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VIIES AASTAAEG SÜGISEL



MIS ON KOTUS?

 Taheva, Karula ja Mõniste piirkonna ettevõtjate, 
vabaühenduste ja aktiivsete külaliigutajate 
koostöövõrgustik.

 Sündis 2. mail 2014 Hargla Koolimajas – esimesel 
kohtumisel osales üle 40-ne inimese.

 EESMÄRK (lühidalt) – Koostöövõrgustiku piirkonnas 
ühiselt piirkonna turundamine ning ettevõtluse ja turismi 
arendamine. 

 Projekti- ja vabatahtlikkuse põhine koostöövõrgustik

 Eestvedajaks – Taheva vald/Taheva Valla Külade Selts





MIKS TAHEVA, KARULA, MÕNISTE PIIRKOND JA 

KILLUKE ÄHIJÄRVE ÜMBRUSEST?

Taheva valla naabrid, kellega tehti päris tihedalt 

koostööd erinevates valdkondades;

 Soov ja valmisolek koostööks;

Hargla kihelkond – Mõniste piirkonnaga ühine 

ajalugu. Karula kihelkonnaga naabrid.

Kaugemate piirkondade vaheline kogus kuni 30min 

max autosõitu – oluline ühtsustunde jaoks ning 

suuremat piirkonda on juba raskem hallata.



MIKS ME SEDA TEEME?

 Oli õhus soov, kuidagi süsteemsemalt koostööd arendada, mille läbi oleks 

võimalik elu edendada Taheva, Karula ja Mõniste piirkonnas.

 Ühtsustunde suurendamine naabritega.

 Elu arendamine Eesti äärealal – soov edendada ja siduda turismi ja turismiga 

tegelejaid, propageerida piirkonnas kohaliku toidu ja käsitöö 

arendamist/tegemist/elulaadiks muutmist.

 Usk sellesse, et koos tehes saavutab rohkem, kuigi vahel võtab see oodatust 

kauem aega

 Monika Rogenbaum ja Kalev Raudsepp + „hull“ noor + Leader võimalus 

koostöövõrgustike arendamiseks.



KOTUSE KOOSTÖÖVÕRGUSTIKU 

ARENDAMISE RÕÕMUD JA MURED

 „Eel-haldusreform“ – kuidas kolm piirkonda ühtsemalt tööle 
panna nii, et valla ja maakonna piirid ei segaks.

 Alul segasid peamiselt piirid inimeste peas.

 Inimeste soov (sõltumata ka umbusust) ühiselt piirkonda 
arendada.

 Pärast esimese kohtumise vaimustust suurem langus – unustamine, 
jalgratas, raskused info kättesaamisega, ootamine, 200 kõnet päevas 
jne, aga... .

 Lumepall hakkas veerema (Logo, sündmused kodulehel – inimestele 
enda nähtavaks tegemine).

 Alustasime valest otsast – ümber pöörd (Kotuse väärtuste 
kaardistamine, turismikaart-infovoldik



KOTUSE KOOSTÖÖVÕRGUSTIKU 

ARENDAMISE RÕÕMUD JA MURED

 Elu nagu suurvee ajal – toimetamine toimub 

ebaühtlaselt.

 Projektipõhisus ja rahalised võimalused.

 0,5 koormus.

 Ühistegevused

 Noorele anti võimalus, midagi väga suurt teha.

 Kuidas edasi??? ☺



TULEMUSED

 Võrgustik, kus on 60 liiget

 Koduleht – tugevuseks sündmuste ja uudiste menüü, ~1500 külastust 

kuus. 

 Facebook´i leht „KOTUS“ – sündmuste ja üleskutsete jagamine, 647 

jälgijat.

 Projektid – 3 suurt + 3 väiksemat

 „Taheva valla väärtuste ja võimaluste võrgustik“

 “Taheva, Karula ja Mõniste valla koostöövõrgustiku “Kotus” arenguhüpe” 

 „Kotuse koostöövõrgustiku edasiarendamine National Geographic´u 

kollase raami võimaluste toel“ 



TULEMUSED – LOGO JA HÜÜDLAUSE

 Kotus – Üts hää paik! 

 Konkurss – üle 40-ne logo 

ning üle 25 hüüdlause. 

Žüriis Kotuse liikmed, 

võitjatele auhinnad.

 Võitsid noored, kes 

õppisid samas klassis ☺



TULEMUSED – TURISMIKAART-INFOVOLDIK



TULEMUSED – TURISMIKAART-INFOVOLDIK



LAADAD – VALGA-VALKA PIIRILAAT



HARGLA MARDILAAT



ÕPPEREISID – SANGASTE RUKKIKÜLA



ÕPPEREISID – HIIUMAA 



KOOLITUSED

 Youtube´i ja Facebook´i kasutamine Kotuse turundamiseks 

(Leader).

 Kotuse olemuse kaardistamine (Leader).

 Kotuse liikmed kodukööki loomas (Valgamaa 

Arenguagentuur).

 Kuidas koostada kuulutust? (Valga vald).

 Kotuse piirkonnale tunnussündmuse koostamine - 3 

kohtumist (Leader).

 NB! Kui vähegi võimalik, siis kaasake alati paar noort!



TULEVIK

 TUNNUSSÜNDMUS.

 Õppereis SIBULATEE PIIRKONDA.

 Kahe projekti lõpetamine detsembris 2018.

 Turismikaart-infovoldiku uus trükk.

 Kuidas edasi jätkata???



VALDADE VAHELINE KOOSTÖÖ ENNE 

HALDUSREFORMI

 Tasa ja targu.

 Ettevaatlik ja ootav.

 On vajalik ja peab tegema, (Kes?).

 Panustati ühiselt turismikaart-infovoldikusse 

rahaliselt.

 Karula poolele olid aktiivsemaks vabaühendused 

ja ettevõtjad, Mõniste poolel jällegi vald.



VALDADE VAHELINE KOOSTÖÖ PÄRAST 

HALDUSREFORMI

Rahunemise ootel.

Tugi Valga ja Rõuge poolelt läbi valdade 

erinevate toetusvõimaluste MTÜ-dele.

Mõniste piirkonna inimeste vähesem huvi.

Soov - valdade kaasamine parterina ühiselt 

piirkonna arendamisesse.



KOOSTÖÖ JA TUGI TAHEVA VALLALT JA 

VALLAGA

Koostöövõrgustiku juhtpooleks oli Taheva 

vald – projektid, info, tugi –

koostöövõrgustiku süda.

Koostöö vallaga oli igakülgne ja toetav.

 Info kättesaadavus – kiire ja tõhus. 


