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Kas teadsid, et Eestis on ...

226 kohalikku omavalitsusüksust

193 valda ja 33 linna

4435 küla EESTI KÜLALIIKUMINE 
KODUKANT 

2011

„Mis täna tehtud, see 
homme hooleta„

Ajalooline ülevaade: 

• Esimene külaliikumine Ida-Euroopas 
(idee 1991.a.)

• Isiklike kontaktide tähtsus - Mikk Sarv 
ja Staffan Bond (Rootsi)

• esimesed pilootprojektid Raplamaa ja 
Viljandimaa

Staffan Bond

„Minu seotus Eestiga algas 80-ndate aastate
lõpus seoses ühe Põhjamaade maaelu
aktivistide külaskäiguga Tallinnasse. Kui
Rootsis käivitus edukalt Hela Sverige ska
leva! (Kogu Rootsi peab elama!) tegevus –
nägin ma koos mõne teise Rootsi maaelu
entusiastiga võimalust ja vajadust sarnane
liikumine ka Eestis luua.“

KODUKANT ARVUDES

Organisatsiooni liikmeteks on ...

6 organisatsiooni + 15 maakonnaühendust

=
ühendatakse ligi 5000 aktiivset maainimest 

EESTI KÜLADE MAAPÄEV

Esimene Maapäev toimus 1996. aastal 
Ida-Virumaal, Narva-Jõesuus. Osales 

üle 300 inimese 

Maapäeva otsus:

• luua ametlik eestkoste 
organisatsioon

• 1997 – registreeriti Eesti 
Külaliikumine Kodukant

• IX Eesti Külade Maapäev 2011
5. – 7. august Läänemaal, Roostal 
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Leivast valmistatud Eesti kaart Eesti Külade VIII Maapäeval

Tartumaal 2009

TEGEVUSSUUNAD

• Maanoored

• Ettevõtlikkus ja ettevõtlus

• Rahvakultuur ja (küla) elukeskkond

• Organisatsiooni arendamine ja koostöö

Tegevused ja valdkonnad on 
määratud „Strateegiaga 2008-

2013“

MAANOORED

• noortevahetus külades
• Kodukandi Noorte Päevad
• Kodukandi noored koolides tunde andmas, 
• volikogude istungite simulatsioonid
• noorte oma ajaleht
• rahvusvaheline koostöö
• saatev organisatsioon noorte vahetusprogrammis

EESMÄRK: Maanoored on kaasatud külaelu 
eestvedamisse ja tegemistesse, tagatakse  
külaelu ja Kodukandi kui organisatsiooni 

jätkusuutlikus.

Valdkonnajuht Kaija Kõiv

ETTEVÕTLUS JA 
ETTEVÕTLIKKUS

• külamajade arendamine 
multifunktsionaalseteks teenusekeskusteks

• avalikud ja kogukonnateenused külades

• E-abikäsikülades

• kogukonna arengu konsulendid

EESMÄRK: Maapiirkonnas tegutsevad 
inimesed on ettevõtlikumad, tegutsevad 
aktiivselt seltsitegevuses ning välja on 

töötatud kogukonnale vajalikud teenused.

Valdkonnajuht hetkel puudub. 
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RAHVAKULTUUR ja 
(KÜLA) ELUKESKKOND

• Külavanemate suvekool, 

• külavanemate andmebaas

• Aasta Küla

• Teeme Ära talgupäev

• Olustvere hoidistemess

EESMÄRK: Kasutada rahvakultuuri varamut 
kogukondade elukvaliteedi ning heaolu 

edendamises, toetada ja arendada 
külavanemate tegevust.

Valdkonnajuht on Külli Vollmer.  

Projektid 2011

• Teeme Ära talgupäev 2011

Maakondade koordinaatorid

• Aasta Küla 

Nominendid on15 maakonna parimad külad

• IX Eesti Külade Maapäev Tagasi koju

• Olustvere Hoidistemess 

Maakondade esindused messil

ORGANISATSIOONI 
ARENDAMINE JA KOOSTÖÖ

• küsitlused 

• mentorlus

• koolitus

• suhtlusvõrgustikud

• partnerlus

EESMÄRK: Liikumise Kodukant haldus- ja 
juhtimissuutlikkus on tagatud läbi ühtse 

organisatsioonikultuuri, hästi toimiva 
võrgustiku ning stabiilse rahastamise. 

Vastutajaks on tegevjuht Kaie Toobal.  

PROJEKT “ÜHESKOOS ON KINDLAM”

Eesmärk: liikmete koostöö edendamine, 
osalemisvõimekuse suurendamine

Tegevused:

� kogemuspäevade korraldamine liikmetele, 
koostööpartneritele ja kõneisikutele;

� kõneisikute leidmine;

� organisatsiooni ühtse kuvandi kujundamine;

� dokumentatsiooni korrastamine.
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KOOLITUSKESKUS

� koolitused

� õppereisid

� nõustamine

Sihtrühmad: maapiirkondade elanikud, külavanemad, 
noored, mittetulundusühendused, külaseltsid, kogukonna 
teenuste pakkujad, omavalitsused, LEADER 
tegevusrühmad jne 

Vaata rohkem: http://koolitus.kodukant.ee

Tegutseb alates 2003. aastast ... 

ning pakub enesetäiendamise võimalusi 
järgmistel teemadel: organisatsiooni 
juhtimine, ettevõtlikkuse ja kogukonna 
arendamine

Juhataja: Heleriin Jõesalu

Projekt – „Õpiring: Ise tehtud, hästi 
tehtud!“

"Õpiring on enesearendajate rühm, kes on vabal tahtel liitunud, et
ühiselt järjekindlamalt enesearendustööd korraldada. Töö õpiringides
õpetab koostegutsemist ja mõistmist, annab osavõtjaile igapäevaseks
tööks ja eluks vajalikke teadmisi, kindlustunnet, võttes arvesse
osavõtjate oma kogemusi ja oskusi. Osavõtjad õpivad üksteiselt ning
seeläbi suurendavad oma teadmisi.„

(Ere Raag, Eesti õpiringide seltsi Semud liige)

Tegevused: 

- 30 õpiringi alustamise toetamine maapiirkonnas

- eelnevalt infopäevad ja õpiringide juhtide koolitus

- kogemuspäev ning külaskäigud küladesse õpiringide

ideede tutvustamiseks

- diskussiooni algatamine 

õpiringide populariseerimiseks

KAASAMINE: 
Kodukant on käranud ...
2001 Riigikogus Kohaliku algatuse  

toetusrühma loomisel

2002 Eesti Kodanikuühiskonna

Arengukontseptsiooni (EKAK) 
ettevalmistamisel

2008 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 
(KÜSK) loomisel

2010 Kodanikuühiskonna arengukava 
2011-2014 (KODAR) aruteludel

Kogu Eesti peab elama!

Kontakt: 

E-post:  kodukant@kodukant.ee

WEB: www.kodukant.ee


