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Ida-Harju Koostöökoja LEADER piirkonna strateegia 2023-2029 koostamine  
 

Fookusgrupp: elukeskkond ja kogukonnad 

Viskla külakeskus 

21.09.2022 kl 16.00-18.00 

 

MEMO 

 
1. Elukeskkonna ja kogukondade väljakutsed IHKK piirkonnas 

 

 Teed ja internet, mobiililevi 

 Hoonete vähene energiatõhusus, energiakriis, püsikulud 

 Asulate avalik ruum, selle terviklik lahendamine, sh vanad puud jms (sh nii uued 

asulad kui vanad) 

 Külaliikumise, külakeskuste aktiviseerimine, eestvedajate toetamine, tunnustamine – 

nii olemasolevate kui uued 

 MTÜdel omavahendite puudus, vahendite nappus, rahastamine tagant järgi 

 Eestvedajate läbipõlemine 

 Noorte pealekasv, uute elanike kaasamine, sh Leader-tegevustesse 

 Sisseränne ja avalik teenus ei käi käsikäes – lasteaiakohtade puudus jms 

 Turvalisuses küsimus, kohati (naabrivalve jms) – kohati valgustus (olulised kohad - 

teeristid, bussipeatused jms) 

 Kogukonnateenuste küsimus? 

 

2. Eelmise perioodi kogemused 

 

Mis töötas hästi? 

 Konkreetsed elluviidud projektid (külamaja juurdepääs, kiiged, raudteejaam, vaba aja 

võimalused, spordiväljak jms) – vaba aja ja spordi veetmise võimalusi on juurde 

tulnud, sh noortele 

 Paikvaatluste tegemine – see on hea praktika, see toetab ka taotlejat  

 Edulugude seminar – see oli positiivne  

 

Mis ei töötanud, jäi lahendamata? 

 Kergliiklusteed – vajadus on suur 

 Omaosaluse küsimus 

 KOVidel võiks olla oma meede? KOVidel tugevam positsioon (projektijuhtimise osas, 

omaosaluse osas); sh KOVide Sad 

 Tahaks saada detailsemat pilti – tagasiside, seire, info 

 

3. Valdkonna soovitud seisund piirkonnas aastaks 2030 

 

 Kogukondade omaalgatus ja valmisolek ise oma asju teha on suurenenud 

 Toimivad-tugevamad külakeskused (Ravila näide – oma külakeskus) 

 MTÜdel on tugevam finantstugi, võimekus projekte ellu viia 
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 Avalik ruum asulates-külades on paranenud 

 Külaseltsid on aktiviseerunud, (suuremad) külad on kaetud 

 Vaba aja võimalusi on juurde tulnud 

 Kogukonnateenuseid on juurde tulnud? 

 

4. Valdkonna „elukeskkond ja kogukonnad“ fookused uueks perioodiks 

 

Mida oleks kindlasti vaja toetada? 

 Investeeringud avalikku ruumi (pargid, looduskaitsealad, haljastus), vaba aja ja 

sportimise veetmise võimalustesse 

 Pärandkultuuri, traditsioonide jms toetamine (investeeringud, vahendid, nt 

rahvariided jm) 

 Kogukondade omaalgatuse toetamine, akitiviseerimine, vastutuse võtmine jms 

 Meened, identiteedikandjad jms – nt kogukonna sees; kogukonda 

 Kolme valla ühistegevused: nt spordivõistlused vms – jätta võimalus 

 Vabatahtlike toetamine– pääste jms – võimalik;  

 Kogukonna üritused, sündmused - toetada 

 

Mis peaks olema välistatud? 

 Eraldi piirata pole midagi põhjust; KOKSist tulenevad KOVide ülesanded jäävad välja 

 

Kes on sihtgrupid? 

 KOVide vaadet võiks eraldi käsitleda? Piirata? 

 

Mida peaks arvestama tingimuste puhul? 

 Suurprojektid – pigem mitte. Kogukondadel on võimalusi toetust saada väga vähe – 

Leader üks vähene võimalus; seda arvestada. Kui raha läheb kogukonda, siis see 

arendab ka piirkonda 

 

5. Mida võiks IHKK piirkonnas katsetada, uuendada, millega eristuda 

 

 Piirkonna mahetootjate välja pakkumine - vt Põhja-Eesti toit 

 Keldriturism ; keldriturismikergeteed 

 Koolitused jm? 

 Turvalisuse teemad – joogivee teema; külakaevuturism ; kogukondade 

turvalisusega seotud teemad 

 Energiaühistud – kogukondlikud lahendused? 

 

Kokkuvõte: 

 Pargid, looduskaitselad, avalik ruum 

 Pärandkultuur 

 Kaasamine, teadmiste ressurss – vabatahtlik 

 Sportimisvõimaluste loomine, parandamine (vaba aja võimalused) 

 Kohalik toit, turism, keldrikergliiklustee -> piirkonna tuntus 

 Kõigi tähtsam on inimesed – nende motiveerimine, tunnustamine jms (et ära ei 

väsiks) 

 Kõik asjad kokku – atraktiivne elukeskkond, et piirkond jääks elama 
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 Et tuleks ägedaid projekte (kiikla) – et oleks erinevaid projekte 

 Turvalisus – a la kogukonna kaev jms  

 Kolme valla ülene – turvalisuse lahendamine, nt magevee võimalused piirkonnas 

 

 

Memo koostas 

 

Mihkel Laan 

OÜ Cumulus Consulting 

mihkel.laan@cumulus.ee 

5297984 

 

 

 
 


