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ARUTELUDE KOKKUVÕTE  

 

1 Kuidas saame mõjutada Eesti poliitikaid nii, et need maaelu toetaks?  
• Eelduseks on eesmärgistatud ja sihipärane koostöö katusorganisatsioonide vahel (Kodukant, 

Leader liit jne.) 
• Sellest lähtuvalt tuleb sõnumitega olla pildis ning teha järjekindlalt lobby. 
• Mõisted „maaelu“ ja „maapiirkond“ vajavad defineerimist. 
• Huvikaitseorganisatsioonid vajavad stabiilsemat rahastust. 
• Külavanemad peavad olema aktiivsemad, et saavutada suuremat sõnaõigust. 
• Poliitikutele võiks teha kohustuslikuks maal elamise praktika  

 
2 Kuidas luua mõjusat partnerlust külade ja omavalitsuse vahel? 

• Eelduseks on mõlema osapoole huvi koostööd teha, lugupidav suhtumine ning kokkulepped, 
kuidas koostööd ja infovahetust korraldatakse. 

• Koostöö on mõjusam, kui on olemas külade katusorganisatsioon, külateemadega tegelev 
volikogu komisjon ning kindel ametnik, kes oleks külade jaoks kontaktisikuks.  

• Ettepanekuna võik vallavalitsuse istungitel hääleõigusega osaleda külade katusorganisatsiooni 
volitatud esindaja. 

 
3 Kuidas saame ise ja koostöös tugevdada positiivset kuvandit maaelus?  

• Eelduseks on see, et kogukonnad ise on positiivsed, ühtehoidvad ja uhked iseenese üle.  
• Edasi tuleb end nähtavaks teha nii ajakirjanduses kui ka sotsiaalmeedias – pildid, lood, 

sündmused. 
• Edastada sõnumit maaelu eelistest – tervislik lapsesõbralik elukeskkond, eneseteostuse 

võimalused. 
• Oluline on järjepidevus. 
• Kasuks tulevad kampaaniad (näiteks avatud talude päev) 

 
 
4 Kuidas teha hüpe külapidudest kogukonna ettevõtluse ja teenusteni?  

• Eelduseks on „hüppajate“ olemasolu ehk inimesi, kellel on ettevõtlikku vaimu ja ideesid ning 
kogukonna valmisolekut. 

• Praegu külades tehtav - talgud, laadad, kohvikute päevad, festivalid - on ettevalmistuseks 
kogukonna ettevõtlusele. 

• KOV´il on oluline toetav roll – tema saab teenuseid  delegeerida ning samas ka aidata kogukonda 
suutlikkuse tõstmisel.  

• Külapeod peavad ikkagi alles jääma! 
 



 

 
 
5 Kuidas avada maal värav uute elanikele, noortele peredele ning kaasata neid küla eestvedamisse? 

• Vajalik tegeleda sobiva keskkonna loomisega (töökohad, teenused, internet, lasteaed, turvalisus, 
heakord jne.) 

• Kogukond saab aidata avatuse ja kaasamisega. 
• Oluline jagada infot kogukonna kohta (küla mainekujundus) 

 
 


