põhjuseid, miks võiksid külades ikkagi mõlemad rollid esindatud olla.
Kvaliteetküsitluse intervjuudes toodi välja, et üldjoontes on külaelanike suhtumine toetav. Kui üritusi
korraldada, siis osalejaid leidub ning sageli lüüakse ka ise korraldamisel kampa. Külaelanikele sobivate
rollide leidmine on pigem külavanema või seltsi juhatuse liikme ülesanne, aga kui see on leitud, siis
üldjuhul on inimesed valmis panustama. Siinkohal toodi välja ka traditsioonide olulisust külas, sest see
aitab inimesi paremini kaasata ning külaelust huvituma panna.
Probleemina toodi välja seda, et noori jääb külades aina vähemaks ja aktiivsed külaelanikud vananevad,
mis ei ole jätkusuutlik. Samuti on keeruline leida kandidaate, kes sooviksid võtta juhtrolli
külavanemana või seltsi juhatuse liikmena.
Omavalitsustega suhtlemise teemal nenditi, et enamasti peab külavanem ise initsiatiivi üles näitama ja
olema aktiivne ja sellisel juhul omavalitsused panevad ka külavanemat tähele ning kaasavad teda
aruteludesse. Oluliseks abiks on konkreetsema kaasamisvormi (külavanemate ümarlaud või koda)
olemasolu. Külade ümarlaud on vallavalitsuste jaoks arvestatavamaks partneriks kui üksikud
külavanemad ning üldjuhul püütakse ümarlaudade ettepanekuid arvesse võtta. Kuigi külade esindajad
näevad selget tarvidust omavalitsuste suurema aktiivsuse järele inimeste kaasamisel, siis toodi välja
ka seda, et isegi omavalitsuse proaktiivsel tegutsemisel külade esindajad kõiki oma õigusi ja võimalusi
külade esindamisel ei kasuta.
Väga tähtsa teemana toodi välja vahetu suhtluse olulisust omavalitsuse esindajatega. Seejuures on
suhtlemine lihtsam kui vallas on kindel töötaja, kes külatemaatikaga tegeleb (nt arendusnõunik).
Muudel juhtudel peab küla esindaja ise otsima, kelle poole oma murega pöörduda. Toodi välja ka seda,
et tähtis pole ainult see, kellega suhelda, vaid oluline on ka see, kuidas suhelda ning see omakorda
sõltub juba paljuski konkreetsete inimeste isikuomadustest.
Olukord kus omavalitsus külavanema poole pöördub, tuleb ette pigem konkreetset küla puudutavate
teemade käsitlemisel. Samas leidub juhtumeid, kus seda pole tehtud ning küla esindajad leiavad, et
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küla puudutavate oluliste küsimuste (nt detailplaneeringud) puhul võiks olla kaasamine paremini
reglementeeritud. Lisaks sellele suhtuvad külade esindajad positiivselt omavalitsuse tunnustusse ning
leiavad, et seda võiks vabatahtlike külaelu edendajate jaoks läbipõlemise vältimiseks isegi rohkem teha.
Kui eelnevalt on juba välja toodud ümarlaudade oluline roll omavalitsustega suhtlemisel ja küladele
suurema sõnaõiguse andmisel, siis intervjuude käigus toodi ümarlaudu esile ka hea
suhtlusplatvormina, kus on võimalik teineteise kogemustest õppida ja leida seeläbi lahendusi oma küla
probleemidele. Selgus, et isegi valdades, kus ametlikke ümarlaudu pole, käiakse asjade arutamiseks
ikka koos või siis on ette võetud ühised külaülesed projektid (EV 100). Ümarlaudadel nähakse
positiivset mõju ning valdades, kus neid hetkel pole, oldi valdavalt seisukohal, et ümarlauad võiksid
igal juhul eksisteerida. Mõnevõrra tekitas küsimusi ümarlaudade võimalik vorm, st kas kaasata lisaks
külavanematele ka seltside esindajaid ning kas esindatud peaksid olema kõik külad või see võiks
toimuda piirkondlikel alustel.
Haldusreformiga seotud tulevikuperspektiivide kirjeldamisel toodi välja reformiga seotud ebaselgust
ning sellest tulenevat ebakindlust. Nenditi, et isegi hoolimata mõnel pool sõlmitud liitumislepingutest
ja aruteludest tegelikult tulevikku ennustada pole võimalik ja kõik hakkab sõltuma neist konkreetsetest
inimestest, kes valdades tööle asuvad. Olulisel kohal on seejuures hea, läbipaistva ja arusaadava
suhtluse tagamine. Seejuures arvati, et abistav roll võiks olla konkreetsel külaelu koordinaatoril
vallavalitsuste juures, aga nähti ka seda, et külavanemad ja teised külade esindajad peavad ise paremini
oma koostööd korraldama, mis muudab suhtluse vallavalitsusega ka külade poolt selgemaks ja
hõlpsamaks.
Üldiselt leiti, et kuna omavalitsused suurenevad, siis ilmselt külavanemate ja külade esindajate
aktiivsus peab kasvama, sest ka seni on omavalitsustes märgatud neid, kes end ise märgatavaks on
teinud. Samas oodatakse suuremat pingutust ka vallavalitsuse poolt. Seejuures nähakse, et uute
vallavalitsuste töötajad võiksid läbida ka koolitusi, mis aitaks neil külaelu temaatikat paremini mõista
ning küladega paremat koostööd teha.
Eraldi teemaks on loomulikult rahaküsimused, sest hoolimata aktiivsete inimeste olemasolust, on
tegelikult vaja külaelu arendamiseks ka finantsvahendeid. Kui tavapäraste rahastamismudelite juures
kardetakse enim seda, et rohkem raha leitakse suuremate keskuste jaoks ning äärealade jaoks hakkab
finantsvahendeid nappima, siis selgelt tuntakse puudust külaelu struktuursetest toetustest, mis
aitaksid katta püsikulusid (nt külavanemate tegevuskulud ja seltside raamatupidamine). Mõnedes
piirkondades on seesugused toetused olemas või siis olemas olnud ning üldine suhtumine
seesugustesse toetustesse on selgesti positiivne. Samas leitakse, et külavanema positsioon ei tohiks
olla palgaline ning seda peab ikkagi tegelema sisemise motivatsiooni ajel, kuid tuleks hoolitseda selle
eest, et vabatahtlikule tegevusele ei tuleks peale maksta.
Kokkuvõttes võib öelda, et kvaliteetküsitluses osalenud inimesed olid külatemaatikast sügavalt
huvitatud ning sellest tulenevalt ka pädevad, sest tegevusse on panustatud suurel hulgal (enamasti
vabatahtliku töö) tunde. Intervjueerijatega vesteldi üldiselt avameelselt ning püüti anda tõesti hea
ülevaade enda küla või piirkonna kontekstist, lootuses, et seeläbi jõuab teave õigete inimesteni ning
toimuvad tarvilikud muudatused külaelu parendamiseks ja toetamiseks või siis säilitamiseks
haldusreformi kontekstis.
Üldjoontes ollakse omavalitsuste toega rahul, mis ei välista olulise hulga parandusettepanekute
olemasolu. Peamise läbiva teemana toodi välja seda, et kõik külaeluga seotud osapooled peavad
omavahel hästi suhtlema ning siis saavad tegelikult kõik probleemid lahendatud ja avanevad
võimalused ka koostööl põhinevaks arenguks. Kuigi numbrilisi hinnanguid kvaliteetküsitluste käigus
ei küsitud, siis oli tuntav, et intervjueeritud inimesed peavad külavanema ja külaseltside rolli külaelu
arendamisel ülioluliseks.
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I TEEMAPLOKK – ÜLDKÜSIMUSED
Kvaliteetküsitluse intervjuud viidi läbi koostöös Eesti Külaliikumisega Kodukant 2017. aasta mais
Saaremaa Külade kärajatel ning 2017. aasta juunis-juulis toimunud neljal kogemuspäeval Kõrtsialuse
seltsimajas Ida-Virumaal, Märjamaa rahvamajas Raplamaal, Prandi külamajas Järvamaal ning
Taevaskoja külamajas Põlvamaal.
Kokku viidi läbi 37 intervjuud ning esindatud oli 14 maakonda 15st. Intervjueeritavate geograafiline
jaotus oli võrdlemisi ühtlane ning küsitluses osales 25 valla esindajaid haldusreformieelsest 183 vallast
(13,7%). Viis valda olid esindatud kahe intervjueeritavaga ning kahest vallast (Otepää vald ja Leisi vald)
osales küsitluses koguni kolm inimest. Kuigi ürituste toimumispaigad mõjutasid osalenud inimeste
geograafilist paiknemist, siis üldiselt katab valim võrdlemisi ühtlaselt kogu Eesti.

Vald

Vastuseid

Osalus
maakonnas
0 valda 17st
(0%)

Osalus
küsitluses
0 vastust 37st
(0%)

Hiiu maakond

1 vald 4st
(25%)

2 vastust 37st
(5,4%)

Ida-Viru maakond

2 valda 15st
(13,3%)

3 vastust 37st
(8,1%)

Maakond
Harju maakond

-

0

Hiiu vald

1

Vald täpsustamata

1

Avinurme vald

2

Kohtla vald

1

Vald täpsustamata

1

Jõgeva maakond

1 valda 10st
(10%)

1 vastus 37st
(2,7%)

Koigi vald

1

Järva maakond

1 vald 11st
(9,1%)

1 vastus 37st
(2,7%)

Lihula vald

1

Ridala vald

1

Vormsi vald

1

3 valda 9st
(33,3%)

3 vastust 37st
(8,1%)

Vinni vald

1

1 vald 13st
(7,7%)

1 vastus 37st
(2,7%)

Põlva vald

2

Värska vald

1

Põlva maakond

2 valda 13st
(15,4%)

3 vastust 37st
(8,1%)

Halinga vald

1

Pärnu maakond

1 vald 17st
(11,8%)

1 vastus 37st
(2,7%)

Märjamaa vald

1

Rapla vald

2

Rapla maakond

2 valda 10st
(20%)

3 vastust 37st
(8,1%)

Leisi vald

3

Lääne-Saare vald

1

4 valda 13st
(30,8%)

6 vastust 37st
(16,2%)

Muhu vald

1

Lääne maakond

Lääne-Viru maakond

Saare maakond
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Orissaare vald

1

Alatskivi vald

1

Tähtvere vald

1

Otepää vald

3

Karksi vald

1

Suure-Jaani vald

2

Sõmerpalu vald

2

Varstu vald

1

Võru vald

1

Tartu maakond

2 valda 18st
(11,1%)

2 vastust 37st
(5,4%)

Valga maakond

1 vald 11st
(9,1%)

3 vastust 37st
(8,1%)

Viljandi maakond

2 valda 9st
(22,2%)

3 vastust 37st
(8,1%)

3 valda 12st
(25%)

4 vastust 37st
(10,8%)

Võru maakond

Küsitluses osalenute geograafiline paiknemine.
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Oma tegutsemisaja nimetas intervjueeritavatest pisut enam kui kolmveerand vastanutest ehk 29
inimest 37st (78,4%).
Vastanutest ülekaalukalt suurima segmendi moodustasid need, kes on tegelenud külaelu edendamisega
enam kui 13 aastat (13 inimest ehk 44,8% vastanutest). Kui sellele lisada 9-12 aastat tegutsenud inimeste
hulk, siis ilmneb, et enam kui 9 aastat on külaeluga olnud seotud pea kaks kolmandikku kõikidest
intervjueeritutest (18 inimest ehk 62%). Seejuures suuruselt teise segmendi ehk pea veerandi
vastanutest moodustasid inimesed, kes on tegutsenud 4-8 aastat (7 inimest ehk 24,1%). Väikese
kogemusega inimeste osa oli valimis marginaalne ning alla 4 aastase kogemusega osales kokku 4
inimest (13,7%).

Enda rolli määratlesid kõik intervjueeritavad ning ehk mõnevõrra üllatuslikult moodustas suurima
hulga vastanutest rühm, kes on seotud külaseltsidega (või külaseltsina toimivate ühendustega nagu
haridusselts, naisselts vms). Nimelt 11 inimest (29,7% intervjueeritutest) sedastas oma rolli seltsis ning
10 inimest (27%) nimetasid enda rollina nii külavanemat kui ka seltsi, mis tähendab, et kokku 21
intervjueeritut (56,7%) on seotud seltsilise tegevusega. Suuruselt järgmise, 9 inimesest koosneva
segmendi (24,3%) moodustasid vastanud, kes tegutsevad ainult külavanemana. Lisaks sellele nimetas
3 vastanut (8,1%) end küla esindajateks, mis tähendab, et neil ei ole selget külavanema rolli ning nad
pole ka seltsi liikmed. Samuti 3 inimest (8,1%) nimetas põhilise küsitlusega seonduva rollina tööd
piirkonna Kodukandis ning 1 inimene (2,7%) erinevaid rolle omavalitsuste koosseisudes.
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Täiendavalt ütlesid 6 küsitluses osalejat (16,2%), et nad olid küsitluse toimumise hetkel volikogu liikmed
(teiseks rolliks nimetatud külavanem või seltsi esindaja) ja 5 inimest (13,5%), et nad on vallavalitsuse
töötajad (seejuures teiseks rolliks nimetatud kas seltsi esindaja või küla esindaja). See tähendab, et
kvaliteetküsitluse valimis olid väga hästi esindatud erinevad võimalikud külaeluga seotud rollid ning
erinevad vaated külaelu teemale.
II TEEMAPLOKK - KÜLAVANEMA ROLL
Miks olete külaelu edendaja rolli võtnud? Mis motiveerib teid tegutsema?
Intervjueeritavatel paluti kirjeldada, mis neid külaelu edendamise juures enim motiveerib ning ühe
peamise motivaatorina toodi välja soovi midagi ära teha või muuta ja kirjeldati kogukondlikku aktiivsust
enda elulaadina (10 vastust). See tähendab, et külavanema rolli võtavad inimesed, kes on loomult
aktiivsed ja kellele meeldib tegutseda ning hoolimata külavanema rolli vabatahtlikkusest suudetakse
seda rolli ka püsivalt kanda ja seeläbi külaelu arendada. Ühtlasi on välja toodud, et isegi külavanema
formaalse rollita tegeleksid inimesed ikkagi sarnaste tegevustega.
Teise põhilise motivaatorina toodi välja külaelu arendamine (samuti 10 vastust). Kui esimene oli selgelt
sisemine motivaator, siis külaelu arendamise puhul on tegemist välise motivaatorina, mis ühtlasi pakub
selge tulemuse ja väljundi - oma küla ja elukeskkonna arengu. Külavanemad tegutsevad oma
kodukandis ja seetõttu on ka isiklikult hästi oluline see, et kodu ümbritsev keskkond oleks korras ning
areneks. Ilmselt on arenev küla omakorda ajendiks, miks olla ise aktiivne ja veel rohkem panustada,
misläbi tekkib positiivne motivatsiooniring.
Kolmanda olulise tegevusajendina toodi välja meeldiv kogukond ja teiste kaasamine (4 vastust). Üks
intervjueeritav lausus selle kohta, et „tore on teha toredate inimestega toredaid asju”, mis on niigi
aktiivse hoiakuga inimesele lisamotivaator ning ilmselt hoiab läbipõlemise eest. Lisaks sellele
võimaldab asjade koostegemine ka külainimesi paremini tundma õppida ning tekitada ühtsustunnet,
mis omakorda loob parema aluse uuteks küla arendavateks ühistegevusteks.
Kui üheks läbivaks motiiviks on inimesest endast, küla arendamisest või koostegemise soovist lähtuvad
positiivsed motivaatorid, siis mõnevõrra vastanduva variandina toodi intervjuudes välja välist sundi,
mis väljendus selles, et inimesed on külavanema rollis seetõttu, et keegi teine ei soovinud rolli võtta
(koha täitmine - 4 vastust) või siis on nad ametisse nimetatud omavalitsuse poolt (2 nimetust). Ühest
küljest tundus paari intervjuu puhul (võrdluses inimese teiste küsimuste vastustega), et välise sunni
nimetamine tulenes loomult aktiivse inimese teatavast tagasihoidlikkusest, kuid teisalt nimetasid
seesugust motivaatorit üldpildis ka mõnevõrra passiivsemad külavanemad, mis näitab, et välise surve
toel ei ole võimalik luua külavanema aktiivsust ja see on miski, mis peab tulenema ikkagi sisemisest
motivatsioonist.
Kahel korral oli suurimaks käivitavaks motivaatoriks külamaja rajamine ning sellega seonduv ning ka
teiste intervjuude käigus peatuti pikemalt külamaja loomise ja sisseseadmisega seotud motiividel, mis
näitab, et seesuguse külakeskuse rajamisel on oluline motiveeriv roll nii külavanema kui ka tegelikult
seltside esindajate töös. Lisaks sellele toodi motivatsioonist kõneledes välja, kuidas külavanema roll on
ootamatult püsiv roll, millest on raske vabaneda ning rolli seesugune püsivus on omakorda
tegutsemisel motivaatoriks, sest keeruline on külavanemana küla arengu nimel mitte tegutseda kui
seesugune roll on juba antud/võetud.
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Läbivad teemad ja kõnekamad tsitaadid
„Alguses ei saanudki aru miks, aga nüüd on saanud sellest elustiil ja
hingelähedane tegevus.”
„Suurim motivaator on teotahe”
„Soov midagi ära teha, midagi muuta!”
„Inimene peab mõtlema ka selle peale, kuidas midagi vabatahtlikult teha
ja maal on selleks tegevuseks eelkõige külaelu edendamine.”
„Külaasjadega tegelesin juba enne seda kui seltsi lõime ja külavanemaks
hakkasin.”
„Olen ise selline tüüp, et kui midagi teha vaja, siis kohe käed külge.”
„Olen valmis aktiivse inimesena panustama.”
„Isegi kui ma ei oleks külavanem tegeleks ikka samade asjadega.”
„Kui koha peal elu areneb, siis eks see ole endale ka kasulik.”
„Motivatsiooniks oma küla, omad inimesed. Ega muud polegi.”
„Oli vaja, et elu koha peal edasi läheks.”
„Külavanemana teeb rõõmu kui külas kõik edeneb.”
„Külal tuleb hing sees hoida.”
„Enda elukeskkonna arendamiseks.”

Elustiil

Küla arendamine

„Soov külas midagi konkreetset ära teha. Kogukonda tööle ja mõtlema
panna.”
„Oluline on see, et on hea seltskond ümber, kellega on hea koos asju
teha.”
„Aja jooksul on väga põnev inimesi tundma õppida ja toredad inimesed
annavad indu juurde.”
„Tore teha toredate inimestega toredaid asju.”

Kogukonna kaasamine

„Eluaeg aktiivne olnud ja külas külavanemat ei olnud. Ilmselt on asi ka
sotsiaalses närvis – see peab külavanemal olema”
„Eelmine külavanem tahtis ametit maha panna ja mulle tehti selgeks, et
olen sobivaim uus kandidaat”
„Rahvas arvas, et võiksin olla külavanem ja üldse ei teadnud, mis see
kaasa toob.”

Koha täitmine

„Sai hooga alustatud ja ei mõelnudki esialgu, et olla nii pikalt ja et nii laialt
tegutseda.”
„Sai kuidagi õigel ajal ree peale ja nii ongi jäänud.”

Kohal püsimine

„Vald tegi statuudi ja korraldas valimised.”

Omavalitsuse mõju

“Külamaja rajamine.”

Konkreetne projekt

Mis on külavanema ülesanded teie külas? Mille eest külavanem vastutab?
Külavanema rolli kirjeldamine oli intervjueeritavatele hõlpsasti hoomatavaks küsimuseks ning sellel
peatuti tavaliselt intervjuude käigus kõige pikemalt. Seejuures toodi ka reaalseid näiteid enda küla
kogemusest. Kuna suur osa küsitletutest oli ühel või teisel moel seotud ka seltsidega, siis sageli oli
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keeruline eristada konkreetset külavanema rolli seltsiga seotud rollidest („Rollid külavanemana ja
seltsi juhatuses on tihedalt seotud”).
Peamise külavanema rollina toodi välja suhtlemist ja külarahva ühendamist ning seda mainiti ühel või
teisel viisil peaaegu kõikides intervjuudes (35 nimetust). Paaril korral kui seda otsesõnu ei nimetatud
keskenduti teistele rollidele, mis on tegelikult ka kaude seotud suhtlemise ja ühendamisega, mis
tähendab, et tegemist on külavanema rolli juures valdava ning olemusliku ülesandega.
Seejuures on silmas peetud nii suhtlemist ja ühendamist küla sees kui ka suhtlust ja ühendumist
kohaliku omavalitsusega. Küla tasandil toodi välja, et külavanem on see inimene, kes peab külas
suhtlema kõikide inimestega ning toimima nagu “küla liim” ehk siis külavanemal on oma rollis tegelik
võimalus olla küla liitja ja ühendaja üheks tervikuks. Võrdluses külaseltsi esindajaga toodi välja, et
tegelikult külaseltsi juhatuse liige ei pea suhtlema kõikide küla inimestega, sest formaalselt on tema
ülesandeks ainult seltsi liikmetega suhtlemine, aga külavanemal näikse seesugune kohustus olevat ka
puhtformaalselt („Külavanemalt oodatakse vist rohkem kui seltsilt”). Seetõttu on analüüsitabelis välja
toodud ka roll kõige ja kõigiga tegelemine (6 vastust).
Külainimestega aktiivsest suhtlemisest tuleneb külavanema teadlikkus erisugustest küla probleemidest
ning pädevus küla esindamiseks valla tasandil. See võimaldab suhtlust vallavalitsusega kanaliseerida,
mis tähendab, et sageli on nii külainimeste kui ka valla ootuseks see, et külavanem on inimene, kes
külainimeste mured ja probleemid valda viib. Selgesti on vallal hõlpsam suhelda külaga seotud
küsimustes ühe inimesega. Külal jällegi on lihtsam rääkida ära oma mured ja soovid tuttavale
külainimesele kui vallaametnikule. Samas seab see külavanemale võrdlemisi suure vastutuskoorma,
mis võib olla ebaproportsionaalselt suur rolli vabatahtlikkust arvestades.
Teise olulise rollina toodi välja külaürituste korraldamist (nimetatud 21 korral). Ühest küljest võib see
tuleneda külaseltside esindajate suurest osalusest, aga teisalt oli selge, et külaürituste korraldamine on
üheks elemendiks, mis defineerib külaelu ning ka külavanemad peatusid külaürituste kirjeldamisel
pikemalt.
Ühtlasi on külaürituste korraldamine tihedalt seotud suhtlemise ja ühendamise rolliga, sest väga sageli
on just üritused need paigad, kus külainimestega kokku saadakse ning asju arutatakse. Toimuvad küll
ka formaalsemad kohtumised (nt küla üldkoosolekud ja külaseltsi üldkoosolekud) ning külavanem
suhtleb konkreetsetes küsimustes ka inimestega eraldi, aga külaüritustel on selles suhtluses erilisem
roll. Lisaks loovad külaüritused ja nende järjepidevus küla identiteeti ning sisuliselt tagavad selle, et
külavanemal on kogukond, mille elu korraldada ja kelle eest seista.
Täiendavalt kõneldi ka küla heakorrast ning selle tagamisest (kusjuures seda nii seoses külavanema
rolli kui ka seltsi esindaja rolliga, sest seltside puhul toodi välja vajadust külamaja hallata ning külaplatsi
korrastada). Heakorda nimetati rollide kirjeldamisel vaid 12 korral, aga ilmselt ei peeta seda sageli
ülesandeks, mis külavanemaks olemist otseselt defineeriks ja on seetõttu jäänud nimetamata. Pigem
on see teatav lisaülesanne, mis tuleb kaasa külavanema kui külaelu eestvedaja rolliga. Seejuures toodi
välja ka heakorratööde ühendav funktsioon, näiteks talgute korraldamisel.
Väga palju oli intervjuude käigus juttu teede korrashoiust, mis on väga lai ja külaelus väga oluline
teema. Vastava punktiga seotud vastused on antud analüüsi käigus liidetud esimese teemaga, kuna
põhiküsimuseks oli teede korrashoiu juures suhtlemine omavalitsusega ning see, kuivõrd omavalitsus
arvestab teede korrashoidu ja renoveerimisi kavandades küla tegelike vajadustega.
Osades intervjuudes (10 nimetust) toodi välja ka külavanema rolli juhina ning vajadust delegeerida ja
teisi külainimesi kaasata. Ühest küljest tähendab see seda, et külavanem on see, kelle poole vaadatakse
kui midagi on tarvis ära teha või mingi asja toimumine “välja hõigata”, teisalt ka seda, et külavanema
ülesanne on külainimesi kaasata ning leida kõigile tegemistes sobivad rollid ning ühistegevusi
koordineerida.
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Mitmel korral on mainitud külavanema sotsiaalset rolli ning abivajajate abistamist (5 nimetust). See on
ilmselt funktsioon, mida esmajärjekorras välja ei tooda, kuid juhtudel kui selleni jõuti, peatuti antud
küsimusel pikemalt. Sellest võib järeldada, et sotsiaalküsimuste olulisust ei taheta ehk avalikus
uuringus nii väga välja tuua, sest see võib teatud mõttes küla halba valgusesse seada, aga samas
intervjuu käigus “üles soojenedes” leitakse, et see on siiski oluline teema ja tarvilik jagada. Ühel korral
toodi välja ka mõte, et valla poolt võiks olla suurem usaldus ja küla sotsiaaltöö ning vanuritega
tegelemine võikski saada küla(seltsi) vastutusalaks. See on seotud ka varem kirjeldatud külavanema
rolliga külaga suhtlemisel, mille käigus külavanem saab probleemidest teadlikuks ning sellele üsna
loogiline jätk on ka see, et tegusa inimesena, kes on ühtlasi valla kontaktisikuks, aitab külavanem leida
sotsiaalsetele probleemidele ka lahendusi.
Läbivad teemad ja kõnekamad tsitaadid
„Külavanem peab saama kõigiga hästi läbi. Suhtlema nii poe taga kui
vallavalitsuses ja olema ühendav lüli.”
„Külavanem peab olema hea suhtleja. Lisaks peab nägema kaugemat
arengupilti.”
„Inimesed räägivad pigem külavanema kui vallaametnikuga ja siis saab
mured valda viia.”
„Hea külavanem suhtleb külainimestega ja aitab vallal leida küla
probleemidele häid lahendusi.”
„Külavanem on pooljuht, kes viib küla mured ja probleemid valda. On
parem kui tuleb 1 inimene rääkima 80 asemel.”
„Külavanem on küla liim.”
„Külavanem peab oskama inimesi ära kuulata ning saadud
informatsiooni analüüsida.”
„Kui külavanem on olemas, siis mure korral on hea lihtne tema poole
pöörduda.”
„Kõige olulisem on ikkagi infovahetus.”
„Oluline ongi suhtlus, nii külainimeste kui ka vallaga.”
„Tuleb vahendada teavet, et kõik saaksid asjadest osa ja ühtmoodi aru.
Lisaks tuleb tegevused koordineerida.”
„Ootus küla eestvedajale on see, et küla uuesti ellu ärkaks.”
„Külavanem peab ikka kõigi rahvaga läbi saama.”
„Oluline on probleemide lahendamine. Inimesed teavad, et külavanem
on volikogu liige ja siis tulevad ikka oma muredega.”

Suhtlemine ja
ühendamine

„Külaelanikud ootavad külavanemalt ürituste korraldamist. Kohal
käiakse titest vanurini.”
Nimetatud külaürituste hulka kuulusid vastlapäev, Vabariigi aastapäev,
kevadpidu, emadepäev, lastekaitsepäev, jaanipäev, isadepäev, jõulud,
aastavahetus ning väga paljudes külades on traditsiooniks oma
külapäeva korraldamine. Korra nimetati ka kohalikku aasta ema ja isa
valimist ning külavanema vastuvõttu Vabariigi aastapäeva puhul.
Lisaks sellele on näiteid suurematest väliskülalistelegi mõeldud
üritustest (n Kuhjavere külateatrite festival, Pedajamäe järvekino).

Külaürituste
korraldamine

„Alguses olid tegevused pigem esteetilised, et oleks endal hea külla
sisse sõita.”
„Üheks tegevuseks on talgud, mida saab korraldada naaberküladega

Heakord
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koos.”
„Külavanema roll on juhtimine”
„Tuleb inimesi eest vedada ja tagant tõugata.”
„Delegeerimine, kui on võimalik delegeerida. Aga vahel on lihtsam asi
ise ära teha.”
„Külavanem on külaelu eestvõtja.”
„Külavanem on eestvõtja, kes külaüritused välja hõikab.”
„Külavanem peaks olema küla eestvedaja ja hing, kes suudab
motiveerida ja ühendada ning inimesi kodunt välja tuua.”
„Külavanem ei pea kõike ise oskama. Ta on visionäär, peakoordinaator,
kes vastutab ja korraldab.”
„Külavanem peab oskama reaalselt hinnata, mida on võimalik ära teha
ja mida mitte. Ta peaks aru saama ka omavalitsuse toimimise loogikast.”

Juhtimine
(sh delegeerimine ja
arengu kavandamine)

„Külavanem ei ole ainult tiitel. Tuleb tegeleda kõigiga.”
„Külavanem peab olema tark inimene, kes oskab probleemide hulgast
välja sõeluda selle, millega on mõistlik valda minna ja millega mitte.”
„Külavanem lahendab probleeme. Käib perest peresse ja kogub allkirju.
Seda ei saaks ilmselt seltsi esimehelt küll paluda.”
„Külavanem peab tegelema kõigega, mis lauale tuleb.”

Kõige ja kõigiga
tegelemine

„Kuna kõik muu toimib vallas hästi, siis on külavanemaga seoses
küsitav sotsiaalfunktsioon. Külavanem peaks jälgima, et asi toimiks,
sest on selliseid inimesi, kes vajavad abi, aga ei küsi seda.”
„Eraldi teema on turvalisusega. Tuleb jälgida, et kui on kahtlased isikud
liikumas, siis teada anda.”
„Sageli oodatakse, et külavanem teeks asju, mis ei ole otseselt tema
ülesanded. Näiteks viiks haigetele ja vanematele inimestele poeasju
koju jne.”
„Külavanem on natukene nagu sotsiaaltöötaja ja aitab neid, kes endaga
ise hakkama ei saa.”
„Külavanema hooleks on jäänud tegelemine abivajajatega.”

Sotsiaalabi ja turvalisus

„Suurt vastutuskoormat polegi, pigem teistega koos enda rõõmuks
asjade tegemine.”
„Igapäevast või -kuist aktiivset tegevust ei ole. Alguses oli, aga nüüd on
paljud linna läinud ja on üsna vaikne.”

Määratletud rollid
puuduvad

„Eraldi tegevusvaldkond küla tutvustamine ja voldikute tegemine.”

Küla tutvustamine

Kuidas on külavanema ülesanded teie külas määratletud?
Ülesannete määratlemise küsimust käsitleti konkreetselt vähem kui pooltes intervjuudes (15 vastust
37st ehk 40,5%). Seejuures küsisid intervjuu läbiviijad täpsemalt statuudi olemasolu kohta, kuid selle
puudumisel ei saa välistada muid külavanemate ülesandeid määratlevaid dokumente. Valimist umbes
veerandil juhtudest (9 ehk 24,3%) kinnitati statuudi olemasolu ning kuuest vastusest või kirjeldusest
oli arusaadav, et tegutsetakse oma parima äranägemise järgi („Tunne on sageli see, et kui ise ei tee,
siis jäävad asjad soiku.”) Toodi välja ka juhtumeid, kus statuuti sooviti teha, kuid see põhjusel või teisel
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ei teostunud („Prooviti küll statuuti teha, aga volikogu otsustas, et nemad kinnitama ei hakka.” ja
„Kunagi sooviti teha ka lepinguid, aga see asi jäi soiku.”).
Samas, kuivõrd enam kui pooled küsitlusele vastanud on ka seltsi liikmed, siis ilmselt oleks eeldanud,
et nende tegevust võib ühel või teisel moel määratleda seltsi põhikiri, siis selleni intervjuude käigus ei
jõutud. Vallaga sõlmitavast lepingutest samuti ei räägitud, välja arvatud juhul kui nenditi, et idee oli,
aga ei teostunud. Võimalik on ka, et kui intervjuus küsiti esmalt statuudi kohta, siis see võttis
tähelepanu teistelt võimalikelt rolli määratlevatelt dokumentidelt ära.
Üldiselt tundus, et ülesannete võtmisel ja oma rolli määratlemisel lähtutakse sisetundest, oskustest ja
lahendamist vajavatest probleemidest, sõltumata külavanema vastutusala kirjeldava dokumendi
olemasolust või sisust.
Kes valib ja kinnitab külavanema? Kes saab kandideerida? Kas kandideerimishuvilisi jagub või on
külavanemaid raske leida? Kas valikuprotsessi osas tuleks teha mingeid muutusi?
Kvaliteetküsitluse raames küsiti intervjueeritavatelt ka külavanemate valikuprotsessi kohta ning
valdavalt toodi välja, et ükskõik, milline valikuprotsess on (kas statuudi põhjal, omavalitsuse läbiviidud
või küla initsiatiivil teostatud), siis peamiseks valikuprotsessi puudutavaks probleemiks on see, et
külavanema kohale ei ole eriti soovijaid. Külavanemate selgituste põhjal oli varem kandidaate rohkem,
sest ilmselt oli ametikoht prestiižsem, kuid üldiselt on aru saadud, et sellega erilist võimu ei kaasne
ning tegelikult tuleb vabatahtlikuna päris palju ära teha.
Lisaks sellele toodi välja, et külavanema positsioon on võrdlemisi püsiv ning sageli, isegi statuudi
olemasolul, tegelikult ümbervalimisi ei toimu, kuni külavanem ise ametist ei loobu. Seda hoolimata
asjaolust, et enamasti peaksid kehtestatud kordade kohaselt toimuma ümbervalimised iga nelja aasta
tagant.
Valimisprotsessi kirjeldamisel toodi välja, et valimised toimuvad üldjuhul salajase hääletuse vormis ja
külaelanike osalus valimistel sõltub konkreetsest juhtumist.
Läbivad teemad ja kõnekamad tsitaadid
Kandidaatide vähesus
„Kandidaatide pink on üldiselt lühike.”
„Üldiselt on nii, et neid inimesi, kes tahavad vabatahtlikult ühiskondlikku
tööd teha on vähe.”
„Eriti inimesi järjekorras ei ole, aga siin-seal, kus vana külavanem tagasi
astub tulevad ikka uued peale.”
„Esimestel valimistel ikka inimesi oli, aga hiljem pigem mitte.”
„Kandidaate pole ja mitmed küladki on täitsa tühjad.”
„Enam kandidaate ei jagu. Vahepeal nähti kui võimupositsiooni ja siis oli
kandidaate küll. Enam mitte.”
„Enamasti on nii, et kes valitakse, see jääb paika kuni ära väsib või tekib
konflikt.”

Püsivus
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III TEEMAPLOKK - SUHE KOGUKONNAGA

Kvaliteetuuringu raames intervjueeritud inimesed on seotud erineva suurusega küladega ning kolmel
juhul oli konkreetse küla määratlemine keeruline, mistõttu antud küsimuse juures on kajastatud 34
vastuse tulemused.
Ülekaalukalt suurima osakaaluga olid esindatud külad, kus elab 51-100 inimest (16 vastust ehk 47%
intervjueeritutest). Teise olulise segmendi moodustasid külaelu mõistes mõnevõrra erilised külad ja
alevikud, kus on üle 200 inimese (9 vastust ehk 26%). Ülejäänud vastusesegmentidesse (kuni 20
inimest, 21-50 inimest ja 101-200 inimest) jagunes kõigisse võrdselt 3 vastust (9%). Seega osales
intervjuudes esindajaid kõigist erinevatest külaelanike arvu alusel määratletud külade gruppidest ning
suurim osakaal oli oodatult keskmise suurusega küladel, kuid vastustes võivad olla mõnevõrra
võimendatud suuremate külade/alevike eripärad.
Külainimeste osalus külaelus ja selle arendamises
Intervjuude käigus ei palutud küsitletutel hinnata külainimeste osalust külaelus üldiselt ega ka külaelu
arendamises numbriliselt, vaid pigem suunati neid vabas vormis kirjeldama, milline on koostöö külaga.
Suuremal hulgal juhtudest kinnitati toetuse olemasolu, mis väljendub selles, et inimesed osalevad
üritustel ja võtavad ka ise külaelu edendamise ja ürituste korraldamisega seotud rolle. Mõnedes
paikades esineb ka omaalgatuslikku tegevust ja initsiatiivi, kuid teisal oodatakse initsiatiivi
külavanemalt, mille olemasolul ollakse valmis ka ise panustama. Toodi välja külasisese ühtsuse
olulisust selleks, et ühiselt küla asju teha, aga lisaks märgiti ka koostöö olulisust teiste küladega.
Ühtsuse loomise üheks võimaluseks on traditsioonilised külaüritused, mis aitavad hästi inimesi liita.
Probleemidena toodi enim välja noorte aktiivsete inimeste puudumist ja seda, et sageli on keeruline
inimesi kaasa tõmmata ja külategevustega siduda. Eriti suureks väljakutseks on see külades-alevikes,
kus on arvestatav kortermajade osakaal. Oluline tähelepanek oli ka see, et külavanem ei tohi kõike ise
ära teha, vaid peab jätma ruumi ka teistele külaelanikele tegutsemiseks, sest siis on külaelanike
motivatsioon osaleda suurem ning küla toimimismudel jätkusuutlikum.
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Läbivad teemad ja kõnekamad tsitaadid
„Tugi on olemas, aga see pidevalt kahaneb. Eriti noorte osas.”
„Kui külas asju korraldada, siis on hea kui inimesed tulevad kaasa. Ilma
selleta läheb asi mõttetuks.”
„Inimesed on hästi tähtsad. Suurim toetaja külavanemale ongi külaelanik,
kes paneb käe külge ja aitab asju teha, mitte ainult ei kritiseeri.”
„Toe osas on tähtis see, et inimesed usaldaksid.”
„Sellist kogemust küll ei ole, et korraldad ürituse ja keegi ei tule.”

Toetuse olemasolu

„Oluline on külaga ühte hoida, sest siis saab paremini tegutseda kui häda
käes on.”
„Oluline, et kõik ikkagi mingil määral suhtleksid ja osaleksid koosolekutel.
Siis tekib ka ühtsustunne.”
„Külainimestega suhtlemisel tuleb leida õige võti.”
„Keeruline on siis, kui külainimeste omavahelised suhted on keerulised.”

Ühtsus ja suhtlemine

„Noori küll tuleb peale, aga ei taheta vastutust võtta.”
„Inimesed on võrdlemisi passiivsed. Istuvad televiisorite taga ja ninapidi
arvutis ning neid on raske välja saada.”
„Initsiatiivikust jääb väheks.”
„Küla oli tegus, aga nüüd on inimesed ära läinud ja noori vähemaks jäänud.”

Passiivsus

„Külaaktiivil tekivad ise ideed, mis siis ühiste jõududega teostatakse.”
„Igasuguseid hulle ideid tuleb. Ja need tehakse ära!”
„Külainimesed on meil tegusad.”
„Tähtis on ise mitte liiga aktiivne olla, sest muidu muutub küla sinust
sõltuvaks. Teistele peab ka tegutsemiseks ruumi jääma.”
„Õige külaelu on see, kus asjad ei sõltu külavanemast.”

Külainimeste
initsiatiivikus

„Suhe kogukonnaga hea ja rõõm on näha, et ka külad suhtlevad omavahel
ja osaletakse vastastikku külaüritustel.”
„Omavaheline suhtlus ja koostöö on hästi head. Koostöö loob ka ühtsust.”

Külade omavaheline
suhtlus

„Väga pikkade traditsioonidega küla. Jaanituli juba 50ndatest.”

Traditsioonid

Millisel moel toetate külarahva aktiivsust?
Külaga suhtlemise kirjeldamisel puudutati ka viise, kuidas külavanem toetab külarahva aktiivsust.
Aktiivset suhtlust kogukonnaga tõid eraldi esile 15 vastanut.
Populaarsuselt teiseks teemaks oli külainimestele sobivate rollide ja vastutuse andmine, mida peeti
külavanema (või ka seltsi esindaja) oluliseks oskuseks külaelanike aktiveerimisel. See haakub ka
eelmise küsimuse juures välja toodud punktiga, et külavanem peab jätma külaelanikele tegutsemiseks
ruumi. Seejuures öeldi näiteks: „Tuleb vaadata, mis oskused inimestel on ja neid õigesti ära kasutada”,
“Külavanem saab üles leida kogukonna liikmete parimad oskused ja isikuomadused ning neid külaelu
korraldamisel ära kasutada.”, „Oluline on külaelanike tugevuste ärakasutamine küla arengu
huvides”. Eraldi toodi välja külaelanike usaldusväärsus - kui neile on ülesanded antud, siis on nad
enamasti nende täitmisel üsna kohusetundlikud („80% juhtudel peavad inimesed antud lubadustest
kinni.”).
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Täiendavalt toodi välja traditsiooniliste külaürituste olulisust inimeste aktiveerimisel ja paaril korral
mainiti ka külaelanike kaasamist otsuste tegemisse. Kaasamise kohta lausuti kokkuvõtvalt, et
„Külaelanikud peaksid olema rohkem kaasatud, mitte nii, et külavanem käsib, poob ja laseb.”
IV TEEMAPLOKK - KOOSTÖÖ KÜLASELTSIGA

Külaseltsi olemasolu külas või alevikus kinnitas enam kui kolmveerand kõikidest intervjueeritavatest
ehk 29 vastanut (78%). Seejuures ei ole tegemist alati külaseltsidega, vaid ka külaseltsi rolli kandvate
haridusseltside ja naisseltsidega. Külaselts puudub vastavalt vähem kui veerandil vastanutest (8
vastust ja 22%).
Kuidas toimib teie külas külavanema ja külaseltsi koostöö?
Nagu intervjuude analüüsis juba eelnevalt välja toodud, siis suurima vastanute hulga moodustasid
seltside esindajad ja teise rühma need paigad, kus küsitletu esindas nii külavanemate kui ka seltside
sihtrühma. Intervjuude käigus ilmnes, et enamikel juhtudel on külavanem külaseltsi eestvedaja ja
kuulub juhatusse. Populaarsuselt teiseks variandiks võimalus, et külavanem on seltsi lihtliige. Kahel
korral toodi selgelt välja asjaolu, et külavanem põhimõtteliselt seltsi ei kuulu, samas nendeski
paikades toimub seltsiga hea koostöö.
Läbivad teemad ja kõnekamad tsitaadid
„Olin pikalt külavanem ja külaseltsi esimees, aga nüüd hiljuti vaatasin, et las
teised ka toimetavad.”
„Külavanemat ametlikult ei ole, aga sisuliselt tundub, et seltsi esimees ongi
külavanem.”
„Olen seltsi juhatuses, sest siis ei pea volikirju võtma.”

Külavanema ja
külaseltsi ühisosa

Milline on külaseltsi roll teie külaelus?
Kui kvaliteetküsitluse raames külavanema rolli täpsustamisel tundus kohati, et seltside esindajad
kirjeldavad ka külavanemast kõneledes midagi seltsi rollile sarnanevat, siis külaseltsi rolli kirjeldamisel
olid tulemused ootuspärasemad.
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Peamise külaseltsi rollina toodi välja külaürituste korraldamist (17 vastust), kusjuures “üritust” mõisteti
seejuures päris laiaulatuslikult („Korraldame väga erisuguseid üritusi: tantsuring, käsitööring, ühised
kokkamised. Üritused on avatud ja kõigile tasuta – lastest kuni nendeni, kes tulevad kepi najal.”).
Tavapärasemate ürituste loend oli sarnane külavanemate loetletuga (külapäevad, jaanipäev jne.).
Teiseks oluliseks teemaks oli rahastustaotluste kirjutamine ja haldamine (9 nimetust). Seejuures toodi
välja seltsi olemasolu vajadust juriidilise kehana, mis rahade taotlemist sageli üleüldse võimaldab
(“Enamasti on nii, et külavanema kõrval on ka selts, sest ilma juriidilise kehata jääb külavanem sageli
hätta.”). Kolmanda olulisema rollina nimetati külamaja ja külaplatsi haldamist (8 nimetust). Intervjuude
käigus öeldi mitmel korral, et vajadus külamaja või platsi korrastamise järele on olnud seltsi loomise
ajendiks.
Märgiti ära ka seltsi roll küla ühendaja ja ühistegevuste koordineerijana. Seda peamiselt juhul, kui külas
külavanem puudub („Kus külavanemat pole, seal toob selts külarahva kokku.”). Seejuures nimetati ka
võimalust osaleda seltsi koosolekutel hoolimata seltsi liikmelisusest („Kui keegi pole seltsi liige, siis
saab ikka koosolekul osaleda ja sõna sekka öelda.”)
Põgusalt peatuti ka külavanema ja seltsi rollide erisustel ja kattuvustel ning üldjoontes teadvustati
rollide teatavat ühisosa. Samas olid hinnangud selle ühisosa suhtes kahetised - kui mõned leidsid, et
rollid täiendavad teineteised („Isegi kui külaselts on olemas, siis külavanem võiks ikka olla, sest kuigi
osad rollid kattuvad, siis esindamine on ikkagi erinev. Selts esindab põhimõtteliselt ainult seltsi
liikmeid, külavanem kõiki küla elanikke. Seltsid on tihti ka mitme küla peale.”), siis teised nentisid
võimalikku asjatut dubleerimist külavanema ja seltsi tegevustes („Kui külas oleks külavanem ka, siis
tundub, et mingid tegevused oleks dubleeritud.”).
Läbivad teemad ja kõnekamad tsitaadid
„Korraldame väga erisuguseid üritusi: tantsuring, käsitööring, ühised
kokkamised. Üritused on avatud ja kõigile tasuta – lastest kuni nendeni,
kes tulevad kepi najal.”
„Enne oli naisselts, aga siis oli võimalus saada külamaja ning saigi
külaselts loodud. Nüüd teeme neli suuremat üritust aastas, muudest
tegevustest koristamised ja talgud.”
„Korraldame ka laatu.”
„Võimalik teha ka asju väljapoole ja võistelda Eesti rahva lemmikküla
tiitli eest.”
„Külaselts korraldab üritusi, mis pole avatud ainult seltsi liikmetele, vaid
laiemalt.”
„Külaüritused peavad ikka olema küla moodi traditsioonidega. Las
suurlinna tuled vilguvad mujal.”

Külaelanikele ürituste
korraldamine

V TEEMAPLOKK - KOOSTÖÖ OMAVALITSUSEGA
Milline on külavanema suhe omavalitsusega?
Omavalitsusega suhtlemise osas toodi peamiselt välja seda, et suhtlus toimub üldjuhul külavanemate
initsiatiivil (15 nimetust) või siis läbi külavanemate ümarlaua (14 juhul), mis on omavalitsuste jaoks
arvestatav koostöö ja aruteluplatvorm. Seejuures tuuakse välja, et vallas on külaeluga tegelev ametnik
vaid 8 juhul ning sageli peab külavanem ise teadma või oma parima äranägemise järgi ise otsustama,
kelle juurde vallas millise küsimusega pöörduda.
Samas tuuakse välja, et pidev suhtlemine on hea koostöö jaoks esmatähtis ning oluline on suhelda õige
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inimesega. Seetõttu peab külavanem tegelikult teadma, kelle poole vallas mingi küsimusega pöörduda,
et tagada teabe jõudmine õigete inimesteni ning probleemi lahendamine. Seejuures peab külavanem
tegelikult teadma, kuidas kellegagi suhelda, sest kuigi objektiivselt ei tohiks sellest asjade lahenemine
ja edenemine sõltuda, siis tegelikult sõltub ka omavalitsuste töö paljudest subjektiivsetest faktoritest.
See tähendab muuhulgas ka seda, et suhtlusmudelid muutuvad vastavalt vallavalitsuse koosseisule.
Kuigi omavalitsus on üldjuhul võimupositsioonil, siis ollakse külade esindajate suhtes enamasti
positiivselt meelestatud ning ollakse valmis neid ära kuulama ja nõuga aitama. Seejuures on oluliseks
toeks ka formaalsed struktuurid - omavalitsuste esindajad on valmis osalema seltside üldkoosolekutel
ja külavanemate ümarlauas, kuid mitteformaalseid kohtumisi on keerulisem korraldada. Ilmselt mängib
siinkohal olulist rolli ka ajafaktor - omavalitsuse esindajal on mõistlikum võtta aeg kohtumiseks mitme
küla esindajatega korraga kui üksikisikutega eraldi.
Omavalitsus näitab üles omapoolset initsiatiivi külaelanikega suhtlemisel enamasti külaga otseselt
seotud probleemide lahendamisel (10 nimetust). Muudel juhtudel peavad külade esindajad näitama
vallaga suhtlemisel üles omapoolset initsiatiivi, sest märgatakse neid, kes end märgatavaks teevad.
Üldjuhul leiavad külade esindajad seda, et omavalitsuse esindajate hoiak võiks olla küladega suhtlemisel
aktiivsem, et inimesed tunneksid, et nende arvamustega arvestatakse ja külaelu on omavalitsuses
oluline. Omavalitsuse initsiatiiv on ühtlasi külade esindajatele tunnustuseks ja motivaatoriks.
Intervjuude käigus toodi selgesti välja, et külavanem saab olla omavalitsusega heas kontaktis ainult
juhul kui omavalitsus seda soovib (ja ilmselt ka vastupidi), mis tähendab, et tegelikult on omavalitsuse
aktiivne roll suhtluses ülioluline.
Intervjuude käigus mainiti korra ka külaliikumise Kodukant abistavat rolli omavalitsusega suhtluse
juures („Ka Kodukant on aidanud teavet valda viia.”).
Läbivad teemad ja kõnekamad tsitaadid
„Peab teadma, kes on vallas mingis küsimuses kontaktisik.
Keskkonna ja heakorra osas pole põhjust minna mitte vallavanema,
vaid keskkonnainimese juurde. Rahaküsimusega tasub aga minna
otse vallavanema jutule.”
„Suhtlemine teemaga seotud ametnikuga, näiteks ürituste
korraldamisel kultuurijuhiga.”
„Varem olin noor ja ambitsioonikas ning läksin kohe nõudma, mida
rahvas soovib. Nüüd olen vaoshoitum ja tasakaalukam ning õpin
tundma neid, kellega suhtlema lähen. See teine viis on tegelikult palju
mõjusam.”
„Ametnik aitab ka praktilistes küsimustes, näiteks projektitaotluste
kirjutamisel ja läbivaatamisel.”
„Arendusnõunik on valla kontaktisik, kes tegeleb külavanematega.”
„Vallavanem käib isiklikult külaseltsi aastakoosolekul”
„Suhe vallaga on hea, sest on olemas eraldi ametnik, kes küladega
tegeleb.”
„Väga palju sõltub inimestest, kes parasjagu vallavalitsuses on.”
„Sõltub ikka väga palju inimestest. Eelmine vallavanem tegeles asjaga
aktiivselt ja siis külaelu edenes. Nüüd uus tegeleb rohkem keskusega
ja külaelu jäänud kõrvale.”

Suhtlemine
vallaametnikega

„Märgatakse neid, kes tegutsevad.”
„Kui vald külavanematega ei suhtle, siis tekib kõrvalejäetuse tunne ja

Külavanemate initsiatiiv
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kaob motivatsioon.”
„Vald otseselt jalga ette ei pane.”
„Tundub, et vallas pole külavanematega suhtlemisel süsteemi.
Inimesed vahetuvad.”
„Vald korraldab seltsidele infopäevi, mis teabe liikumise osas on väga
olulised.”
„Koostöö omavalitsusega on olnud alates esimesest koosolekust
super!”
„Omavalitsuse tugi on selja taga tuntav.”
„Külavanema ja valla infovahetus on ülioluline. Saab anda teada, kus
inimene on üksi jäänud ja abi vajab.”

Omavalitsuse tugi

„Meil on hea vald. Kui on külaga seotud korralduslik küsimus, siis vald
võtab ise ühendust.”
„Külavanem saab olla omavalitusega heas kontaktis kui omavalitsus
seda ise soovib.”

Omavalitsuse initsiatiiv

Millist tuge saab külavanem omavalitsuselt?
Vallapoolse toetuse kirjeldamisel nimetati kõige olulisemana vastastikust suhtlust ja koostööd (21
nimetust). Üldiselt võetakse külade esindajaid päris hästi jutule ning ümarlaudade või kogude
olemasolul osalevad vallavalitsuse esindajad ka nende töös. Üldjuhul saavad inimesed oma küsimustele
vastuse, kuid alati ei pruugi probleemi teadvustamisele järgneda vallapoolne tegevus. Seejuures on
taaskord oluline, et esile tõstetud probleemi osas kahepoolne suhtlus jätkuks ning saaks otsida
mõlemale poolele sobivaid lahendusi.
Küla esindajate jaoks oluline vallapoolne tugi seisneb ka tunnustamises. Külaelu edendamine
külavanema või külaseltsi liikme rollis on vabatahtlik tegevus ning rahalise kompensatsiooni
puudumisel on vallapoolne tähelepanu ning positiivsed märkamised üliolulised. Seesugune positiivne
tähelepanu vähendab ka aktiivsete külainimeste läbipõlemisohtu ja tagab tegelikult kohapealse töö
jätkusuutlikkuse.
Vallapoolse toe arutamisel jõuti ka selleni, mida oleks külavanemal toena veel vaja ning üheks selliseks
asjaks on nii külavanemate kui ka vallatöötajate koolitused, mis aitaks osapooltel teineteist paremini
mõista ja oleksid oluliseks aluseks ühisel koostööl. Vaid paari intervjuu käigus toodi välja seda, et vald
korraldab külavanematele õppereise ja koolitusi ning ühtlasi nenditi, et ka Kodukandi roll koolituste
korraldamisel on väiksemaks jäänud. Samas on koolituste toimumine külaelu arengu ja jätkusuutlikkuse
seisukohalt väga oluline.
Läbivad teemad ja kõnekamad tsitaadid
„Võetakse väga hästi jutule ja ega teistmoodi ei saagi.”
„Meeldib väga praegune personaalne ja avatud suhtlemine.”
„Oluline pole mitte ainult raha, vaid pigem koostöö. Asju tuleb teha
koos.”
„Vallas tuleb aru saada, et kui on aktiivsus koha peal olemas, siis seda
tuleb kindlasti toetada.”
„Iga asja jaoks tuleb suhelda õige inimesega.”
„Nii palju kui on küsimusi olnud, olen vastuse saanud.”
„Vald toetab pigem nõuga, raha on vähe. Aga suhtlus on lahendusi
otsiv.”

Ära kuulamine / koostöö
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„Vallavalitsus võtab alati seltsi jutule.”
„Tuleb suhelda silmast silma, sest see aitab vältida arusaamatusi.”
„Võiks olla sädeinimeste tähelepanemine ja motiveerimine, sest kõik
inimesed kuluvad.”
„Ideedele kiidetakse takka, aga rahalist tuge ei anta. Kui asi hästi
tehtud saab, siis tunnustatakse küll.”
„Vallas bussipeatuste korrastamise võistlus, millel parimatele
preemia.”

Töö tunnustamine

„Külavanematele vald pole koolitusi korraldanud, aga seda on teinud
Kodukant.”
„On võimalik omavalitsusest taotleda ka eraldi raha koolituseks, kui
tunned, et sul külavanemana seda vaja on.”

Koolitused

„Vald toetab külaüritustega seotud info levitamisel.”
„Kui külal on vaja tuge, siis omavalitsus peaks olema teadlik
vajadustest ja võimalusel toetama.”

Muid tähelepanekuid

Kuidas on teie vallas korraldatud külaelu rahastamine?
Kõige enam toodi välja rahastusmudelit, mille raames esitab külavanem või selts oma taotluse igaaastase eelarve menetluse käigus ning seda kaalutakse võrdselt teiste valla eelarveettepanekutega.
Seejuures toodi välja ka seda, et sageli külaelule mõeldud eraldi rahastusosa ei ole või siis ei ole selle
olemasolu külade esindajatele teavitatud. Samas esinesid mõned konkreetsed näited sellest, kuidas
eraldi külade toetus on olemas - kindlaksmääratud külatoetus on hetkel olemas 3 intervjueeritu külas
ning kehtivat külavanema tegevuskulude kompenseerimismudelit kirjeldas üks inimene, mis on
marginaalne osa kõikidest kvaliteetuuringus osalenud inimestest. Kõikidel juhtudel hinnati seesuguse
toetuse olemasolu positiivseks
Ilmselt tulenevalt seltside olulisest osakaalust kvaliteetküsitluses, oli oluliseks teemaks külade
rahastamine läbi MTÜde, kusjuures toodi välja ka rahastusmudel, mille juures on vallas eraldi MTÜde
taotlusvoorud. Lisaks sellele nimetati projektipõhiseid toetusi konkreetsete ürituste korraldamiseks ja
ka omafinantseeringu tagamist küla projektidele. Viimane on intervjuude põhjal üsna tavaline ning
vallavalitsuste poolt hästi toetatud praktika, sest see aitab tuua valda täiendavaid finantsvahendeid.
Peamise probleemina toodi välja rahastuse piiratust ja ka asjaolu, et see on väga projektipõhine - külad
vajaksid sageli pigem struktuurset toetust küla jätkusuutlikkuse tagamiseks ja tegevusvõimekuse
suurendamiseks (n raamatupidamiskulude katmiseks või inventari soetamiseks). Küladele mõeldud
eraldiseisva ja selgepiirilise toetuse olemasolu vajalikkust tõid palju välja nende külade esindajad, kus
praegusel hetkel seesugused toetused puuduvad.
Läbivad teemad ja kõnekamad tsitaadid
„Varem oli kord, kus 10% külast laekunud maamaksust läks külale
tegevustoetuseks”
„Järvamaal mitmes vallas toetatakse külamajade ülalpidamist valla
eelarvest. Paide vallas kompenseeritakse külavanemate osalemine
volikogu koosolekul. Koeru vallas hüvitatakse külavanemate
tegevuskulusid.”

Külade ja külavanemate
toetus
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„Vallas on selgesti määratletud külade toetus, mis koosneb
baassummast ja külaelanike arvust lähtuvast lisarahast.”
„On võimalik omavalitsusest taotleda ka eraldi raha koolituseks, kui
tunned, et sul külavanemana seda vaja on.”
„Külatoetuse suurus sõltub muuhulgas sellest, kas on üritusi
korraldatud või mitte.”
„Kunagi oli ka külavanema toetus või kompensatsioon, mida maksti
aasta lõpus, aga see kaotati ära.”
„Vallast väga palju raha ei saa ja ka muud võimalused on piiratud.
Põhimõtteliselt KOP ja Leader.”
„Midagi peaks ikkagi olema kulude kompenseerimiseks, sest oma
rahakoti peal vabatahtliku töö tegemine ei ole jätkusuutlik.”
„Raha võiks alati rohkem olla. Ka püsikulude katteks nagu seltsi
raamatupidamine.”

Rahastuse piiratus

„Eraldi külade rahasid ei ole, on üldine pott, kust kõik saavad siis
vastavalt aastale oma jao.”

Eelarveline toetus

„Vallas on aastas kaks MTÜde taotlusvooru.”

MTÜde toetus

„Vallaga kokkulepe, et saab projektidele omafinantseeringu, et valda Omafinantseeringu katmine
raha juurde tuua.”
Milline on ja võiks olla külavanema roll omavalitsuse otsustusprotsessides?
Külavanemate ja küla esindajate kaasamise osas nenditi, et sageli toimub see läbi külavanemate
ümarlaudade või külaüleste seltsingute kaudu (14 nimetust) ning üldiselt võetakse ümarlaudade
arvamusi hästi kuulda - see on omavalitsuste jaoks sobiv ja selge kaasamisplatvorm.
Teiseks oluliseks võimaluseks on see, et külavanemad on otseselt kaasatud omavalitsuse töösse (11
nimetust). Seejuures võib olla, et külavanemad on ise volikogu liikmed (6 juhul kvaliteetküsitluse
valimist) või on nad kaasatud mingil moel komisjonide töösse. Seejuures peeti paremini toimivaks
mudelit, mille juures on külavanemad kaasatud komisjonide töösse struktuurselt või isikliku kutse
alusel. Juhtudel, kus on öeldud, et osalemine aruteludes on vaba või kutse impersonaalne, on nenditud,
et tegelikult külavanemad võimalust ei kasuta.
Taaskord on olulisel kohal (10 nimetust) võimalus, et külavanemaid kaasatakse konkreetsete küla
puudutavate küsimuste osas. Toodi välja ka eripärasemaid vorme - valla infopäevade korraldamine
kord poolaastas ja külade päevade korraldamine, mille raames inimesed saavad kaasa rääkida.
Intervjuudes toodi mitmel korral välja seda, et külavanemad peaksid ise aktiivsemad ja märgatavad
olema, siis neid ka kaasatakse rohkem. Volikogu istungitel osalemise võimalust kasutatakse harva ning
seda ühe juhtumi näitel isegi juhul kui omavalitsus on proaktiivne ja kutsub külade esindajaid osalema.
Probleemina toodi välja asjaolu, et mitmetes omavalitsustes on väljakujunenud võimustruktuurid, mille
tulemusena otsustatakse asju külavanemaid ja külade esindajaid tegelikult kaasamata, mis põhjustab
külaelanike jaoks probleeme, eriti kui küsimused puudutavad infrastruktuuri ja küla igapäevaelu.
Seejuures toodi ka näiteid olukordadest, kus külaelanike õnneks on omapoolse initsiatiivi abil olnud
siiski võimalik asju muuta ka pärast otsuste tegemist.
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Läbivad teemad ja kõnekamad tsitaadid
„On alati saanud arvamust avaldada ning arvamusi võetud kuulda ka
arengukavade koostamisel.”
„Üldiselt ümarlaua arvamust arvestatakse, aga ise ei olda nii aktiivsed
kui võiks ja eriti ettepanekuid ei tehta.”
„Külavanemad komisjonidesse kaasatud pole, aga ümarlaua
ettepanekuid võetakse tõsiselt. Lisaks on külavanematel võimalus
kohtuda vallavalitsuse liikmetega.”
„Aktiivselt kaasatud ei ole, aga mõnikord nõu ikka küsitakse.”
„Kaks korda aastas korraldab vallavalitsus külavanematele
infokoosoleku, kus on kohal kõikide valdkondade ametnikud”

Arvamuse arvestamine

„Vähemalt üks külavanem võiks komisjonides olla. Väiksemates
valdades, kus külavanemad on ka volikogus see nii juba on.”
„Külavanemaid komisjoni aruteludesse kaasatakse küll.”
„Kes on volikogus, see saab oma küla eest seista.”
„Oli olukord, kus kõik volikogus olnud külavanemad kuulusid
opositsiooni. Siis oli suhtumine tuntavalt halvustav.”

Töö komisjonis ja
volikogus

„On olnud palju selliseid küla puudutavaid teemasid, kus tehakse
otsused valla tasandil ära, ilma et suheldaks küla või külavanemaga,
kes teavad küla asju paremini.”
„Külavanematelt arvamust ei küsita. Vallas ühe erakonna ainuvõim ja
valitsemisstiil üsna autoritaarne.”
„Vallas koalitsioon ühtne ja kõik volikogu otsused sisuliselt juba enne
koosolekut läbi arutatud. Seal pole midagi muuta.”
„Ei tea, pole kaasatud. Aga teistest külavanematest mitmed on
volikogu liikmed.”

Otsustamine kaasamata

„On küll külade päev, aga sellel osalemine ei ole väga aktiivne.”
„Vald saadab külavanematele kutseid, et nad osaleks volikogu
istungitel, aga võimalust ei kasutata.”
„Oli ettepanek, et 1 külavanem võiks osaleda ka vallavalitsuse
istungitel, aga kas polnud võimalik või polnud tahtmist osaleda.”

Külavanemate passiivsus

„Külavanemad peaksid olema paremini kaasatud. Vallas võiks olla
külavanemate koda.”
„Arvamust küsitakse minimaalselt. Seda peaks kindlasti rohkem
olema.”
„Pole selge, kuidas seltsid saaksid arutelusid ja otsuseid mõjutada.”
„Ei tea. Minu käest pole midagi küsitud.”

Kaasamist peaks rohkem
olema

VI TEEMAPLOKK - KOOSTÖÖ TEISTE KÜLAVANEMATEGA
Ümarlaudade toimumine
Kvaliteetuuringu vestluste käigus tõid 14 inimest (37,8%), selgesti välja, et nende omavalitsusüksuses
toimuvad külavanemate ümarlauad. Samas kõneldi mitmel juhul ka külade, külavanemate ja seltside
koostööst ilma selgepiirilise vormita ning ka ümarlaua puudumisel toodi välja selle võimalikke olulisi
rolle.
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Peamise ümarlaua väljundina nägid intervjueeritud inimesed seda, et see on heaks platvormiks
arutamaks külade sarnaseid muresid, probleeme ja küsimusi (nimetatud 14 korral). Teiseks oluliseks
punktiks oli see, et ümarlauad annavad külavanemate ja küla esindajate häälele suurema kaalu (11
vastust), sest see on selgepiiriline ja märgatav koostöövorm, millega omavalitsus oskab arvestada ja
millel osalemine on oluline ka omavalitsuste esindajatele.
Piirkondliku ühtsuse loomist nimetati vähem, kuid see oli punkt, mida tõid välja külade esindajad
omavalitsustest, kus praegu ümarlauad puuduvad.
Keeruliseks ümarlaudadega seotud küsimuseks oli see, et milline peaks olema nende tegelik
isikkoosseis. Ühest küljest on külaelu edendamisel oluline roll ka seltsidel, aga sageli tundub, et
külavanemate ja seltside tegevused ning rollid on mõnevõrra erinevad, mis tähendab, et koostöö
ümarlauas võib olla keeruline. Äraootaval seisukohal ollakse ka kogukonnakogude suhtes, kuhu lisaks
külavanematele, seltside esindajatele ja omavalitsuste esindajatele liituvad ka kohalikud ettevõtjad,
mis muudab pildi veel kirjumaks.
Üldine intervjuude käigus kõlanud seisukoht tõi aga välja selle, et ümarlauad on olulised ja külaelu
arendamisel vajalikud.
Läbivad teemad ja kõnekamad tsitaadid
„Ümarlaua protokollides mainitakse ära soovitused ja ettepanekud
omavalitsusele.”
„Läbi külavanemate seltsingu saab ennast kuuldavamaks muuta küll.”
„Hea oleks kui oleks külavanemate koostöörühm, kes ajab vallas külaelu
asju.”
„Volikogus tuleb mõelda laiemalt valla asjadele. Külavanemate ümarlaud
võimaldaks paremini ajada küla asju ja survestada volikogu
külateemadel.”
„Üksi on ilmselt üsna raske külavanem olla. Hea on infot ja kogemusi
vahetada ning koos asju arutada.”
„Külavanemate kohtumiste kasulikkus sõltub külavanematest. Ilmselt
passiivsemate külavanematega pole kohtumistel niivõrd mõtet, küll aga
sädeinimestega.”

Ümarlaua väljundid

„Võiks mingil moel seadustada külavanemate esindusorganisatsiooni
ettepanekute jõudmise vallavolikogu istungitele.”
„Ümarlaual välja öeldut võetakse omavalitsuses kuulda.”
„Ümarlaud ongi põhimõtteliselt külaelu komisjon, kus vallavanem ja
abivallavanem kohal.”
„Kooskäimised võiksid pigem olla, sest asjade lahti rääkimine on hea.”
„Suuremas vallas on külavanemate omavaheline koostöö hädavajalik.”
„Üldiselt on ümarlaua aruteludel lauale tulnud asjad ära lahendatud.”
„Külavanemate koda kogub hädad kokku ja edastab omavalitsusele.”
„Vallas külavanemate koda, mis võimaldab probleeme ühiselt läbi
arutada.”
„Võimalus kuulda otse allikast vallavalitsuse ja -ametnike seisukohti”
„Vallas ametlikku ümarlauda pole, kuid ikka saadakse kokku ja arutatakse
asju. Ümarlaua loomine pole ilmselt ka paha mõte, eriti kui saaks anda
sisendi omavalitsusele.”
„Ümarlaud võiks olla ja külavanemad sellesse hästi kaasatud. Aga suhtlus

Ametliku ümarlaua
puudumine
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toimub niisamagi. Praegu näiteks EV100 ürituste korraldamine kuum
teema.”
„Toimivaid ümarlaudu pole, aga kohtutakse teineteisega ikka.”
„Varem toimusid külavanemate ümarlauad, aga pärast viimaseid
omavalitsuste valimisi pole kohtumisi toimunud.”
„Kunagi külavanemate loomise esimese lainega sai ühendus küll loodud,
aga paar-kolm korda käidi koos ja siis asi hääbus.”
„Küsimus selles, mis alusel ümarlaudu korraldada. Kas kaasata ka
MTÜsid, sest need esindavad ju samuti kogukonda. Samas mõnikord
külavanemate ja MTÜ esindajate erinevused suured.”
„Järvamaal kasutusel erinevad ümarlauamudelid, kus kaasatud nii
külavanemaid kui ka seltside esindajaid.”
„Ümarlauad korraldatud nii, et osalevad piirkondade esindajad, mitte iga
küla eraldi.”

Ümarlaua osalised

„Pärast eelmist valdade liitmist käidi väga aktiivselt koos. Pea iga kuu.
Nüüd 3-5 korda aastas.”

Aktiivsus

„Vald toetab ümarlaudade korraldamist, tagades kohtumise
protokollimise ning omapoolse initsiatiivi teabe vahendamisel”

Vallapoolne tugi

VII TEEMAPLOKK – TULEVIKUPERSPEKTIIVID
Mis muutub külavanemate jaoks haldusreformiga ja suuremate omavalitsustega? Mis on uued
vajadused? Milline võiks olla uus roll?
Haldusreformijärgsete muutuste hindamisel oli intervjuudes esil külavanemate üldine haldusreformiga
seotud ebakindlus (10 inimest vastas, et ei oska praegu midagi öelda ning ebakindlust oli tunda ka
teistes vastustes). Eriti ei osata ennustada, mida haldusreform täpsemalt kaasa toob ning senistest
haldusreformi puudutavatest aruteludest pole selle selgitamisel kasu olnud. Isegi juhtudel, kus
liitumislepingud valdade vahel sõlmitud, nenditakse ikka, et kõik hakkab ikkagi sõltuma konkreetsetest
inimestest, kes vallavalitsuses tegutsema asuvad.
Teadmatusest tulenevad ka hirmud, millest omakorda tuleneb arvamus, et peab olema ise aktiivsem
omavalitsustega suhtlemisel (18 vastust). Samuti lisati, et suuremas omavalitsus tuleb ennast ise
märgatavamaks muuta, sest kui praegugi on küla esindajate hinnangul omavalitsuste esindajad liiga
passiivsed, siis ei nähta põhjust, miks see peaks uutes suuremates omavalitsustes teistmoodi olema.
Täiendavalt toodi välja, et haldusreformijärgselt tuleb hakata rohkem seisma nii oma küla eest (14
vastust) kui ka võtta suurem vastutus terve piirkonna elu korraldamisel (10 vastust). Kui
kvantiteetküsitluses sotsiaaljärelevalve teemat väga ei puudutatud, siis intervjuude käigus toodi selle
olulisuse kasvu tulevikurollina välja kolmel korral. Üldiselt peetakse tõenäoliseks valla toetuse
vähenemist küladele ja külaelule. Seda eriti omavalitsustes, mis liituvad linnade või suuremate
alevikega. Seesuguse tendentsi osas on varasematest liitumistest nii kinnitavaid kui vastupidiseid
näiteid ning intervjuude käigus toodi välja ka seda, et varasematest kogemustest peaks rohkem
kõnelema, et inimestel hirme maha võtta ning pakkuda välja lahendusi tegutsemiseks uues keskkonnas.
Tulevikuperspektiividest kõneldes oli läbivaks teemaks ka külade/külavanemate koostöö teineteisega
(nimetati 9 korda), mis mõnedes piirkondades toimib juba hästi, aga teistes halvemini. Nagu eelnevalt
juba esile toodud, siis piirkondades, kus koostöö toimib hästi, ollakse sellega rahul ja piirkondades, kus
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koostöö puudub, loodetakse, et see hakkab toimima. Intervjuude käigus arvati, et koostöö on eriti
oluline külade hääle esindamisel juhul, kui keskus kaugeneb ning eelmises teemaplokis väljatoodust
lähtuvalt on koostöised külade esindajate kogud mõjukamad kui külavanemad või seltside esindajad
üksinda.
Kuna haldusreformi on kaua kavandatud ning paljudes omavalitsustes on aastaid tegutsetud
ühtemoodi, siis tuli intervjuudes välja ka hirm, et uutes omavalitsuses muutuvad asjad senisest oluliselt
keerukamaks või siis peavad kõik osapooled uue keskkonna ning võimalik, et ka uute inimestega mõnda
aega kohanema. Samas seesuguse aspekti teadvustamine näitab ka teatavat valmisolekut muutusteks
ja muudatusteks.
Läbivad teemad ja kõnekamad tsitaadid
„Kui ise jalga ukse vahele ei suru, siis jääd asjade arutamisest kõrvale.”
„Külavanematel seadustest tulenevad õigused, mida tuleks kasutada.”
„Aktiivse inimesega ei juhtu mitte midagi. Suur vald isegi annab
aktiivsetele külavanematele ja seltsidele suurema võimaluse särada.”
„Oluline on, et külavanem räägiks kaasa, nii eelarve kui ka muudel
teemadel. Otsustusõigus jääb muidugi ikka ainult volikogule.”
„Seni polegi külavanema osa olnud nii hull, aga nüüd suuremas
omavalitsuses tuleb rohkem tegeleda, et asjad valda jõuaksid.”
„Mida suurem on omavalitsus, seda suurem on külavanema roll.”

Aktiivsuse olulisus

„Tuleviku osas ei oska midagi öelda, praegu infosulg.”
„Hetkel arvamine, et vald ei jää kauaks püsima ja liidetakse veel, mistõttu
keegi eriti ei rabele.”
„Asjad lähevad keerulisemaks. Eriti tegevuste planeerimisel ja
finantseerimisel. Varem sai otseteed vallavanema jutule ning siis sai
hinnangu, kas asja teha või mitte. Eks ole näha, kuidas suuremas
omavalitsuses asjad toimima hakkavad.”
„Väga segane on osavallakogude funktsioon tulevases omavalitsuses,
mida tuleks täpsustada ja selgitada.”
„Tegelikult sõltub kõik sellest, millised inimesed valitakse ja seda
teadmata on keeruline öelda, mis saab.”

Teadmatus

„Vallaga, millega ühinetakse juba varasem LEADER projekt käivitatud, nii
et ühistegevused toimuvad juba enne ühinemist.”
„Oluline on just külade omavaheline koostöö.”
„Kui on piisavalt aktiivne survegrupp ja ollakse ühtsed, siis see kannab
ka vilja. Nii väikeses kui ka suures vallas.”
„Külavanemad peavad hakkama rohkem omavahel suhtlema.”
„Tegelikult tagab Kodukandi ja ka LEADER liikumine juba selle, et
inimesed suhtlevad aktiivselt ka enne omavalitsuste ühinemisi.”
„Peab ikka püüdlema külavanemate kogu poole, sest see loob
vastastikust arusaamist.”
„Luuakse kogukonnakogu, mis võimaldab paremini koostööd teha, kuid
eks ole näha, milline saab olema selle täpsem koosseis.”

Koostöö

„Ilmselt väga palju ei muutu, sest keskus jääb sama kaugele. Ilmselt
esialgu toetus küladele väheneb, sest on nii palju muid uue korraldusega
seotud muresid, kuid ajaga loksub asi paika.”

Valla toetuse
vähenemine
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„Eriti hajaasustusega külades ja eriti uute valdade ääremaadel peab
ilmselt iga küla hoidma ise oma sandid.”
„Ühinemine juba varem toimunud ja seega väga midagi ei muutu.”
„Otseselt midagi ei muutu ja tugivõrgustik on olemas.”

Muutuste puudumine

„Külad ühinevad ning külavanem valitakse mitme küla peale”
„Moodustatud külaelu komisjon, kus igast piirkonnast 2-3 esindajat.”

Muud tähelepanekud

Millised on Teie ootused uuele omavalitsusele?
Peamised ootused uuele omavalitsusele olid soovid, et vald võiks pöörata rohkem tähelepanu külaelu
arendamisele (10 vastust) ning et vallas võiks olla eraldi inimene või komisjon, kes tegeleb külaelu
teemadega (9 vastust). Nagu eelnevaski analüüsis välja toodud, siis külade ja valdade hea suhtlus on
külaelu toimimiseks olemuslikult oluline, mistõttu nähakse ka tulevikku vaadates seda, et tuleb tagada
hea teabevahetus ning koostöö, ning konkreetse koordineeriva inimese olemasolu hõlbustaks uues
olukorras kiiremini kohaneda ja suhtlemist paremini toimima saada.
Olulise teemana tulid esile ka rahaküsimused, mille osas sooviksid külade esindajad näha suuremat
selgust (samuti 9 vastust). Ilmselt on selle aluseks samuti hirm muutuva olukorra ning rahastuse
säilimise osas. Eraldi toodi välja kulude hüvitamist ja külade finantsstabiilsuse tagamist - ühest küljest
leiti, et külavanem võiks saada kulude kompensatsiooni, et mitte katta tegevusega seotud kulusid
omast taskust ning teisalt toodi välja, et külade kasutada võiks olla finantsvahendid, mis ei ole otseselt
seotud projektitegevusega, et tagada struktuuride jätkusuutlikus ning tarviliku inventari soetamine.
Kvaliteetküsitluse raames peatuti ka sellel, et vald võiks külasid rohkem usaldada kohalike teenuste
pakkumisel (ja seeläbi ka rahastamisel). Võimalustena toodi välja raamatukogu, infopunkti ja näiteks
pesupunkti haldamist. Pakuti välja ka võimalusi, kuidas seltsid saavad veelgi enam toetada piirkonna
huvi- ja kultuuritegevuste toimumist. Üheks ootuseks olid ka koolitustegevused, kuid seejuures nähti
pigem seda, et koolitada võiks omavalitsuste töötajaid, et nad mõistaksid külaelu paremini ja oleksid
vabatahtlikele külade esindajatele paremaks partneriks.
Läbivad teemad ja kõnekamad tsitaadid
„Külavanematega võiks olla rohkem suhtlemist ja peaks olema
tunda, et tegemist on valla partneritega.”
„Külavanemaid võiks kindlasti külaelu teemalise komisjoni töösse
kaasata.”
„Kõik oleneb inimestest, aga oluline on teha koostööd.”
„Ühine infovahetamine valdade ja külade vahel on väga oluline.”
„Oluline on valla esindajate koostöövalmidus.”
„On vaja suhtumise muutust. Ametnikud peaksid ise huvi tundma,
mis abi vaja on.”
„Omavalitsuses peaks olema külavanematega suhtlemisel mingi
süsteem.”
„Külavanematega seotud struktuurid ei pea olema riiklikult paika
pandud, piisab omavalitsustest.”

Koostöö ja teabevahetus

„Küladega tegelemine oli arendusnõuniku ülesanne, kuid tema
lahkumise järel ei ole selget inimest, kellega suhelda.”

Kontaktisik / koordinaator
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„Omavalitsuses peaks olema selge inimene, kes tegeleb
külavanemate ja külaseltsidega”.
„Kui vallas koordinaatorit ei ole, siis on oht, et mõjule pääsevad
need, kes on head suhtlejad ning muud alad jäävad ääremaadeks.”
„Ilmselt külavanemate koordinaator peaks vallas olema, aga
küsimus on, kas see peaks olema palgaline töötaja või vabatahtlik.
Kui palgaline, siis kas omavalitsuse juures või teisel viisil
tasustatud.”
„Peaks olema eraldi inimene, kes tegeleb info liigutamisega.”
„Uus suurem vald võtab tööle eraldi inimese, kes hakkab külaeluga
tegelema.”
„Külade jaoks võiks olla ikkagi eraldi toetus, mida saab kasutada
oma parima äranägemise järgi. “
„Külaelu tegemistele võiks olla soojem vallapoolne toetus, sest
külade tegevus on tegelikult osa tervest omavalitsusest.”
„Omavalitsus võiks küladele tegevuseks rohkem raha leida.
Paarsada eurot aasta peale on ikkagi väga vähe.”
“Projektitoetustest ja ürituste korraldamisest ei piisa, oleks vaja
püsivamat külaelu toetust.”
„Praegu vallas projektide omafinantseeringu toetust ei ole. See
võiks kindlasti olla.”
„Omavalitsus peaks rohkem külavanema tegelikke kulusid katma”
„Tegevuskulud võiksid olla kompenseeritud, aga külavanem ei tohi
olla palgaline töötaja.”

Külatoetus, kulude
hüvitamine

„Koolitused võiksid toimuda nii külavanematele kui ka
omavalitsuste esindajatele.”
„Omavalitsuste esindajatega tuleb teha koostööd ja neid ka
koolitada, sest mõnikord tundub, et nad ei saa külaelu asjadest hästi
aru.”

Koolitamine

„Omavalitsus peab usaldama külavanemaid ja külaseltse.”
„Kohalik raamatukogu, internetipunkt, miks ka mitte pesu pesemise
võimalus, võiksid olla mõned teenused, mida kohalikul tasandil ise
korraldatakse.”
„ Küla võiks saada ise otsustada, milliseid teid korrastada.”
„Vald võiks külavanemaid rohkem otsustusprotsessidesse kaasata.”

Usaldus ja ise korraldamine

„Oleks tarvilik toetada maa ja küladega seotud ettevõtlust,
põllumajandust. Siis jäävad ka inimesed maale.”

Ettevõtluse toetamine

Ootused ja hirmud
Üldise ootuste ja hirmude tonaalsuse võtab kokku ühe intervjueeritava lausutu: „Lootus on, et ehk
läheb paremaks, aga usku ei ole.”
Kuna mõnevõrra struktureeritud vaba vestluse käigus tõid inimesed välja tulevikuga seotud hirme ja
ootusi läbivalt, siis suurem osa kogutud arvamustest on esitatud juba varasemate küsimuste analüüsi
juures. Seesuguste hirmude ja ootuste esindatus teiste küsimuste juures võib olla ka üheks põhjuseks,
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miks kvantiteetküsitluse raames vabas vormis ootuste ja hirmude kirjeldamise võimalust valdavamalt
ei kasutatud.
Peamise hirmuna tõid inimesed välja külaelu hääbumist ja uute valdade arengufookuse jäämist linnadening alevikekeskseks. Seejuures nähakse, et võim kaugeneb küladest ning tekib ääremaastumise oht.
Sellega kaasneb hirm, et koos keskuste ja otsustajate kaugenemisega väheneb ka külade esindatus ja
kaasatus otsustusprotsessidesse.
Lootuste poole pealt toodi välja seda, et loodetakse haldusreformi protsessi käigus sõlmitud lepingute
kehtivusele, aga ka aktiivsuse kasvule uutes omavalitsustes. Harjumustest lähtuvalt on mõnedel
inimestel ka ootus, et ehk saab uutes omavalitsustes asju ajada samal viisil nagu seni, kuid kokkuvõttes
nenditi enamasti, et tegelikult tulevikku ennustada ei osata ning tegelikkus selgub siis kui
omavalitsused moodustatud ning tegutsevad.
Läbivad teemad ja kõnekamad tsitaadid
„Külavanemad ja külaseltsid peavad selle Eesti elu alles hoidma, mida
valitsus ülevalt poolt ainult lõhub ja hävitab. Kõrgepalgalised inimesed,
kes peaksid elu hästi korraldama suruvad tegeliku töö nendele
inimestele, kes on sunnitud seda tegema tasuta.”
„Loomulikult linnas pole halvad inimesed, aga ikka nähakse seda, mis
enda ümber. Linnas kool, lasteaed ja teed, mis kõik vajavad raha, aga
kui volikogus ja valitsuses on põhiliselt linnainimesed, siis mis jääb
küladele, kus ka omad vajadused.”
„Ega suurt midagi niikuinii pole. Postipunkt ja pood on kinni,
bussiliiklust ka ei ole. Mis see ikka halvemaks saab minna!”
„Väga raske on külade teemat esile tõsta ja arendada omavalitsustes,
kus on linn ka sees, sest tegevused ja arendused kipuvad pigem olema
seal linna kui keskusega seotud.”

Külaelu hääbumine,
keskusekesksus

„Suuremate keskustega liituvates valdades hirm, et kas enda vallast
inimesi ikkagi volikokku pääseb.”
„Räägitakse demokraatiast ja kaasamisest, osalusdemokraatiast ja
kogukonna arvestamisest, aga ega omavalitsuses keegi ei taha seda
tegelikult kuulda.”
„Linnaga liitumist ikka natuke kardetakse.”

Esindatuse ja kaasatuse
küsimus

„Omavalitsusreformiga võim kaugeneb rahvast”
„Keskusest kaugemate külade hääled jäävad nõrgemaks.”
„Lootus, et lepingutest peetakse kinni.”
„Lootus, et saab asju ajada edasi nagu on seni aetud.”

Võimu ja keskuse
kaugenemine
Lootus kokkulepete
kehtivusele

„Suured lootused, et kõik läheb hästi, sest inimesed püüdlevad Lootus aktiivsuse kasvule
paremuse poole. Ehk tuleb värsket verd ja uusi aktiviste.”
LISA 1- MUUD VASTUSED
Siia on koondatud tsitaadid, mis otseselt ei olnud seotud küsitluse struktuuri ja suunavate
küsimustega, kuid mis siiski annavad täiendavat teavet ja lisavad värvi olemasolevale informatsioonile.
Ühe olulise võimalusena toodi välja, et külade esindajad peaksid rohkem jagama kogemuslugusid.
Näiteks nende omavalitsuste kogemuslood, kus liitumine on enne praegust haldusreformi juba
toimunud, on suure väärtusega ja aitavad inimeste hirme maha võtta.
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„Külavanemate funktsioon näib olevat 0, aga ta ei tohiks nii olla.”
„Külavanemaid minu piirkonnas formaalselt vähe, mitteformaalselt palju.”
„Kuigi statuut ja aktiivsed inimesed on olemas, siis formaalse külavanema rolli peale ei
mõelda.”
„Hea külavanem on ilmselt erinev omavalitsuse ja küla poolt vaadates. Küla poolt see, kes
teeb asja hingega, omavalitsuse poolt see, kes on valmis kompromisse tegema.”
„Külavanem peaks isegi väikestes külades olema ikkagi keegi, kes koha peal elab.”
„Sunnitud külavanemad tulevad ilu või lihtsalt sunni pärast, aga asja vastu peab ise huvi
tundma.”
„Külavanemal võiks olla selline võitluslik mõtlemine, et tahad, et oma külas oleks ikka pisut
paremini kui teistes. See ju eestlaslik.”
„Külavanem ei ole kubjas, vaid inimene, kellele saab loota.”
„Külavanem peab teadma, milline on küla tervis, kas terve või haige või lihtsalt ükskõikne.”
“Inimesed eeldavad, et külavanem on kultuuritöötaja, kuigi see nii ei tohiks olla.”
„Peavad olema külavanemad, et äärealad oleksid esindatud. Kus vähe suitse, seal võib
külavanem olla mitme küla peale.”
„Osavaldade juures võiksid olla külavanemate koostöögrupid.”
„Milliste hoobadega saab uutes suuremates omavalitsustes teha kuuldavaks kogukonna
häält?”
„Külaga seotud detailplaneeringute algatamisest võiks külaelanikke teavitada.”
„Kui arengukavad avatakse aruteludeks, siis inimesed ei võta sõna. Tuleb olla julgem enda
kirjalikul väljendamisel.”
„Valla põhimääruses võiks olla külavanemate kaasamine paremini määratletud.”
„Kui külainimesed tahavad oma inimesi volikokku saada, siis tuleb koostööd teha ja valida
samu inimesi, kes külaelu hästi esindavad.”
„Oluline on lugude jutustamine ning seeläbi külade arendamiseks seemne külvamine.”
„Tuleb jagada varasemaid liitumiskogemusi, et uutel liitujatel hirme maha võtta.”
„Meie piirkonnas on tegevus pigem koondunud külaseltside ümber ja külavanemaid vähe.”
„Suur probleem see, et külavanem ei saa kätte külaelanike isikuandmeid. Aga kuidas siis asju
ajada kui külavanem külaelanikke teada-tunda ei tohi?”
„Mõned vallaametnikud on poliitikud. Kui külavanemaga asjad ei klapi, siis ka ära ei kuulata.
Ümarlaua kaudu saab samas asju mõjutada.”
„Oleme õnnelikud, et meil pole külaplatsi või maja. Iga kuu on mingi üritus ja see toimub
külakorda külaelanike kodudes.”
„Eraldi teema on suvitajad. Kuidas nende hääli arvesse võtta? Sageli on nendel, kes elavad
aasta ringi koha peal ja nendel, kes tulevad ainult suvel, erinevad nägemused küla arengust ja
vajadustest.”
„Oluline pole olnud ainult kohaliku omavalitsuse, vaid ka ettevõtjate tugi.”
„Tegutsev küla tegutseb ka ilma külavanemata.”
„Kui küla jääb ammuli sui ootama vallast või maakonnast midagi, siis on midagi viltu.”
„Omavalitsuste esindajate koolitused oleksid olulised ka seetõttu, et siis saadakse rohkem
teada, mis mujal tehakse.”
„Vallavalitsus võiks osta külavanemate kogult teenust, mille nimi on külaelu arendamine ja
selle aluseks võiks olla näiteks leping, kus kohustused ja õigused määratletud. See võimaldaks
mingi selge kompensatsiooni, aitaks välja töötada juhendmaterjale ja korraldada näiteks
koolitusi.”
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LISA 2 - MAAPÄEVA ARUTELUDE LÜHIKOKKUVÕTE
5. augustil 2017 osales OÜ Teravik koostöös Kodukandiga Vana-Võidus toimunud Maapäeva aruteludel
ning aitas läbi viia teemarühma “Külavanemate roll ja võrgustikutöö”. Toimus kaks pooleteisetunnist
arutelu, kus osales kokku 24 inimest ja mille põhiliseks arutelupunktiks oli külavanema roll
haldusreformi järgselt. Arutelu käigus esitati kolm alateemat või põhiküsimust:
Kas külavanema roll muutub või peaks muutma pärast haldusreformi?
Arutelude käigus leiti, et külavanema roll otseselt ei muutu, kuigi seoses omavalitsuse suurenemisega
võib suureneda töömaht. Toodi välja, et külavanema roll on sisuliselt suhtekorraldaja roll ja ilmselt on
uutes suuremates valdades rohkem inimesi, kellega suhelda. Ilmselt on tarvilik ka külavanemate
pädevuste tõstmine koolituste toel ning nende teostamisel oodatakse nii riigi, omavalitsuse kui ka
Kodukandi tuge.
Eraldi peatuti finantsteemadel ja jõuti järeldusele, et vabatahtliku küla esindaja tegevus vajab
hüvitamist, aga kindlasti ei tohiks külavanema roll olla palgaline, sest sellisel moel hakkab sõltuma
palgamaksjast ja pole küla ning selle vajaduste esindamisel enam vaba. Põhjalikumalt arutati ka
külavanema statuudiga seotud küsimusi ning leiti, et kuigi konkreetsed vajadused täpsustatakse igas
vallas eraldi, siis oleks hea kui oleks olemas omavalitsusi toetav üldine juhendmaterjal.
Kas külavanem vajab juurde õigusi?
Viidi läbi pikem arutelu, mis puudutas külavanemate seaduslikke õigusi, mis koosnes praeguste õiguste
ja nende alusseaduste tutvustamisest ning tulevikuvajaduste üle arutlemisest. Üldiselt jõuti järeldusele,
et praeguseid õigusi omavalitsuse töös osalemiseks ei tarvitata piisavalt ning üldjoontes võiks nendest
õigustest külavanema jaoks ka tegutsemisel piisata. Seega külavanemad täiendavaid õigusi ei vaja.
Milline on ümarlaudade või muude koostöövõrgustike roll ja funktsioon pärast haldusreformi?
Arutelude käigus leiti, et ümarlauad on vajalikud ja need tuleb säilitada omavalitsustes, kus need on
juba olemas ning luua nendes omavalitsustes, kus need puuduvad. Ümarlauad aitavad vähendada
tarvilikku külade ja omavalitsuste vahelist kommunikatsioonimahtu, sest koondavad probleeme ja
ettepanekuid ning seega annavad nendele suurema kaalu, loovad hea aruteluplatvormi küsimuste
täpsustamiseks ning muudavad omavalitsuste ja külade omavahelise kommunikatsiooni igati
selgemaks.
Eraldi teemaks on uued kogukonnakogud, mis peaksid tagama kogukondade esindatuse, kuid need on
alles loomisel ja nende suhtes valitseb ebaselgus. Ilmselt on kogukonnakogude suhtes hea see, et need
kaasavad aruteludesse ka ettevõtjaid, kuid natukene kardetakse seesuguste uute kogude
politiseeritust. Üldine seisukoht on, et nende rolli ja funktsiooni hindamisel tuleb ära oodata nende
tegelik toimimine.
Täiendavalt arutati külavanemate ja külade esindajate üleriigilise koostöö ning Kodukandi rolli
teemadel ning jõuti järeldusele, et kuigi külade esindajate jaoks on olulisim piirkondlik koostöö, siis ka
üleriigilisel kogemuste jagamisel on oma oluline roll. Seejuures leiti, et hea oleks külade esindajate ja
ka omavalitsuse esindajate üleriigiline koolitamine külaelu arendamise teemadel. Kodukandil peaks
olema seejuures koordineeriv roll ning selleks tarvilikud finantsvahendid ja inimressursid.
Arutelud võeti kokku loosungiga: “Koostöö on peamine igal tasandil!”
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LISAD: KÜSITLUSVORMID
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