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Teemakojad Teemakoja juhid 

1. Külavanemate roll ja võrgustikutöö * 
Kuidas rollid on ajas muutunud ja mida toob tulevik.  Ants Kuningas , Kaarel Vaidla 

2. Kogukonna koostöömudelid kohalike 
omavalitsustega.    

Uued vallad, uued võimalused, uued kokkulepped. 
Vaatleme kahte mudelit, millest üks on Saaremaal ja 
teine hoopis Põlvamaal 
 

Ahti Bleive- Taevaskoja 
külavanem , Põlvamaa a  , Kaja 
Juulik  

3. Avatud valitsemine võimalused ja 
praktikad  omavalitsustes. 

Kuidas saab külaelanik kaasa rääkida otsuste 
kujunemisel. Seekord vaade riigikogu ja 
vallavolikogu poolt. 

Helmut Hallemaa- riigikogu liige 
ja Viljandi linna eerlarve ja 
rahanduskomisjoni liige ja  
 Kadri- Aija Viik- Surju 
Vallalvolikogu esimees ja 
Pärnumaa Kodukandi juhatuse 
esimees 

4. Kas oleme ikka E- riik ja e- kogukond. * 
Viimane miil, ühendused ja kas meie oleme valmis 
kasutama uut tehnoloogiat tänaste teadmistega Tanel Talve- riigikoguliige 

    

II Ühistegevus kogukonnas   

5. Maale elama- elan maal.  
Kuidas minna edasi? Kas meie võtame omaks uute 
tulijate uusi nägemus või soovime, et uued tulijad 
kohanuksid meie järgi 

Ivika Nõgel, Maale elama 
programmijuht 

6. Elanikkonna kaitse ja kogukonna roll  
Kes keda kaitseb ja mis roll on meil endil?   

Helmer Allik, Kagu 
politseijaoskonna  juht 

7. Uus energia-vana energia. Loodusjõud 
kogukonna hüvanguks. 

Mets, päike, tuul, vesi, maa…… Kuidas energiad 
kogukonda teenivad? Krista Kõiv, Maainfokeskus 

8. Linn külas ja küla linnas – põlvkodade 
suhestumine ja eluviisid, põimumine . * 

Vanad ja noored, linna ja maa, traditsioonid, 
eluviisid, kuidas olemasolevat edasi anda ja kanda? 

 Kati Katre Koppel- Viljandi Valla 
arendusnõunik 

9. Mille peal püsib Eesti küla elujõud- ürgses 
rütmis. 

Kust me tuleme , mis meid kannab?  Piret Leskova – Eesti Leader liit 

    

III Ettevõtlik küla     

10. Kogukonna toel õppima sest tark küla 
vajab tarku inimesi   

Kuidas toetada neid, kellel on haridustee pooleli 
jäänud? 

Sirje Plaks- Andras  
Ja Kristel Jalak, konsulent ja 
koolitaja 

11. Uuenev kool  koostöös kogukondadega  
Kool ja kogukond- kogukonnakool, kuidas luua 
hariduslikku ühistööd? 

Tiina Jääger ja  Reet Valgma. Eesti 
Vabahariduse Liit  



12. Kuidas maal ettevõtja ellu jääb?  * 
Mis on meie võlud ja valud, kuidas kogukond 
ettevõtjat saab aidata ? 

Margo Orupõld, ettevõtja ja 
alustavate ettevõtete mentor 

13. Kuidas kogukonnad oma teenustega 
turule pääsevad ja seal ka püsivad. 

Kuidas ise olla nutikas oma külas ja kuidas oma 
nutikus küla heaks teenima panna? 

Airi Konnola- Urvaste Külaselts, 
Eha Paas- Liikumine Kodukant 

    

IV Rahvusvahelistumine   

14. EL multifondide kasutamine maa- ja 
linnapiirkondade terviklikul arendamisel.  
* 

Mida me saame koos teha, et EL meetmed meie 
maaelu vajadusi paremini toetaks   

Kristina Tammets – ELARD 
president 

15. Rahvusvaheline küla. * 
 

Anneli Kana- Liikumine Kodukant 
ja Ave Bremse, …. 

 

 

 


