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KODUKANDI UUSELANIKE KÜSITLUSE KOKKUVÕTE
Perioodil 1-23 september viis Eesti Külaliikumine Kodukant läbi veebiküsitlusele, millele vastas 145 inimest, neist
70% naised ja 30% mehed.
Vastajate keskmine vanus oli 38 (mehed 40, naised 37). Võrdluseks: 2018 külaliikumise küsitlusele vastajate
keskmine vanus oli 53.
Muu hulgas küsisime vastanute maale saabumise aastat. On huvitav tõdeda, et kiire tõus vastanute maale
saabumise aastates langeb kokku Maale elama algatuse ja Maale elama messide toimumise ajaga. Viimaste
aastate saabujaid on enam-vähem võrdselt. Arvestades, et 2020 aastast oli vastamise ajaks läbi 8-9 kuud, siis
proportsionaalselt olnuks arv 21. Põnev oleks järgmistel aastate näha, kas Maal elamise päevade traditsioon toob
kaasa uue tõusu.

Vastanute maale saabumise aasta
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Küsitluses uuriti ka vastajate valmisolekut panustada kogukonna eestvedamisse. Selgus, et sihtgrupp on väga
aktiivse hoiakuga. Kolmandik vastanuist oli juba midagi kogukonna jaoks teinud. Konkreetsemalt mainiti järgmist:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Külaseltsi tegevustes osalemine,
Ise külaseltsi käivitamine ja kogukonna kokku toomine.
Oma oskuste ja teadmiste jagamine
Aktiivsust lastaia või kooli hoolekogus
Vanade hoonete korda tegemine
Heakorda panustamine
Ise mõne ürituse käivitamine (õpitoad, kirbuturg jne)
Sotsiaalmeedias oma kodukandi promomine
Ametkondadega asjaajamine jne

53% vastanuist on valmis tulevikus kogukonnas midagi eest vedama ja ainult 13% eelistavad pigem privaatsust ja
ei ole eestvedamisest huvitatud.
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Küsimus „Mis ajendas teid looma kodu maale?“
Maale tuleku otseste ajendite osas tekkis järgmine pingerida:
•
•
•
•

Kõige domineerivam ajend oli soov nautida rahulikumat keskkonda. Paljud mainisid konkreetselt
väsimust linna stressirohkusest ning osade jaoks oli see olnud pikaajaline unistus.
Teiseks ajendiks oli kinnisvara – tulija oli pärinud või omas maal maja või viis maja ostmise soov
tõdemuseni, et maal on kinnisvara oluliselt soodsam.
Kolmandal kohal oli soov pakkuda lastele head kasvukeskkonda.
Neljandana mainiti soovi olla loodusele lähemal.

Küsimus „Millega on olnud keerulisem maal kohaneda?“
Ülivõimsalt peeti suurimateks maaelu miinusteks mobiilisusega seotud küsimusi ehk:
•
•
•

töökohtade ja teenuste kaugust,
kehvasid ühistranspordi võimalusi (sealhulgas koolitransporti)
teede kehva olukorda.

Need vastused olid üsna võrdsed, kuid pikalt ees ülejäänud probleemidest. Töökohtade puudust ja interneti
puudulikkust mainiti probleemina umbes neli korda harvem.
Oluliselt rohkem oli kohanemise probleemina mainitud ümbritsevaid inimesi ja seda kahest aspektist. Esiteks
tundis osa maale saabunuid end isoleerituses ja tunnistas, et uusi sõpru ja tuttavaid on rakse leida. Teiseks
tunnistati, et kohati on rakse haakuda kohalike mõtteviisiga ning leida mõttekaaslust.

Küsimus „Millist tuge te vajate selleks, et paremini kohaneda maaeluga?“
•
•
•

Sellele küsimusele oli kõige sagedasem vastus, et vajatakse paremat taristut ehk investeeringuit
teedesse, vee ja kanalisatsiooni süsteemi ja kiiresse internetti.
Teiseks toodi välja vajaduse rahaliste vahendite järele nii oma kodu korda tegemisse, ettevõtluse
alustamisse kui ka kogukondlikku tegevusse.
Kolmandal kohal oli vajadus leida inimesi, kellega oleks mõnus koos tegutseda.

Järgnesid parem transpordiühendus, võimalus saada infot ja nõuannet ning parem kaasamine valla poolt ja
kodulähedased teenused. Ainult kaks inimest tõid välja abi töökoha leidmiseks.

Huvi uute eestvedajate arenguprogrammis osalemise vastu
Kuna küsitlus oli ajendatud ühe KÜSK arenguhüppe projekti koostamisest, siis uurisime, kuivõrd on vastajad
huvitatud osalemisest arenguprogrammis ja mida nad täpsemalt sellelt ootaksid.
Rohkem kui pooled vastanutest (84 inimest) andsid oma e-maili aadressi, et saada infot planeeritava
arenguprogrammi kohta, millest võib järeldada suurt nõudlus tugiprogrammi järele.

Küsimus „Kui te tunnete endas eestvedaja potentsiaali, siis milline väline tugi tundub teile kasulik?“
Valikvastustest olid kõige populaarsemad järgmised pakutud meetmed:
•
•

üritused, kus saaks eestvedajatega kogemusi vahetada (57%)
info ja nõustamine pädeva inimese poolt (56%)

Mittetulundusühing
Eesti Külaliikumine KODUKANT
•
•
•
•

kuulumine küla eestvedajate võrgustikku (52%)
koolitusprogramm, mis õpetaks kogukonna kaasamise põhitõdesid (50%)
õppekäigud aktiivsetesse küladesse (45%)
mentorlus kogenud küla eestvedaja poolt (35%)

Kõige huvipakkuvamad teemad
Küsisime ka seda, milliste teemadega tegelemine neile kõige rohkem huvi pakub. Selgus, et kõige enam kõnetab
sihtgruppi lastega tegelemine, kogukonna liitmine, keskkonnateadlikkus ja ettevõtlus.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et uuselanikud on väga aktiivne ja teotahteline seltskond, kellel on suur huvi
võrgustumise ja uute teadmiste järele. Neisse investeerides aitab külaliikumine kaasa uue põlvkonna
eestvedajate kujunemisse.
Analüüsi teostas Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Ivika Nõgel. Lisainfo: 5115914
ivika@kodukant.ee.

