
Kuidas kaasata 
kogukonda?

Taheva piirkonna tegevuste/kogemuste näitel - 
Rasmus Onkel



Sissejuhatus… 

● Kaasamine lapse-/nooruspõlves;
● Kaasamine noorsootöö valdkonnas;
● Kaasamine Kotuse koostöövõrgustiku koordinaatorina.

NB! Kui vähegi võimalik, siis kaasake tegevustesse 
alati noori!



Lapse-/nooruspõlv
- lapsed ja lapsevanemad

● Tsirkus - osalejad, pealtvaatajad, reklaam;
● Olümpiamängud - osalejate kaasamine 

ukselt-uksele käimisega (2 nuppu) + 
kaasamine kogukonna poolt järgmiseks 
ürituseks;

● Võrkpall - platside loomisest, õhtustest mängimistest
kuni turniirideni.



Võrkpall
● Esimene plats - julgus, 

nahaalsus, vanemate ja 
möödujate kaasamine;

● Teine plats - julgus, 
nahaalsus, vallavanem;





Võrkpall
● Huvigrupile/fanaatikutele 

“õnge andmine” - 
tulemused läbi antud 
tööriista võivad osutuda 
planeeritust kordades 
võimsamaks ja püsivamaks;

● Erinevate põlvkondade 
kaasamine - loodu püsib 
paremini korras, loodut 
kasutatakse pikka aega, 
kogukond liidetakse 
paremini üheks.



Noorsootöö valdkond 
- noored ja kogukond.

● Mälumänguturniirid/-sarjad;
● Mustjõe kalapäev;
● Hargla loomenädal.



Mälumänguturniirid/-sarjad
● Suunis/soov noortelt;
● Eesmärk: luua, arendada, 

parendada suhteid 
täiskasvanutega;

● Kui noored muutusid 
julgemaks/avatumaks 
kaasati täiskasvanuid ja
otsustajaid valla ja 
maakonnatasandilt;

● Võistkonnas 1-2 noort ja 
1-2 täiskasvanut. Iga kord 
loositi võistkonnad.



Mälumänguturniirid/sarjad
● Kaasamine: 

(alguses) palju otsesuhtlust
ja täiskasvanute moosimist 
ja noorte julgustamist;

● Kui sari muutus menukaks,
siis julgesid inimesed juba
kuulutuse peale ise kohale
tulla + liitusid ka 7.-10. a 
noored;

● Saada kindlasti 
meeldetuletusi! :)

● Osalejate tagasiside põhjal
arendused, täiendused, 
teemad.



Mustjõe kalapäev
Kogukondlik-perekondlik kalastusele ja kalapüügile pühendatud teemapäev 

koos püügivõistlusega.



Mustjõe kalapäev
● Eesmärk: kaasata nii lapsed, noored, vanemad - lai kogukonnaspekter;
● Pakkuda hariduslik-meelelahutuslikku päeva, läbi mille propageerida 

harrastuskalapüüki;
● Osalejate osalema motiveerimine/kaasamine: auhinnad, 

vanusegrupid, omapärased püügiülesanded. Luua suurem 
võiduvõimalus ka nn “pühapäeva kalastajatele” ja ühe kala tabajatele;

● Esimesel aastal 29 osalejat ja kümnendal aastal oli 152 osalejat, 
kellest üle 90% olid noored või perekonnad koos lastega;

● Korraldusmeeskonnas inimesed igast vanusegrupist ja nn väiksematest 
“sisekogukondadest” - ühte liitmine ja kaasamine ka läbi korraldusliku 
poole.



Hargla loomenädal
● Hargla kahe telliskivist 

bussipeatusele uue hingamise 
andmine koos kogukonnaga;

● Idee sünd;
● Kogukonna kaasamine - 

erinevad teemapäevad 
(puutööd, aiandus, 
graffiti/värvimine, 
kujundamine);



Hargla loomenädal



Hargla loomenädal



Kotuse koostöövõrgustik 
- täiskasvanud ja noored

● Täiskasvanute kaasamine on kohati keerulisem kui noorte kaasamine. 
Väljakujunenud ja esmalt liiga jäigad isiksused :) 

● Kaasa, ole konkreetne, ole olemas, arvesta;
● Saada meeldetuletusi;
● Palju otse suhtlemist;
● Tunnusta, kiida meeskonna sees/ees ja võimalusel ka avalikult;
● Loo inimeses tunne, et tema panus oli kogukonna/tegevuse 

arendamisel/loomisel vajalik ja oluline.



Kotussõ “Uma üülaat” - tõeline kogukondlik ettevõtmine

● Toimumispaik: Hargla külas asuv imeline männimets
● Toimumisaeg: juuli lõpp/augusti algus kell 19.00-00.00
● Stiil: armas, hubane, romantiline õhkkond, valged ja pastelsed 

toonid, kaunistatud ja valgustatud metsaalune;
● Müügil: enda valmistatud käsitöö ja toit
● Toimunud 3 korda - 2019, 2020 ja 2021;
● Vabatahtlikke vastavalt ca 50, 75 ja 85;
● Osasaajaid vastavalt ca 800, ca 2 400 ja ca 2 900;
● Müüjaid vastavalt 29, 62 ja 70 (see ka maksimum).

Videoklipp 2021. aasta üülaadast - https://www.youtube.com/watch?v=x2LkEL8S9rY 

https://www.youtube.com/watch?v=x2LkEL8S9rY






Kokkuvõtteks
Tee asja hingega;

Ole julge eestvedaja ja kaasaja;

Austa oma kogukonda;

Ole paindlik ja ka üsna hea diplomaat;

Lahenda kogukonnas koos kogukonnaga kitsaskohti;

Kogukond/ kogukonnaliige peab saama tunde, et ta on 
vajalik ja oluline ning temaga arvestatakse.



Kokkuvõtteks
´

Ürituste/tegevuste korraldamisel piisab 
elluviimisest nn 80% täitmisest, kui soov on luua 

midagi püsivat, kogukonda järjepidevalt 
kaasavat, siis tuleb vaeva näha ka viimase 20% 
(pisiasjadega), mis teevad üritusest/ tegevusest 
just selle, mis liidab, ühendab ja toob inimesed 

sama asja nimel taas kokku. 



Tänan 
kuulamast!

Küsimusi?


