
IHKK ühistegevuse töögrupp 

IDA-HARJU KOOSTÖÖKODA STRATEEGIA  
ÜHISTEGEVUSE TÖÖGRUPP 
3 KOOSOLEKU MEMO 
 

Koht ja aeg 

Kuke talu, Kata küla, Kose vald 

3.märts 2015 kell 17.30-20.30 

Osalejad 

Tiina Sergo, Sille Noor, Õnnela Metsaorg, Lianne Teder, Andres Õis, Guido Trees, Piret 
Aavik, Katti Muru 

 

Koosoleku teemad 

1. Ülevaade eelmisel koosolekul arutatud teemadest ja tulemustest + 
parandusettepanekud 

2. Asjaosaliste ootused ja tegevussuunad uueks programmperioodiks 

3. Ettepanekud ühistegevuse meetme mõõdikute ja sihttasemete määramiseks 

4. Visiooni sõnastamine 

 

 
1. Parandusettepanekud eelmiste koosolekute teemadesse 

o Tegevused, mida toetame – liasada toetatavate tegevuste hulka ka väike-
investeeringud, mis soodustavad ühistegevuste elluviimist 

o Mitte toetatavatest tegevustest välja võtta WC-de rent ja heakorratalgud (liiga 
spetsiifiline toetuse liik) 

o Mitte toetada välisreise 
o Mitte toetatavate tegevuste juures defineerida paremini “võistulus-ja 

trenniriietus (toetada meetmest esinemisriietust, seejuurest toetust võib üks 
kollektiiv küsida üks kord programmperioodi jooksul – lisada see piirangute 
juurde) 

 
2. Asjaosaliste ootused ja tegevussuunad uueks programmperioodiks 

o Aastaks 2020 võiks olla tekkinud igas vallas vallaülene nn.”Bränd-üritus” 
o Traditsiooniliste sündmuste teke piirkondades ja IHKK üleselt 
o LEADER-i toel on vabaühendused saavutanud sõltumatuse (on 

jätkusuutlikud tegutsema valdavalt omateenitud vahendite toel) 
o Tõusnud on kogukonna teadlikkus, sh.läbitud mitmed asjalikud 

kriisvaldkonna koolitused  
o Tegutsevate/olemasolevate vabaühenduste tugevdamine ja koostöö teiste 

ühenduste, ettevõtete ja objektide valdajatega 
o Et väikesed kogukonnad oleksid toimivad, kokkuhoidvad ja aktiivsed 
o Loodud on tugev ja aktiivne inimväärtuse ressurss 

 
3. Ettepanekud ühistegevuse meetme mõõdikute ja sihttasemete määramiseks 

o Rohkem ühistegevust – piirkonna ja valla üleste ürituste arv 
o Loodud ja jätkuvad traditsioonilised üritused – ürituste arv 
o Üritustel osaleb rohkem inimesi - osalejate arv 
o Koostöö ja suurem kaasatus korraldajate ringi – korraldajate arv 
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o Noortele suunatud ühistegevused – arv 
o Sündmused on avalikult ja rohkem kajastatud (sh.KOV-meedias) – arv 

 
4. Visiooni sõnastamine 

IHKK-s on aktiivne ja kokkuhoidev kogukond. Piirkondades toimuvad kogukonna 
algatusel ja eestvedamisel traditsioonilised üritused. 

 
  
 
 
Koosoleku memo koostas: Katti Muru 
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