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ÜLDEESMÄRK 

 Sünnib kogukonna seotus läbi uues arengukavas 

plaanitud tegevuste. 

 Ühendus Kodukant Hiiumaa on 

katusorganisatsioon, mis ühendab 

külavanemaid, külaseltse ja kohalikke 

omavalitsusi. 

 Külades tegutsevad vabaühendused toetavad 

teenuste kättesaadavust piirkonnas ja seega 

aitavad kaasa töökohtade loomisele külades ja 

alevikes.  

 Valmib Kodukant Hiiumaa arengukava 

dokument aastateks 2015…2020. 2 



ALAMEESMÄRGID 

 Tuua maainimesed, külaseltsid ja 

kodanikeühendused välja tardumusest, et „meist ei 

olene ju nagunii mitte midagi“. 

 Külavanemate- ja liidrite roll kohaliku elu 

arendamisel suureneb, samuti suureneb 

huvikaitse oma elukeskkonna kujundamisel. 

 Eestkõnelejad tuleb leida juba protsessi alguses, 

tagamaks külaelanike soovidega arvestamise 

kohaliku omavalitsuse piirides. 

 Luua igas vallas külavanemate ja/või külades 

tegutsevate vabaühenduste eestkosteühendused.  

 Läbiviidavate koolituste kaudu laiendada osalejate 

maailmapilti ja suurendada tegevusaktiivsusust. 
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PROJEKTI TEGEVUSED 

 Valmistame ette temaatilise seminari, kus 

selgitame käesoleva projekti ja uue arengukava 

eesmärke ning ankeetküsitluse vajadust. 

 

 Loome mõttekoja (kuni 7 inimest ja kuhu kuulub 

igast omavalitsuspiirkonnast vähemalt üks külaelu 

liider), kes võtavad vabatahtlikult käesoleva 

projekti eestkõneleja rolli. 

 

 Valmistame ette ja viime läbi ankeetküsitluse, 

selgitamaks välja külaelanike sotsiaalsete teenuste  

kättesaadavust ning maa- ja külaelu arendamist 

vajavaid valdkondi; 
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PROJEKTI TEGEVUSED 

 Viime läbi koolitused: 
 

 Kogukonnateenused ja tooted kui võimalus ja 

väljakutse MTÜ-le. 
 

 Avalikud teenused: võimalus ja väljakutse 

MTÜ-le.  
 

 Arengukava koostamise metoodika koolitus, 

Viktor Rõbtšenko  
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PROJEKTI TEGEVUSED 

 Viime läbi piirkondlikud koosolekud valdades 
(4) külavanemate ja/või külades tegutsevate 
vabaühenduste eestkosteühenduse loomiseks.  

 Viime läbi arengukava koostamise protsessi 
mõttekoja koosolekud (3), kuhu on kaasatud 
külaseltside ja KOV-ide esindajad ning 
külavanemad 

 Arengukava koostamise protsessi mõttetalgute ja 
ajurünnakute läbiviimine - Viktor Rõbtšenko. 
Nende materjalide põhjal arengukava dokumendi 
kokkuseadmine ja kirjutamine. 

 Kokkuvõtete tegemine, suurüritus – 
arengukava esitlemine. 
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PROJEKTI EELARVE 

1. Tööjõukulud (koos maksudega) 2 412 

2. Tellitud tööd ja teenused 4 435 

3. Ürituste korraldamine 1 075 

4. Info- ja teavitustegevus 120 

5. Muud kulud 360 

6. Üld- ja arenduskulud 1 307 

     Kokku 9 709 

     Sh. KÜSK toetus 8 719 

     Sh. omaosalus 990 

   Kokku 9 709 7 



KÜLARAHVA FOORUM - KÄINAS 
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KÜLARAHVA FOORUM 
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KÜLARAHVA FOORUM 
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KÜLARAHVA FOORUM – KÜLAVANEMA 

AURAHA 
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ARENGUKAVA TÖÖRÜHMA KOOSOLEK - 

KASSARIS 
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ARENGUKAVA TÖÖRÜHMA KOOSOLEK - 

KASSARIS 
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ARENGUKAVA TÖÖRÜHMA KOOSOLEK – 

VALGU KÜLAMAJAS 
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ARENGUKAVA 

2015…2020 
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MISSIOON 

 Ühendus Kodukant Hiiumaa missiooniks on 

toetada külade arengut, kaasates parimat 

oskusteavet ning pakkudes vajalikke 

maaelu edenemist toetavaid 

arendustegevusi ettevõtliku, 

arenguvõimelise kogukonna kujunemiseks, 

olla külade eestkõneleja ja külaelu 

väärtustavate aktiivsete külaelanike 

kasvulava. 
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VISIOON 

 Ühendus Kodukant Hiiumaa on 2020. 

aastaks Hiiu maakonnas maaelu väärtusi 

edasikandev ja külaelu toetav ühendus, 

olles partneriks maaelu edendavatele 

organisatsioonidele. 

 

 Hiiumaa külad on atraktiivsed elupaigad, kus 

kogukonnad väärtustavad oma heaolu eest seismist 

ning tähtsustavad koostegemist; 

 Panustada olemasolevate liikmetele ja liikmete arvu 

suurendamisele; 

 Kodukant Hiiumaa juhtimine on professionaalne, 

olles pälvinud huvi- ja sidusgruppide tunnustuse. 
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RÕHUASETUSED 

 Avatud suhtlemine ja koostöö 

 Võrgustike loomine, tagasisidestamine partneritele, 
huvi ja sihtgruppide tunnustamine, osalemine üle-
eestilistes võrgustikes, suhtlemine meediaga. 

 Hoiakute kujundamine 

 Kodukant Hiiumaa tegevused näitavad kogukondade 
ettevõtliku ellusuhtumise (tahan, suudan, oskan, 
teen) tõusu. 

 Tulemustele orienteeritus 

 Kodukant Hiiumaa tegevused on seotud arengukava 
ja põhikirjaga, andes olulise sisendi kogukondades 
tekkivateks positiivseteks muutusteks külades 
parima elukeskkonna nimel. Peame oluliseks maaelu, 
looduse ja kogukonna kultuuri sidestamist, 
põlvkonniti edasikandmist. 
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VÄÄRTUSED 

 Avatus ja koostöö: võime välisteavet vastu võtta ja seda 
analüüsida, pidevalt õppida ning paindlikult reageerida 
keskkonnast tulenevatele muutustele ja teha partneritega 
koostööd võrdsel tasandil. 

 Usaldusväärsus: oskused ja hoiakud, mis on vajalikud, et 
tegutseda ausalt, sõbralikult ja inimlikke väärtusi 
hinnates. 

 Teadmised ja oskused: asjatundlikkus, nende pidev 
kasutamine ja arendamine, et aktiviseerida külade 
arengut. 

 Algatusvõimelisus: uute lahenduste leidmine, 
loomingulisuse ja innovaatilisuse väärtustamine, et tulla 
paremini toime pidevalt muutuvas elukeskkonnas. 

 Tulemuslikkus: võime alustatut tulemuslikult ellu viia 
rakendades selleks vajalikku pühendumust, eesmärkide 
täpsustamist ning järjekindlust nende eesmärkide 
saavutamisel. 19 



STRATEEGILISED TEGEVUSVALDKONNAD 

Eesmärk I Koostöö  

 

Eesmärk II Info ja koolitus  

 

Eesmärk III Huvikaitse 

 

Eesmärk IV Traditsioonide hoidmine ja 

   taaselustamine  
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EESMÄRK I KOOSTÖÖ 
 Pidev koostöö Eesti Külaliikumisega Kodukant. 

 Külaliikumise maakondlike projektide käivitamine ja läbiviimine. 

 Projektide ühisprojektijuhtimise printsiibi sisseviimine. 

 Külade või piirkondade arengukavade koostamise nõustamine. 

 Külamajade teenuste info kokkuseadmine ja edastamine valdadele 

kodulehtedel avaldamiseks. 

 Elamisväärsem elukeskkond külades läbi kogukonnateenuste pakkumise 

külamajades ja seltsides. 

 Jätkata koostööd külade omavahelisel läbikäimisel. Külavanemate 

koostöövõrgustiku loomine. 

 Tark ja informeeritud külaelanik. Kogukonna ja ettevõtjate koostöö 

aktiviseerimine. 

 Koostöö arendamine külaelanike ja omavalitsuste vahel. 

Koostöökokkuleppe sõlmimine. 

 Arendada seltskondlikku tegevust, ühisürituste korraldamine. 

 Koostöö toetuste taotlemisel. 

 Ühiste õppe ja tutvumisreiside korraldamine Hiiumaal ja teistesse 

maakondadesse. 
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TEGEVUSED KOOSTÖÖ VALDKONNAS 
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EESMÄRK II INFO JA KOOLITUS 
 Silmaringi laiendamine, viia kodanikuühiskonna tegevuste 

mõistmine kõikide liikmeteni. 

 Külaelanike teadlikkuse tõstmine ühistegevusalase tegevuse 
vajalikkusest. 

 Info on kättesaadav, omada ülevaadet liikmete ootustest, 
nende pidev kaardistamine. 

 Koordineeritud info kodanikuühiskonnast. 

 Koolituskava koostamine 

 Tark ja paremini informeeritud külaelanik, kes teeb õigeid 
otsuseid. 

 Koolituste läbiviimine külavanematele. 

 Arengukavade koostamise koolituste läbiviimine. 

 Õppe-, koolitus- ja tutvumisreiside korraldamine. 

 Arendada ja viia läbi praktilisi tegevusi. Töötoad praktiliste 
oskuste arendamiseks planeerimisel ja projektikirjutamisel. 

 Suund külamajade multifunktsionaalseteks keskusteks 
kujundamiseks, et tagada külainimestele paremini mitmete 
sotsiaalsete ja kogukonnateenuste kättesaadavust. Küladesse 
rajatud külamajad täidavad ka infokeskuste funktsioone. 

 Liikmete ja külavanemate ühistegevusalane nõustamine ning 
sellealase tegevuse arendamine. 
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TEGEVUSED INFO JA KOOLITUSE VALDKONNAS 
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Tegevused Korraldaja Aeg 

 Koolituskava koostamine 
Juhatus Iga-aastaselt 

 Rühmanõustamised (rahastamine läbi Struktuurifondide) 
Juhatus Aastas 2…3 

 Ühenduse liikmete ja külaelanike koolitused (rahastamine läbi Struktuurifondide) 
Juhatus, külaseltsid Aastas 3…4 

 Mitmesuguste projektide läbiviimine 
Juhatus, külaseltsid Pidevalt 

 Majandustegevuse arendamine projektide omaosaluse katmiseks 
Juhatus, külaseltsid Pidevalt 

 Kodulehe www.kkh.ee pidev arendamine ja käigushoidmine 
Juhatus Pidevalt 

 Meililisti kaudu ühistegevusalase info edastamine 
Juhatus Pidev 

 Külaeluga tegelevate seltside ja ühenduste andmebaasi koostamine ning 

esitlemine kodulehel www.kkh.ee  Juhatus Jooksvalt 

 Kodanikuühiskonna alane nõustamine Juhatus, külaseltsid Pidev 

 Kodukant Hiiumaa tutvustavad materjalid ja trükised, infovoldikud 
Juhatus Jooksvalt 

 Koolituste, seminaride ja infopäevade ning külakogunemiste läbiviimiseks vajaliku 

esitlustehnika, muusikaesitlustehnika ja telgi rentimisteenus külaseltsidele 
Juhatus Jooksvalt 

 Sõprussidemete sõlmimine organisatsioonidega teistest maakondadest  
Juhatus Jooksvalt 

http://www.kkh.ee/
http://www.kkh.ee/


EESMÄRK III HUVIKAITSE 

 Oleme kaasatud Hiiumaa oluliste otsuste ja 
protsesside juurde. 

 Hiiumaa küla- ja maaelu ümarlaua algatamine. 

 Esindada ühenduse liikmete huve külaliikumise 
tasandil. 

 Jätkata ühenduse liikmete huvide esindamist 
Eesti Külaliikumine Kodukant tasandil. 

 Korraldada ühenduse kaudu juriidilise nõuande 
paremat kättesaadavust ja nõustada liikmeid 
ametkondlikul suhtlemisel. 

 Seltside abistamine külaelutegevuste 
aktiviseerimiseks ühise tegevuse kaudu. 

 Koostöö arendamine külaelanike ja 
omavalitsuste vahel. Koostöökokkuleppe 
sõlmimine. 
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TEGEVUSED HUVIKAITSE VALDKONNAS 
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EESMÄRK IV TRADITSIOONIDE 

HOIDMINE JA TAASELUSTAMINE 

 Külaelu traditsioonide säilitamine, edasiandmine 

noortele. 

 Traditsiooniliste talutööde taaselustamine, talgutööde 

propageerimine. 

 Hiiu keele ja kultuuripärandi säilimise ja leviku 

toetamine. 

 Ühisaktsioonide korraldamine, „Teeme Ära“ 

koordineerimine saarel. 

 Koostöö MTÜ Ajaloolised Võtted. 

 Rahvakalendri tähtpäevade ühine tähistamine. 

 Maakonna parima küla konkursside korraldamine. 

 Propageerida Eelista Eestimaist, Eelista Hiiumaist. 

 Toetada keskkonnasäästlikku eluviisi. 
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TEGEVUSED TRADITSIOONIDE HOIDMISE 

JA TAASELUSTAMISE VALDKONNAS 
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SIIT SAAB JOOKSVAT INFOT 
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Meie uus 

koduleht 

http//:kkh.ee 



TÄNAN KUULAMAST JA 

KOOSTÖÖ EEST! 

Viktor Rõbtšenko 

56 474 141 

vktr422@gmail.com  
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