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Konkreetne eesmärk, tähtajad ja tagant 
torkimine (9)

Paika panna kindel ajaline raamistik (6)
Teine vaade - silmapiiri avardav 
(15)

Alati saab rohkem (6)
Korraldus super - hästi juhitud 
ja planeeritud (11)

Tagasiside kogukonnale (2)
Personaalne lähenemine aitas kaasa 
võrgustumisele (3)

Anonüümsed küsitlused ei aita 
tuvastada heade ideede autoreid (1)

Ägedad kogemused, nt õppereisid (14)
Innovatsiooni kontseptsioon oli küla 
jaoks suhteliselt halvasti arusaadav (10)

Ette antud TÜHI põhi oli väga OK (7)
Aja mõistlik kasutus - inimeste aeg on tähtis 
(seminarid, infopäevad jne), konstruktiivsus (6)

Järjepidevus (15)
Mentor külla elama - võitja saab 
mentori endale (6)

Uued arukad sõbrad (8)
Õppereisid nädalavahetustel 
Eestis (19

Soov, et kõik oleks kaasatud minu 
arukas külas (1)

Ole naabrile eeskujuks (1)
Arukate külade võrgustik - inimesed 
(8)

Ekspertide kaasamine suuremahuliste 
tegevuste puhul (17)

Kaasamine - Kääpal on rahvakoosolekud 
igal pööripäeval (2)

Leader strateegias arukate külade meede (13)
Võttis ise ühendust, tundis huvi = 
kompetentne (15)

Mentorlust oleks olnud vaja 
"arukuse" konseptsiooni 
selgitamiseks (9)

Inspiratsioon - asjakohased 
teemad ja inspireerivad 
õppereisid (15)

Ühest külast rohkem inimesi - 
minimaalselt 3, siis on suurem 
lootus, et küla käivitab nähtu 
põhjal uue aruka tegevuse (17)

Heaolu küsitluse läbi viimine  erinevate 
vanuserühmade seas (paberil ja veebis) 
(1)

Koolitused korraldada kahes režiimis - 
osad tööajal, osad nädalavahetusel (7)

Erinevad osapooled (valdkonnad, 
eagrupid) (1)

"Külahullude" vahetus - uus saatesari :) 
(10)

Tuumikgrupp aitas strateegia fookused 
võtta (4)

Õppereisid veidi varem - parem aja 
planeerimine (9)

Koostöö (11)
Pilootprojekti elluviimiseks oleks 
vaja olnud spetsiifilist tehnilist 
tuge (4)

Akude laadimine (5)
Rõhkem koolitusi ja õppereisid 
kaugemale (13)

Teiste programmis osalejate tegemiste 
jälgimine veebis (9)

Rohkem kogukondade ühiseid 
sündmusi (arukate külade laulupidu) 
(2)

Vajaduspõhised regulaarsed 
kooskäimised (3)

EU arukate külade tutvustuste tegemine 
programmi alguses - Aruka küla kiirendi 
korraldamine (1)

Kirjutamine oli kogukonnas jagatud (4)
Näidis (Virtsu küla strateegia) oleks võinud olla 
mõistlikum - 80 lk ei ole hea näide (6)

Torupi külastus (3)

Oleks olnud vaja strateegia 
koostamisel omandada oskusi 
vormistada lühikõnena a'la 1 lk 
(4)

Uus vaade (3)
Koolitused arukate külade 
juures, nt Kultuuritee (16)

Vastastikune inspireerimine (9)
Aktiveerida FB grupp,  mis on juba 
olemas (4)

Üles leiti kohalik teadlane/ekspert (9)
5000 ja innovatsioon? - Rohkem raha 
tarvis (11)

Kogukond oli kaasatud (11)
Arengustrateegia visualiseerimine avalikus 
ruumis (8)

Head ja ajaefektiivsed 
veebikoolitused (8)

Külastused ja õppereisid alguses 
või vahepeal, mitte lõpus (7)

Paindlikkus covid tingimustes (1)
Jäneda ruum ei ole kõige 
sobivam, ka asukoha mõttes (1)

(Arukate) külade külastamised Eestis 
(15)

Korraldada avatud arukate külade päev 
või liituda maal elamise päeva 
üritusega (10)

Koostööprojekt (6)
Inspiratsioonikoolitusi võiks olla rohkem 
(20)

Inimesed tulid kaasa ja tundsid huvi (6)
Starteegia ülesehitus peab olema palju lihtsam 
(2)

Kääpa kiidab enda mentorit - 
Meel, kes oli alati olemas piitsa ja 
präänikuga (1)

Vaja oleks mentorite nimekirja  
järgmiste strateegiate jaoks - 
ärge unustage (1)

Hästi valitud sihtkohad (13)
Programmi alguses (välis)reis 
(13)

Õppereisid ja koolitused (21)
Panna uue aasta (2023) kohtumised 
varakult paika (13)

Ühiskohtumised - oli põhjust kokku 
saada (6)

Innovaatilised ideed tahavad rohkem 
raha (4)

Strateegia koostamine on kogu protsessi 
kõige tähtsam (6)

Strukutuur lihtsamaks st lühemaks (5) Mentor käis kohapeal (16)
Kogemusnõustajad 24 valminud 
strateegia baasil (3)

Võrgustumine (2)
Samadesse sihtkohtadesse veel 
õppereise (1)

Jõgevamaa arukate külade pakett 
(Kultuuritee) (8)

Võrgustiku jätkusuutlikkus - vastutaja 
Eesti Leader Liit (13)

Uued vaated - laiem silmaring (13)

Mentor!!! (11) Mõjueesmärkidele keskendumine edaspidi (5)

Koolitustel toimis hästi, et olid 
samad eestvedajad, kes olid 
teadlikud sellest, millised on 
varasemad teadmised (2)

Ajakirjaniku kaasamine (3) Koostöö üritused erinevates külades (5)
Aruka küla "silt" üle Eesti ühtne - 
vastutaja Eesti Leader Liit (10)

Vajalikud koolituseed (15) Külade vaheline võrgustumine (2) Külade vaheline võrgustumine

Huvi tekitamine ja teiste külade 
"nakatamine" (3)
Õppereisid (6)

1.  STRATEEGIA KOOSTAMISE PROTSESS 4. VÕRGUSTUMINE 5. INNOVATSIOONI JA AMBITSIOONI ERGUTAMINE3. KOOLITUSED, ÕPPEREISID2. MENTORLUS, KÜLADE TOETAMINE



Mida saaks tegevusrühmad teha, et külade vajadusi täita?
1.

-          Ühised ümarlauad arengusuundade kokku leppimiseks koos MAK´ide ja omavalitsusliitudega.
-          Kokku leppida rollijaotus – Leader, MAK, Kodukant jne
-          Kogukondadele suunatud koostööprojektid
-          Meetmetes arvestada kogukondade poolt välja toodud vajadustega
-          Anda isemajandavatele küladele „vihmavarju“

2.
-          Söödakohad tuleb sisse sööta ehk tuleb avada arukate külade meede programmi läbinutele.

3.
Teha meetmed konkreetsemaks:

-          inimestele arusaadavama sõnastusega
-          fookusteemadega
-          mis toob huviringe maale

4.
Strateegias võiks olla:

-          Külahullude koolitus ja õppereisid;
-          Arukate külade meetme rakendamine
-          Igale külale oma saun ehk kogukonnateenuste meede
-          Pralle meede – külad vajavad ka pidu

5.

-          Kogemusreisid külahulludele koos küla aktiiviga, et motiveerida inimesi rohkem panustama. Reis vähemalt 2 päeva.

-          Fond aktiivsete inimeste tutvustamiseks
-          Arukate külade LEADER meede projektide rahastamiseks

6.
-          Külaaktiivi tiimile (3-7 inimest)  koolitusprogramm nädalavahetusel (mitte ainult ühele eestvedajale)
-          Sarnaste strateegiliste väljakutsetega külade võrgustiku arendamine



Külaaktiivi tiimile (3-7 inimest)  koolitusprogramm nädalavahetusel (mitte ainult ühele eestvedajale)


