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1. Sissejuhatus  
MTÜ Kodukant Harjumaa on 1998. aastal loodud sel ajal juba tegutsenud külaühenduste 
poolt eesmärgiga teha mitmekülgset koostööd külaelu säilitamiseks ja parendamiseks 
Harjumaal.  
Üheks oluliseks suunaks on olnud vahendite leidmine külaelu edendamiseks, külaelu 
eestvedajate koolitamiseks ja muudeks tegevusteks. Selle nimel on läbi külaliikumise 
katusorganisatsiooni tehtud teavitustööd ka riigi tasandil.  
Oleme ka ise läbi viinud erinevaid koolitusi, et koolitada oma liikmeid ja lisaks ka väljast 
poolt organisatsiooni tulevaid huvilisi. Koolituste korraldamisega on organisatsioon 
teeninud ka omatulu.  
Koostööd tehakse nii ühiste ürituste, koolituste kui õppereiside korraldamisel. Üks 
tegevusvaldkondi on olnud ka külavanemate koolitamine ja liitmine. Ka käesoleva 
perioodi jooksul on selles valdkonnas läbi viidud erinevaid projekte, mille kohta saad 
infot alljärgnevate alajaotuste juures. 
 
 
2. Kuidas MTÜ Kodukant Harjumaa Harjumaal külaliiku mist korraldab/liidab  
Kodukant Harjumaa korraldab erinevaid ühistegevusi nii külavanematele, külaseltside 
eestvedajatele, kui ka lihtsalt külaelanikele. Ühistegevusteks on erinevad koolitused, 
õppereisid ja muud ühised sündmused. Üks selliseid on Kodukant Harjumaa poolt 
korraldatav Külavanemate Talvekool.   
 
Samuti vahendab Kodukant Harjumaa Eestimaa Külaliikumise Kodukant poolt 
korraldatud koolitusi ja muid ühistegevusi, milledest suurim oli 2010. aastal Anija vallas, 
Mustjõe Kõrtsitalus toimunud Külavanemate Suvekool. 
Lisaks oma koolitustele jagab Kodukant Harjumaa informatsiooni ka Harju Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskuse poolt korraldatavate koolituste kohta.  
 
Lisaks füüsilisele liitmisele korraldab Kodukant Harjumaa ka virtuaalset võrgustiku tööd 
läbi erinevate e-posti leondite.    
 
 
3. Koostöö ja konkurents  
Kodukant Harjumaa teeb koostööd oma liikmesorganisatsioonidega, partneritega, Harju 
Maavalitsusega, Harjumaa Omavalitsus Liiduga. Loomulikult toimub koostöö ka teiste 
maakondade külaliikumise katusorganisatsioonidega.  
2010.-ndal aastal käivitasime ümarlaua, millest võtsid osa MTÜ Kodukant Harjumaa, 
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse, MTÜ Nelja Valla Kogu,  MTÜ Lääne-Harju 
Koostöökogu, MTÜ Ida-Harju Koostöökogu, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu. Ümarlaua 
eesmärgiks on infovahetus ja ühiste tegevuste kavandamine Harjumaal.  
Ümarlaua üheks eesmärgiks on kindlasti ka erinevate Harjumaa küladele suunatud 
arendustegevusega tegelevate organisatsioonide täpsemate valdkondade välja 
selgitamine, et ei toimuks dubleerivat tegevust. 
  
 
4. KKH organisatsioon  
4.1 Liikmeskond ja võrgustik  
MTÜ Kodukant Harjumaa liikmeskonna moodustavad 31 ühendust, 19 eraisikut ja 1 
ettevõtja. Võrgustikku aga kuulub oluliselt rohkem isikuid. Oleme loonud e-posti loendid 
Harjumaa külavanemate kontaktidega. 2011. aastal tahame juhatuse liikmete vahel 
jagada Harjumaa neljaks piirkonnaks ja selle kaudu siis nii liikmeid kui ka mitteliikmetest 



külaelu edendajaid kaasata ja tugida. Kui vahepeal tundus, et nö vanemad ja liikmed on 
muutunud passiivseks organisatsiooni suhtes, siis aasta lõpul toimunud üldkogu tõi taas 
ka nemad tagasi   
 
 
4.2. Juhatus  
28. juunil 2010. aastal toimunud üldkoosolekul valiti juhatuse liikmeteks Anu Altmets, 
Carmen Ott, Eve-Liis Remmelgas, Helen Haab, Marianne Rosenfeld. Sügisel avaldasid 
kaks juhatuse liiget soovi ennast juhatusest taandada, mistõttu toimusid 13.12.2010 
üldkoosolekul taas juhatuse valimised. Kahe ennast taandanud juhatuse liikme asemele 
valiti 4 uut juhatuse liiget ja kinnitati juhatus 7 - liikmelisena koosseisus: Anneli Kana, 
Carmen Ott, Eve-Liis Remmelgas, Margus Vain, Marianne Rosenfeld, Sirli Tiik, Viigi 
Saksakulm. 
 
4.3 Rahastamine  
MTÜ Kodukant Harjumaa rahastamine toimus 2010.-ndal aastal 3 peamise allika kaudu: 
liikmemaksude, projektide ja Eestimaa Külaliikumine Kodukant poolt saadud 
sihtotstarbelise rahastuse kaudu.     
 
 
4.3.1 Liikmemaksud  
MTÜ Kodukant Harjumaa liikmemaksud on olnud läbi aegade stabiilselt muutumatud. 
Organisatsioonidel 100 krooni, eraisikutel 50 krooni ja ettevõtjatel 500 krooni. 
Liikmemaksude laekumine on rahuldav, aga selle nimel tuleb teha väga palju 
teavitustööd liikmete seas. Liikmemaksudena saadi 2010.-ndal aastal tulu 3500 krooni. 
 
 
4.3.2 Projektid  
 
2010. aastal viidi ellu kaks Kohaliku Omaalgatuse Programmist (KOP)  rahastatud 
projekti, mille finantseering laekus ettemaksuna 2009.a. detsembris 
 

1) „Külaelu edendajate Talvekool ” – KOP-i poolne rahastus 36 100 EEK,  
omafinantseering mitterahalise tööna projektipõhiselt 1200 EEK ja 
kaasfinantseering KÜSK-ist rahastatud projektist taotletud loaga 14 850 EEK. 
Lisaks projekti eelarvele teostati tegevusi suuremas summas, mis kaeti 
omafinantseeringu arvelt, mida maksid üritustel osalejad ise. 

 
Projekti lühikokkuvõte: Harjumaa külaelu edendajad koostöös Kodukant Pärnumaa 
esindajatega said võimaluse kohtuda nö „ametikaaslastega”, vahetada mõtteid, ideid 
ja koostööplaane. Kodukant Harjumaa liikmed ja ettevõtlikud külaelu edendajad said 
õppereisiga teise maakonda motivatsiooni edasitegutsemiseks. Toimus 3-päevane 
õppereis Pärnu maakonda, sisse põigates Kohila valda, kus meid tervitas ka Kohila 
vallavanem. Pärnumaal toimunud Talvekoolis said osaleda ka kolm meie partneri 
esindajat Raplamaalt Kohila vallast. Külastasime mitmeid Pärnumaa külasid, kus 
vahetati mõtteid külade esindajatega ja uudistati nende tegemisi. Toimusid 
auditoorsed koolitused arengukava vajalikkusest külades, kommunikatsiooni 
vajalikkusest külade ja KOV-ide vahel, esmastest ohutusnõuetest külades ja 
kogukonnateenuste pakkumisel. Samuti toimus koolitus meeskonnatööst ja 
eesmärgini jõudmise eeldusest. 



Jätkukoolitusena toimus 1-päevane koolitus Harjumaal Viikingite Külas, kus osalesid 
külalistena Viljandimaa ja Raplamaa esindajad. 
Projektis osales kokku 53 inimest. 
 
2) „Külavanema abc” – KOP-i poolne rahastus  39 100 EEK, millest siiski 

kasutamata jäi 7111 EEK. Omafinantseering oli mitterahalise tööna 3000 EEK-i 
väärtuses ja rahalises panuses samuti 3000 EEK. 

 
Projekti lühikokkuvõte: Koostati „väike abivihik” ehk ABC mapp külavanemale, kust 
leida näpunäiteid, kuidas oma külas tegevust koordineerida ja korraldada. PDF-
versioon on kodulehel kõigil tutvumiseks. Nõuandevihikut redigeerisid 3 
kogemustega inimest (2 neist kauaaegset külavanemat) ja lisaks neile veel 1 
vabatahtlik. Saadud ettepanekuid võetakse tulevikus kindlasti arvesse. 
Projekti käigus toimus üks seminar-arutelu, kus põhirõhk oli sellel, kas ja kuidas 
koordineerida külavanemate tegevust Harjumaal või on Harjumaa eri piirkonnad 
väga erinevad ja koordineeriv üksus on vaid oma vallavalitsus ja maakondlikku 
katusorganisatsiooni pole vaja. Arutelu tulemus kaldus pigem viimase variandi poole, 
et koostöö peaks olema pigem valdade-põhine ja sõbrad-tuttavad-koostööpartnerid 
teistest valdadest. Projektiga soetati organisatsioonile ka värviprinter HP Color 
Laserjet. 
 
3) Alates 2008. aastast käivitus Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSK poolt 
rahastatud 2-aastane projekt „Külavanem – sild külale ja omavalitsusele”. 
Projekti perioodid olid 2008 august-2009 mai ja 2009 juuni-2010 mai.  
Projekti kogumaht oli 674 406 EEK, sellest KYSK-i poolne rahastus esimesel 
perioodil  254 590 EEK ja teisel  perioodil 222255 EEK. Ülejäänud summa kaeti 
omafinantseeringu ja kaasfinantseeringute abil. 
 
Projekti sisuks oi viia külavanemad nö kaardile. Täna on arusaamad külavanema 
rollist ja tegevusest nii omavalitsuste kui külade tasandil väga erinevad. Mõnel pool 
on külavanem võtmeisikuks küla ja valla omavahelisel suhtlemisel, mõnel pool on tal 
lihtsalt esindusfunktsioon. Mis oleks õige? Milline peaks olema külavanema roll? 
 
Projekti jooksul toimusid õppereisid, erinevad koolitused, infopäevad.  
 
Projekti olid kaasatud ka kaasrahastajad ning omafinantseering kaeti üritustel 
osalejate poolt. 
 
4) „Lääne-Harjumaa toimiv koostöövõrgustik” – KÜSK- i toetusel 
 
Antud pilootprojekt  „Lääne Harjumaa toimiv koostöövõrgustik” viidi läbi Lääne-
Harjumaal, kus arendati ja võrreldi kahe erineva piirkonna koostöövõrgustikke ja 
nende toimimise mudeleid.  Projekti käigus viidi MTÜ-de, külavanemate ja volikogu 
liikmetele koolitused, projekti work-shopid, seminar. Volikogu liikmeid teavitati 
pidevalt antud piirkonna MTÜ-de ja külavanemate tegevusest. Projekti tulemusena 
loodeti käivitada toimiv suhtlusvõrgustik volikogu liikmete, külavanemate, 
mittetulundusühingute ühises koostöövõrgustikus laiemates piirkondades kui üks 
omavalitsus. Toimub  
Projekt viidi läbi ajavahemikul 01.04.2010 - 31.03.2011. Projekti rahastasid 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Nelja Valla Kogu ja Lääne-Harju Koostöökogu. 
 



Projekt kandub edasi 2011. aastasse 
 
5) „Lõimumise võlud ja valud“ – MEIS’i toetusel 
Projekt kandub edasi 2011. aastasse 
 

 
4.3.2 Eestimaa Külaliikumise Kodukant poolt rahastatud t egevused   
 

Mentorprogramm „Liikmete kaasamine“  
Erinevaid projekte läbi viies tajusime, et side liikmete vahel ei toiminud just kõige 
paremini. Tekkisid küsimused: „Kuidas kaasata liikmeid erinevate otsuste tegemisse 
?“, „Kuidas korraldada selliseid sündmusi, mis huvitab võimalikult paljusid liikmeid?“ 
jne. Selleks korraldasime 2-st seminarist koosneva koolituse, mille käigus püüdsime 
leida erinevatest Harjumaa valdadest oma organisatsioonile vabatahtlikke abilisi, kes 
korraldaksid organisatsiooni koostööd erinevate valdade tasandil.  
Koolituse käigus leppisime kokku kaasamise põhimõtetes ja panime need endale 
kirja. 2010.-ndal aastal siiski võrgustik ei käivitunud veel korralikult, kuid 2011. aastal 
kui hakkame koostama Harjumaa külaliikumise strateegiat, tahame selle 
piirkondadepõhise võrgustiku tööle rakendada.   

 
Sihtfinantseering 10 000 EEK, mille abil saime osta auhinna „Sädeinimesele” ja 
„Kaunima kodu” konkursile, samuti meeneid organisatsioonile ning korraldada 
organisatsiooni üldkoosoleku natukene pidulikumalt 13. detsembril 2010. 

 
 
 
5. Millised olid meie peamised saavutused 2010. aas tal  
Harjumaa arendusorganisatsioonide ümarlaua käivitamine 
Koostöö alustamine Harjumaa LEADER tegevusrühmadega 
 
 
6. Mida teeme 2011. aastal  
Rakendame tööle piirkondlikud võrgustikud. 
Viime läbi Harjumaa Külaliikumise Kärajad 
Koostame Harjumaa külaliikumise strateegia 
Osaleme aktiivselt ja edukalt Eestimaa külade Maapäeval Läänemaal Roostal 
Peame läbirääkimisi uute liikmete kaasamiseks 
Süvendame koostööd Harjumaa LEADER – tegevusrühmadega. 


