Hea noor!
Kas Sa oled kunagi mõelnud, et võiksid panustada oma aega ja teadmisi koduküla arendamisse?
Kui oled, siis on sul kindlasti omad soovid ja unelmad.
Eesti Külaliikumine Kodukant on viimased aastad aktiivselt tegelenud noorte kaasamisega külaliikumise ettevõtmistesse ning seeläbi on muutunud nende osalemine ka üha populaarsemaks. Isegi
meie välispartnerid Soomest, Rootsist ja Iirimaalt olid meeldivalt üllatunud, kui nägid Eesti Külade
Maapäeval tegutsemas nii palju noori.
Kes on Kodukandi noor? Kodukant on hea sõna, see võib tähendada kodukohta ehk koduküla,
Liikumist Kodukant ehk meie organisatsiooni või ka meie liikmesorganisatsiooni ehk maakonnaühendust. On välja kujunenud arvamus, et KODUKANDI NOOR on õpihuviline, väärtustab maal
elamist ning on valmis kaasa aitama ettevõtmistele oma kodukohas! Ta on osalenud Kodukandi
projektides, tegutseb kodukohas aktiivselt, olles ise mitmete ettevõtmiste algataja.
Kas sa oled kunagi mõelnud, millised on noorte võimalused osaleda külaliikumises? Kuidas sina
võiksid oma aega ja teadmisi sellesse panustada? Kas sa tead, mida külaliikumisel on sulle pakkuda? Kui sa ei ole oma jaatavas vastuses väga kindel, siis tasub läbi lugeda käesolev õpivihik ja
lahendada selles olevad ülesanded.
Õpivihikust leiad järgmised peatükid:
• Noored külaliikumises
• Külaliikumises osalemise võimalused
• Näpunäiteid ürituste korraldamiseks külas
• Kuidas algatada uusi ettevõtmisi ja neid teostada
• Liikumise Kodukant võrgustik ja nende juures tegutsevad noortekojad
Kutsume sind kaasa mõtlema ja tegema iseseisvat tööd, sest kõik teadmised ei mahu alati
ühte õpivihikusse.

Pöidlad pihku, tuuni oma kodukohta!
Hele-Mall Kink

Liikumine Kodukant
noorteprojektide juht (2007, 2008)

1. Noored külaliikumises
Eesti külaliikumine on saanud alguse
aktiivsete külaelanike tegevusest Eesti
Vabariigi taasloomisega 90 aastate alguses.
Tänaseks on Eestis asutatud üle 350
mittetulundusühingu ja seltsingu, kes
tegelevad kohaliku elu arendamisega
külades. Koos kavandatakse oma küla
tegevusi, investeeritakse külamajade
renoveerimisse, mänguväljakute ja palliplatside ehitamisse. Lisaks on läbi
aegade korraldatud üritusi, kus osalevad nii lapsed kui täiskasvanud koos.
Tulevikku vaadates pidas Liikumine
Kodukant oluliseks küsida noorte käest,
millisena näevad nemad oma küla.
Üle aasta korraldataval Eesti Külade
Maapäeval 2005. aastal Pärnumaal viidi läbi esimest korda noorte töörühm.
Edaspidi korraldati noortele seminare, kus uuriti, mida nad teavad külaliikumisest ja oma osalemise võimalustest selles?
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Mõned tähelepanekud:
•

Paljud noored ei olnud teadlikud nende lähipiirkonnas tegutsevate aktiivsete külaseltside
olemasolust. Samuti oli noortel külaseltsi tegemistest arvamus, et peamiselt käivad koos
“külamemmed” käsitööd tegemas.

•

Mõnikord osalesid noored seltsi
poolt korraldatud üritusel, kuid
ei seostanud seda külaseltsi järjepideva tegevusega – külaliikumisega, vaid arvasid, et tegemist
on ühekordse ettevõtmisega.

•

Noored ei tule sageli ise selle
peale, et külamajades korraldatavatele üritustele on ka nemad
oodatud. Seejuures tunnetasid
nad, et neid ei kaasata ega usaldata piisavalt. Vahel ei oska külaseltside eestvedajad noori kutsuda.

•

Väga huvitatud on noored oma
eakaaslaste tegemistest teistes
külades, kontaktidest, internetipõhisest suhtlemisest ning kogemuste vahetamisest, kuidas korraldada laadapäeva või käivitada töötubasid.

Kirjuta allpool olevatele küsimustele
vastuseks kolm esimest mõtet, mis
sulle pähe tulevad!

Meeleolukad ettevõtmised
noortele
Lähtuvalt Eesti Külade Maapäeva ettepanekutest on Liikumine Kodukant
kahe aasta (2007, 2008) jooksul läbi viinud kaks suuremat maanoortele suunatud projekti.
Esimene projekt kandis nime Ettevõtlikud noored külades ja teine Tegutsedes
targemaks. Projektide kohta on rohkem
infot Liikumise Kodukant koduleheküljel www.kodukant.ee
Projektide jooksul teostatud
tegevused ja olulisemad tulemused:
• Korraldatud on õppepäevi, milles osalenud noored kasutasid
õpitut koheselt praktikas.
75 noort kaasati kohalike külaseltside tegemistesse, kus nad
koostasid ja juhtisid mõnd kohalikku projekti, seadsid külamajades sisse noortetoa või osalesid
seltsi üritustel.

Mõned näited
kodutöödest:
Piia, Pille ja Egle kirjutasid projekti
ning sisustasid Maarja-Magdaleena
piirkonna infotoa.
Seltsing Club Extra on noorteühendus, kes
teeb koostööd Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsiga. Koos remontisime ruumid
ning sisustasime piirkonna infotoa projektide ja KOP toetuste abiga.

Kui seltsi poolseteks projektideks
olid infotoa ruumide valmimine
ja osaline sisustamine, siis noored kirjutasid projekti ruumide
sisustamiseks pehme mööbliga.
Käesolevaks ajaks on infotuba
kohaks, kus toimuvad juhatuse- ja külakoosolekud, korraldatakse erinevaid näitusi,
võetakse vastu külalisi
(külaturism), korraldatakse ka väiksemaid
üritusi. Loodud ruumid on andnud paremaid võimalusi piirkonna seltsielu korraldamiseks ja erinevate
põlvkondade vaheliseks
koostööks.
Raisi korraldas heakorra
talgud Vorbusel ja noorteürituse
KOOLIPRII (suvealguse pidu).
Raisi sõnul ei osanud ta ette kujutada, kui
palju pisiasju tuleb ürituse läbiviimisel
korda ajada. Lisaks sellele veel õhtuti
külakambris eeskava õppimine. Oli palju
segadust ja suur hirm, aga sama suur oli
ka tahtmine tegutseda. Ürituse toimumise
päevaks oli selge, et korraldajad enamasti
üritust ei näe. Rahulolu pakkus teadmine,
et kui vaja, saadakse hakkama ja järgmisel
korral osatakse paljude pisimurede tekkimist juba ennetada.

Madis ja Mari-Liis Saaremaalt
kirjutasid projekti seltsimajja
lauatennise muretsemiseks.
Esimest korda on projekti ikka päris raske
kirjutada, sest sõnastada ei oska ja ei tea
täpselt mida, kuhu ja kuidas kirjutada.
Soovitan kindlasti nõu küsida kellegi käest,
kes on varem projekte koostanud. Mind
aitas ema. Ma küsisin nõu ja lugesin tema
kirjutatud projekte. Raha saanud projekt
tekitab projekti kirjutamise sõltuvuse :-)
Edu!
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Merle ja Eelika korraldasid noorte
ümarlauaõhtud.
Seltskondlikke õhtuid toimus meil kaks,
reede õhtuti. Mängiti mänge ja puhkepausidel täideti kõhud pannkookidega. Õhtu
lõpetasime laheda filmi ja popkorni söömise
saatel. Ühel õhtul külastas meid ka Mai
Kodukandist ja rääkis maanoortest. Üritus
oli kõigile tasuta. Noori kokku saada ei
olnud raske, kuna me olime ürituse valmis
mõelnud nii mõtetes kui ka oma sõnades
ja kuulutuslehtedel. Ürituse viisid läbi
põhiliselt Merle ja Eelika. Teiste noorte
aktiivsus üritusel jättis meile (Merlele ja
Eelikale) positiivsed jäljed.
Gabrieli eestvedamisel rajati
Palukülasse lumepark.
Projekt täitus põhimõtteliselt sajaprotsendiliselt, midagi kripeldama ei jäänud.
Kohalik omavalitsus toetas seda ligi 50%
ulatuses, samuti sponsoreeris AS Femw,
kes tegi valmis konstruktsioonid. Kogu
projekti täideviimine võttis oluliselt rohkem aega ja vaeva, kui alguses arvasime.
Midagi üleloomulikku ette ei tulnud,
kõik probleemid suutsime oma jõududega
lahendada. Kõik inimesed kellega koostööd
tegime, olid samuti vastutulelikud ja
asjast huvitatud. Projekti lõpparuannet
kirjutades oli ikka hea tunne küll, et millegi
nii suurega hakkama olime saanud.
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•

Liikumine Kodukant on kaasanud noori maakondades toimunud infopäevade läbiviimisesse,
mille käigus tutvustati õppepäevadel valminud kodutöid.

•

30 liikmeline noortegrupp osales
Eesti Külade VII Maapäeval,
kus oli üles pandud näitus nende kodutöödest, mis võimaldas
noorte tegemisi tutvustada üleEestiliselt.

•

Koostatud on trükis 30 edulooga
ettevõtlikest noortest külades.
Sellesse on kokku koondatud 30
maanoore ettevõtmised sellest,
kuidas nad on sidunud oma
elu kodukohaga, arendavad seal
noortetegevust, ettevõtlust ja/
või annavad oma panuse kogukonna arendamisse. Neid väga
erinevaid lugusid lugedes saab
pildi maanoorte ettevõtlikkusest.
See kajastab erinevas vanuses
noorte, nii 18 aastaste kui ka 36
aastaste, mõttelaadi maaelust ja
oma tegemistest.

•

Noorte teadlikkuse suurendamiseks korraldati õppereise,
mille peamine eesmärk oli tutvuda otseselt küladega, kes on aktiivsed ja arenevad ning kus ka
noorte tegevus on käivitunud.
Noored väärtustasid võimalusi
külastada selliseid kohti, kuhu
tavaliste klassiekskursioonide ja
ühiste reiside puhul ei satuta,
kuulata teiste külade tegemistest
ja saada ideid oma tegevuste
mitmekesistamiseks.
Heaks kogemustevahetamise võimaluseks peeti ka noortekeskuste
külastamist, mis andis ettekujutuse nende tegevusest erinevates piirkondades, mõtteid ja
innustust edaspidiseks.
Kuna reisiseltskonnad olid komplekteeritud erinevate maakondade noortest, siis tihenesid
omavahelised kontaktid projektis osalejate vahel ning ideedevahetus ja kommunikatsioon
toimus ka noorelt-noorele.

Tagasiside õppereisidele oli väga positiivne.
Noored nägid nende reiside ja koolituste
silmaringi laiendavat mõju. Näiteks leidis
üks osaleja, et sellest oli oluline kasu Viljandi
Kultuuriakadeemiasse kultuurikorralduse
erialale sisseastumisel: “Intervjuu ajal sai
tuua näiteid erinevatest piirkondadest“.
•

Liikumisel Kodukant on käivitunud noorte koostööprogramm
Iirimaaga, kus iirlased on osalenud vabatahtlikena külaseltside
tegevuses ning kohtunud kohalike noortega.

Mõned näited koostööst:
Russalus renoveerisid iirlased külamaja
aknaid ja tegid sisetöid.
Soometsa külas valasid Iirimaa noored külamajale vundamenti. Koostöö sujus nii
hästi, et järgmisel aastal tuldi appi sisetöid
tegema. Külaselts käis hiljem ka iirlastel
külas.
Veneveres ehitati puukuuri hoolimata sellest, et kõik osalejad olid tütarlapsed ning
puukuuri otsa värvisid nad Iirimaa lipuvärvidega.
•

Liikumine Kodukant sai esmakordselt akrediteeringu SA
Archimedes Euroopa Noored
Eesti büroolt, mis võimaldab olla
saatvaks organisatsiooniks neile
noortele, kes soovivad minna
välismaale vabatahtlikuks.
Euroopa Vabatahtlik Teenistus
(EVS) on võimalus noortele, kes

soovivad 2-12 kuud teha välisriigis vabatahtlikku tööd ja sealjuures tutvuda selle riigi keele,
inimeste ja kultuuriga.
Esimene vabatahtlik on Kaija Kõiv, kes tegeleb septembrist 2008 kuni maini 2009
Austrias noortega.
•

Kahel korral on välja antud Liikumise Kodukant trükist Külakiri
noorte erina, mis on suunatud
noortele ning tutvustab noorte
ettevõtmisi külaliikumises.

•

Korraldatud on viis töötuba.
Need olid mõeldud Liikumise
Kodukant noorteliikumise arendamiseks, jätkutegevuste väljatöötamiseks ning rahvusvahelise
noortekoostöö arendamiseks.
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Tegutseme ja vaatame, mis välja tuleb!

Tulevikuplaanid
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Alates 1996. aastast on külaliikumisel
oma suursündmus – MAAPÄEV ehk
külade parlament, mis toimub üle
aasta. Selle eesmärgiks on koondada
oma liikmed, külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise
teemal.
Eesmärgiks on kaheks aastaks püstitada reaalseid ülesandeid, leida lahendusteid, teha ettepanekuid riigikogule,
ministeeriumidele, omavalitsustele.
Eesti Külade VII Maapäeval (2007. a.
suvi) osalenud noorte töörühm tegi
ettepaneku:
• Käivitada Liikumise Kodukant
noorteliikumine ja koos noortega
välja töötada noorteprogramm;
• Rakendada Eestis maanoortele
suunatud rahvusvahelisi programme.
Liikumise Kodukant strateegia 20082013 näeb ette noorte senisest suuremat
kaasamist külaelu ehk maaelu arendamisse, koolituste korraldamist noortele ning üle-Eestilist külanoorte võrgustumist. See tagab noorte osalemise
külaliikumise arendamises.
Sellest lähtuvalt on töötubades koos
noortega koostatud Liikumise Kodukant noorteprogrammi tegevussuunad.

Noorteprogrammis on olulised
järgmised punktid:
1) Noorte kaasamine organisatsiooni arendamisesse ja ürituste korraldamisesse.
See tähendab seda, et maanoored saavad osaleda ürituste
ettevalmistamises, nende arvamust küsitakse ja võetakse
kuulda nii oma kodukoha kui
Liikumise Kodukant tegemiste
planeerimisel. Siinjuures on
tähtis, et meie koduleht saaks
noortepärase kujunduse ja sisu,
samuti silmapaistvate noorte
tunnustamine. Näitena võib
tuua Pärnumaa Kodukanti, kes
viib läbi maakonnas konkurssi,
mille raames antakse välja tiitel
Tegus maanoor.
SINU SÕNAL ON JÕUD, KUI
OSKAD SEDA ÕIGESTI KASUTADA,
TEISI KUULATA JA
OTSUSTAJATELE EDASTADA!

2) Koolitustegevus noortele nii
Eestis kui rahvusvahelisel tasandil.
See tähendab seda, et välja on
vaja kujundada traditsioonilised noorteüritused, mis on lahedad, õpetlikud ja annavad
uusi teadmisi. Kindlasti on üks
väljakutse rahvusvahelised noortetegevused, millest praegu on
käivitunud EVT (Euroopa Vabatahtlik Teenistus).
Koolitustegevuse osas on idanemas mõte noorelt-noorele koolitustest, mille raames viivad koolitusi läbi kogenud Kodukandi
noored ise!
SA OLED TÕSINE TEGIJA,
KUI JULGED KÜSIDA JA
RAKENDADA KOOLITUSTEL
SAADUD TEADMISI!

2. Külaliikumises osalemise võimalused
Noore aktiivne osalemine külaliikumises tagab selle, et tema häält võetakse
külaseltsis ja Liikumises Kodukant
kuulda ning tema arvamustega ka arvestatakse.

Näiteks:
• osalemine külamaja ringide töös;
• osalemine seltsi pidudel (sügispidu, jõulupidu, vastlad, külapäev jne.);
• külamaja internetipunkti kasutamine;
• külaraamatukogu külastamine;
• seltsimaja ruumide kasutamine
lihtsalt noorte omavaheliseks kokkusaamiseks ja suhtlemiseks;
Aktiivne osalemine võimaldab oma
ideid ise ellu viia, otsustada ja saada
seeläbi omale uusi oskusi ja kogemusi.
Valik võimalusi, kuidas aktiivselt
osaleda:
• ringide töös osalemisel saavad
suuremad lapsed (noored) ise
väiksematele juhendajateks olla;

•

•
•

•

seltsi pidude ja teiste ürituste
organiseerimisel ning läbiviimisel saavad noored jagada infot,
koostada päevakava, võtta vastutus ürituse korraldamisel konkreetsete tegevuste eest, korraldada mänge, registreerida osalejad jne.;
internetipunkti kasutamisel saavad oskajad noored juhendada
ja abistada interneti kasutajaid,
õpetada vanematele inimestele
arvutit;
koostada ja hallata külaseltsi kodulehekülge;
arendada noortetegevust seltsimajas – korraldada mänge ning
noorte huvidele vastavat tegevust;
küla kroonikate koostamisel lindistada või üles kirjutada külalugusid, koguda fotomaterjali,
joonistada-kaardistada talusid
jne.

Kristel Algvere: “Olen käinud väikeses
Leisu algkoolis, minu vend samuti, talle ja
kogu tema klassile anti ülesandeks oma küla
kaardistada ning majad üles joonistada, nii
hästi kui nad oskasid. See võis olla siis, kui
ta oli 7-11 aastane poisike. See raamatuke
on meil alles. Arvan, et see andis mu vennale selge pildi, kus ta elab ning tunde, et
see on tõepoolest tema küla.”

Mõned näited, kuidas on
võimlik neid astuda...
:-) Algatuseks otsi kontakti oma
kodukoha eestvedajatega ja küsi: “Kuidas saan aidata?“
Mine julgesti külaseltsi ning
küsi seltsi eestvedajat, tutvusta
ennast. Paku välja, kuidas saad
sina aktiivselt osaleda külaseltsi
tegemistes. Näiteks võid külas
võrkpallivõistlusi korraldada.
:-) Mõtle, milles sa ise tubli oled.
Paku õpetamises abi. Näiteks
kui tunned arvutit, siis võid
noorematele lastele või vanematele inimestele seda õpetada. Kui harrastad aeroobikat,
tantsimist, laulmist või mõnda
muud tegevust, siis võid luua
uue huviringi ning oma oskusi
teistele jagada.

Kõik saab alguse esimesest sammust.

Noortel on võimalus osaleda külaliikumise ettevõtmistes kas aktiivselt või
passiivselt.
Passiivne osalemine on teiste poolt
korraldatavatest tegevustest osa võtmine. See ei anna piisavalt võimalust kogeda uusi väljakutseid ja isetegemise rõõmu.

•

:-) Tee ettepanek külaseltsi juhtkonnale, et soovid korraldada
külanoortele ja seltsi liikmetele
ühise ümarlaua, kus arutada
noortetegevust külas.
:-) Korraldage sõpradega talgupäevad külas. Kutsuge kogu küla
elanikke selles osalema ning oma
kodu ümbrust ja ühisobjekte korrastama. Pärast võtke ette mi-
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Külaliikumise tegevustes on alati võimalik aktiivselt kaasa lüüa!

dagi toredat – minge sauna või
kutsuge mõni kuulus, huvitav
inimene külla, pidage piknikku.
:-) Toeta häid algatusi oma vallas.
Osale seltsi poolt korraldatud
ürituste korraldustoimkonnas
ning võta endale vastutus mõne tegevuse läbiviimisel, tee
ettepanekuid aktiivsete seltsiliikmete tunnustamiseks, kutsu
ettevõtjaid toetama heategevuse
eesmärgil tulundusõhtute korraldamist.
:-) Julge pakkuda oma ideid ja haara
kinni teiste ideest. Koostage
noortega selle ellurakendamiseks projekt ja leidke kodukohas
endale toetajaid.
:-) Kandideeri organisatsiooni juhatusse. Juhatuse liikmeks olemine
võib anda sulle hea kogemuse
sellest, kuidas organisatsiooni
juhtida, võimaldab laiendada
silmaringi ning selles töös omandatud teadmisi saad tulevikus
rakendada oma eriala valikul.
Löö kaasa Liikumise Kodukant
algatustes. Suhtle Kodukandi
noorte ja maakonnaühendustega
(maakonnaühenduste noortekogudega), nii leiad teistest paikadest uusi sõpru või mõttekaaslasi, kellega saad jagada oma
ideid.

Kas sa oled sellega nõus, et külaliikumise tegevustes on alati võimalik
aktiivselt kaasa lüüa!?
Tõmba ring ümber sobivaimale vastusevariandile.
Seltsitegevuses osalemine annab ennekõike võimaluse ...
... vabal ajal sihipäraseks tegutsemiseks

jah

ei

... oma võimete arendamiseks

jah

ei

... kohtumiseks teiste külade noortega

jah

ei

... väljaspool koolikeskkonda oma huvialaga tegelemiseks

jah

ei

... naabritega tülitsemiseks

jah

ei

... kohtuda oma tüdruk- või poiss-sõbraga

jah

ei

... laialdasemad kui lihtsalt huviringide tegevused

jah

ei

... huvitavamad kui väljasõidud vanematega

jah

ei

... noori kaasavad

jah

ei

... kallimad kui klassiekskursioonid

jah

ei

... praktiseerida ürituste korraldamist

jah

ei

... selgeks võõrkeele oskuse

jah

ei

... suure kogemustepagasi planeerimisest

jah

ei

... kogemuse läbirääkimiste pidamiseks

jah

ei

... suhtlemiskogemuse erinevat tüüpi inimestega

jah

ei

... selgeks auto juhtimise

jah

ei

Sageli on külaseltside poolt pakutavad tegevused ...

Kui osaled ürituste organiseerimisel, saad juba varakult...

Vii läbi ühine arutelu teiste oma kodukoha noortega.
Uuri, mida nemad arvavad?
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3. Näpunäiteid ürituste korraldamiseks külas

Tihtipeale kujunebki ettevalmistusperiood palju põnevamaks ja pingeterohkemaks kui üritus ise. Üritus on
korraldaja jaoks juba tulemus, mil ta
saab oma töö vilju nautida.
Vahel võib ka peale ürituse lõppemist
olla kahju, et kõik eelnev asjaajamine
ja muretsemine otsa sai.
Kui oled algaja korraldaja, peaksid
kindlasti nõu pidama kogenenumatega. Ürituse läbiviimiseks moodustatud
meeskond ja selle toimumiseks koostatud tegevusplaan on kordaläinud
ürituse alustalad.
Ära hakka üritust üksinda korraldama,
vaid anna ka teistele võimalus osaleda
omavahel ülesandeid jagades!
Tehke koostööd ja vastutage ühiselt!

Võimalikke valikuid on palju!

Edu sõltub ettevalmistusest ja korraldusest.

Ühe toreda ürituse ja oma hea idee
teostamiseks on kasulik teada, et erinevate ettevõtmiste läbiviimisel kehtivad mõnel juhul kirjutatud reeglid,
teisel juhul üldlevinud kirjutamata
reeglid.
Üks on kõigi ettevõtmiste puhul ühine: edukus sõltub ettevalmistusest ja
korraldusest.

Ürituste korraldamiseks on mitmeid
võimalusi. Esmalt tuleb endale selgeks
teha, kellele ja miks te seda üritust
korraldate ning sellest tulenevalt saab
otsustada, kuidas te seda teete. Seejärel
valige sobiv vorm.
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Olenemata ürituse vormist
tuleb läbi mõelda selle
korraldamise sammud.
Oluline on kirja panna ürituse korraldamise käik ettevalmistusest kuni selle
lõpuni – kõik see, millega korraldajatel tuleb kokku puutuda. Kasulik
on endale koostada tabel, milles on
kõik tegevused täpselt kirja pandud.
See aitab korraldajatel näha või aru
saada, millega keegi tegeleb, mille eest
keegi vastutab ning mis ajaks peavad
tegevused olema teostatud.
Ürituse korralduse võib jagada kolmeks põhisammuks: ettevalmistus,
läbiviimine ja kokkuvõte.
ETTEVALMISTUS

rääkima, tegema ettepanekuid ja võtma endale ise ka ülesandeid, mis on
vajalikud ürituse õnnestumiseks.
Ürituse ettevalmistuse perioodil on
vajalik läbi viia koosolekuid.
Koosolek võib olla tihtipeale ka omaette
üritus mõne probleemi lahendamiseks,
arendustegevuse nõupidamiseks või
otsuste vastuvõtmiseks.
Koosolekul valitakse juhataja ja protokollija, tehakse ettekanne teemasse,
esitatakse küsimusi ja saadakse vastuseid. Koosoleku juhatajal tuleb aega
“ohjata“. See tähendab, et tema peab
jälgima ettekannete pikkusi. Ühtlasi
peab ta vaatama, et küsimused-vastused venima ei hakkaks. Tihtipeale tuleb hääletada, kas ollakse ettepaneku

poolt või vastu. Enim hääli saanud
ettepanek kinnitatakse. Hääletamine
võib toimuda kas avalikult või salajaselt, lähtutakse organisatsiooni põhikirjast või koosolekul kehtestatud kodukorrast.
Ideaalne koosolek
70% ettevalmistust
10% koosolekut
20 % järeltööd
Olenevalt koosolekul või nõupidamistel osalevate liikmete arvust on üksikinimese kaasarääkimise võimalused
erinevad. Järgneva tabeli abil saate
hinnata, milline meeskond on teie ettevõtmise edukuse jaoks kõige tulemuslikum.

Ürituse õnnestumises on suur roll
meeskonnal, kes seda korraldab. Meeskond valib endi seast juhi. Läbi tuleb
mõelda, kui suurt meeskonda antud
ürituse korraldamiseks vajatakse.
Arvestada tuleb, et juht peab olema
kursis toimuvaga. Samas vajab juht
alati meeskonna abi ja nõu. Meeskonna
liikmed peavad olema valmis kaasa
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Vigadest õpitakse!

LÄBIVIIMINE
Ürituse läbiviimiseks tuleb
planeerida ettevalmistusetapis:
• Kui pikalt üritust planeeritakse
läbi viia ehk selle algus ja lõpp?
• Mõeldakse oma korraldatavale
üritusele nimi ehk pealkiri.
Koostatakse ettevõtmise kava
koos planeeritud kellaaegadega.
Vähemalt 7-14 päeva enne ürituse toimumist väljastatakse kutsed.
• Mõeldakse läbi, kes on esinejad
ja täpsustatakse, milliseid jaotusvahendeid nad edastavad osalejatele.
• Varuda tuleb paber märkmete
tegemiseks, kiled esitlusteks, memod kaasamõtlemisteks, aga ka
kirjutusvahendeid, sest kindlasti
on mõni selle maha unustanud.
Sisetingimustes on oluline ruumi suurus ja valgustus. Ettekannete puhul
tuleb arvestada vajaliku esitlustehnika
olemasoluga (pabertahvel, markerid,
videoprojektor, arvuti, pikendusjuhe
jne). Esitlusvahendite vajalikkus tuleb kooskõlastada eelnevalt ettekandjatega.
Välitingimustes tuleb arvestada ilma
mõju. Välja tuleb mõelda varuplaan
juhuks, kui sadama hakkab (ümberkolimisvõimalus, kilekatused).
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Oonurme segakoor on dirigent Ants Üleoja kodukülakoor. Koori eestvedamisel on
traditsiooniks kujunenud Oonurme laulupäevad. Oonurme Külaselts ehitas laululava ning sellele on võimalik vihmaste
ilmade korral paigaldada ajutine katus.
Mida peab veel arvestama?
• Toitlustamine, kohvipausid, karastusjoogid;
• Osalejate omavaheline tutvustamine ja tagasiside saamine;
• Erinevad sõlmitavad kokkulepped;
• Kellaaegadest kinnipidamine.
Alati peab olema valmis ootamatusteks:
lektor võib hilineda, tehnika ei käivitu,
ruumid ei vasta ootustele jne.
Ühe maakonna külade foorumil juhtus selline lugu, et lektor ajas päevad segamini
ning jõudis kohale päev varem. Korraldajad
tutvustasid talle piirkonda ning majutasid
lektorit oma kodus. Aga kui lektor oleks
kohale jõudnud päev hiljem?
Korduvaid kohanimesid võib leida üle
Eesti. Nii juhtuski, et esinejad ajasid ükskord kohad segamini ning sõitsid naabermaakonna teise külla. Korraldajatel ei
jäänud muud üle, kui tuli kiirelt ümber
orienteeruda. Alustati mängude korraldamisega, mis oli mõeldud hilisemaks tegevuseks ning programm keerati teistpidi.
Üritusel osalejad sellest aru ei saanud ning
kõik lõppes õnnelikult.

Kord juhtus nii, et lektori ja koolitaja vahel jäi täpsustamata, kes vastutab esitlusvahendite olemasolu eest. Kohale minnes puudus videoprojektor ning selgus,
et ka ruumid olid jahedavõitu. Lektoril
tuli ümber orienteeruda, sest ta ei saanud oma esitlust kasutada. Oli varakevadine aeg ning õues oli soojem kui sees,
otsustati väliõppe kasuks. Programm läbiti kasutades teisi meetodeid. See väike
saladus, et esitlusvahendeid ei olnud, jäi
lektori ja korraldaja teada ning osalejatelt
tuli positiivne tagasiside koolituse kohta.
Kutsumine ja teavitamine:
• Kutse või kuulutus peab sisaldama ürituse toimumisaega (kuupäev ja kellaaeg), kohta ning
programmi, mis toimuma hakkab. Samuti on oluline, et kutsel
oleks selle edastaja. Vajalik on
ka muu olulise info olemasolu,
mida osaleja peab teadma ürituse kohta. Näiteks, mida vaja
kaasa võtta, mida vaja selga panna jne.
• Kuidas ja milliseid kanaleid kasutades teavitada üritusel osalevat
sihtgruppi. Keda veel teavitada
ja kutsuda üritusele? Kuidas
kutse edastada? Milline neist viisidest on kõige efektiivsem?
– kuulutusena lehes/stendil
– meiliga – postiga – raadio, televisiooni kaudu – telefoniga – isiklikult kohtudes – kombineeritud
variant

Ebaõnnestunud teadaanne
Organiseerisime külaseltsi sügispidu.
Igasuguste ettevalmistustega oli palju asjatamist ning peo kuulutuse
tekst tuli kahekümne neljandal tunnil
kibekähku välja mõtelda.
Kuulutuse lõpus oli lause “Katame
üheskoos laua.” Mõtlesime, et iga seltsiline, kes peole tuleb, toob midagi
maitsvat ühisele lauale. Enne peoõhtu
algust saabus mitu agarat memme
ühiselt laudlinu paigaldama, taldrikuid-tasse sättima, et kõike seltsi
poolt pakutut ilusti serveerida saaks.
Ühisele lauale olid kooki ja näksi kaasa
võtnud vaid paar inimest. Nii me sel
korral pidimegi piirduma tassi tee ja
kohviga, sest ei raatsinud kutsutud külaliste eest “lauda tühjaks süüa”. :-)
Edaspidiseks väga hea õppetund, et
iga sõna võidakse mitut moodi mõista ning kõik järgmised kuulutuste
tekstid on läbinud tiheda “arusaamiskontrolli”. Järgmistel pidudel on olnud
laudadel ka koogid, salatid ja kõik
muu maitsev.

Ja veel mitmeti mõistmisest ...
Ajakirjanik kirjutab:
Kiirsöögirestorani ametlik avamine toimub küll alles tuleval nädalal, ent korraliku keretäie saab sealt juba praegu.
:-)
KOKKUVÕTE
Kokkuvõte ürituse läbiviimise plussidest ja miinustest ning õnnestumisest
või ebaõnnestumisest tehakse vahetult
pärast selle lõppemist nädala jooksul.
Seda võib teha mitmeti, kuid üheks
võimalikuks variandiks on korraldada
lõõgastav õhtupoolik (saunaõhtu, grillipidu), kus osaleb kogu meeskond.
Olenevalt ürituse sisust, võivad olla
analüüsimisel tagasiside lehed või
suuline tagasiside osalejatelt, meeskonna arvamused toimunust, situatsioonid ürituse ajal. Tehakse kokkuvõte ning järeldused järgmise ürituse
läbiviimiseks.
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Võta üle häid ideid teistelt, aga ära varasta!

4. Kuidas algatada uusi ettevõtmisi ja neid teostada
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Üks mõttevälgatus viis püstkodade
ehitamiseni. Külakiri september 2008
Meie, Kairit Linnaste ja Kaija Kõiv,
osalesime 8.-11. augustil Käsmus toimunud Kodukandi noortelaagris.
Mõtete väljatöötamisel tegi keegi kaasosalistest kogemata sõnaapsu, millest
meie saime kohe inspiratsiooni. Nimelt
ütles ta, et võiks teha noortekoja. Ütleja
kujutluses oli sel hetkel hoopis teine
projekt, kuid meie mõtteisse ilmus see
natuke teisel kujul. Miks me ei võiks
teha noorte püstkoja? Mõte mõeldud,
asusime asja kallale. Suur abi oli koolitusel esinenud lektoritest, tänu kellele saime oma ideed täiendada ning
selgete eesmärkidega projektiks kujundada.
Püstkoja valmimine polnud meie noorteprojekti prioriteet number üks. Oluline oli see, et saaks naabervaldade
noori ühendada ja nende suhtlemist
tihendada. Samas tahtsime anda noortele võimaluse suhelda ka erinevate
ametkondadega. Kuna projekti üheks
ja ainsaks tingimuseks oli see, et ei
tohi kasutada rahalisi vahendeid, tuli
leida teisi võimalusi. Noored pidid materjalid hankima kohalikelt firmadelt
ja tuttavatelt. Otsene asjaajamine algas
eelkohtumistega neljas piirkonnas,
et tutvustada meie ideed ja teostuse
võimalusi. Peale eelkohtumisi jätsime
kaks nädalat aega asjade kogumiseks
ja mõtete arendamiseks. Oma püstkoja
pidi iga küla ise kujundama, kuid kõi-

kidel ehitustalgutel osalesid noored ka
naaberküladest.
Kõik algab julgusest unistada ja
ühel hetkel märkadki, et unistus on
muutunud reaalsuseks. Pakume teile
kahte põnevat võimalust unistada
sõpradega koos.
• Tulevikuküla!
1. Joonista kaart või skeem oma kodukohast.
2. Kui vajad inspiratsiooni, siis tee
üks jalutuskäik ja püüa asju vaadata värske pilguga nagu turist.
3. Märgi kohad, kus näed probleeme või arenguvõimalusi ja pane
kirja, millist muutust sa tahaksid
seal näha.
Ole ettevõtlik! Julge teha esimene samm
ning algata uus projekt probleemide
lahendamiseks! Räägi oma ideest sõpradele ning mõelge koos läbi, milliseid
ressursse te vajate!
• Utoopiaküla!
1. Kutsu oma sõbrad külla.
2. Võtke suur A3 paberileht ning
joonistage ühiselt sellele küla,
kus te elada tahate. Laske oma
fantaasial lennata. Joonistage täis
kogu paber kõiksugu asju, mis
peaks teie unelmate külas olema.

3. Lõigake A3 paberilt välja joonistused, mis te tegite ning kleepige need A4 suurusele paberile.
Kindlasti kõik väljalõiked ei
mahu A4 paberile. Tehke oma
valik, mis on teile olulisem.
4. Võrrelge oma küla paberile kleebitud külaga. Kindlasti on paberil midagi rohkemat, mida
teie külas hetkel ei ole.
Arutlege koos sõpradega, mis on teie
jaoks kõige olulisem mida teie külas
pole ning koostage plaan kuidas oleks
võimalik seda ellu viia.

Kui Sul on:

hea idee, selge praktiline vajadus
ning soov midagi teha, seejuures
tuua muutusi praegustesse oludesse, siis peaaegu alati on võimalik leida oma ideede teostamiseks rahastamisvõimalusi erinevatest allikatest.
Üheks selliseks allikaks on toetusfondid. Selleks, et nendelt toetust
saada, tuleb koostada projekt.

Projekt ei ole ainuke lahendus oma
ideede ja soovide ellurakendamiseks.
Toetust võib saada oma vanematelt,
sõpradelt, kohalikelt ettevõtjatelt, külaseltsilt, omavalitsustelt. Toetusfondid
on vaid lisavõimaluseks.

Mis on projekt?
Projekt on individuaalselt või koostöös
teistega hoolikalt planeeritud ja välja
töötatud ettevõtmine mingi konkreetse
eesmärgi saavutamiseks.
Projekti iseloomustavad järgmised
tegurid:
• AEG – kindel algus ja lõpp.
• KOHT – projekti rakendatakse
konkreetses kohas.
• RESSURSS – kokkulepitud ressurss, mille moodustab projekti
eelarve. See on rahaliselt mõõdetav. Ressursiks võivad olla nii
inimesed, töövahendid, ruumid
kui ka muud materiaalsed väärtused.
• TULEMUS ehk VÄLJUND –
seda on võimalik toota, saavutada projekti kestel. Tulemus
on hädavajalik vahend otsese
eesmärgi saavutamiseks ning
peab olema konkreetne ja käegakatsutav (võib olla nii kvalitatiivne, see tähendab hinnanguline kui ka kvantitatiivne ehk
arvuliselt tõestatav).
Millest projekt koosneb?
• Igal projektil on pealkiri, asukoht, kestus ja sihtgrupp.
• Projekti põhjendus ehk vajaduste analüüs. Milliseid vajadusi
projekt rahuldab ning miks see
oluline on? Missuguseid statistilisi andmeid te omate oma
vajaduste analüüsi toetuseks?
Mida teised (projekti sihtgrupp,

•

•

•

•

omavalitsus jne) sellest olukorrast arvavad?
Projekti eesmärk. Mida te loodate projektiga saavutada? Missugused on eeldatavad tulemused? Kuidas projekt mõjutab
sihtgruppi, kogukonda, teie organisatsiooni eesmärke?
Projekti kestus. Millal projekt
ellu viiakse? Milline on projekti
algus- ja lõppkuupäev? Kirjeldage üksikasjalikult projekti etappe ja tähtaegu.
Projekti tegevused. Kuidas te
kavatsete eesmärke saavutada?
Milliseid meetodeid selleks kasutate? Kirjeldage projekti tegevusi ning põhjendage, miks te
just neid läbi tahate viia. Mõelge
sellele, kas tegevusprogramm
on teostatav. Oluline on ka läbi
mõelda, kas projektile on ette
nähtud täistööajaga projektijuht,
kes selles osaleb.
Milline on tema roll ja ülesanded?
Projekti eelarve. Missuguseid
ressursse on projektiks tarvis?
(finantsvahendid,
materjalid,
ruumid)
Tuleb koostada projekti eelarve.
Kas arvestatud on kõiki kulusid
(reisikulud, ruumid, materjalid,
personalikulud jne.)?
Kuidas kavatsetakse kulusid
katta ehk kust saadakse raha
projekti ellurakendamiseks? Arvestage, et finantseerivad organisatsioonid, sealhulgas fondid,

•

•

peavad eelarvet teie taotluses
kõige olulisemaks.
Projektijuht. Kes koordineerib/
juhib projekti? Nimetage projektijuht ja tema kontaktid (telefoninumber, faks ja e-post). Missugune on tema roll projektis,
organisatsioonis?
Projekti hindamine. Kuidas on
kavandatud projekti analüüs?
Kuidas ja milliste kriteeriumide
alusel kavatsetakse projekti hinnata? Kas on planeeritud ka
mingeid järeltoiminguid, mis tagavad projekti jätkusuutlikkuse?

Eelpool on kirjeldatud, millistest osadest projekt koosneb. Kuid projekti
koostamise täpsemate selgituste saamiseks on kirjutatud mitmeid häid käsiraamatuid, mis on mahukamad, kui
käesolev õpivihik ning selgitavad lahti
projekti olemust ja juhtimist.
Loe täiendavalt projektide
koostamise kohta:
1. Rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamatut, Tallinn
2001, mis on kättesaadav ka
http://www.siseministeerium.
ee ja alajaotus Ministeerium
– Trükised
2. T-Kit käsiraamat Projekti
juhtimine, Euroopa Nõukogu
ja Euroopa Komisjon 2000,
mis on kättesaadav
http://euroopa.noored.ee
ja alajaotus Kasulikku
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Kui sa ei ole varem projekti koostanud, julge küsida abi!

Järgnevate peatükkidega püüame edasi anda omi kogemusi projektide koostamisel. Pöörame tähelepanu sellele,
millega tuleb arvestada.
Projekti ellurakendamiseks läbitakse
järgmine tegevustejada:
1. Esmalt tegeletakse projekti ettevalmistamisega e. planeerimisega.
2. Seejärel teostatakse projekt ehk
viiakse ellu projekti tegevused
ning saavutatakse püstitatud eesmärgid.
3. Antakse projektile hinnang ning
tehakse järeldused.
Projekti ettevalmistamise etapp
Projekti ettevalmistamisel tuleb määratleda esmalt olukord, mis ideed
mõjutab ning keda/mida soovitakse
mõjutada. Tuleb analüüsida probleeme, et leida sobivaid lahendusi ning
sellest tulenevalt püstitada eesmärgid.
Eesmärkide saavutamiseks võib olla
mitmeid võimalusi ning projekti ettevalmistamisel valitakse välja sobivaimad lahendusteed.
Lähtuvalt fondi nõuetest vormistatakse
koostatud projekt etteantud taotlusvormile ning esitatakse õigeaegselt rahastajale ehk fondile. Tihtipeale otsustatakse ära ka projekti meeskond.
Pane tähele!
• Kunagi ei saa projekti teha üksi.
Selleks on vaja luua oma meeskond, kellega ühiselt arutada,
kellele toetuda, kellega projekti
teostada. Meeskond annab pro-
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•

•

•

•

•

jektile laiema kandepõhja, mis
on üheks oluliseks eelduseks
projekti õnnestumisel.
Tööta koos sõprade ja projekti
meeskonnaga läbi oma idee, milleks soovid projekti koostada.
Sõnastage eesmärk ning soovitud tulemused, kavandage tegevused ning vaadake üle, mis
vahendid on teil olemas ja mida
vajate tegevuste elluviimiseks.
Ära jäta projekti koostamist “viimasele minutile“. Usu, kui lased
sel vähemalt kaks päeva sahtlis
seista ning siis uuesti läbi loed,
näed tehtud vigu ja sul tekivad
juurde veelgi paremad mõtted.
Kui projekt on valmis, anna lugeda seda kellelegi teisele, kes
ei ole eelnevalt projekti koostamises osalenud. Ta märkab
kindlasti kohti, mis jäävad arusaamatuks projekti elluviimisel. Seda märkavad ju kohe ka
projekti hindajad. Teiste abi kasutamine annab sulle veel võimaluse sisse viia vajalikke täiendusi ja parandusi.
Fondidel, mis jagavad raha projektide elluviimiseks, on kindlad põhimõtted, miks ja kellele
nad oma toetusi jagavad. Tutvu nende põhimõtetega ning
veendu, et sinu projekt sobib.
Osale fondide poolt korraldatud
infopäevadel. See annab võimaluse tutvustada oma projektiideed ja esitada tekkinud küsimusi, teha lobby tööd.

TEOSTAMISE etapp

Positiivse otsuse korral alustatakse
projekti käivitamiseks ettevalmistusi:
sõlmitakse leping fondiga, täpsustatakse ajagraafikut ning meeskonna
ülesandeid, koostatakse projekti teavitamise kava ning alustatakse tegevuste
ellurakendamisega lähtuvalt ajakavast.
Olenevalt projekti pikkusest ning fondi
nõuetest tuleb esitada vahearuandeid.
Pane tähele!
• Väga oluline on oma projektist
ka laiemalt teada anda. Projekti
teavitamiseks võib koostada teabekava. Otsustada tuleb, millal
ja kuidas levitatakse infot, kes
vastutab teavitamise eest, milliseid kanaleid kasutatakse –
lehed, raadio, kuulutused, pressikonverentsid.
• Jälgida tuleb rahastajate nõudeid
teavitamisele, vajalike logode ja
viidete lisamist rahastaja kohta.
Üldjuhul on selleks välja töötatud oma kindel reeglistik, mille
leiab rahastaja koduleheküljelt.
Nende eiramine võib kaasa tuua
kulutuste hüvitamata jätmise.
• Läbi tuleb mõelda, kuidas hoida oma organisatsiooni liikmeskonda jooksvalt kursis projekti
käiguga.
• Kui tekib vajadus projekti muutmiseks, siis ära karda vestelda
sellest rahastajaga ning püüa
jätta kokkulepetest kirjalik jälg.
Parim viis on suhelda e-posti
teel. Mõningatel juhtudel vaja-

•

•

vad muudatused lepingute muutmist.
Projektijuhi kohustus on jälgida, et iga tegevuse jaoks jääb ettevalmistusaeg ning tegevused
toimuvad õigeaegselt.
Probleemide esinemisel tuleb
need ühiselt läbi arutada projektimeeskonnaga ning leida lahendused. Kindlasti ei tohi probleeme ignoreerida. Projektijuhi
ülesandeks on jälgida, kuidas
meeskond töötab ning pakkuda
abivajajatele tuge.
Projektijuht peab tegema tihedat koostööd projekti raamatupidajaga, et tagada eelarve täpne
täitmine.

HINDAMISE etapp

Projekti edukuse hindamine toimub
üldjuhul lõpparuande koostamisega,
kus analüüsitakse eesmärkide täitmist
ning tulemuste saavutamist. Aruandlus kajastab projekti tegevusi, ajakava,
meeskonna tööd, ressursside jaotust
ning muudatusi nendes. Aruanded on
olulised projektide hindamiseks.
Pane tähele!
• Aruanne koosneb nii tegevuskui finantsaruandest. Pikemate
projektide puhul on tavaliselt
vahearuanded ja lõpparuanne.
Tihtipeale on rahastaja välja töötanud aruandevormid.
• Nii nagu tuleb täita projektide
taotlusvormid – ülima täpsusega, nii täida ka aruandevormid.

•

•

•
•

Projekti aruandluse eesmärgiks
on dokumenteerida projekti käiku, saavutatud eesmärke, muudatusi ja järeldusi.
Aruannetes on võimalik tuua
välja ka tekkinud probleeme,
põhjendada neid ja teha ettepanekuid probleemide edaspidiseks vältimiseks.
Projekti aruandlusele pööra tähelepanu nii projekti kavandamisel
kui selle läbiviimisel.
Õigeaegselt esitatud aruanne
loob usaldusliku suhte rahastajaga.

Uuri, mis on loogiline maatriks
ehk LogFrame´i meetod ja Gantti
tabel? Mis on probleemipuu ja
eesmärgipuu?

•

•
•

•
•

da seda nii, et mõte ei läheks
kaduma, vaid saaks selgemaks;
Ära kasuta sünonüüme, väldi
lühendeid. Vähelevinud lühendid kirjuta esimest korda kasutades pikalt välja ning pane sulgudesse lühendi tähekombinatsioon, mida kasutad edaspidi;
Jälgi vorminõudeid – ära muuda
neid;
Jälgi, et projekti tekst oleks keeleliselt ja stiililt ühtne. Kasuta
eesti keele korrektorit arvutil või
eesti keele õpetaja, filoloogi abi.
Ära kasuta tingivat kõneviisi ja
väldi ilukirjanduslikku, emotsionaalset teksti.
Projekti pikkus: Nii lühidalt kui
võimalik ja nii pikalt kui vajalik!
Ära ületa etteantud mahtusid.

Sagedamini esinevad
VEAD

•
•

NÄPUNÄITEID projekti
vormistamiseks

•

Tekst peab olema üheselt arusaadav ning tervikliku mõtte väljendamiseks kasuta kuni seitset
lauset. Pika teksti puhul lühen-

•
•
•

Puudub uudsus ja innovaatilised
ideed. Tehakse seda, mida on
juba palju kordi tehtud.
Tehnilised vormistamise vead:
puudub mõni kohustuslik lisa,
taotleja ei vasta rahastaja nõuetele, taotlus on lünklikult täidetud.
Projekti eesmärk ei vasta rahastaja
konkursi eesmärkidele.
Tegevused on killustunud ja pole omavahel seotud.
Läbimõtlemata eelarve – küsitakse igaks juhuks rohkem.
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5. Liikumise Kodukant võrgustik ja tegutsevad noortekojad

Kui tahad kaasa lüüa, võta meiega ühendust!

Liikumine Kodukant
kohaliku arengu
toetajana ...
... ärgitab külasid omaalgatusele,
koolitab külaliidreid, kindlustab
neile õppematerjalid;
Olulisim tegevus käib külades. Korraldatakse koolitusi, külapäevi, infovahetust.
Valitud on 1 200 külavanemat ja tegutseb
ligi 1 000 seltsi/seltsingut.
Kõigi 15 maakonnaühenduse juurde on loodud tugikeskused, kus on võimalik saada
konsultatsiooni.
… toetab ettevõtlikkust ja innustab
külaseltse kohalikke teenuseid ja
tooteid pakkuma, luues seeläbi töökohti ning võimaldades seltsiliikmetele ettevõtluse praktilist kogemust;
Eestis on ligi 250 külamaja. Külamajade
majandamiseks on seltsid välja arendanud
multifunktsionaalsed keskused. Külamajades on käivitatud infokeskusi, renditakse
ruume, korraldatakse koolitusi. Tegeletakse
kogukonnateenuste pakkumisega.

... aitab tagada külaelu jätkusuutlikkuse noorte kaasamisega;
Kodukandis on otsustatud senisest rohkem
tegevusi suunata alates 16. eluaastast maanoortele, kes elavad keskustest kaugemal
– külades.
... mõjutab poliitikaid;
Kasvava tähtsusega KODUKANDI jaoks
on poliitikate mõjutamine nii kohalikul,
rahvuslikul kui ka Euroopa Liidu tasandil,
et viia maarahva vaated ja vajadused otsustajateni. See toimub läbi partnerluse,
koostöö ja kokkulepete.
... osaleb rahvusvaheliste organisatsioonide koostöövõrgustikes
ja projektides (Forum Synergies,
PREPARE, ERA jm);
Alates 2004. aastast toimib koostöö Iirimaa
riikliku noorteprogrammiga President’s
Award (Presidendi Auhind), mille raames
võetakse vastu Iirimaa noorte vabatahtlike
gruppe.

Liikumise Kodukant
võrgustik

Liikumisel Kodukant on 21 liiget,
neist 15 maakonnaühendust, kelle
kaudu ühendatakse ligi 5000 aktiivset
maainimest. Igasse maakonda on
loodud tugikeskused, mille eesmärgiks
on teavitada ja koordineerida külaelule suunatud informatsiooni oma maakonnas. Tugikeskuste kontaktid on
kättesaadavad Liikumise Kodukant
koduleheküljel www.kodukant.ee.
Kodukant Harjumaa
Hiiumaa Kodukant
Ida-Virumaa Külade Esindus
Jõgevamaa Kodukandi Ühendus
Järvamaa Kodukant
Pärnumaa Kodukant
Virumaa Lootus (Lääne-Virumaa)
Põlvamaa Liikumine Kodukant
Saaremaa Kodukant
Kodukant Tartumaa
Läänemaa Kodukant
Valgamaa Kodukant
Kodukant Viljandimaa
Rapla Maakonna Külade Liit
Kodukant Võrumaa
Ka noortele tuttav organisatsioon Junior
Achievementi Arengufond (JAA) on
Liikumise Kodukant liige.
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Kodukant Tartumaa noored
Kodukant Tartumaa juurde on loodud
noorteaktiiv, keda kaasatakse maakonna ürituste korraldamise aruteludesse. Noored osalevad vabatahtlikena
üritustel. Koostöös rootslastega plaanitakse korraldada keelelaagrit Rootsi
väliseestlastele. Kavas on välja töötada
külaseltsidele kodulehe kujundamise
ja haldamise teenus, mida hakkavad
pakkuma noored. Peale selle osaletakse
Tartumaa Noortekogu ümarlaudades,
mille tegevustesse on kaasatud üle
20 Tartumaa organisatsiooni noored,
sealhulgas ka Kodukant Tartumaa.
Ümarlaua eesmärgiks on ühenduste
tegevuse dubleerimise vähendamine
ja koostöövõimaluste loomine Tartu
linnas ja maakonnas.

Eesti Külaliikumine Kodukant CV

Pärnumaa Kodukandi noortekoda
Pärnumaa Kodukandi noortekoda asutati noorte liidrite koolituse tulemusena
2008. aasta märtsikuus. Noortekoda
tegutseb Pärnumaa Kodukandi juures.
Noortekotta kuulub hetkel üle kahekümne maal elava noore vanuses 1419 aastat. Meie tegevuse peamiseks eesmärgiks on noorte koolitamine aktiivseteks külaelu eestvedajateks. Noortekoda käib koos üks kord kuus. Oma
kokkusaamistel peame nõu, jagame
kogemusi, õpime ja kavandame erinevaid tegevusi. Kõikides ettevõtmistes,
mida noored ise omale kavandavad,
tuleb neil endil võtta vastutus nende
korraldamises. Meie tegevuste kohta
saab informatsiooni Pärnumaa Kodukandi koduleheküljelt www.parnumaakodukant.ee.
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KONTROLLTÖÖ

Käesolev ristsõna on kontrolltööks
neile, kes on läbi töötanud käesoleva
õpivihiku ning lahendanud lisaülesanded, tutvunud projektikoostamise
lisamaterjalidega. Lahendussõna saad
paksult märgitud ruutudest.
HEAD LAHENDAMIST!

1.

Üle aasta korraldatav külaliikumise
suurüritus

2.

Maaelu jaoks oluline regionaalprogramm, mis käivitus Kodukandi eestvedajate algatusel

3.

On õpihuviline, väärtustab maal elamist ning on valmis kaasa aitama ettevõtmistele oma kodukohas

4.

Kuidas nimetatakse Liikumise Kodukant maakonnaühenduste omavahelist koostööd

5.

Individuaalselt või koostöös teistega
hoolikalt planeeritud ja välja töötatud
ettevõtmine mingi konkreetse eesmärgi saavutamiseks

6.

Praktiline vahend nii projektide planeerimiseks kui ka nende teostamiseks
ja hindamiseks

7.

Millise Kodukandi maakonnaühenduse juurde on loodud noortekoda

8.

Noor, kes tahab osaleda külaliikumise
tegevuses tasu saamata

1. Eesti Külade Maap
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Eesti Külaliikumine Kodukant 2008
Koostasid Hele-Mall Kink, Krista Habakukk, Mai Kolnes ja Aime Vilu
Kujundas Külli Reinup
Keeleliselt toimetas Eve Sikka
Trükkis Taurusprint

Trükise ilmumist toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Põllumajandusministeerium

