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Koostöö head näited – miks ja kuidas?
Liikumine Kodukant oma tegevuses on paljuski tähelepanu pööranud koostöö arendamisele kohalikul tasandil. Häälekaalu koolitus 2005 oli selle üheks väljundiks. Kuna projekt osutus edukaks,
jätkati ka järgneval aastal, ent teema oli mõnevõrra erinev. Häälekaal 2006 keskendus koostöö
arendamisele kohalikul tasandil, mis on vajalik eelkõige selleks, et kodaniku (näiteks läbi kolmanda
sektori organisatsiooni) hääl kostuks ka kohaliku võimuni, et seda arvestataks ja nähtaks selles
võimalust ühiselt elu oma vallas edasi arendada. Kahel hilissuvel sõitis projekti meeskond, koosseisus Linnar Viik, Ivi Proos, Juhan Kivirähk, Raul Rebane ja Mai Kolnes mööda Eestimaa väiksemaid
paiku ning pidas koolitusele tulnutega arutlusi, millest kasvas välja ka käesoleva projekti idee.
Projekti Head näited ühenduste ja omavalitsuste koostööst põhiidee on koguda üle-eestiliselt
häid koostöönäiteid kohalike omavalitsuste ja kodanikeühenduste vahel. Uurida, kuidas on ühiselt
probleeme ületatud, milliseid lahendusi on selleks kasutatud ning kuidas on jõutud hea ja usaldusliku koostöösuhteni. Arendada välja kohalike omavalitsuste ja kodanikeühenduste vajadustele
vastav koolituskava Kodukandi Koolituskeskusele edaspidiseks rakendamiseks.
Projekti sisuks on Eestimaa valdade ja ühenduste edulugude või parimate praktikate kaardistamine
ja edulugude tutvustamine. See võimaldab teistel ühendustel ja omavalitsustel juba toimivatest
edulugudest malli võtta ja soovi korral oma vallas koostööd ja sarnaseid üritusi korraldada.
Edulugude tutvustamiseks viiakse läbi ka pilootkoolitusi, et tutvustada häid praktikaid ja arutleda
nende üle konkreetse omavalitsuse kontekstis. Koolituste ja edulugude tutvustamise tähtsaks
põhimõtteks on vallakesksus. See tähendab et koolitusrühmas osalevad üheaegselt ühenduste
eestvedajad, külavanemad või külade liidrid ja valla juhid. Koolitusrühm kujundatakse põhimõtteliselt nendest inimestest, kes hakkavad (loodetavasti) tulevikus ühtse grupina vallas ühenduste ja omavalitsuse koostööd korraldama.
Samal ajal kui Kodukant uuris koostööpraktikaid, püüdis Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit (EMSL) koostööd ühe valla näitel luua. Poole aasta jooksul viidi välise eksperdi abiga
Vigala vallas läbi mitmeid ühiseid ettevõtmisi omavalitsusjuhtide ja ühenduste esindajate vahel.
Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi toetusel teostatud projekti otsene eesmärk oli luua püsiv ja
tulemuslik koostöövorm kohaliku omavalitsuse ning kohalike ühenduste ja külade vahel. Teine
eesmärk oli saada kogemusi sellise koostöö loomisest, mida seejärel saaks kasutada ka teistes
valdades-linnades.
Kõigest lähemalt aga järgnevatel lehekülgedel! Mõnusat lugemist ja häid mõtteid!
Mai Kolnes ja Ivi Proos

Sissejuhatus
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Kuidas edulood kaante vahele said?
Heade praktikate kaardistamiseks otsiti välja võimalikult erinäolised koostöövormid, mida ühenduste ja omavalitsuste vahel esineb. Erinevate osapooltega viidi läbi süvaintervjuud. Intervjueeriti
ühenduste võtmeinimesi ja organisaatoreid, külavanemaid ning valla juhte ja volikogu liikmeid.
Ikka selleks, et saada võimalikult täpset ja mitmekülgset infot selle kohta, kuidas koostöö ideed
sündisid, milliseid koostöövorme kasutatakse, mis on erinevate organisatsioonide tugevused ja
nõrkused, probleemid ja positiivsed tulemused.
Tänaseks on kaardistatud viis erinevat edulugu üle Eesti. Süvaintervjuud 27 inimesega on läbi
viidud ning tulemused on toodud järgnevatel lehekülgedel.

Uuringus osalesid intervjueeritavatena:
Ridala vald (19. märts 2007)
Toomas Schmidt, vallavanem
Olev Peetris, volikogu esimees
Lea Samarajev, volikogu esindaja
Tiiu Tomingas, ühenduste koostöökogu eestseisuse liige
Malle Õiglas, ühenduste koostöökogu eestseisuse liige
Valli Ender, volikogu aseesimees, sotsiaalkomisjoni juht
Maire Vilbas, valla kultuuri- ja haridusnõunik
Karksi vald (28. märts 2007)
Anne Kaljumäe, Karksi kultuuriseltsi esinaine
Arvo Mahing, vallavanem, juba kolmandat koosseisu
Siim Loik, arendusspetsialist, kes tegeleb külaprojektidega
Lille Astra Allaste, seltsingu juht, rahvakultuuri õpitoa seltsing,
Saida Lokk, ümarlaua tegevliige, aiandus- ja mesindusseltsi liige
Helve Joon, ümarlaua tegevjuht, Sudiste maanaiste seltsi esinaine
Metsamoori perepark (6. juuni 2007)
Irje Karjus, metsamoor, ettevõtmise eestvedaja ja hing
Mati Urbanik, mesinik ja talu peremees, mesilaste hingeelu tundja ja seletaja
Tiit Tõnts, Antsla vallavanem, virgutaja, ergutaja ja kaasaaitaja
Ene Osvin, Tuhka talu perenaine, taluelu asjatundja, suitsusauna mõnude tutvustaja
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Märjamaa Külavanemate Ühendus (25. aprill 2007)
Agu Raadik, algataja ja külavanemate kogu eestvedaja
Ilju Aviste, volikogu liige ning sotsiaalkomisjoni esimees, vaimõisa küla elanik
Silver Loit, märjamaa valla arendusnõunik
Villu Karu, valla volikogu esimees
Iris Haiba, endine valla projektijuht, külavanemate kogu asutaja liige ja HING
Võru Maaelu Ümarlaud (11. aprill 2007)
Andres Soots, Talupidajate Liit
Kaja Keskküla, (ETNA) Ettevõtlikud naised
Marika Parv, Võrumaa Kodukant koordinaator
Anneli Viitkin, Võrumaa Partnerluskogu tegevjuht
Anti Allas, Võru Maavalitsuse arengu ja planeeringu osakonna juhataja
Kerli Kanger, juhataja asetäitja, arengu ja planeeringu osakonna juhataja asetäitja

Aitäh kõigile!
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RIDALA VALLA edulugu
Maaelu ümarlaud
www.ridala.ee (vt kultuur > külaliikumine)

Ridala vallas oli
2006. aasta seisuga
3 153 elanikku.
Vallas on kokku
56 küla

Volikogu istungeid
hakati korraldama
külades.
Kasu oli kahepoolne,
inimesed nägid
volikogu liikmeid ja
volikogu nägi oma
silmaga probleeme
kohapeal

Ridala valla maaelu ümarlaud on valla ühenduste koostöövõrgustik suhtlemiseks omavalitsusega. Koostöö
põnev osa on ürituste sari “külast külla” ehk valla volikogu istungite läbiviimine erinevates valla külades.

Algas omavalitsuse initsiatiivist
Ridala valla edulugu algas 1999. aasta sügisel omavalitsuse eestvõttel. Vallavalitsus koos volikoguga
hakkas korraldama ürituste sarja “külast külla”, mille
raames sõitsid volikogu komisjonide liikmed ja
vallaametnikud küladesse kohtuma sealsete elanikega.
Põhimõtteks oli volikogu istungite toomine rahvale
lähemale. Volikogu istungile võis tulla igaüks kes
soovis.
Ürituste kasutegur oli mõlemapoolne. Külade inimesed said aimu, milliseid probleeme ja kuidas neid arutatakse valla volikogu istungil. Inimesed nägid ka silmast silma volikogu liikmeid.
Volikogu liikmete jaoks oli kasulik näha külasid, tutvuda probleemide ja külade elu-oluga kohapeal. Volikogu istungi eel toimub “vaba mikrofon”, kus inimesed saavad volikogu liikmeid küsitleda ja oma probleemidest rääkida. Külast külla ürituste sari Ridalas on
hea näide, kuidas väikesest ideest sünnib suur ettevõtmine.
Volikogu istungite läbiviimine külades on andnud hea
kogemuse ja täna peavad ka valla juhid plaani, kuidas
osa vallavalitsuse istungeid viia vallamajast küladesse.

Maaelu ümarlaud
Poolteist aastat hiljem, jaanuaris 2001 hakkas tegutsema maaelu ümarlaud. Ridala ühenduste koostöö puhul on oluline, et valla seltsielu suur eestvedaja Maire
Vilbas töötas omavalitsuses.
Paljud ettevõtmised vallas sündisid Maire initsiatiivil
ja raske on öelda, oli see omavalitsuse või ühenduste

algatus. Ümarlauale kogunesid ühenduste esindajad
ja valla poolt vastava valdkonna spetsialist.
Esimesel ümarlaual, aastal 2001, koostati ühiselt valla
kultuurikalender ehk valla tegevuskava kultuuri- ja
spordiürituste korraldamiseks. Samuti analüüsiti turismi arendamise hetkeseisu vallas. Teisel ümarlaual,
2003. aastal, panustati külavanematele, kinnitati külavanemate staatust määratlev leping ning algatati külade ja valla arengukavade koostamine. Kinnitati külaseltside valla eelarvest raha taotlemise kord. 2004. aastal toimus kolmas ümarlaud. Turismi teema arutamine jätkus ja valla turismiteenuste pakkujad korraldasid
omavahelisi tutvumisreise. Hakati kohalikke giide atesteerima. Valmis turismi arengukava. Vald tegi ennast
nähtavaks, paigaldati infotahvleid, valla kaarte ja suunaviitasid. Loodi valla heakorra komisjon.
Maaelu ümarlaud on ühelt poolt ühenduste koostöö
võrgustik, kuid teiselt poolt ka valla ametnikule tugi.
Valla ametnik saab alati minna ümarlaualt nõu küsima.

Kolm olulist sammu
Ridala valla head praktikat uurides ja ümarlaua liikmeid
küsitledes, ilmnes kaks olulist tingimust, tähtsat sammu,
mis ühenduste organiseeritud koostööks vajalikud on.
1. samm: Peab leidma Suure Eestvedaja!
Ridala valla iseärasus oli, et suur eestvedaja ja ühenduste sädeinimene juhtus vallas tööl olema. Algatuseks
oli ühe inimese suur jõupingutus kõige olulisem. Kõik
intervjueeritavad nimetasid ühest suust Maire Vilbast
kui suurt eestvedajat ja volikogu väljasõidu istungite
käimalükkajat.
2. samm: Vald peab omalt poolt ühendusi ja külasid
julgustama!
Vald peab selgelt välja näitama, et seltsid ja ühendused
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on vallale tähtsad. Samuti peavad valla juhid andma
selge signaali, et seltside aktiivne koostöö on vallale
oluline ning vald soosib ja toetab seda koostööd võimaluste piires ka rahaliselt
3. samm: Külad või seltsid peavad initsiatiivi haarama!
Valla juhtide ja volikogu heast tahtest üksinda ei piisa.
Külad ja seltsid peavad omakorda aktiivsed olema ja
volikogu oma juurde kutsuma istungit läbi viima.
Ridala valla kogemus on selline, et algusaegadel kui
küladel veel oma seltsimajasid ei olnud, toimusid volikogu väljasõidu istungid mõne suurema talu elutoas.
Üldjuhul toimusid volikogu väljasõidu istungid esialgu
rohkem nendes külades, kus oma seltsimaja juba tegutses. Kutsujaks ei pea alati olema küla või selts. Ridala vallas on volikogu istung toimunud ka koolis. Asuküla algkool oli üheks volikogu kutsujaks. Koolijuhi
sõnul tundsid õpetajad ühel hetke, et vald hakkab kaugeks jääma ja vallajuhtide mõtteid ja tulevikunägemusi
ei tea keegi. Kooli tähtsust ei saa alahinnata. Ridala valla
kogemus näitab, et tegusa kooli olemasolu on oluliseks lisaväärtuseks ümberkaudsete külade äratamisel.

Aktiivne küla
Ridala vallas oli üks aktiivsuse laine aastatel 2000 kuni
2001. Kahe aastaga asutati vallas kuus külaseltsi. Tänu
sellele elavnes kohalik seltsielu, paranes külade heakord ja hakkas arenema seltside koostöö. Külakoosolekute mõttetalgud viisid külade arengukavade koostamiseni.
Külavanemad on osalenud külavanema statuudi väljatöötamises ja valla eelarve arutlustes. Külavanemaid
kutsutakse alati osalema projektikoolitustes ja maaelu
ümarlauas.

Rahaline toetus ühendustele
Seltside ja ühenduste rahalised soovid on pidevalt kasvanud ja vald omalt poolt on ühendustele üha enam
raha andnud. Ridala kogemus on, et valla “poliitiline
maastik” ehk volikogu esindajate poliitiline kuuluvus
ei sega raha eraldamist valla eelarvest ühendustele ja
seltsidele.

Ühenduste esindajad volikogus on pigem poliitika
ülesed ja ei “mängi kaasa” poliitilises rivaalitsemises.
Kõige olulisem on targalt ja sihipäraselt valla asja ajada. Raha jaotamisel seltsidele arvestatakse seda, kuidas
ühendused kavandavad oma tulevikku ja milliseid eesmärke ühendused endale seavad.

Sädeinimesed volikogusse!
Ridala valla ühenduste eestvedajatega ja valla juhtidega tehtud intervjuudest tuli selgesti välja omavalitsuse ja ühenduste koostöö hea põhimõte.
Valla volikogus peab olema kriitiline hulk kohalikke
sädeinimesi, ühenduste eestvedajaid ja aktiivseid liikmeid. Võib küsida, kui suur on kriitiline hulk? Ridala
inimesed, keda me intervjueerisime arvasid ise, et vähemalt pooled volikogu liikmed võiksid olla ühenduste
eestvedajad ja aktiivsed liikmed ehk külaelu käimalükkajad. Siis suudavad sädeinimesed volikogudes mõjutada volikogu meelsust ja panna ülejäänud volikogu
liikmeid mõtlema külade äratamise ja seltside tegevuse aktiivse toetamise peale.
Sageli on ühenduste ja seltside eestvedajad ka külavanemad. Seega on sädeinimeste koormus hästi suur.
Poliitikute maine ei ole täna Eestis eriti kõrge. Seetõttu
on üsna raske loota, et kohaliku külaelu eestvedajad
oleksid kõik vaimustatud kohaliku poliitiku staatusest.
Muidugi on see igale sädeinimesele suur väljakutse ja
põhimõtteline otsus, valida poliitiku tee lisaks niigi
suurele koormusele kohaliku elu eestvedajana. Aga
Ridala kogemus näitab, ainult kohalikku poliitikasse
süüvides ja volikogus tegutsedes on võimalik aktiivselt
ja tulemuslikult kohalikku elu edasi viia.

Tähtsad asjad eestvedaja arvates
Ridala valla ühenduste ja omavalitsuse koostöö põhjal
toob eestvedaja Maire välja tähtsad tingimused, mis
aitavad külasid äratada ja ühiselt tegutsema panna.
• Esmalt peavad tekkima seltsid ja ühendused ning
muutuma piisavalt tugevateks.
• Seejärel peavad ühenduste esindajad kandideerima
volikokku ja loomulikult sinna valitud saama. Kindlasti eeldab see kogukonna ühistunnet, et ühenduste esindajaid volikogusse valitud saaksid.

Ümarlaudadel on
arutatud kõiki külaelu ja
valla arengu seisukohalt
tähtsaid küsimusi

31. jaanuaril, 2007
asutati Ridala vallas
külade koostöökogu

Ümarlaud on valla
ametnikele tugi,
kust ametnik saab
alati nõu küsida
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Külad ja seltsid peavad
initsiatiivi haarama,
valla juhtide ja volikogu
heast tahtest
üksinda ei piisa

Ühenduste hääl peab
volikogus tugev olema!

• Ühenduste esindajad volikogus on kohalikud poliitikud, keda kogukond on volikokku “saatnud”
ja seetõttu ei saa nad volikogus “suuri rumalusi
teha”. Küla jälgib omasid volikogus tähelepanelikult.
• Kui ühenduste esindajad on volikogus otsustamas,
hakkab kogukond tugevamaks muutuma. Volikogu ja elanike side on tugevam, sest sädeinimesed
on volikogudes sillaks (kohaliku)võimu ja rahva
vahel.
• Volikogu peab näitama initsiatiivi ja valla juhid peavad tähtsustama külavanema valimist ja valla koostööd külavanematega. Külavanemad on lisaks kõigele tähtsad veel seepärast, et külavanema kaudu
saab hakata arendama külades avalikke teenuseid.
• Maaelu ümarlaud, mis Ridala vallas alustas tegevust aastal 2001 ehk kaks aastat pärast väljasõidu
istungite algust, on kogukonna koostöö uus tase.
Ümarlaua tegevuse puhul on oluline kiire infovahetus vallaga. Ümarlaua koosolekutel arutatud
probleemidest ja otsustest tehtud protokoll saadetakse kohe valda. Valla juhtidele on vaja teada
anda, mida kogukond mõtleb, mida peab oluliseks
ja milliseid sihte endale seab.

Ühenduste ja omavalitsuse koostöö
Kolm tähtsat mõtet vallavanemalt Toomas Schmidt’ilt.
1. Kõigepealt peavad olema eestvedajad, inimesed,
kes ürituste sarja käima tõmbavad.
2. Kohe peab eestvedajatele vastu tulema valla toetus ja sädeinimeste avalik tunnustamine. Tunnustamisega võib pigem üle pakkuda kui eestlaslikult
tagasihoidlik olla.
3. Järgmiseks sammuks on juba tegelik koostöö, mis
algab sellega, et ühenduste eestvedajad ja valla
juhid istuvad kõik ühise laua taha, et asju arutada.
Ühise laua taga tuleb istuda just nii kaua ja nii
mitu korda, et asjad käima läheksid.

Ühenduste koostöö
Veelkord suure eestvedaja Maire nägemus, kuidas jõuda tulemuslikult ühenduste koostööni.

• Eestvedajad peavad olema avatud ja suur tahtmine peab olema.
• Tuleb hästi palju suhelda, inimestega rääkida, igal
võimalikul juhul vestelda ja nii palju kui vähegi
võimalik inimesi kaasata.
• Peab hästi ausalt suhtlema. Alati asjad lõpuni selgeks rääkima, ka ebameeldivad asjad.
• Mõttekaaslaste leidmine on hästi oluline. Leida
üles kõik need, kes tahavad kaasa lüüa.
• Alustuseks tuleb paar hästi vahvat üritust välja mõtelda, mis rahva kokku tooks ja ühistunnet tekitaks.
• Esialgu tuleks suuri ja kaugeleulatuvaid plaane
pigem karta. Läbipõlemise oht on suur.
• Ei tohi käega lüüa ja usku kaotada kui esimene
üritus ebaõnnestub või “aia taha” läheb.

Huvitavaid ideid Ridalast
Allpool toodud praktikad on head tarkused, mis on
Ridalas ennast õigustanud ja võiksid ka teistele järgijatele huvi pakkuda.
• Külavanema statuut on Ridala hea praktika. Külavanema valimise algatamine on lihtne. Valimist
võib algatada külatoimkond, vähemalt kaks täisealist külaelanikku koostöös vallavalitsusega.
Vallavalitsuse kaasamine on oluline, see seab vallale kohustuse valitud külavanema volitusi tunnustada ja selle tõenduseks on vallavalitsuse tunnistus
külavanemale. Omavalitsusel on pärast külavanema valimist kohustus sõlmida koostöölepe külavanemaga. Külavanemal omakorda on õigus nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamist vallavalitsuses ja vallavolikogus. (Täpsemalt
vaata Ridala vallas kehtivat külavanema statuuti
lisas).
• Aktiivsed pensionärid projektikoolitustele. Ridala
heaks praktikaks on ühe või kahe aktiivse ja entusiastliku pensionäri koolitamine projektikirjutamise asjatundjateks. Nimetame neid siinkohal hellitavalt “projekti-pensionäriks”. Vald toetab rahaliselt projekti-pensionäri(de) osalemist erinevatel
projektikirjutamise ja -juhtimise koolitustel. Edasi
on igatpidi koolitatud projekti-pensionäril kohustus oma teadmiste edasiandmiseks vallas tegut-
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sevatele ühendustele ja seltsidele. Projekti-pensionär kujuneb konsultandiks, kes teeb seltsidele koolitusi, konsulteerib projektide kirjutamist ja kirjutab kõigest ka valla lehes ja valla kodulehel.
• Vald toetab rahaliselt eelkõige neid külasid, kus
on tegutsev ja küla üldkoosoleku poolt valitud külavanem. Valla eelarves on ette nähtud raha külade
toetamiseks. Neid rahasid saavad taotleda üksnes
külavanematega külad. Külavanemad võivad olla
mitme küla vanemaks üheaegselt, et väikesed külad ei satuks halvemasse olukorda. Küla peab vallalt raha taotlemiseks tegema projekti, mille peab
heaks kiitma küla üldkoosolek. Koos raha taotlusega esitatakse vallale ka küla koosoleku protokoll.
Selline praktika loob eeldused, et küla inimesed
on küla ühisesse projekti kaasatud ja kursis küla
sihtide ja tegevustega.
• Suveinimeste kaasamine. Suveinimesed on vallas
suvekodu omavad inimesed, kes ei ela sealses kodus aastaringselt. Kohalikud sädeinimesed püüavad igati suveinimesi valla ühistele üritustele kaasata. Sageli see ei õnnestu, aga Ridala vallas on
ka huvitavaid praktikaid. Näiteks tegi üks mereäärset suvekodu omav inimene oma maale ühiseks
kasutuseks linnuvaatluse torni, mida tohivad kasutada ka turistid. Sagedasti on suveinimesed oma
maakodud hästi korda teinud ja oma koju põnevaid asju välja mõtelnud. Need on vaatamiseks ja
õppimiseks kohalikele inimestele. Suveinimeste
plussiks toovad Ridala valla sädeinimesed veel selle, et suveinimesed vaatavad tihti küla elu ja tegevust värske pilguga ja toovad külasse uusi ideid.
Ridala valla praktika on, et suveinimesi ei peaks
suvitajateks kutsuma. Täpselt pole aru saanud, aga
sõna “suvitaja” peale kipuvad nad solvuma.

Ideed ürituste korraldamiseks
Edasi tulevad mõned ideed, mida Ridala rahvas on
kasutanud, et külade tegevust aktiivsemaks muuta.
Oma intervjuudes lubasid Ridala inimesed lahkesti
neid ideid teistele tutvustada.
• Loodusturism koos orienteerumisrajaga ja kaardiga, mida turist kasutada saab. Kaart jääb turistile

• Küla mainekujunduse kampaania “teeme küla
korda”.
• Külapäev, mida korraldatakse iga 5 aasta järel.
• Külade päeval pandi kokku piirkonna tort. Iga küla
küpsetas oma (küla)kujulise tordi, küla nimi või
midagi külale iseloomulikku tordil. Pandi kokku
valla “tordikaart”. Lõppes tordioksjoniga.
• Valla seinakalender igale valla elanikule. Kalender
on värviliste piltidega külade tegevustest ja inimestest. Kalendris on kirjas kõik uue aasta traditsioonilised üritused külades koos kuupäevadega.
• Igal aastal on Altmõisas näiteks maasikapäev.
2007. aastal oli see tuhandete osavõtjatega suur
rahvaüritus.

Probleemid ja takistused
Ridala valla kogemus on nii rikas, et sealt tuli intervjuude käigus ka mitmeid takistusi välja, mis ühenduste
ja valla koostööd segavad. Mõned näited takistustest.
• Külad on sageli passiivsed ja ei kutsu volikogu
omale külla istungit pidama.
• Väga paljud inimesed ei tunne ega tea volikogu
koosseisu ja vallajuhte. Inimestel puudub huvi valla juhtide tegevuse vastu.
• Mehed on sädeinimestena passiivsed. Seltsid hõlmavad eelkõige naisi. Tuleb pingsalt otsida meeste
üritusi. Üks populaarne “meesteüritus” on Ridala
vallas küladevaheline mälumäng.
• Volikogu istungid toimuvad külades tööajal, mistõttu töölkäivad inimesed ei jõua volikogu istungiks kohale. Samuti ei ole paljudel inimestel transporti, et volikogu istungit kuulama sõita. Üks võimalus oleks kindlasti tellida buss, mis huvilised kohale tooks. See tähendaks aga lisakulutusi vallale.
• Info liigub halvasti. Inimesed ei saa õigel ajal teada,
millises külas volikogu väljasõidu istung toimub.
• Kortermajadega külades ei taha seltsielu ja ühenduste koostöö edeneda. Hajaasustusega külades
elavad inimesed on aktiivsemad ja tahavad rohkem koos tegutseda.

Inimesed ootavad
külavanematelt sageli
liialt palju, et nad
käiksid kõigele lisaks
ka lapsi peksmas ja
kukke tapmas

Ümarlaua tegevuse
puhul on oluline kiire
infovahetus vallaga
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KARKSI VALLA ühenduste ümarlaud
http://www.karksi.ee/web/?id=936

Mis on ühenduste ümarlaud?

Pidev koostöö

Karksi valla ühenduste ümarlaud on valla juhtide ja
ühenduste ning seltside koostöö organ. Ümarlaual
osalevad valla aktiivsed sädeinimesed ja ühiselt otsitakse lahendusi valla probleemidele ja esitatakse oma
ideid ja seisukohti ettepanekutena valla juhtidele.

Ümarlaua liikmete kokkusaamistel osalevad valla
spetsialistid, kes mingit valdkonda põhjalikult tunnevad ja oskavad ümarlaua liikmetele selgitada, millised
on valla võimalused ja “rahakoti paksus” uute ideede
ja tegevuste toetamiseks.
Olulise momendina nimetasid sädeinimesed seda, et
ümarlaud hoiab silma peal valla ja külade arengukavade elluviimisel. Muidugi nende külade puhul, kus
arengukava on olemas.
Ümarlaua ja valla juhtide koostöös on sündinud valla
juhtidel mõte, töötada ühiselt ümarlauaga välja valla
teenuste pakett, mida vald sooviks oma elanikele pakkuda. Vald tahab teha ühendustele konkursi, et selgitada millised ühendused soostuvad avalikke teenuseid
valla inimestele pakkuma.
Ümarlaud omalt poolt teeb valla volikogule pidevalt
ettepanekuid külade jaoks oluliste tegevuste kavandamiseks. Osa ettepanekuid teevad ümarlaua esindajad
ja külavanemad ühiselt.
Külaliikumise saavutuste poolele kannavad Karksi
sädeinimesed ka selle, et valla volikogu juures tegutseb külaliikumise komisjon

Kuidas ümarlaud alguse sai?
Ümarlaud sai alguse BAPP-i (Balti Ameerika Partnerlusprogramm) rahastatud Karksi Kultuuriseltsi projektist,
mille käigus kogunesid 2004. aastal kõik valla aktiivsemad seltsid koos valla esindajaga ja algatasid ühenduste ümarlaua tegevuse. Siiski ei tekkinud ümarlaud
üksnes ühe projekti sünergiast. Sellele eelnes valla
paljude seltside pikaajaline tegevus ja julged tuleviku
visioonid. Ümarlaua käimalükkajad toovad välja 1995.
aastal loodud Sudiste Maanaiste Seltsi tähtsuse.
Sudiste selts aitas oluliselt kaasa uute ühenduste tekkimisele vallas. 1998. aastal asutatud Karksi Kultuuriselts oli ümarlaua mõtte algataja ja on taganud selle
töö järjepidevuse uute projektidega Helve Joone ja
Anne Kaljumäe eestvedamisel.
Vald panustas ümarlaua tegevusse esmalt sellega, et
andis oma heakskiidu vallas tegutsevate seltside ja
ühenduste toetamise korrale. Ühenduste toetamise
kord fikseeris kuidas ja millises ulatuses valla seltside
tegevust rahastatakse.
Valla toetusi jagatakse seltsidele kaks korda aastas.
Taotluste esitamiseks on kaks vooru, veebruaris ja juunis. Vald toetab rahaliselt aktiivsemaid seltse, neid
kes oma tegevusega püüavad edendada võimalikult
paljude valla inimeste jaoks olulisi asju. Osaliselt toetab vald tugevamate ja võimekamate seltside püsirahastamist. See annab seltsile suurema kindlustunde
oma tegevuste jätkamiseks.
Karksi valla ühenduste ümarlaua üheks oluliseks eelistuseks on seltsidele uute liidrite koolitamine ehk juhtidele järelkasvu leidmine.

Külavanematel tähtis positsioon
Rahastamispoliitika kaudu on Karksi vald andnud külavanematele olulise positsiooni. Külade omaalgatusliku tegevuse toetamisel ja rahastamisel on oluline
koht külavanemate rahataotlustel. Külavanemad saavad küsida vallalt küla tegevusteks raha kui külade
üldkoosolekud on raha taotluse omalt poolt heaks
kiitnud. Külavanem peab vallale esitatud rahataotlusele lisama üldkoosoleku protokolli.
Külavanemate tugevat positsiooni rõhutab ka see, et
valla volikogu juures tegutseb nõuandva suunitlusega
külavanemate komisjon.

Karksi vallas oli 2006.
aasta seisuga
4 254 elanikku.
Neist 48% ehk 2 059
elasid Karksi-Nuia
väikelinnas
ja ülejäänud inimesed
valla 20-s külas. 11-l
külal on külavanemad
ja kokku on 6
külavanemat
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Hea idee külade aktiivsuse suurendamiseks
Algatus tuli ühendustelt.
Vald lõi kohe kaasa
ja töötati välja seltside
rahastamise kord

Tugevad ja koolitatud
liidrid tagavad seltside
järjepidevuse

Valla volikogu juures
tegutseb
külavanemate komisjon

Karksi valla külade rahalise toetamise kord on hea
sellepoolest, et soosib kaudselt ja targalt külade aktiivsust. Esmalt peab külainimestel “vaim valmis
olema” omaalgatuslikuks tegevuseks. Teiseks peab
külainimeste tegevus olema organiseeritud. Kui küla
suudab üldkoosoleku korraldada ja külavanema valida, on suurest seisakust üle saadud. Seda kõike soosib
ka Karksi vallas kasutatav rahataotluse mehhanism,
mis püüab mõjutada külade aktiivsust ja organiseerumist. Karksi vald reserveerib oma aasta eelarvesse
külade otseseks toetamiseks 10% laekunud maamaksust. On seda raha palju või vähe, jääb valdade otsustada, sest maamaksust laekuvad summad on valdades
väga erinevad.

Seltsielu aktivistid
Intervjuud Karksi valla ühenduste ümarlaua liikmetega ja valla juhtidega andsid veel ühe huvitava üldistuse. Seltsielu suur reserv on pensioniealised naised.
Eriti rõhutasid intervjueeritavad pensionil olevate
endiste õpetajate tähtsust kui on vaja leida häid
projektikirjutajad. Külaelanike vanust arvestades pole
kahtlust, et üheks tendentsiks on Eestimaa külade
vananemine. Linnadesse läheb maalt rohkem noori
kui neid küladesse tagasi tuleb. Külaelu püsib ja areneb suurel määral keskealiste ja vanemate naiste entusiasmil ja aktiivsusel. Meeste kõrvalejäämise ja meeste
vähesuse üheks põhjuseks seltsitegevuses on meeste
töö iseloom. Külades napib töökohti, eelkõige meestele, seepärast on paljud tööealised mehed leidnud tööd
linnades või teistes riikides. Meeste ajaressurss seltsielus osalemiseks on tunduvalt väiksem kui naistel.

Suhtlus ja partnerid
Karksi sädeinimesed tõid välja mõtte, et suhtluskeskkonnad, kus külainimesed saavad omavahel suhelda
ja infot vahetada võiksid olla mitmekesisemad. Tähtis
on interneti keskkond, hoolitsemine selle eest, et
võimalikult paljud soovijad saaksid internetti kasutada
ja et inimestel oleksid vajalikud algteadmised interneti
kasutamisest. Näitena tõi Karksi kultuuriseltsi esinaine
Anne Kaljumäe aastaid tagasi Avatud Eesti Fondi toe-

tusel käivitatud projekti “internet metsakülas”. Projekti rahadega osteti seltsi ruumidesse kaks arvutit ja 50
inimest said interneti kasutamise algõpetuse.
Teiseks oluliseks suhtluskeskkonnaks on seltsi- või külamajad, kuhu inimesed kogunevad. Inimeste jaoks
tähtsaks suhtluskeskkonnaks nimetati ka võimalust
külavanemaga suhelda. Mõistagi tähendab see külavanema valmisolekut inimestega individuaalselt suhelda kas interneti keskkonnas või vahetult suheldes.
Partnerite poolelt toodi välja valla ajalehe tähtsus.
Ise tehtud ja sisukas valla leht on hea partner seltsidele. Karksis on jõutud niikaugele, et seltside inimesed
kirjutavad vabatahtlikult valla lehele lugusid seltside
tegevusest ja külades toimuvatest üritustest. Karksi
valla sisukat lehte saab lugeda ka valla kodulehel.

Suveinimeste kaasamine
Suveinimene on uus ja veidi kummaline külaelu mõiste. Tänase Eesti külapildis on aga suveinimene peaaegu kõikjal esinev nähtus. Pisut irooniliselt väljendudes on suveinimene linnapõgenik ehk omale maakodu ehitanud või ostnud linnainimene. Suveinimesi
on mitmesuguseid. On inimesi, kes tulevad suve
veetma oma sünnikodudesse ehk siis linnainimesed,
kelle “juured” on maal. Suveinimeste seas on ka
põliseid linlasi, kes on külades “uued ja võõrad”. Need
inimesed on ostnud või ehitanud omale lisaks linnakodule ka maakodu. Üldjoontes on sellised inimesed
materiaalselt edukad ja nende sissetulekud võimaldavad neil mitut kodu ehitada ja üleval pidada.
Küla seltsielu eestvedajatele on suveinimeste kaasamine üheks oluliseks mõtlemisülesandeks ja uueks
väljakutseks. Suveinimeste potentsiaali kaasamine,
nende oskuste ja teadmiste kasutamine külaelu edendamiseks on kindlasti teema, millega ühiselt tegeleda, kogemusi vahetada ja parimaid praktikaid otsida.
Karksi valla ühenduste ümarlaua eestvedajad pidasid
“suvemulkide” kaasamist üksjagu raskeks. Suvemulkide kohta öeldi veidi irooniliselt, et nende seas on
üksjagu inimesi, kellele “omand on pähe löönud”.
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Igal juhul on suveinimesed teema, millega külaelu
liigutajatel täna ja lähitulevikus tegeleda tuleb.

Tähtis ühenduste ja omavalitsuste koostöös
Vallavanema pilgu läbi
Intervjuus palusime vallavanemat Arvo Malingut pakkuda omalt poolt välja mõned lihtsad järeldused, mille
poolest ühenduste ümarlaud on oluline ja mida teised
vallad, kes Karksi kogemust tahavad järgida, peaksid
silmas pidama.
• Ühenduste ümarlaud on andnud inimestele positiivse aktiivsuse. Inimesed tunnevad, et nad saavad
valla asju mõjutada.
• Seltsid toovad valda projektide kaudu raha ja loovad oma tegevustega uusi väärtusi. Seltside ühiselt
koolitavad inimesi ja valla inimeste toimetulek
paraneb.
• Vald püüab igati näidata kui väärtuslikuks ta hindab projekte, mida seltsid on suutnud valda tuua.
Vald üritab kui vähegi võimalik rahastada 25%
projektide maksumusest omafinantseeringuna.
• Vald on selgelt välja ütelnud, et seltside rahastamisel on prioriteediks noorte liikumised ja -seltsid.
• Seltside rahataotlusi hindab ja valib komisjon, kuhu kuuluvad üksnes need volikogu liikmed, kes
on asjadega kursis ja vallavanem. Varasem praktika, kus rahajagamist otsustas volikogu tervikuna
jäi sageli liialt formaalseks ja otsused olid vähe
põhjendatud.
• Järjepidevuse tagamiseks on oluline, et valla
toetuste jagamisel seltsidele on aastas kaks vooru,
veebruaris ja juunis.
• Seltsidele raha jagamisel on viimaste aastate proportsioon olnud 50% spordile, 40% kultuuriga tegelevatele seltsidele ja 10% seltside premeerimiseks.
• Külade toetamise kord, mis väärtustab külade
organiseeritust (peab olema külavanem ja üldkoosoleku otsus), on ennast igati õigustanud.
• Külavanema statuut on tähtis. See annab külavanemale tugevama positsiooni ja näitab, et vald
toetab igati aktiivseid külavanemaid.

Eestvedaja pilgu läbi
Ühenduste ümarlaua juht Helve Joon rõhutas omalt
poolt järgmist.
• Väga tähtis on enda nähtavaks tegemine. Sildid
ja tutvustavad viidad külades näitab, et küla toimib, on “avatud” ja pakub külalislahkust kõikidele
tulijatele.
• Tark võtab üle naabrite häid kogemusi ja õpib teiste vigadest.
• Kriitikat tuleb osata välja kannatada. Vahel tuleb
kriitikat lausa otsida, et inimesed saaksid oma
seisukohti välja ütelda.
• Tuleb kannatlik olla ja kuulata rahva häält. Inimeste
arusaamised ja seisukohad kujunevad aeglaselt.
Ei tohi lootust kaotada ja käega lüüa.

Ideed ja mõtted ürituste korraldamiseks
Veel lisaks mõtteid Karksi valla sädeinimestelt.
• Rahvakultuuri õpituba on järjepidevuse hoidmiseks vajalik.
• Ürituste sari rahvakombeid kodudesse (Mardipäev,
Kadripäev) võimaldab unustatud vana meelde
tuletada.
• Lapsi tuleks kaasata kõikidele küla üritustele.
Lastele mõeldud moodulid tuleb igale üritusele
külge “õmmelda”.
• Sümbolid on väga olulised inimeste liitjad. Kui
piirkonnal on oma riitused või sümboolsed asjad,
mida teab laiem ring inimesi kui vaid kohalikud
elanikud, siis tuleb need ära kasutada. Näiteks
“mulgi korp”, “mulgikapsas”, “mulgi keel” jm.
Sümbolite peale on lihtsam põnevaid tegevusi ja
ühisüritusi välja mõtelda. Karksi inimesed imetlevad võrulasi, kes on osanud oma keelele väga palju
positiivset reklaami teha ja võru keelele tähtsa
positsiooni välja võidelda. Karksi valla positiivse
kogemusena toovad sädeinimesed välja Murri
häärberi taastamise Karksi-Nuia Aianduse- ja
Mesinduse Seltsi poolt, mis sidus inimesi ja andis
kohalikule külaelule tugeva tõuke. Sümboleid kasutades saab ehitada ka maakondade ja valdade
vahelisi sildu. Kümme omavalitsust Viljandimaalt

Ümarlaud hoiab
silma peal valla ja
külade arengukavade
elluviimisel
Ümarlaua esindajad
koos külavanematega
teevad ühiselt valla
volikogule ettepanekuid
küladele oluliste tegevuste kavandamiseks

Seltside rahastamise
mehhanism on targalt
loodud kui ta soosib
külade aktiivsust ja
rõhutab külavanemate
tähtsat positsiooni
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Tähtis on külavanema
statuut, mis tugevdab
külavanema positsiooni

(vallad: Karksi, Halliste, Abja, Tarvastu, Paistu ning
Mõisaküla linn) ja Valgamaalt (vallad: Helme,
Põdrala, Hummuli ning Tõrva linn) on ühiselt
loonud Mulgi Kultuuri Instituudi.
• Inimesi liidab kõige paremini ühine tegevus ja
ühised üritused, kus kõigil on võimalik osaleda.
Samuti ühine hoone, küla- või seltsimaja.
• Väga heaks inimeste kokkuviijaks ja liitjaks on näiteks laat. Tähtis on, et üritus muutuks pidevaks
ehk traditsiooniks. Ühekordsed üritused inimesi
ei ühenda.
• Karksi valla kultuurikomisjon saatis “lendlehti”
oma ideede ja taotluste tutvustamiseks. Komisjon
tahtis oma mured ja sihid nähtavaks teha. Lendlehed saadeti presidendi prouale (pr. Ingrid
Rüütlile), kultuuriministrile, nimeliselt poliitikutele.
Tähtis on saata teavet konkreetsetele isikule, mitte
ametkondadele. Nii saab tekitada personaalse
kontakti ja dialoogi partnerite vahel.
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ANTSLA VALLA edulugu – METSAMOORI PEREPARK
www.metsamoor.ee

Mis on Metsamoori perepark?
Metsamoori perepark Antsla vallas on ühtsesse turismi- ja teadmiste ketti koondunud talud. Taludel on
ühistele huvidele tuginev äritegevus, mis põhineb
partnerlusel ja koostööl, mitte üksteist “allaneelaval”
konkurentsil.

Mis on perepargi idee?
Perepargi äriideeks on talude tegevuse tutvustamine
ja oma teadmiste jagamine kõikidele huvilistele ja
soovijatele. Oluline tegevusvaldkond on seotud ravimtaimedega, nende tutvustamise ja ravimeetodite selgitamisega. Pole saladus, et Metsamoori perepargi
külaliste hulgas on üha enam linnainimesi, kes vaatavad maaelu kui imeasja.
Metsamoori pereparki kuulub praegu kümme talu ja
erilist laienemise soovi perepargil ei ole. Iga pereparki
kuuluv talu on majanduslikult iseseisev ja tegutseb
FIE-na. Perepark on ettevõtjate vabatahtlik ühendus.
Osalejad rõhutavad, et algusest peale on ühistegevust
puudutavad reeglid olnud hästi paindlikud. Taludele
ei suruta midagi peale ja igaüks toimetab nii aktiivselt
või passiivselt kui parajasti suudab ja vajalikuks peab

Kuidas perepark alguse sai?
Metsamoori perepark kasvas välja Kaika kandi Maanaiste seltsist. Seltsi ristiisaks oli aga naiste enda arvates Antsla vallavanem Tiit Tõnts, kes aastal 1996.
aastal Kaika kandi aktiivsetele naistele sõnad peale
luges. “Naised, tehke ometi mingi selts, rahasid jagatakse. Kasvõi kuduge ja heegeldage”. Kaika kandi
naised ise ütlevad, kuna nende seas kudujaid ja heegeldajaid parajasti ei olnud, hakati tegelema oma kodukandi looduse tutvustamisega. Ja edukalt, nagu
11 aastat hiljem näha on.

Selts korraldas esimese üritusena ravimtaimede päeva. Ürituse toimumisest räägiti raadios, ilma et korraldajad seda oleksid palunud. Naised tunnistavad, et
selline reklaam ehmatas esialgu ära küll. Kokku tuli
umbes 200 ravimtaimede huvilist, kellele tutvustati
ravimtaimede kasutamist ja korjamist ning ühiselt
keedeti nõgesesuppi. See andis esimese väärtusliku
kogemuse, kuidas oma teadmisi ja oskusi suuremale
hulgale inimestele näidata ja välja pakkuda.

“Käbe perenaine” ja muud üritused
Edasi hakati korraldama “käbeda perenaise” üritusi
ja Kaika suvepäevi. Korraldati aktiivselt Kaika laat.
Tehti korda seltsihoone. Hakati korraldama linna koolilastele igal aastalõpul jõuluraja üritusi. Põhimõtteks
võeti linnalaste maale toomine ja neile huvitavate ja
uudsete tegevuste pakkumine. Seltsitegevus sai kiiresti hoo sisse ja kujunes kindel grupp naisi, kes tahtsid ja oskasid koos asju ära teha.
Üks osaleja: “seltsi üritustel oli hea see, et alati sai lapsed kaasa võtta ja neile oli samuti mingi tegevus välja
mõeldud”

Kuidas leiti “oma tee”?
Järgmine sihipärane samm oli ettevõtluskursuse korraldamine inimestele, kellel mõtetes mõni äriidee juba
küpsemas oli.
1999. aastal kutsus eestvedaja Irje Karjus ehk metsamoor, küla hakkajad naised kokku ja ütles, et hakkame
külastajatele näitama, millega taludes tegeletakse, istuge kodus ja oodake. Kui inimesed teie õuele tulevad,
siis rääkige ja näidake inimestele, kuidas te oma talutöid teete. Nii sündisid mesindustalu, suitsusauna talu
ja teisi talutegevusi näitavad keskused. Talude perenaistest ja peremeestest said giidid ja ekskursioonijuhid, kes busside ja autodega kohaletulnud (linna)inimestele talutöid ja tegemisi hakkasid tutvustama.

Metsamoori perepark
sai alguse Kaika kandi
maanaiste seltsist.
Seltsi ristiisaks
peavad naised ise
vallavanem Tiit Tõntsi

Käbeda perenaise
ürituste sari
tõmbas maanaiste seltsi
tegevuse käima

Alustati lastest.
Koolid olid kiired ja
tänulikud reageerijad
metsamoori perepargi
põnevatele üritustele
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Talutöö toimingute
näitamine ja sellest
rääkimine võimaldas
ka veidi tulu teenida

Maainimesed
jagunevad kahte leeri,
lehma- ja turismiusku
inimesteks

Samal aastal alustati kohe reklaamiga koolides. Alustati laste gruppidega. Koolid olid tänulikud ja kiired
reageerijad Metsamoori perepargi põnevatele ettevõtmistele.
Metsamoori perepargi liikmed sõlmisid kirjalikult
omavahelise koostöölepingu. Leping oli ilma notari
kinnituseta, lihtsalt dokument, milles oli kirjas kokkulepitud põhimõtted ühiseks tegevuseks.
Päris alguses oli väike segadus, kas arendada ühistegevust mittetulundusühingu, Kaika maanaiste seltsi
kaudu või ettevõtluse liini mööda. Kaika maanaiste
seltsi kirjutatud projektid ja uut laadi äritegevus veidi
segunesid. Kui inimesed nägid, et oma talutöö toimingute näitamine ja sellest rääkimine võimaldab ka
veidi tulu teenida, andis see inimestele uut innustust.
Alustamiseks oli vaja talude inimestele kahte liiki koolitust. Esmased teadmised äritegevusest ja arvepidamisest ning teiseks giidide koolitus. Teadmised ja
oskused, kuidas külastajatele oma tegevusest lihtsalt,
ladusalt ja arusaadavalt rääkida.
Eestvedaja, metsamoor Irje, ütleb ise, et mujalt (Tartust)
tulnuna oskas tema näha Kaika kandi ilu ja põnevaid
võimalusi rohkem kui kohalikud inimesed. Siis läksid
mõtted liikuma ja seltsiliikumisest kasvaski välja
Metsamoori perepark.

Ideede kogumine
Perepargi liikmete
ühistegevust
puudutavad reeglid on
algusest peale olnud
hästi paindlikud

Idee teha inimestele näitamiseks tuli mesinik Matil
nii, et üks kord kui külastajate grupp tuli, olid mesilased klaasverandale lahti pääsenud ja neid sai näha
ainult läbi akende. Mesinik Matil, klaasseintega taru
omanikul, on hea üldistus maainimeste kohta. Maainimesed jagunevat kahte leeri, lehma- ja turismiusku
inimesed. Hästi raske olevat lehmausku inimesest teha
turismiusklikke. Metsamoori perepargi hea kogemus
aga näitab, et see on täiesti võimalik.
Mati mesindustalu põnevus on klaasseintega mesilastaru, kus saab kahelt poolt korraga jälgida mesilaspere
igapäevaseid toimetamisi. Samal ajal kommenteerib
Mati kõiki mesilaste tegevusi ja teeb üksipulgi selgeks,
kuidas mesilane ennast ringitades suudab kaaslastele
selgeks tantsida, kus ilmakaares ja kui kaugel tarust

saab õitest mett koguda. Aastas külastab mesilastalu
umbes 1 500 uudistajat.

Perepargi majandustegevus
Metsamoori pereparki kuuluvate talude äritegevuseks
on oma tegevuse tutvustamine, sellest rääkimine ja
oma teadmiste jagamine.
Praegu tegutseb iga Metsamoori pereparki kuuluv talu füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) ja perepark ise
on ettevõtjate vabatahtlik ühendus. See tähendab,
et iga pereparki kuuluv talu on majanduslikult täiesti
iseseisev ja vastutab oma majandustegevuse eest ise.
Algusest peale on ühistegevust puudutavad reeglid
olnud hästi paindlikud. Perepargiga alustasid viis talu,
maksimaalselt oli perepargil 11 liiget ja hetkel on 10
liiget. Lisaks liikmetele on veel palju aktiivseid koostööpartnereid.
Kaudsete kulutuste kokkuhoiuks on Perepark püüdnud oma trükiste ja reklaamivoldikute jaoks saada
kaasrahastust projektide kaudu, mida on taotlenud
Piirialade ja Ääremaade Toetuse Agentuurist. Kokkuhoid on ka see, et Metsamoori perepargi väga huvitavat kodulehekülge hoiab käigus perepargi üks liige.
Reklaamile kulub raha iga aastaga üha vähem, sest
perepargi tuntus aina kasvab. Kuna Metsamoori perepark on põnev ja erandlik ettevõtmine, siis on perepargist olnud üsna palju juttu ka üleriigilises meedias.
Pereparki külastavad turistid registreeruvad metsamoori juures, kes koostab taludele külastusgraafikud.
Kui talud võtavad iseseisvalt külalisi vastu, annavad
nad sellest metsamoorile teada, et metsamoor saaks
külastusi graafikute tegemisel arvestada.
Ka külastuste eest tasumine toimub metsamoori kaudu. Perepargi liikmed on kokku leppinud, et iga perepargi liige maksab aastas ühiskassasse liikmemaksu minimaalselt 500 krooni või 10% teenitud kasumist. Ühiskassast kaetakse reklaami, trükiste, tellimuste ja ekskursioonide vastuvõtmine, osaline müügitöö,
kodulehekülje ülevalhoidmine ja muud perepargiga
seotud ühised kulutused.
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Tuleviku kavandamine
Metsamoori perepark on tüüpiline väikeettevõtlus
maal, mida alustati hästi ettevaatlikult ja suuremaid
riske vältides. Väikest viisi toimetades on lihtsam oma
erilisust hoida ja oma nägu säilitada. Suuremad riskid
kaasneksid eelkõige pangalaenuga. Samas kui turg
on ebakindel ja arusaamatu, siis ongi mõistlik suuremaid riske vältida ja alustada ettevaatlikumalt.
Kokkukuuluvustunnet hoiavad perepargi liikmed nii,
et igal aastal on Metsamoori pargi perepäev perepargi
liikmetele. Kõikide perepargi liikmestalude esindajad
käivad üheskoos kõik talud läbi. Iga talu näitab oma
uuendusi. Nii on kõikidel osalejatel selge vaade kogu
perepargi tegevusele.
Teine üritus, kus kõik osalejad kokku saavad, on igal
aastal novembrikuus toimuv hingede öö. See on avalik üritus, kus võivad osaleda kõik huvilised ja soovijad.
Kui on vaja teha kiireid otsuseid, siis selleks on metsamoori perepargil kolmest inimesest koosnev nõukoda.
Metsamoor ütleb, et kui on vaja midagi olulist otsustada, siis selleks istutakse kokku vastavalt vajadusele.
Eestvedaja ise arvab, et strateegiat näiteks viie aasta
peale teha ei saa. Kui paberi peal on võimalikud arengurajad kirjas, siis justkui ei julge enam teistmoodi
teha. Ei taha ennatlikult ühtegi mõtet paberile panna,
nii võid ennast kinni mõelda.

Kuidas olla edukas?
Eestvedaja, metsamoor Irje arvates on edu saavutamiseks tarvilik kolm olulist asja.
• On vaja väga häid spetsialiste, kes oma ala põhjalikult tunnevad ja oskavad midagi sellist, mida kusagil otse õppida pole võimalik. Muidugi peavad
need olema asjad, mis pakuvad huvi laiemale ringile.
• Usaldus tegijate vahel on hästi oluline. See võimaldab koostööd ja annab igale osalejale kindlustunde.
• Osalejad peavad omavahel pidevalt ja tihedasti
suhtlema. Kuna tegevused on ühised, peab kõiki
tekkinud probleeme ühiselt arutama.

Tähtis!
Mis intervjuude tegijate arvates Metsamoori perepargi inimestega suheldes välja koorusid.
• Kui inimesed on seltsides ja ühendustes varem
koos töötanud, tekib vastastikune usaldus. Tõsised
tegijad ja entusiastid kooruvad välja. Sedavõrd on
ühist äri alustada lihtsam, juba tekkinud usaldus
tuleb kaasa ka ühisesse äritegevusse.
• Oluliste asjade käima lükkamiseks on kaval mõte
alustada laste tegevuse korraldamisega. Näiteks
alustada lastelaagritest. Laste uudishimu ja entusiasm toob ka vanemad ja nende sõbrad kodudest
välja ja paneb kaasa tegutsema.
• Kui külades läheb äritegevus väikest viisi käima,
siis võib seltsi(de) tegevus veidi tahaplaanile jääda.
Seltsidele on raske uusi juhte ja eestvedajaid leida.
• Külaelu on raske käivitada piirkondades, kus on
palju “juurteta” inimesi, näiteks kolhooside ajal
teistest paikadest sisse toodud inimesi.
• Külaelu ei toimi hästi ka nendes külades, kus on
korruselamud. Individuaalelamutega külades lähevad asjad hoopis paremini käima.

Väikest viisi toimetades
ja suuri riske võtmata,
on lihtsam hoida
erilisust ja oma nägu

Metsamoori arvates on
eduks vaja kolme asja:
häid asjatundjaid,
usaldust tegijate vahel
ja omavahelist tihedat
suhtlemist
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Märjamaa Külavanemate Ühendus
Kuidas külavanemate ühendus sündis?
Märjamaa saab uhkust tunda nii oma suure pindala
kui tegusate külade üle. Kuid mida suuremal pindalal
ja mida aktiivsemad külad on ühel omavalitsusel, seda
rohkem suureneb vajadus ka pideva ja organiseeritud
koostöö järele. See ongi põhjus, miks Märjamaal loodi
Külavanemate ühendus.
Märjamaa vallale lisandus 2002. aastal Loodna vald
ning pindala suurenes niivõrd, et Märjamaast sai Eesti
suurima pindalaga vald.
Külavanemate ühenduse loomine ei olnud tol hetkel
uudne idee. Seda üritati teha ka enne seda, 1998.
aastal. Samal aastal sai alguse külavanemate valimine
ning ilmselgelt ei olnud aeg ühenduse loomiseks veel
küps. Seega tuli oodata.
Uuesti üritati 2003. aastal, ühel õppepäeval, kus probleem tõstatati. Külavanemate kogu eestvedaja Agu
Raadik kutsus külade esindajad eraldi saali ja rääkis,
et midagi tuleb ühiselt ette võtta. Tegemist on nii
suure vallaga ning ühes otsas ei teata, mida teises
otsas tehakse. Plaanist räägiti vallavalitsusele, kes
korraldas kokkusaamise ja nii tihedam koostöö arenema hakkaski.
Algselt loodi külavanemate kogu, kuhu olid kutsutud
Märjamaa piirkonna valitud külavanemad ja sädeinimesed. Selleks ajaks oli valitud umbes 14- 15 külavanemat. Kohale kutsuti ka vallavalitsuse ja volikogu
esindajad. Ühiselt otsustati, et kuna Märjamaa vald
on oma pindalalt suur, tuleks see jaotada väiksemateks regioonideks. Sellest tulenevalt ongi külavanemate kogu üles ehitatud piirkondlikul printsiibil. Esindajad tulevad juhatuses kokku, toovad informatsiooni
oma regioonist ja viivad sinna ka tagasi. Külavanemate kogus on 12 regiooni esindajat ja Raplamaa
Külade Liidu esindaja.
Algul tegutseti seltsinguna. Sõlmitud oli seltsinguleping, mille järgi oli kokku lepitud kohtuda korra

kvartalis. Tegelikkus kujunes selliseks, et kohtuti korra
kuus. Iga kord käis keegi valla juhtidest, ametnikest,
kelle vastutusalas peateema parasjagu oli, rääkimas
ja kaasa mõtlemas. Tutvustati probleeme, anti nõu,
vahetati kontakte jne. Kaks aastat tegutses külavanemate kogu sisuliselt juriidilise vormita. Vallavalitsus
küll tunnustas ja toetas, kuid juriidilise külje pealt ei
olnud ühendus võrdväärne partner. Et selleks saada,
moodustati MTÜ. Peale juriidilise vormi saamist, oli
esimeseks tulemuseks see, et ühenduse liige kutsuti
kultuurikomisjoni liikmeks. Sinnamaani oli ta lihtsalt
nõuandev hääl ning ei tohtinud otsuseid teha. Nüüd
sai ka hääleõiguse.

Märjamaa vald:
82 küla
3600 väljaspool alevit
elavat inimest
30 ametlikku
külavanemat
13 regiooni, mille
esindaja osaleb
ühenduse töös

Miks seda vaja oli?
Eesmärgid
Põhjused külavanemate kogu loomiseks olid:
• vajadus koostöö ja koordineeritud tegevuse järele. Külavanemate kogu täidab esindusorgani
rolli vastastikusel suhtlemisel kohaliku omavalitsusega,
• kommunikatsiooni tõhustamise vajadus küla ja
omavalitsuse vahel. Oluline on mõlemapoolne infovahetus külast valda ja vastupidi,
• külavanemate tunnustamine vajadus, et motiveerida tublisid eestvedajaid oma alustatud tegevusi jätkama. Nüüdseks on välja arendatud külavanema statuut, märk ja külavanemate tunnistus.
Külavanemale väljastatakse ka töötõend, mis näitab, et maine kujunduse ja külavanema rolli selgitamisega on tugevalt arendustööd tehtud.

Kuidas tegevus käima saadi?
Külavanemate kogu tegevuse vältel on tegutsetud
mitmel rindel, et oma külasid koos hoida ning üksteiselt õppida.
Selleks on arendatud küladevahelist koostööd. Ärganud külavanemaid tutvustatakse ürituste raames teiste ja kogenenumatega, mis võimaldab kontaktidel
tekkida ning soodustab üksteiselt õppimist.

Vald on suur ja kõik
ei lähe vallavanemal
nööpi keerutama,
vahelüli oli vaja!

Et olla vallavalitsusele
võrdväärne partner, on
teatud arengustaadiumis, kui ollakse
oma jätkusuutlikkust
piisavalt tõestatud,
vajalik juriidiline vorm
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Õppida saab nii oma
valla külavanemate kui
sõprusvalla külavanemate kogemustest.
Kui üksteisega
suhtlevad aktiivselt
külad, tihenevad suhted
ka omavalitsuste vahel

Teisalt käiakse ühiselt hankimas kogemusi ja uusi
mõtteid Kehtna valla külavanematelt. Korraldatud on
kohtumisi ning õppereise. Koostööd iseloomustab külalt külale ja vallalt-vallale kogemustevahetus. Kehtnas
on valla poolt määratud külavanemad ning see tihendab kontakte ka omavalitsuste vahel. Kokkusaamisi
korraldatakse vähemalt kaks korda aastas. Talvel klubiõhtu eeskavaga ja suvel õppereis.
Tihendamaks kontakte piirkondade vahel, peetakse
igal suvel külavanemate ühenduse koosolekud erinevates kohtades. Selle vajaduse tingis samuti vähene
teadlikkus lähipiirkondadest.

Külavanema roll
“Kui näiteks peaks
olema selline juhus, et
metsa varastatakse, ei
kahtle keegi, et
külavanem läheb,
näitab oma töötõendit
ning võib selle peale
kurja häält teha!”

Märjamaa piirkonnas nähakse külavanemat kui ametikandjat ja aunimetust. Sellele annavad tunnistust
töötõend, tunnistus ning märk, olemas on ka statuut.
Omavalitsuse poolelt vaadatuna, nähakse külavanemat tugeva partnerina, kes kannab edasi elustiili ja
hoiakut. Sädeinimesi peetakse justkui eelnevaks, ettevalmistavaks etapiks.

Omavalitsuse toetus ühendustele
Omavalitsuse toetus külavanemate ühendusele on olnud nii moraalne kui materiaalne.
• Omavalitsuse poolt on võimaldatud ruumide kasutused ilma rendita, materjalide kasutused ja külaliikumine on määratud ka ühe ametniku tööülesannetesse.
• Omavalitsus on usaldanud külade realt toetuste
jagamise külavanemate ühendusele. Ühenduse juhatusele esitatakse taotlused ning vastavalt sellele otsustatakse raha jagamine ning haldamine.
Taotlused vaadatakse läbi, selekteeritakse ja tehakse taotlejale ettepanekuid.
Investeeringute valdkonda ühendus ei kontrolli, tegeletakse siiski “pehmemate” tegevustega. Möödunud
aastal jagati ära 108 000 krooni, kuid küladele eraldatav summa on üle 200 000 (eraldi ridadelt saavad
ühendused rahastust).

Oluline ühenduste ja omavalitsuste koostöös
Hea koostöö tekkimisele on palju kaasa aidanud valla
positiivne suhtumine ning kindlasti valla ametnik, kellel on võimalik oma tööülesannete raames tegeleda
ka külavanemate ühendusega.
Väga oluline on enne sisuka koostöö juurde asumist
mõelda mõningatele aspektidele.
• Mõelda ja otsustada, kas on vajadus ühenduse
järgi või mitte? Märjamaa külavanemate ühenduse puhul on algatus tulnud alt poolt üles poole.
Intervjueeritavad olid seisukohal, et vallavalitsuse
initsiatiivil ei saa sellist ühendust moodustada,
kohapealne aktiiv peab olema valmis ning selleks
peab reaalne mitte esilekutsutud vajadus mõlema
poole jaoks olemas olema.
• Kui ühendus on loodud, on oluline kujundada
initsiatiivgrupp, mis läheneks kogu tegevusele
terviklikult ning jälgiks, et kedagi ei jäetaks kõrvale.
• Omavalitsusega läbi rääkida, arutada, et ka
nemad saaksid aru, milleks seda luuakse. Oluline
on juba alguses kaasata osapooli ning asuda ühiselt üksteise ootusi, võimalusi kaardistama
• Omavalitsusega suhtlemisel tuleb tagada sõltumatus. See garanteerib, et võimu vahetudes ei
teki olulisi muutusi.
• Kunagi ei maksa üle organiseerida. Omavalitsuse
poolelt on oluline aidata, kuid mitte liigselt sekkuda.
• Rollide määratlemisel tuleb silmas pidada, kes
millega aidata saab.

Ideid ja huvitavaid mõtteid ürituste korraldamiseks
Märjamaalt
• Aktiivsed inimesed ning eestvedajad on enamasti
ühed ja samad ning tihtipeale kipub vaim väsima.
Selleks on Märjamaa aktiivsed eestvedajad korraldanud väljasõite. Koos Kehtna vallaga on käidud
külaeluga teistes maakondades tutvumas ja kogemusi vahetamast. Peale seda on lihtsam jälle värskema energiaga oma toimetuste juurde asuda.
• Kiirkoolitus külavanematele teemal Kuidas kiiresti
kriisiolukordades tegutseda? (Politsei ja pääste-
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teenistus). Külavanem kui oma piirkonna kontakt
ja abi igasugustes olukordades.
• Märkimisväärne ja oluline üritus on külaliikumise tänupäev. 2007. aastal peeti seda juba neljandat aastat. Kui esimesel aastal esitati tänamiseks üks inimene, siis 2007. aastal oli tänukirja saajaid juba 27.

Takistused
Märjamaa külavanemate ühendus on silmitsi seisnud/
seismas ka mitmete erinevate takistustega külaelu
edendamise ja kootöö tegemise juures:
- majandite keskused on probleemsemad piirkonnad, nendesse suurküladesse on keeruline eestvedajaid leida,
- probleemiks on ka see, et vahel ei saa foorumit
kokku, et hääletusi läbi viia. Selleks plaanitakse
lähiajal vähendada inimeste arvu, jagada piirkonnad teisiti ära, et arv ei oleks nii suur ja inimesed
juhatuse koosolekuks saaks ikka kokku,
- järelkasvu pole,
- teavitustööd on viimasel ajal vähe tehtud. Algusaastatel tehti seda rohkem, kirjutati kohalikku lehte jne. Praegu on kohalik ajakirjanik partneriks ja
kirjutab ise.

Kuhu edasi?
Märjamaa külavanemate ühendus on näide külavanemate-põhisest koostööst valla tasandil. Külavanema
institutsioonile on välja kujunenud kindlad ülesanded
ja funktsioon ning külavanem tähendab staatust.
Konkreetsem ja ühtsem külavanema rolli mõistmine
on suurendanud usaldust ka omavalitsuse silmis ning
veendudes, et külavanemad ei ole vaid formaalsus,
on tekkinud hea alus ka koostööks. Ühenduse vajalikkust tajutakse mõlemal poolel ja seesugune kooskäimine sellisel kujul on end seni kahtlemata õigustanud.

“Tegelikult tuleks
tagasi liikuda.
Oleme ulja sammuga
edasi liikunud. Suuname
auru hästi laiali.
Ühenduse töö toetub
kahele-kolmele
eesvedajale. Rollid on
tegelikult jaotamata.
Võib-olla on vaja ka
liikmeid vahetada.
Noorendamiskuuri tuleb
teha. Koguaeg ei ole
vaja edasi tormata,
uusi ideid genereerida.
Jooksukiirus on erinev.
Peame tegelema
tagalaga!”

Vallavanema seisukoht:
kui küla on tegus ja
elujõuline ja kui ta
näitab, et toob raha
sisse, siis me toetame
kas eelarverea pealt, mis
on küladele ette nähtud
või reservfondist
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Võru Maaelu Ümarlaud
“Iga kuu ühel reedel
käisime koos.
Et ennast õigustada,
tehti teavitustööd
valdades, tutvustati
organisatsoone.
Tagasiside on positiivne.
Võtsime meiliaadressid
ja hakkasime inimestele
infot saatma. Peale
visioonikonverentsi
võtsime kokku ja saime
veeprobleemi
põhilisemaks, millega
nüüd tegeletakse.”

Eestvõtmine mitte
juhtimine

Kuidas idee sündis ja asi alguse sai?
2005. aastal, tegi Kodukant Võrumaa ettepaneku erinevate maaelu arenguga seotud organisatsioonidega
kokku saada ning infot vahetada. Üksteise tegemistest
ei teatud kuigi palju ning tekkis vajadus luua laiemapõhjalisem arutelu ühistel maaelu arengut puudutavatel teemadel. Istuti maha ja hakati probleeme
kaardistama ning arutama. Koguneti esmaste partneritega (ETNA, Talupidajate Liit, Tootjate Liit ja Võrumaa
Omavalitsuste Liit, Võru Maavalitsus, Kodukant Võrumaa, Riigikogu liige).
Kõigepealt alustati sellest, et iga organisatsioon tutvustas oma tegemisi maaelu suunal, et rohkem teada
saada teiste tegemistest ja toimetamistest. Teise olulise tegevusena sõnastati ka kõige olulisemad maaelu
probleemid ning nopiti välja kõige kiiremini lahendust
vajavad probleemid. Kõige esmase vajadusena selgus,
et on vaja hakata läbi rääkima, mis kuskil toimub,
mis on plaanis, millised on võimalused ja kuidas üheskoos probleemidele lahendusi leida.
Edasiste kohtumistega hakati inimesi juurde kutsuma.
Tekkis vajadus erinevate esinejate järele, kes on teatud
valdkondades otsustajad. Mõte oli kaasata ka Võrumaalt valitud Riigikogu saadikud. Eestvedajate arvates
on just nemad need, kes peaksid aitama kaasa probleemide ja ideede jõudmisel otsustajateni.
Huvitunute ring oli koondunud ning arutelud ja kokkusaamised hakkasid regulaarselt toimuma.

Maaelu ümarlaua rollid:
I häälekandja
Maaelu ümarlaua üks rollidest on läbi Võrumaa saadikute Riigikogus edastada maakonna probleeme riigi
tasandile. Oma organisatsiooni puudutavate teemadega teeb tööd teeb iga organisatsioon oma liikmetega. Probleemidest teavitada ja otsuseid mõjutada,
mis on ühised maaelu arenguga tegelevatele organisatsioonidele Võrumaal on Maaelu Ümarlaua roll.

II infovahetus
See tähendab, et erinevad maaelu arenguga seotud
organisatsioonid vahetavad infot ning planeerivad
koos maaelu arengut. Varasemalt ei kooskõlastatud
tegevusi ning seega esines palju dubleerimist. Ümarlaud koondas maaeluga seotud organisatsioonid ning
alustas 2006. a piirkondlike infopäevade korraldamist.
Infopäevadel tutvustati oma tegemisi ning kuulajatel
oli võimalik arvamust avaldada maaelu arengu osas.
Tänu infopäevadele parenes maapiirkonnas elavate
inimeste arusaam erinevate maaelu arenguga seotud
organisatsioonide tegevustest ning ka ümarlaua rolli
hakati paremini mõistma.
III sisuliste küsimuste läbiarutamine
Ümarlaual arutletakse neid valupunkte ja küsimus,
kus on vaja võimalikult laiapõhjalist seltskonda. Näiteks veeprobleem, millele lahendust otsima hakati.
Oli ühine nägemus, vajadus ja ühisosa, mille eest erinevate sihtrühmadega tegelevad organisatsioonid
ühiselt seista võiksid.

Kuidas asi käima saadi?
Esmalt planeeriti ümarlaua vedamine “külakorda”
(teatud perioodi üks organisatsioon, siis jälle teine),
kuid hiljem jäi Võru Maavalitsus selle eestvedajaks.
See tõi endaga kaasa süsteemsema tegevuse. Väiksemad organisatsioonid on sageli projektidega väga
hõivatud ning ei leia piisavalt ajaressurssi, et tegeleda
ümarlaua juhtimisega. Maavalitsuse spetsialistidel on
igakülgne huvi tagada maaelu jätkusuutlik ja tasakaalustatud areng. Maaelu Ümarlaua töös hoidmune
võimaldab aga tekitada usaldusväärseid partnereid,
kellega maaelu probleeme ja arenguvisioone arutada.
Maaelu ümaralaua kooskäimine toimub vastavalt vajadusele aga vähemalt kord kuus. Kuna tegemist on
vabatahtliku koostöövormiga on ümarlaud avatud
kõigile, kes soovivad maaelu osas sõna sekka öelda.
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Tänaseks on ümarlaua tegemistesse kaasatud
• Avaliku sektori käepikendustena: Maavalitsus ja
omavalitsuste liit ning kohalikud riigikogu saadikud, kes osalevad võimaluse korral samuti.
• Ühenduste esindajatena: Taluliit, ETNA, Kodukant,
Siksali Arenduskeskus, Tootjate Liit, Võru Instituut
ning Vastseliina Külade Ühendus (kui ainuke külade valla-ülene katusorganisatsioon Võrumaal).
• Ettevõtjad on kaasatud läbi Tootjate Liidu ja EAS- i.

Tegevus
Ümarlaua tegevus hõlmab üle-maakondlike probleeme ja projekte.
Senini on ühiselt ette võetud
• Väikeinfrastruktuuriprogramm. Idee otse ümarlauast ja selle tulemusena käivitati pilootprojektina
Võrumaa Hajaasustuse Veeprogramm, mis käivitus
2007. aasta kevadel.
• Omavalitsustes toimusid 2006. aastal maaelu
edendavate organisatsioonide tutvustamine. Külastati ühtekokku 5 piirkonda, kuhu tulid külade
esindajad, omavalitsuste juhid. Kõikidel üritustel
osales vähemalt 20 inimest .
• Võrumaa Visiooni Konverentsi korraldamine, kus
käsitleti ühe temaatikana ka maaelu ning koostati visioonid.

Kommunikatsioon
Side ajakirjandusega on Ümarlaual olnud algusest
peale hea. See on tekitanud ideede arengu ka ümarlauast sõltumatult ja probleemide lisalahenduste
leidmiseks tuleb mõtteid juurde ka väljapoolt ümarlauda. Ajakirjandus on avaldanud kahtlemata toetavat mõju ja aktiivne osalemine ümarlaudadel on selle
üheks eeliseks.

Tähtis ühenduste ja omavalitsuste koostöös
Eeldused, et selline ümarlaud saaks tekkida:
• koostöövalmidus,
• ühised eesmärgid, ühisosa (Võrumaa näitel veeprogramm),
• eestvedamise pool tuleb välja selgitada,
• tegevus peab olema aktiivne, muidu ei ole millestki
laua taga rääkida!

• kopeerida kindlasti ei saa. Kohapealne vajadus
peab selleks olemas olema,
• keskenduma peab kindlatele probleemidele, mille
lahendamist hakatakse üritama.

Takistused
Alguses ilmnes kriitikat ümarlaua tegevuse osas seoses segadusega, erinevate organisatsiooni eesmärkidega. Inimeste jaoks oli segane, mida otsustatakse
ja mis muutub, mis on väljund ja põhjus, mille pärast
koos käiakse ja tavapäraselt eraldi oma asja ei aja.
Alguses oli see segane tegelikult ka tegijatele endile.
Peale infopäevi omavalitsustes olukord selgines.

Kuhu edasi?
Osalejad ümarlaual leiavad, et oluline on omavahel
rohkem kokku leppida protseduuri reegleid (kui tihti
koos käia jne). Järjepidevus on natuke kaduma läinud
ja selles osas tuleb tööd jätkata, veidi värskendust luua.
Maaelu ümarlaua jaoks on jõudnud kätte see faas,
kus tuleb näidata tulemusi. Teavitustööd on tehtud
ja organisatsiooni toimimise põhimõtted on selgeks
saanud. Koostöö toimib igas suunas, see tähendab,
et tuntakse ja usaldatakse, osaletakse ja tulemused
pannakse tööle. Tuleb jätkata, “Olukord maal ei ole
ühest-kahest põhjusest kujunenud. Kuna põhjuste
kompleks on lai, siis üks regulatsioon ei suuda seda
muuta. Alguses peab panustama infrastruktuuri, et
inimene hakkaks ise hakkama saama. Kui keskkond
on loodud, siis inimene saab ise hakkama, “märkis
Anti Allas. “Riigil on vajalik, et kuskil oleks väike puhver, kus ei oleks projektipõhine raha. Peab otsima kohta, kus tunnid ei tule graafikusse kanda, kus keegi
võtaks teha,” põhjendab organisatsiooni juhirolli sattumist Maavalitsuse kätte Anti.
Võru Maaelu Ümarlaual on oluline funktsioon eelkõige informatsiooni vahetamiseks ja kommunikatsiooni tõhustamiseks. Seda nii horisontaalselt kui
vertikaalselt. Ühtepidi arutavad maaelu edendajad
omavahel üksteise tegemistest ja selgitavad välja seda
ühisosa, mille nimel koos töötada. Teiselt poolt jälle
on ümarlaud osalevate organisatsioonide tõttu tugev
esindus ettepanekute ja otsuste survestamiseks riigi
tasandile.

“Algul ma arvasin, et
meil hakkavad tulema
vinged europrojektid.
Kuid see organiseerumine on olnud pigem
mitteformaalne ja ideed
on seisnenud erinevate
sektorite probleemide
lahenduste välja
veeretamises.
See toimib ning on
mõistlik selle
organisatsiooni jaoks.”

Kodustatud ajakirjanikside ümarlaua ja
kogukonna vahel, mis
on tekitanud arutelu ka
ümarlauast sõltumatult!

Koos otsimine
on palju lihtsam!
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Koostöö tugevdamine Vigala vallas
Urmo Kübar, Eha Paas

2007. aasta esimesel poolaastal aitas Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) BAPPi toetusel
Raplamaal Vigala vallas läbi viia projekti, mille otsene
eesmärk oli luua püsiv ja tulemuslik koostöövorm kohaliku omavalitsuse ning kohalike ühenduste ja külade vahel. Teine eesmärk oli saada kogemusi sellise
koostöö loomisest, mida seejärel saaks kasutada ka
teistes valdades-linnades.

Kuidas kõik algas?
EMSLi töö on pühendatud kodanikuühiskonna tugevdamisele Eestis. Oleme seejuures keskendunud kahele
suunale: esiteks, soodsa ja toetava tegevuskeskkonna
arendamine ühendustele, seda eelkõige suhetes avaliku võimuga, ja teiseks ühenduste suutlikkuse suurendamisele sellest keskkonnast tulenevate võimaluste
kasutamisel. Üle-eestilise katusorganisatsioonina oleme seni avaliku võimu poolt töötanud peamiselt ministeeriumidega, aga ka Riigikoguga. Samas tegutseb
lõviosa vabaühendusi Eestis kohalikul tasandil ning
nende peamine partner on kohalik omavalitsus. On
selge, et probleemid ja võimalused on siin sageli teised kui üleriigilisel tasandil.
2006. aasta kevadel ja sügisel viis EMSL läbi kolm regionaalset seminari valla- ja linnajuhtidele, kus arutati
kohaliku omavalitsuse võimalusi kodanikualgatuse ja
-ühenduste tugevdamiseks. Selle käigus küpses mõte
pikemast tegevusest ühe omavalitsuse territooriumil
reaalseid probleeme lahendada aidates. Sügisel hakkasime otsima selleks sobivat kohta. Seadsime kaks
eeldust: otsisime kohta, kus koostöö praegu soovitud
kujul ei toimu ja selle puudumist peetakse probleemiks. Väline abi pole vajalik, kui koostöö juba hästi
toimib, ning poleks võimalik, kui koostööks puudub
kohapealne tahe.
Sobiva koha leidsime Vigala vallas. 27 küla ja umbes
1 600 elanikuga vald paistab esmapilgul üsna Eesti
“keskmisena” ei märkimisväärset jõukust ega vilet-

sust, ei silmapaistvat koostööd ega lahendamatuid
vastuolusid. Suhted külade ja ühenduste ning omavalitsuse vahel jätsid soovida mõlema poole hinnangul. Kuigi valla eelarvest toetati mitmeid ühenduste
projekte, eriti kultuuri alal, tõdeti vallavalitsuses, et
rahva aktiivsus on väiksem kui nad seda näha sooviks.
Tihti ei paistnud ühenduste soovid vallale ka kuigi
läbimõeldud – “Ei keskenduta tulemustele, vaid asjadele ja objektidele. Tulemuseks peetakse millegi soetamist, mitte aga, kuidas seda kasutama hakatakse
või miks see vajalik on.”Kui valla eelarve koostamisel
protestiti, et külaelu arendamiseks on seal liiga vähe
raha, jäi lõpuks osa sellestki kasutamata taotlejate
puudumisel. Et vallavalitsusel endal tööjõudu napib,
näinuks nad oma rolli rohkem kodanike algatatud
tegevuste rahastajana, samuti oodatuks enam infot
küladest probleemidest ja lahendusettepanekuid –
kuid takistuseks olevat just inimeste passiivsus.
Ühenduste poole pealt nähti probleemi jälle selles,
et vallavalitsus ei tule nendega suhtlema ning probleemide ja lahendusvõimaluste üle arutlema. “Omavalitsus peaks tegema esimese sammu, tundma huvi,
sest inimesed ise on tagasihoidlikud, neid peaks tagant torkima. Koolis ei saa ju ka õpetaja suhtuda nii,
et kui õpilased ise midagi välja ei paku, siis istugu
niisama.” Heideti ette, et vald ei mõista ühenduste
tegevust, sisulise koostöö asemel keskendub tehnilistele detailidele eelarve täitmisel. Sooviti, et vallas oleks
töötaja, kelle ülesanne oleks ühendustega suhtlemine
ja nende abistamine, samuti et toimuksid regulaarsed
kohtumised omavalitsuse ja külade esindajate vahel.

Mida me tegime?
Meie jaoks oli algusest peale selge, et EMSLi roll
protsessis saab olla osapoolte lähenemist toetav,
innustav ja nõustav, aktiivses rollis peavad püsivate
tulemuste saavutamiseks olema aga kohalikud inimesed ise. Nõnda pühendasime esimesed kaks kuud

Koostöö
algab inimestest

Koostöö loomine
vajab aega
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Koostöö aluseks
on huvirühmade
vajaduste tundmine

Koostöö loomiseks
ja hoidmiseks
peab vald panustama

kohtumistele, arupidamistele, plaanide tegemisele.
Ühel sellisel kohtumisel käisidki Vigala külade esindajad välja ettepaneku alustada tööd sellest, et külad
omavahel ja vallavalitsus üksteist tundma õpiksid.
Viiel laupäeval sõitsime koos külainimeste ja vallajuhtidega Vigala külad läbi. Külade esindajad jagasid
omavahel ülesanded ära – igal sõidul olid vastutajad,
kes koostasid marsruudi, leppisid kokku peatuspaigad
ja leppisid kohtumised kokku. Alati oli bussis oma 30
huvilist – kel ühel korral külas käidi, need olid järgmisel
nädalavahetusel juba ise külastajad. Ragistasime võsades, vanades majades, käisime ettevõtetes ja külaaktivistide pool. Igas paigas oli kellelgi midagi meenutada, mõni huvitav lugu rääkida.
Ning kohe hakkasid sündima ka uued plaanid. Kui
võtaks selle võsa maha ja teeks siia kelgumäe? Siia
võiks rajada laudtee matkajatele ja ujumiskoha?
Paneks siia üles viidad? Hakkaks tegema koostööd
turismitalude vahel? Kaasaks Vigalas suvekodusid
omavaid tuntud tegelasi? Ideed arutati iga bussireisi
järel läbi teelauas ja pandi kirja uude külablogisse
http://vigala.ngo.ee.
Mõni asi muutuski kohe. Kui kurdeti info halva leviku
üle, otsustas vallavalitsus hakata valla lehte kõigile
peredele tasuta postitama. Lihtne idee, kuid seni polnud vajadus lihtsalt jutuks tulnud. Senistele sädeinimestele lisandus tutvumiskäikude järgi uusi “sütitatuid”.
Veel olulisem oli aga, et külade eestvedajad ja vallavalitsus said ümberringi toimuvast pildi, mõistsid paremini teise poole ootuseid ning hakkasid omavahel
infot vahetama. Näiliselt ei olnudki veel millegi suurega pihta hakatud, ometi oli see etapp hädavajalik
edasiseks koostööks pinna loomiseks.
Kevadel jätkasime siit külaesindajate koolitustega,
loomaks hästitoimivat meeskonda. Arutati ja õpiti,
kuidas infot vahetada, organiseeruda, külaelu eest
vedada ja inimesi kaasa haarata. Nõuandjaid kutsuti
nii kohapeale rääkima kui ka käidi ise kogemusi hankimas naabruses Läänemaal asuvas Ridala vallas.
Lisaks ühistele koosistumistele tehti koosolekuid ka
külades eraldi.

Juuniks jõuti külade ümarlaua moodustamiseni, mille
eesmärkideks on külade omavahelise ning valla ja
külade koostöö edasiviimine, probleemide ja lahenduste väljatoomine ning veel “magavate” külade äratamine ja aitamine. Esialgu kuulub ümarlauda 12 küla
esindajad 27st – suur edasiminek võrreldes projekti
algusega, kui oma esindajad olid olemas vaid kolmel
külal.
Selles etapis astus EMSL pidevast kohalolekust kõrvale
ning ootuspäraselt jäi suvel ka ümarlaua tegevus inimeste puhkuste ja koduste tööde kõrval tagaplaanile.
Seevastu sügisel jätkus töö uute külade kaasamise
ning volikoguga koostöömehhanismide kokkuleppimisega.

Õppetunnid ja soovitused
Ükskõik, missugust mudelit soovitakse koostööks rakendada, tuleb alustada inimestest ja organisatsioonidest, kes koostööd tegema peaksid – koostöö
eelduseks on teineteise tundmine ja usaldamine.
Osapoolte kaardistamine, mõeldes seejuures võimalikult laialt – kes on need, kellest koostöö edukus sõltub ja kuidas? Kes on võtmeisikud ja kuidas nendeni
jõuda?
Ootuste fikseerimine koostöö suhtes. Sageli kiputakse
põhjendamatult eeldama, et teine pool näeb olukorda samamoodi kui meie, Vigala kogemus aga tõi välja
olulised erinevused külade ja vallavalitsuse esindajate
vaatenurkades. Kasuks võib siin tulla kolmanda, neutraalse osapoole kaasamine, kes viiks läbi intervjuusid
ja küsitlusi.
Omavaheline tutvumine ja usaldava suhtumise loomine, näiteks läbi õppereiside küladesse või teiste
huvitavate ühistegevuste ja kohtumiste. Vigala kogemus näitas, et paljud külainimesed ei tundnud valla
töötajaid ning omakorda mõlemaile olid tutvumisreisid sageli esimeseks külastuseks kohalikesse ettevõtetesse. Nende käigus “avastati” ka palju uusi
inimesi.
Koostööd ei saa luua vastu tahtmist ega üleöö, see
areneb läbi aja ning kiireid tulemusi ei maksa loota.
Kõigepealt peavad inimesed enda jaoks selgeks mõt-
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lema, milleks seda vaja on. Seejärel peavad nad saama
aega, et uue mõttega kohaneda, õppida väljendama
oma arvamust, omavahel tutvuda ja usaldust luua.
Tärganud huvi võib ka raugeda. Peab ikka uuesti kutsuma, soodustama, toetama, ergutama, motiveerima, veenma.
Koostöö käivitamiseks tuleb varuda kindlasti vähemalt
aasta, selle arenemine soovitud stabiilsuseni võib aga
võtta mitu järjestikust tööaastat. Oluline on ka ajastamine: külakogukonnad on valmis sisulisi arutelusid,
koolitusi tegema pigem talveperioodil, kevadel-suvel
ollakse pigem seotud teiste tegemistega.
Erinevate vajadustega huvigruppide loetelu võib olla
väga pikk: mehed, naised, lapsed, tööealised, pensionärid, õppivad noored, mujal tööl käijad, töötud, ettevõtjad, kohapeal elavad ja mitteelavad maaomanikud,
suured pered, endised tuntud valla elanikud, suveelanikud, jne. Kõik neist ei ole aktiivsed ega teavita
teisi oma huvidest ja vajadustest. See ei tähenda, et
neid võiks koostööst kõrvale jätta. Kõige lihtsam on
nendeni jõuda läbi külade esindajate ja ühenduste,
minnes ise nende juurde.
Mida erinevamad inimesed on kaasatud, seda enam
lisandub erinevaid vaatenurki ja ilmneb asjaolusid,
mis kõigile ei pruugigi teada olla. Samuti saab võimalikult erinevaid huvigruppe kaasates ennetada
vaidluste tekkimist pärast otsuse langetamist, sest erinevad arusaamad on ära kuulatud.
Oluline on siin nii inim- kui raharessurss. Heaks ja selgeks lahenduseks on kogukondade ja kodanikuühendustega tegelemise (nõustamine, toetamine) määratlemine konkreetse vallaametniku tööks. Kindlasti peab
see inimene käima ise külades ja ühenduste juures,
mitte ootama, et need tema juurde vallamajja tuleksid. Üheks tema töö eesmärgiks peaks olema ka nö.
magavate külade äratamine. Ilma välise ergutuseta
võib see muidu venida väga kaugele tulevikku, mis
aga võib tähendada soovimatuid probleeme ja väljarännet. Seetõttu peaks sellistele küladele ja neis liidrite
leidmisele ja toetamisele pöörama erilist tähelepanu.

Informatsiooni kättesaadavus on oluline eeldus osapoolte vaheliseks mõistmiseks. Piirduda ei tohiks aga
pelgalt info avaldamisega, vaid aktiivselt tegutsema
selle nimel, et see ka osapoolteni jõuaks ning nad
seda kasutaks. Näiteks kuidas toimib valla leht ja kodulehekülg – kas need jõuavad sihtgruppideni, kas
need sisaldavad neile olulist infot arusaadavas sõnastuses? Kiireimaks ja tõhusamaiks info levitamise võimaluseks on e-posti listid, kui sihtgrupid kasutavad
Internetti. Vigala projekti käigus loodi valla lehte külade rubriik, hakati seda tasuta kõigile elanikele postitama, samuti loodi külaesindajate e-posti list, kes selle
kaudu laekuvat olulist infot ka Interneti-ühenduseta
külaelanikele vahendavad.
Tutvumise faasis võib alustada lihtsamate ja vähem
konfliktsete teemadega, kuid kui tegelikult olulised
probleemid on keerulised, ei tohi ka neid vältida, vastasel korral kaob usaldus ja osalemise-motivatsioon
kiiresti. Oluline on küsida ennetavalt inimeste ettepanekuid, anda jooksvalt tagasisidet, mis on neist saanud ning põhjendada ka ebameeldivaid otsuseid. Inimesed on valmis aktsepteerima teisi lahendusi, kuid
selle eeldus on avatud ja avameelne suhtlemine.
Selge koostöövorm aitab kaasa paremale arusaamisele ja vältida põhjendamatuid ootusi. Milline on just
sobivaim koostöövorm või -vormid konkreetses omavalitsuses, tuleb kohapeal kokku leppida, sest mis toimib hästi ühes kohas, ei pruugi olla sobiv teises.
Võimalikud koostöövormid on näiteks külavanemate
ja/või vabaühenduste ning valla ümarlaud, volikogu
regulaarsed avalikud kuulamised ja avatud koosolekud, projekti- või teenusepõhine koostöö (küladest
algatatud projektide/teenuste rahastamine), KOV-i
eest veetav koostöö (koostööd ja kaasamist koordineerib konkreetne vallaametnik), koostöö läbi poliitilise initsiatiivi (külaesindajad osalevad kohalikel
valimistel ja realiseerivad oma eesmärke volikogus
tegutsedes), koostöö läbi ettevõtluskettide ja -võrgustike jne. Siin nimetatud pole muidugi üksteist
välistavad, vaid mõistlik ongi neid omavahel kombineerida, saavutamaks suurimat avatust ja tulemuslikkust.

Koostöö nõuab
läbimõeldud
kommunikatsiooni

Koostöö ei saa seisneda
pelgalt jutu puhumises

Koostöö vajab
läbimõeldud vormi
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Kokkuvõte
Kuus erinevat valda ja igas vallas oma edulugu. Iga
edulugu on huvipakkuv ja järgimist väärt. Kindlasti
ei ole võimalik kirjeldatud edulugudes näpuga järge
vedada ja kõike täpselt järele teha. Mõistlik oleks
alustada sellest, et oma valla sädeinimesed ja ühenduste esindajad ühise laua taha kutsuda. Seejärel mõttega teiste edulood läbi lugeda ja enesekriitiliselt
küsida kaks küsimust. Kas meie valla ühendustel on
oma ümarlauda vaja ja teiseks, kas igaüks kes praegu
laua taga, on valmis omalt poolt ümarlaua käimalükkamiseks ja käigushoidmiseks panustama. Kui
enamikule valla aktiivsetele tegijatele tundub, et ühist
tegevust on kindlasti vaja, siis võib hakata ümarlaua
loomiseks sihte seadma.
Järgmine käik peab kindlasti olema vallajuhtide suunal. Kohtuda tuleks igal juhul vallavanemaga ja volikogu esimehega. Neile teada anda, et valla ühendustel on jõudu ja pealehakkamist ühiseks tegutsemiseks.
Seejärel peab andma vallavanemale ja volikogu esimehele veidi aega asja üle järelemõtlemiseks ja oma
kaaskondlastega arupidamiseks. Kui vallast tuleb huvi
ja kaasamõtlemine, võib julgemalt edasi tegutseda
ja loota valla toetusele ka edaspidi.
Hea mõte on kohe kaasata ka mõni inimene valla ajalehe juurest. Tema abiga kirjutada väike artiklikene
valla lehele ja valla inimestele teada anda, et ühendustel on mõte ümarlaud teha, et valla tegevust senisest enam rohujuure tasandilt mõjutada. Kindlasti
tuleb artiklis öelda, et see mõte on valla juhtidele
edasi antud ja nüüd oodatakse, kuidas valla juhid
asjasse suhtuvad. Hea kui inimesed teavad, et algatus
tuli ühendustelt ja nüüd sõltub valla juhtidest, kas
nad ühenduste algatust oskavad hinnata. Väike
informeeriv artikkel valla lehes on oluline seetõttu,
et asja avalikustamine tekitab kaudse kontrolli valla
juhtkonnale. Vallajuhid teavad, et lehe kaudu on kõikidele valla inimestele asjast teada antud.
Oleme parimate praktikate näidetesse valinud erinevaid juhtumeid, et näidata kui mitmekesine võib olla

ühenduste või külavanemate koostöö. Parimate praktikate kogumiku ettevalmistamisel tegime süvaintervjuusid ühenduste eestvedajatega ja külavanematega.
Samuti valla juhtidega ja volikogude liikmetega.
Püüdsime edulugude lahtiseletamisel näidata hästi
erinevaid seisukohti. Kuidas hindavad koostööd ja sellest sündivat kasu ühenduste inimesed ise, külavanemad, kelle staatus on täna Eestis veidi segane ja vallajuhid ise.
Kaks näidet oli ühenduste koostööst, mis viisid ümarlaudade ja valla juhtide heatasemelise koostööni.
Need kaks näidet olid Karksi valla ühenduste ümarlaud ja Ridala valla maaelu ümarlaud. Mõlemad ümarlauad on tugevatel alustel ja hästi toimivad. Valla juhid
aktsepteerivad ümarlaudade tegevust väga ja peatähtis, valla juhid usaldavad oma valla ühendusi. Järgmiseks sammuks on valla juhtide arvates mõningate
avalike teenuste tellimine kohalikelt ühendustelt.
Üks näide oli külavanemate aktiivsest koostööst. Näitena on kogumikus Märjamaa valla külavanemate kogu tekkelugu ja tegevus. Külavanema staatus on täna
Eesti seadusandlikus paketis täpselt ja selgelt määratlemata. Seepärast on ebamäärane ka külavanema roll
külaelu edendajana, tema õigused ja kohustused.
Märjamaa valla näide annab teada, kuidas on võimalik
valla toetusega suurendada külavanema mainet. Vallal on külavanemate statuut ning kõikidele külavanematele on antud külavanemate tunnistus ja – märk.
Vald tunnustab külavanemaid ja koos sellega saavad
külavanematest vallale olulised koostöö partnerid.
Võru maaelu ümarlaua näide oli huvipakkuv selle poolest, et näitas ühenduste koostöö mudelit juba maakonna tasandil. Ühenduste koostöö maakonnas on
kahtlemata väga ambitsioonikas eesmärk. Samas, õnnestumise puhul, on ühendustel võimalik kogu maakonna arengut omalt poolt mõjutada. Maakonna
koostöö puhul oli huvitav Riigikogu liikmete kaasamine. See võimaldab kindlasti Võrumaa probleeme
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senisest paremini kogu riigi tasandil tutvustada. Peamine on muidugi, et Võrumaalt valitud Riigikogu liikmed on tänu osalemisele ümarlauas hoopis paremini
kursis Võrumaa erinevate piirkondade olukorraga.
Tõime parimate praktikate kogumikku ka metsamoori
perepargi kogemuse Antsla vallas. Perepargi näide
on huvitav selle poolest, et annab teada kuidas läbiproovitud koostöö külaseltsis ja sealt tekkinud inimeste vaheline usaldus andis hea hüppelaua ühiseks edukaks äritegevuseks.
Kõik kuus koostöö näidet on omaette lood, kuid kõigil
neil edulugudel on ka midagi ühist. Kõige olulisem
asi kõikide edulugude juures oli suure eestvedaja leidmine. Ilma sellise inimeseta, kes oleks nõus algusest
peale ürituse hingeks ja juhiks, tõsiseid algatusi ei
sünni. Suur eestvedaja on inimene, kellel on lõpmatult häid ideid ja kes raatsib neid teistega jagada. Eestvedaja ei saa väsida, ei tohi tüdineda ega solvuda
kriitika ja vingumise peale. Suur eestvedaja on asja
hing ja ideaalilähedane liider. Ja ega selliseid inimesi
ülearu palju ei ole. Seepärast on üks oluline mängureegel. Kui teie kõrval, teie külas on inimesi, kes on
võimelised midagi suuremat kui üks pidu algatama,
siis tunnustage ja kiitke neid nii nagu jaksate. Tunnustamisega on nii, et seda pole kunagi küllalt. Pigem
oleks tark teiste inimeste tunnustamisega üle pakkuda. Halvem, kui tunnustamist on liialt vähe.
Lisaks sellele, et tuleb pidevalt otsida suurt eestvedajat, on oluline ajada mitut vagu korraga. Kui olete
oma seltsid hästi käima saanud, otsige kontakte teiste
seltsidega oma vallas. Seltsides osalevatele inimestele
saab selgitada, et külavanema olemasolu annab külale jõudu ja julgust juurde. Annab kanali, kuidas küla
probleeme valla juhtideni viia. Järgmine oluline “vagu” on inimeste informeerimine. Valla ajaleht, valla
kodulehekülje sisu, see kõik on algusest peale väga
oluline. Kas valla infoallikad on inimeste jaoks huvitavad või mitte, seda kõike saavad ühendused oma
kaasalöömisega parandada.

Loodame, et edulugude kogumik lugejat veidi inspireeris ja andis uut mõtlemisainet ühenduste omavahelisest koostööst. Kui valla juhid said kogumikust
veidi uut innustust, et tunnustada oma valla seltse ja
ühendusi, siis on kogumik oma ülesande täitnud.
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Lisa 1. Märjamaa valla külavanema statuut
1. ÜLDSÄTTED

3. KÜLAVANEMA ÕIGUSED

1. Külaelanik on käesoleva statuudi mõistes inimene,
kellel on vastavas külas alaline või ajutine elukoht.
2. Külavanem on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla
ühistest seisukohtadest ja arengukavast, Eesti
Vabariigi seadustest, omavalitsuse määrustest ja
otsustest. Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud olemasolevate seadustega, tegutseb külavanem üldinimlikest seisukohtadest ning inimõigustest. Külavanem esindab külaelanike ühiseid
huve vallavolikogus, vallavalitsuses, riigiasutustes
ja muudes institutsioonides.
3. Külavanema volituste kestus ei ole piiratud vallavolikogu volituste kestusega.
4. Külavanema statuudi kinnitab ja muudab vallavolikogu vastavalt Märjamaa valla Külavanematekogu ettepanekutele.

Külavanemal on õigus:
1. kutsuda kokku külaelanike koosolekuid külale vajalike otsuste vastuvõtmiseks;
2. nõuda vallavalitsuse kaudu küla puudutavate
probleemide käsitlemist vallavalitsuses, vallavolikogus, riigiasutustes või muudes institutsioonides;
3. osaleda ettepanekutega vallavolikogu istungitel ja
avaldada arvamust küla probleemide lahendamisel;
4. saada volikogu ja vallavalitsuse õigusakte, dokumente ja muud teavet, välja arvatud andmeid, mille väljastamine on seadusega keelatud;
5. teha külaelanikele märkusi ja juhtida tähelepanu
probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku käitumist jne;
6. taotleda küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest, lähtudes külakoosolekul kinnitatud otsustest
ja arengukavast;
7. moodustada külaelanikest külakogu vms ja volitada endale asendaja oma äraoleku, haiguse jms
puhul;
8. astuda külavanema kohalt tagasi.

2. KÜLAVANEMA VALIMINE
1. Külavanem valitakse täisealiste küla- või külade
elanike üldkoosolekul kokkutulnute lihthäälteenamusega.
2. Omavahel tihedalt seotud külad võivad valida ühise külavanema.
3. Teade külavanema valimise kohta peab olema küla
käidavamatesse kohtadesse välja pandud kaks nädalat enne külaelanike koosolekut.
4. Külavanema valimisel koostab küla koosolekut
juhtima valitud isik protokolli, mille esitab vallavalitsusele.
5. Külavanema ametisse valimise kinnitab volikogu.
Külavanema staatus aktsepteeritakse valla poolt
nii kauaks, kuni küla pole valinud uut külavanemat.
Külavanema vabastab ametist küla koosolek.
6. Vallavanem annab külavanemale tunnistuse, mille
vormi on volikogu eelnevalt kinnitanud.

4. KÜLAVANEMA KOHUSTUSED
Külavanema kohustused on:
1. küla ühistegevuse korraldamine;
2. külaelanike tahte esindamine valla omavalitsusorganites;
3. vallavalitsuse poolt antud ülesannete koordineerimine küla territooriumil järgmistes valdkondades:
• avalik kord;
• küla heakord;
• info levitamine;
4. vallavalitsuse teavitamine sotsiaalsetest probleemidest külas;
5. aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saabumiseni;
6. küla perspektiivsele arengule kaasaaitamine.
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5. KÜLAVANEMA TÖÖ TASUSTAMINE
1. Külavanemale võidakse kompenseerida külavanema kohustuste täitmisest tulenevad otsesed kulutused, mis eelnevalt on kooskõlastatud vallavalitsusega.
2. Kulud kompenseerib vallavalitsus külavanema ja
vallavalitsuse poolt sõlmitud lepingu alusel.

6. KÜLAVANEMA VABASTAMINE
1. Külavanem võidakse vabastada täisealiste külaelanike nõudmisel korraldatud küla koosolekul salajase hääletamise tulemusena.
2. Teade külavanema ametist vabastamise arutamise
koosoleku kohta peab olema küla käidavamatesse
kohtadesse välja pandud kaks nädalat enne külaelanike koosolekut.
3. Külavanema vabastamise otsustamiseks on külaelanike koosolek otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 50% täisealistest külaelanikest.
4. Külavanema ülesannetest vabastamise poolt peab
olema üle poole koosolekul osalenud täisealistest
külaelanikest.
5. Külavanema vabastamise kohta koostatakse protokoll, mis esitatakse vallavalitsusele.
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Lisa 2. Karksi valla külavanema statuut
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Külavanem on külade elanike ning nende ühiste
huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses
küla ühistest seisukohtadest, valla ja küla arengukavast, Eesti Vabariigi õigusaktidest, omavalitsuse otsustest ja määrustest.
1.2 Külavanem on külaelanike esindaja omavalitsusorganites. Külavanema kaudu kaasatakse külaelanikud kohalike küsimuste aktiivsemale arutamisele ja otsustamisele.
1.3 Külavanema ülesseadmiseks, valimiseks ja tagasikutsumiseks tuleb läbi viia külaelanike üldkoosolek, millest tuleb teavitada külaelanikke
vallalehes vähemalt üks nädal enne üldkoosoleku toimumist, näidates ära päevakorra, toimumisaja ja koha.
1.4 Külavanema valimise initsiatiiv peab tulema külaelanike poolt.
1.5 Külavanema valimised korraldab ja aitab läbi viia
Karksi Vallavalitsus.
1.6 Karksi Vallavalitsus sõlmib lepingu valituks osutunud külavanemaga neljaks aastaks.

2. KÜLAVANEMA VALIMINE JA
TAGASIKUTSUMINE
2.1 Külavanem valitakse külaelanike poolt, kas külaelanike üldkoosolekul või külaelanike üldkoosolekul tehtud ettepaneku alusel vallavalitsuse
poolt määratud muul ajal.
2.2 Külavanem valitakse salajasel hääletamisel vähemalt 1/3 hääleõiguslike külaelanike poolt neljaks aastaks.
2.3 Külavanema võivad valida kõik külas alaliselt elavad elanikud, kes on valimise ajaks saanud 18aastaseks.
2.4 Külavanem valitakse ühe või mitme küla peale
tulenevalt külaelanike üldkoosoleku otsusest.

2.5 Külavanemaks võib valida küla alalise elaniku,
kes on valimise hetkeks saanud 18-aastaseks.
2.6 Külavanema kandidaadi ülesseadmine:
2.6.1 külavanema kandidaat seatakse üles külaelanike üldkoosolekul, mille kohta esitatakse
koosoleku juhatajale kirjalik ettepanek koos külavanema kandidaadi nõusolekuga;
2.6.2 kandidaadid nimetatakse ülesseadmise järjekorras ja nimekirja sulgemise otsustavad külaelanikud poolthäälte enamusega.
2.7 Külavanema valimine:
2.7.1 külavanema valimised korraldab ja viib läbi
Karksi Vallavalitsuse poolt moodustatud hääletamiskomisjon, kes väljastab külaelanikele allkirja
vastu hääletussedeli. Hääletamistulemuste kohta koostab hääletamiskomisjon protokolli;
2.7.2 külavanem valitakse salajasel hääletamisel
külaelanike üldkoosolekul või vallavalitsuse poolt
määratud muul ajal, millest teavitatakse külaelanikke vallalehes vähemalt üks nädal enne külavanema valimisi;
2.7.3 valituks osutub kandidaat, kes saab kõige
rohkem hääli. Võrdsete häälte arvu korral saab
külavanemaks aastatelt vanem kandidaat.
2.8 Külaelanike üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele lisatakse koosolekul osalenud külaelanike registreerimisleht ja esitatakse Karksi
Vallavalitsusele kümne päeva jooksul arvates
koosoleku toimumise päevast.
2.9. Külavanema kinnitab ametisse vallavalitsus oma
korraldusega külaelanike üldkoosoleku ja hääletamiskomisjoni protokolli alusel ning väljastab
talle külavanema volitusi kinnitava ametitunnistuse.
2.10.Külavanem võidakse külaelanike nõudmisel tagasi kutsuda. Tagasikutsumise otsustab külaelanike üldkoosolek.
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2.11.Külavanema tagasikutsumise menetluse algatamiseks on vajalikud vähemalt poole hääleõiguslike külaelanike allkirjad. Tagasikutsumise otsus
esitatakse Karksi Vallavalitsusele.

3. KÜLAVANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Külavanemal on õigus:
3.1.1 esindada küla kui tervikut majanduslikes,
sotsiaal- ja kultuuriküsimustes kõigis riigi- ja
omavalitsusasutustes talle välja antud külavanema ametitunnistuse ettenäitamisel;
3.1.2 võtta osa vallavolikogu istungitest ja vallavolikogu komisjonide koosolekutest;
3.1.3 kutsuda kokku külakoosolekuid ja algatada
lahendamiseks külaelu küsimusi, mis pole vastuolus seadusandlusega või omavalitsuse õigusaktidega;
3.1.4 nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutusele võtmist kohalikus omavalitsuses
ja avaldada arvamusi küla probleemide lahendamiseks;
3.1.5 saada omavalitsusorganitelt oma tegevuseks vajalikku teavet;
3.1.6 organiseerida ja arendada külaelanike
koostööd ja ühistegevust;
3.1.7 moodustada külaelanikest külakogu;
3.1.8 astuda omal soovil külavanema kohalt tagasi, peale uue külavanema valimist.
3.2 Külavanem on kohustatud:
3.2.1 läbi viima külaelanikega küla arengukava
arutelusid, moodustades vastavad töörühmad ja
välja töötama küla arengukava;
3.2.2 edastama külaelanike ühised soovid ja ettepanekud kohalikule omavalitsusele ja muudele
institutsioonidele;
3.3.3 teavitama omavalitsust küla majanduslikest, sotsiaalsetest ja kultuurilistest probleemidest;
3.3.4 edastama külaelanikele omavalitsusorganeist või mujalt tulnud teateid, mis puudutab
külaelanikke;

3.2.5 korraldama küla arenguga seotud ettevõtmisi;
3.2.6 organiseerima külas ühistegevust, ärgitama
külaelanikke ühistööle;
3.2.7 aitama organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saabumiseni;
3.2.8 viima vähemalt üks kord aastas läbi külaelanike üldkoosoleku ja esitama külaelanikele
aruande oma tegevuse kohta;
3.2.9 tagama küla kroonika pidamise ja vajadusel
ka eksponeerimise, organiseerima küla ajalooliste ja kultuuriväärtuste hoidmist ja tutvustamist;
3.2.10 organiseerima korra- ja seadusrikkumisvastast võitlust külas, abistama korrakaitseorganeid ja tegema nendega koostööd, teavitama
külaelanikke naabrivalve vajalikkusest.

4. KÜLAVANEMA TÖÖ TASUSTAMINE
4.1 Külavanem on usaldusamet. Külavanemale töötasu ette ei nähta.
4.2 Külavanema kulutused ametiülesannete täitmisel
kompenseerib Karksi Vallavalitsus lähtudes vallavalitsuse ja külavanema vahel sõlmitud lepingu
alusel.
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Lisa 3. Külavanema õiguste-kohustuste-vastutuse raamleping
Ridala vallas
MÕISTED

KÜLAVANEMAL ON ÕIGUS:

1. Külaelanik käesoleva lepingu mõistes on inimene,
kellel on vastavas külas (alevikus) alaline elukoht,
omand või kinnisvara.
2. Küla- või alevikuvanem (edaspidi külavanem) on
küla või aleviku elanike ning nende ühiste huvide
esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest ja arengukavast, Eesti Vabariigi
seadustest, omavalitsuse otsutest ja määrustest.
Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud olemasolevate seadustega, tegutseb külavanem lähtudes üldinimlikest seisukohtadest ning inimõigustest.

1. Esindada külaelanikke omavalitsuses, riigiasutustes ja muudes institutsioonides.
2. Kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi, mis ei ole
vastuolus seadusandlusega ning vallavolikogu ja
vallavalitsuse õigusaktidega.
3. Nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste
arutamist vallavalitsuses ja vallavolikogus. Avaldada arvamust küla probleemide lahendamiseks.
4. Taotleda küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest, lähtudes külakoosolekul kinnitatud otsustest, arengukavast.
5. Saada vallavalitsusest oma tegevuseks vajalikku
teavet.
6. Moodustada külaelanikest külakogu vms ja volitada enda asendaja oma äraoleku, haiguse jms
puhul.
7. Teha külaelanikele märkusi ja juhtida tähelepanu
probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku käitumist jne.
8. Astuda külavanema kohalt tagasi.

ÜLDSÄTTED
1. Külavanem valitakse täisealiste külaelanike hulgast
külaelanike üldkoosolekul poolthäälteenamusega.
Valimine toimub külaelanike koosolekul, mille toimumise aeg ja koht peab olema ette teatatud vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist.
Külavanema valimise saab algatada külatoimkond
(min kaks täisealist külaelanikku) koostöös vallavalitsusega.
2. Külavanema valimine toimub salajasel hääletamisel.
3. Külavanema volitusi tõendab vallavalitsuse poolt
välja antav tunnistus.
4. Külavanem on aruandekohustuslik külaelanike
üldkoosoleku ees.
5. Vallavalitsus peab aktsepteerima käesoleva raamlepingu järgi valitud külavanemat ja ei saa keelduda koostööleppe sõlmimisest.

KÜLAVANEM ON KOHUSTATUD:
1. Edastama külaelanike ühised soovid ja ettepanekud kohalikule omavalitsusele, muudele institutsioonidele.
2. Edastama külaelanikele omavalitsusest ja mujalt
tulnud informatsiooni, mis külaelanikke puudutab. Regulaarselt tutvuma omavalitsuse õigusaktidega ja riigi seadustega ning nende muudatuste
ettepanekutega.
3. Teavitama omavalitsust küla sotsiaalsetest probleemidest.
4. Korraldama küla arengukavade arutelusid.
5. Organiseerima külas ühistegevust, ärgitama külaelanikke koostööle.
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6. Jälgima külas loodusressursside säästlikku kasutamist ning vajadusel sekkuma.
7. Aitama organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saamiseni.
8. Viima läbi vähemalt üks kord aastas küla üldkoosoleku ja esitama külaelanikele aruande oma tegevuse kohta.
9. Tagama küla kroonika pidamise ja eksponeerimise.

KÜLAVANEMA VASTUTUS
1. Külavanem võtab endale vastutuse koos ametivande andmisega.
2. Külavanem võidakse vabastada külaelanike nõudmisel korraldatud salajase hääletamise tulemusena. Külavanema ülesannetest vabastamise poolt
peab olema üle poole koosolekul osalenud külaelanikest.

KÜLAVANEMA TASUSTAMINE
1. Külavanem on amet, mitte töökoht ja seega kompenseeritakse külavanema kohustuste täitmisega
tulenevad otsesed kulutused.
2. Kulud kompenseerib vallavalitsus külavanema ja
vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel.
3. Küla võib moodustada oma kassa, kust võidakse
katta külavanema ja muid küla ühiseid kulutusi.
Kassa loomise ja pidamise eest vastutab külavanem.
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