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Töötuba  

Külavanema ootused KOV-le ja KOV-i ootused külavanemale  

 

Uurisime millises rollis on külavanem ja mida ta vajab/ootab täna kohalikult 

omavalitsusest. Kuna KOV ja küla on sõna otseses mõttes (geograafilises) 

üksteisest kaugenenud, siis uurisime ka seda, kas ja miks vajab KOV 

külavanemat.  

 

Väiksesse usinasse töögruppi panustajaid oli 3+3 ning natuke peale:   külavanemad ja KOV töötajad 

täiesti tasakaalus.  

Uurisime, mis tüüpi külavanemaid meil leida võib ning toodi välja:  

Roheline – ei tea midagi veel 

Näpuga näidatud ja paika pandud (muide, võib olla väga püsiv ja pikaaegne, ilmselt näpuga näitaja 

teadis, kellele näidata) 

„Must lammas“ – üks täiesti eriline tüüp karjas, kes suudab teised enda järgi võtta (äkki kaasav?) 

Loll Ivan  - hakkab otsast tegema, teeb kõik ise ära (NB Loll Ivan ratsutas tegelikult ahjuga ja lasi asjad 

Havil ära ajada), kuni ükskord hakkab teised ka tegema, sest neile vist meeldib mida Ivan teeb.  

Laisk  - ei sega teistel asjade ärategemist (võib-olla võib nimetada ka targaks....?) 

 

MILLEKS KOV-le külavanemad? 

- Vald on suur ja ametnik ei tea enam kõiki inimesi – valla inimesed elavad külades ja külavanemad 

omavad nende kohta rohkem infot. Teda on hea külalistele näidata ☺  (no ei tulda Tallinnast 

amentnikku vaatama)  

- Külavanemad esindavad mingis mõttes piirkonna inimeste arvamust, annavad panuse kaasavasse 

eelarvesse. 

- Külavanem on küla süda, ta on kohaliku initsiatiivi ja traditsioonide hoidja ning toetaja. 

- Külavanem on KOV-le justkui usaldusisik ja koostööpartner. 

Külavanem vajab? 



- Abi maaküsimuste ajamisel, maaomanikega kontakti võtmisel.  

- Riskifondi, kas projektide kaasrahastamiseks või riskide maandamiseks. 

- Ametnikke  ja riigiesindajaid oodatakse külla, regulaarselt. Isegi valimiste järgselt. 

- Külavanema fondi on vaja täidet, mis kompenseerib külavanema ülesannete täitmist ja mida 

külavanem saab kasutada külale olulise asja ajamiseks.  

- Info-infot-infot. Ka vallavalitsuse istungite ning komiskonide töö kohta, et seal soovi korral 

osaleda. Teadlikkust, kuidas teatud andmebaasidest ise infot leida.  Et tegu poleks takkajärgi- 

vaid EELINFOGA. 

Küsimused, mis jäid veel õhku...? 

Kuidas teha nii, et ilma külavanemata külad ei jääks elust kõrvale? 

Kuidas teha nii, et igas külas oleks külavanem? Kas surve KOV-i poolt või 

külavanemaga külade edulood...? 

Kuidas hoida külavanemate motivatsiooni ja võimekust? 

Kas oleks võimalik  kasutada korteriühistute mudelit  külade haldamisel? 

(külapalgal külahaldur)? 

Kuidas korraldada nii, et külade hääl oleks kindlalt KOV-s kuuldav: külade 

komisjon volikogu juures, külavanemate nõukogu kui volikogu nõustav organ, 

piirkonna kogu jne. Kindlasti pole vaja konkureerivat volikogu.  

Kuidas teha nii, et mõlemad osapooled ainult ei räägiks vaid ka kuulaks.  

Meie töötuba tõestas, et aetakse ühte asja ning koostöö on vägagi võimalik. KOOS 

JÕUAB ROHKEM! 
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