
 
 
Seminari ja lektori tutvustus 
 
 
Eesti külaelu on mitmekülgne, ühes erinevate probleemide ja rõõmudega, erinevate huvide ja 
sihtrühmadega. Liikumise Kodukant tegevuski on suunatud mitmele sihtrühmale ja üheks 
olulisemaks neist on külavanemad. 
 
Just sellele sihtrühmale 2008. aasta jooksul enam tähelepanu pööramegi. Külavanematega 
tegelemise olulisust näitavad nii Liikumise Kodukant uue perioodi (2008-2013) valmiv strateegia 
kui ka 2007. aasta suvel toimunud Eesti Külade VII Maapäeva töögruppide arutelud. Lisaks veel ka 
avalikkuses tekkinud arutelud ning külavanematelt, vallajuhtidelt endilt kostunud mõtteavaldused ja 
vajadus pilti külavanematest selgemaks saada.  
 
Täna on arusaamad külavanema rollist ja tegevusest nii omavalitsuste kui külade tasandil Eestis 
piirkonniti väga erinevad. Mõnel pool on külavanem võtmeisikuks küla ja valla omavahelisel 
suhtlemisel, teisalt on tal lihtsalt esindusfunktsioon. Erinev on ka külavanemate ja külaseltside 
vaheline suhtlus ning rollide jaotus. Seega- millega siis ikkagi tegelevad külavanemad kui ühed 
vabatahtliku tegevuse esindajad? Milliste tegevusvaldkondade ja probleemidega silmitsi seisavad? 
 
 
2004. aastal kaardistas Liikumine Kodukant üle Eesti nii külaseltse kui ka külavanemaid ja 
vastavalt läbi viidud uuringule oli 2005. aasta 1. jaanuari seisuga Eestis ligi 1200 külavanemat. 
Aastatel 2005 – 2007 ei ole Liikumise Kodukant poolt otseselt külavanemate võrgustiku 
aktiviseerimiseks läbi viidud ühtegi suuremahulist projekti. Pigem on tegevustes keskendutud 
seltside võimekuse tõstmisele. Strateegia edukaks ellu rakendamiseks ja Maapäeval osalenute 
ootuste täitmiseks on vajalik intensiivselt asuda külavanemate võrgustikku tugevdama. 
 
 KÜLAVANEMAD KAARDILE! 
 
Projekti Külavanemad kaardile! raames toimuvad veebruarist kuni mai kuuni 2008 külavanemate 
seminarid 14-s Eesti maakonnas, kus peamiseks arutelu teemaks on küsimus- kas külavanemast on 
saamas kohaliku elu edendamise võtmeisik. Ühiselt osalejatega arutlevad Andrus Ristkok, Ivi Proos 
või Mikk Sarv külavanema rolli ja tegevuse üle ning mustrite üle, mis tagavad külavanema eduka 
tegutsemise. 
 
Üle-eestiliselt kogutud mõtetest, praktilistest näidetest ja nende analüüsist valmib projekti lõpuks 
analüütiline kokkuvõte Abiks Külavanemale, mis esialgu saab kättesaadavaks vaid elektrooniliselt.  
 
Septembrist kuni oktoobrini 2008 toimub kolm piirkondlikku jätkuarutelu, mille peamine teema on 
külavanemate koostöö omavalitsuste ja külaseltsidega.  
 
Üheks projekti eesmärgiks on uuendada andmebaasi. Kodukandi külavanemate andmebaas on 
vananenud, aasta 2005 andmed vajavad ülevaatamist. Ootame külavanemate, omavalitsusjuhtide, 
sädeinimeste aktiivset osavõttu andmebaasi uuendamise, täiendamise osas. Selleks võtke julgesti 
ühendust projekti meeskonnaga. 
 
Alates 20. veebruarist 2008 on avatud kõikidele külavanematele ja/või külavanema rolli täitvatele 
sädeinimestele list      kylavanemad@kodukant.ee , millega on võimalik liituda! 
 
 



Selleks tuleb saata e-mail aadressile webmaster@kodukant.ee ning oletegi listiga liitunud. 
 
 
Käesoleva listi kaudu tugevdatakse külavanemate omavahelist suhtlemist. Võimalike probleemide 
üleskerkimisel soodustame kogemustevahetust ja nõupäringut teiste külavanemate käest jne. Listi 
kaudu hakkab Kodukant edastama järgmist infot: 
 
 
• Koolituste ja infopäevade teave, mis külavanema tegevusega haakub  
• Uudised uute tegemiste kohta, kus Kodukant kaasa lööb ning külavanemate aktiivset osavõttu 
ootab  
• Valikuliselt erinevate uuringute läbiviimiseks saadetav info  
• Mõtteavaldused arvamusliidritelt, külavanematelt endilt, probleemide arutelud ning 
seisukohavõtud 
 
 
 
Andrus Ristkok 
 
Andrus Ristkok on olnud Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi noorem- ja vanemteadur, 
Pirgu Arenduskeskuse juhataja ja EV Ülemnõukogu haldusreformi alalise komisjoni esimees. 
Nelikümmend neli aastat on ta tegelenud fundamentaal- ja rakendusteadustööga keskkonnakaitse 
majandusaspektide, regionaalökonoomika, ettevõtte ökonoomika ja rakendussotsioloogia vallas. 
Samuti on ta tegelenud arendusprojektide kavandamise ja arendamisega, eri laadi koolitustööde ja 
seadusprojektide ja –eelnõude koostamise, analüüsimise ning parandusettepanekute 
ettevalmistmisega. Koos Mikk Sarve ja mõnede teistega oli ta Kodukandi liikumise üks algatajaid 
ning esimeste väliskontaktide loojaid 1992-1993. aastal. 
 
"Külavanemate teema on tähtis."  
 
Andrus Ristkok: "Osalen selles projektis hea meelega, aitasin ka Kodukanti omal ajal jalule ja kui 
saan oma panuse ka täna nendesse tegevustesse anda, on see ainult tervitatav. Külavanemate teema 
on tähtis. Omaalgatus omaalgatuseks, aga looduslikul teel tuleb see aeglaselt läbi katsumiste. Need 
seminarid ja Kodukandi tegevus üldse on abinõu, mis tarkvaraga aitab kaasa omaalgatusele. " 


