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PROJEKTI LÄHTETINGIMUSED 

Tegurid, mis takistavad maaelu ja –majanduse arengut 
Hiiumaal: 

 Negatiivsed mõtted ja pessimism tuleviku suhtes  

 Üldine arusaam – probleemid lahendab keegi teine, ja 
kui ei, siis ei suuda seda keegi teha  

 Inimesed on eemal regionaalarengu tegevusest. Ilmsed 
on info puudumine, kohati kinnihoidmine  

 Tõelise vastutuse ja aruandluse puudus. Vastutus on 
ebaselge ja tulemuse puudumine ei too kaasa mingeid 
tagajärgi  

 Puudub vajalik hulk professionaalseid arendajaid 
vajalikuks planeerimistegevuseks  
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PROJEKTI PLANEERIMINE JUHATUSES 
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 PROJEKTI RAAMES VIIDI LÄBI: 

 Kahepäevane koolitus, kus käsitleti 
organisatsioonisisest kommunikatsiooni Kodukandi 
viieliikmelise juhatuse vahel, kokkuleppeid ja hea 
meeskonna ehitamist; 

 Loodi suhtlusliinid seltsidega ja seltside vahel - küladelt 
küladele. Parem oskusteabe kättesaadavus, eesmärgiga 
idee ja sõnum kogukonnale nähtavaks; 

 Tehti tihedat koostööd avaliku sektoriga: igas 
omavalitsuses toimusid töötoad, kus arutati suhet küla-
külavanem-külaselts-külamaja-vald, võimalusi tihedaks 
ja hästitoimiva suhtlusliinide seadmiseks; 
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KOOLITUS KÄINAS 
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 PROJEKTI RAAMES VIIDI LÄBI: 

 Et hoida kokku inimeste aega ja transpordikulusid, 
lülitasime valdades toimuvate töötubade juurde valdu ja 
seltse puudutava ühisteema, KOP poolt rahastatud 
projekti „Külamajade majandamisest Hiiumaal“; 

 Töötubades käsitleti külamajade haldamist täna, 
kasutamist, nende majandamisega seotud probleeme. 

 Tulevikusuund on need kujundada keskusteks, mis 
soodustavad kogukonnatunnet ja ühistegevust ning neis 
pakutakse piirkonna vajadustest lähtuvaid teenuseid ja 
piirkonda tutvustavaid tooteid. 
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TÖÖTUBADE TULEMUSED 

 Külade, külavanemate ja –liidrite roll kohaliku elu 

arendamisel suureneb; 

 Külavanemat on vaja, olgu ta siis ühe suure küla 

või kandi (4…6 väikest küla) „hääletoru“; 

 Külavanema valib külainimeste või valla algatusel 

kogukond ise ja see on vabatahtlik amet. Ometi 

peab initsiatiiv praegu siiski veel tulema valla 

poolt: külarahvas kokku kutsuda ja selgitada 

inimestele, et seda on vaja nende endi huvides; 
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TÖÖTUBA KURISTES 
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TÖÖTUBADE TULEMUSED 

 Hiidlane on tagasihoidlik ja kannatlik, samas 
võib ta valda tulla ideega, mis vajab 
arendamist. Seetõttu tuleb vallaametnikul olla 
heatahtlik kuulaja ja tulijale nõu anda, kust abi 
saada; 

 Külavanema statuut oluline juhindumiseks, 
vabatahtlikult tehtav töö mõistliku aja ja 
võimaluste piires. Kütusekulud, mis otseselt 
seotud külaasjade ajamisega, katab vald; 
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TÖÖTUBA PÜHALEPAS 

10 



TÖÖTUBADE TULEMUSED 

 Külavanemaid on oluline kaasata vallavolikogu 
komisjonidesse; 

 Külamajade majandamine kasumit teenivaks. 
Külamajade funktsionaalsusest tulenevalt, 
teenused kogukonnale ja külalistele 
kättesaadavamaks. Reklaam tõusaks ja ausaks; 

 Külamaja vajab mitmekülgsete oskustega palgalist 
(0,5 kohta) perenaist, kes hoiab maja korras, 
tunneb pakutavaid teenuseid ja külarahvast, aitab 
infot otsida, on ettevõtlik ja hea suhtleja; 
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TÖÖTUBA HARJUL 
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TÖÖTUBADE TULEMUSED 

 Maaelu heaks tegutsevad vabaühendused 
väärivad tunnustust. Kodukandi poolt 
ellukutsutud tunnustusüritused on vajalikud. 
Omavalitsusjuhi tänuavaldus oleks 
tunnustatule suureks lisaväärtuseks; 

 Hiiumaa Kodukandi tegevus vabaühenduste ja 
kohalike omavalitsuste suhtekorralduse- ja 
kommunikatsioonialaste kokkulepete 
käsitluses on vajalik. 
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TÖÖTUBA KÕRGESSAARES 
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TUNNUSTAMISÜRITUS KÄINAS 
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TUNNUSTAMISÜRITUS KÄINAS 
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TUNNUSTAMISÜRITUS KÄINAS 
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TUNNUSTAMISÜRITUS KÄINAS 
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SELLEKS, ET KÜLAMAJAD OLEKSID 

JÄTKUSUUTLIKUD, ON VAJA: 

 Võtta omaks mõtteviis, et MTÜ ehk vabaühendus, võib 
tulu teenida ja seda oma tegevustesse investeerida; 

 Suurendada koolitustega kohalike ühenduste ja 
eestvedajate majandusalaseid teadmisi; 

 Ühenduste ja kohalike omavalitsuste koostöö loomine ja 
tähtsustamine, kogukonnapõhiste teenuste 
väljaarendamisel ja pakkumisel; 

 Ühiskoolitused külaelu eestvedajatele ja kohaliku 
omavalitsuse töötajatele; 

 Uute liidrite ja eestkõnelejate leidmine, ning 
motiveerimine; 

 Nõuandetegevuse korraldamine küladele 
(mentorprogrammid). 
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Koostöölepe 
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KOOSTÖÖKOKKULEPPE SÕLMIMISEL LEPIVAD 

MTÜ KODUKANT HIIUMAA NING HIIU, EMMASTE, 

KÄINA JA PÜHALEPA VALLAD, KOKKU 

JÄRGNEVAS: 

 



1. OSAPOOLED TEEVAD KOOSTÖÖD 

JÄRGMISTES VALDKONDADES: 

 Maa- ja külaelu arendamine 

 Seltsitegevus 

 Vabatahtlik tegevus 

 Kommunikatsioon 
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2. KOOSTÖÖPÕHIMÕTTED: 

 arenguga seotud ühistes küsimustes lähtutakse 
partnerlussuhetest; 

 edendatakse omavalitsuste institutsioonide ja 
nende partnerite ühiseid koostöösuhteid; 

 kogemuste vahetamiseks korraldatakse 
regulaarselt ühiseid nõupidamisi ja kohtumisi; 

 ühiste projektiideede algatamine ja nende 
realiseerimine; 

 arutletakse olemasolevate ja tuleviku prioriteetide 
üle. 

23 



3. OMAVAHELISTES SUHETES TOETATAKSE 

 omavahelist koostööd ja info vahetust; 

 ühiste kultuuriürituste korraldamist; 

 ametnike, ekspertide, noorte ja külavanemate 
kaasamist; 

 külamajade majandustegevust soodustavate 
ühisürituste korraldamist; 

 vastastikuste koostöökontaktide ja sõprussidemete 
loomist ning arendamist saarel tegutsevate erinevate 
institutsioonide vahel; 

 ühiste arengudokumentide koostamist ja täitmist; 

 ühiste projektide välja töötamist ja ellu viimist; 

 ühise arengu planeerimist. 
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4. TEGEVUSED 

 Oluliste koostööküsimuste lahendamiseks korraldatakse 
regulaarselt omavahelisi kohtumisi Kodukandi ja 
valdade juhtide või nende volitatud isikute juhtimisel. 

 Kõigis küsimustes, mis on seotud antud lepingu ellu 
viimisega, hoiavad osapooled järjepidevaid kontakte. 

 Kodukant Hiiumaa juhatus osaleb aastas iga 
omavalitsuse vähemalt ühel volikogu istungil, 
arutamaks ühiseid koostöövõimalusi ja vahetades 
külaelu arengutesse puutuvat informatsiooni. 

 Osapooled võivad allkirjastada protokolle ja leppeid, mis 
täiendavad antud lepingut. 
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EDUKAT KOOSTÖÖD! 
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