Liikumine Kodukant on mittetulundusühenduste liit, mis asutati 1997.
aastal. Oma tegevusega kanname
edasi maaelu väärtusi, tugevdame
kogukondi ja soodustame koostööd.
Lisaks korraldame info levikut ja
vahendame kontakte.
Tegevjuht on Kaie Toobal.
Kodukandi Koolituskeskus on loodud
aastal 2003 ning koolitusi pakutakse
läbi erinevate programmide ja
tellimuste üle Eesti. Enim pöörame
tähelepanu kodanikualgatusele ja
maapiirkondade arendamisele.
Koolituskeskuse juht on Heleriin
Jõesalu.
2013 aastast on Liikumine Kodukant
vabatahtliku tegevuse eestvedaja.
Tegeleme teavitustööga, valdkonna
teemalise huvikaitsega ja maakondlike
vabatahtlike keskuste võrgustikuga.
Lisaks maakogukondadele tuleb nüüd
jõuda ka linnakogukondadeni.
Valdkonna eestvedaja on Eha Paas.

Eesti Külaliikumine Kodukant
Sirge 2, Tallinn 10618
kodukant@kodukant.ee
www.kodukant.ee
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Kodukandi Koolituskeskus
http://koolitus.kodukant.ee/
Vabatahtlike Värav
www.vabatahtlikud.ee

Kogukonna huvikaitse
hea tava
Kümme nõuannet küladele

Projektijuht Külli Vollmer,
külakultuuri valdkonna juht
Projekti “Eesti külad 2013” rahastas
regionaalministri valitsemisala ja
Kodanikuühiskonna Sihtkapital

10 nõuannet
küla eestkõnelejatele

Eestis on 4438 küla ja 193 valda
(seisuga 22.03.2013).

Aastal 2012 oli 1615 külal
külavanem või eestvedaja.
51 vallas on loodud külade
koostööühendused.

Vaata külade andmebaasi
www.kodukant.ee
Aktiivsetel küladel on oma
esinduskogu ja/või esindaja(d),
kes seisavad külaelanike
huvide eest suhtlusel riigi,
kohaliku omavalitsuse, ettevõtete ja üksikisikutega.

1. Tee korralik eeltöö, uuri olemasolevaid
eelnõusid, määruseid.
Sõnasta täpne huvikaitse eesmärk ja anna
see osapooltele teada.
2. Koosta tegevuste plaan eesmärkide
saavutamiseks.
3. Vajadusel kaasa asjatundjaid.
4. Plaani läbirääkimisteks piisav aeg, lepi
see osapooltega kokku.
5. Räägi kogukonna eest, välista isiklikud
huvid.
6. Põhjenda oma ettepanekuid ja kuula teisi.
7. Too välja mõlema poole plussid ja
miinused, samas jää realistlikuks.
8. Paku välja lahendused või erinevad
võimalused.
9. Veendu, et saate üksteisest õigesti aru
ja sõnastage kokkulepped (memod,
protokollid).
10. Ole järjekindel, sest räägid kogukonna
eest ja sinu selja taga on kogukonna
arvamus.
Pikemalt loe www.kodukant.ee Huvikaitse alt

Huvikaitse: tingimuste loomine
kogukonna püsivaks heaoluks igal
võimalikul moel
Hea tava: ühiselt kokkulepitud
käitumisreeglid
Kogukond: mingis piirkonnas elav
teatud sotsiaalse suhte võrgustikuga
seotud inimeste rühm
Küla: vallasisene haldusüksus, millel
on nimi ja postiaadress.
1975-76 külareformiga kadusid ligi
pooled külanimed ametlikult kaardilt.
1990ndatel ennistasid osad vallad
endiste külade nimed ja piirid, ehkki
mõnes külas ei olnud enam ühtegi
püsielanikku.
Hüljatud külal ei ole püsielanikke või
isegi kasutamiskõlblikke hooneid, kuid
selline küla elab kultuuripärandis kuni
inimesed seda mäletavad ja selle koha
nime kasutavad.
Eestis oli 2012. aasta alguses 102
hüljatud küla. Teisalt kasvavad suurlinnade lähialadel uued asumid,
nn. uusasumid või „põllukülad“.

