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MÕJUS KÜLALIIKUMINE

Liikumise Kodukant eesmärk on kogukondliku tegevuse edendamine 
Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades 
külaelu, pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.

Külaliikumine toimetab

- Küla tasandil ( külavanemad, külaseltsid)

- Maakonna tasandil ( maakondlikud katusühendused)

- Eesti tasandil ( juhatus ja eksperdid)

- Rahvusvahelisel tasandil ( liikmelisus ja eksperdid)



Eesti küla elab!

• I EESMÄRK: Eesti külades on kokkuhoidvad kogukonnad, kes loovad 
endale sobiva elukeskkonna, ja tegusad vabaühendused, mis teostavad 
huvikaitset kohalikul tasandil.

• II EESMÄRK: Maapiirkondades tegutsevad vabaühendused on toetanud 
teenuste kättesaadavust piirkonnas ja aidanud kaasa töökohtade 
loomisele külades/alevikes.

• III EESMÄRK: Eesti Külaliikumine Kodukant on külade huvikaitset teostav 
üle-eestiline organisatsioon.



Statistika
Külavanematega asulaid Eestis 1363 ja seal elanikke 122665

• Külavanemad:  2004- 1006
2016- 1171

Külaseltsid: 2004 - 1003
2016- 1222

Külamajad: 2004 - 316
2016- 336

Külatee https://kodukant.ee/huvikaitse/kulatee/

https://kodukant.ee/huvikaitse/kulatee/




Külavanematega asulad 2016



Eesti Külade XII Maapäeva manifest

• Heaks kiidetud 6. augustil 2017 Vana-Võidus Viljandimaal.

• Meie, Eestimaa 15 maakonna külakogukondade esindajad ja 
Külaliikumine Kodukant kutsume üles Vabariigi Valitsust, 
ministeeriume, koostööpartnereid ja kogukondi arvestama järgmiste 
punktidega Eesti külaelu ja maaelu arengu kavandamisel ja 
elluviimisel:

• https://kodukant.ee/maapaev/maapaev/maapaev-2017/eesti-kulade-
xii-maapaeva-manifest/

https://kodukant.ee/maapaev/maapaev/maapaev-2017/eesti-kulade-xii-maapaeva-manifest/


6. Kogukonna kaasamine otsustusprotsessidesse. 

• Tagada tuleb kogukondade esinduste kaasamine elukeskkonda 
mõjutavate otsuste ettevalmistamisse ning parima lahenduse 
otsimisse. Peame oluliseks, et halduskorralduse raames saab 
külavanema funktsioon mõjusama väljundi.

• „Külavanem on küla esindaja, kes on valitud hääleõiguslike külaelanike 
poolt statuudi alusel ning juhindub oma tegevuses küla ühistest huvidest 
ja seisukohtadest. Külavanem on küla ühendaja, hoidja ja edendaja, 
kes koordineerib ja aitab korraldada küla ühistegevusi ning ellu viia küla 
ühisprojekte. Külavanem on riigi ja kohaliku omavalitsuse ametlikult 
tunnustatud kontaktisik külas.“



Kodukandi tegevused perioodil 2017- 2018

• Kodukandi juurde moodustati külavanemate teema juhtrühm

• Külavanemate uuring 
https://kodukant.ee/kulavanemad/kulavanemate-uuring/

• Külavanema statuudi juhendmaterjal 
https://kodukant.ee/kulavanemad/kulavanema-statuut/

• KOV töötajate koolitus 4 piirkonnas

• Külavanemate infoseminarid maakondades 

• Kodukant on toonud külavanematele olulised teemad avalikkuse ette 
ja korraldanud võrgustikuüleseid maaeluteemalisi küsitlusi

https://kodukant.ee/kulavanemad/kulavanemate-uuring/
https://kodukant.ee/kulavanemad/kulavanema-statuut/




Mis ootab Kodukanti ees 2019 aastal
Suursündmused

• 1.märtsist- Eestimaa Aasta küla valimine  

• 26.- 28. juuli, Põlvamaal - Eesti Külade XIII Maapäev. 

• 29.september- Maal elamise päev

Poliitikate kujundamises osalemine

• PÕKA Põllumajanduse ja Kalanduse arengukava

• CLLD (Community Led Local Development – kogukonna juhitud kohalik areng) ja multifondid, et 
tagada kohalikele vajadustele kõige paremini vastavad investeeringud.

• Kodanikuühiskonna arengukava

Kodukant ise

• Uus strateegia 2020 - 2030+

• Liikmeskonna laiemine



Miks me seda kõike ikka ja jälle teeme

https://www.youtube.com/watch?v=xSIhEptphwo

Lindi Rannaküla - lapsesuu

• https://www.youtube.com/watch?v=1nuU4Rn5B-
Q&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=xSIhEptphwo
https://www.youtube.com/watch?v=1nuU4Rn5B-Q&feature=youtu.be

