Külaliikumise suunised aastani 2024 (järgmise Maapäevani)
Meie, Eesti külade XIV Maapäeva osalejad, sõnastasime ühiste arutelude käigus ettepanekud ning
hääletuse tulemusena valisime neist välja kolm olulisemat kolmes kategoorias.
1. Külaliikumisele ehk meile endile
1.1 Hoiame traditsioone, säilitame kogukondade omapära ja laseme uuel tulla
1.2 Toetame ja tunnustame sädeinimesi, esitame neid tunnustamiseks küla, piirkonna ja Eesti
tasandil
1.3 Kaasame uusi tulijaid kogukonna tegemistesse (uued elanikud, uus põlvkond, välismaalased)
2. Kohalikele omavalitsustele
2.1 igasse KOVi valdkonna (kogukonnad, MTÜd) eest vastutav spetsialist
2.2 kaasata külade esindajad KOV otsustesse - külaseltside ümarlauad või kogukonnakomisjon
2.3-2.4 säilitada kodulähedased lasteaiad ja algkoolid;
toetada ääremaid ehk kohelda võrdselt KOV erinevaid piirkondi (võrdselt hääli)
3. Valitsusele ja riigikogule
3.1 Elamisvõimaluste loomine/ toetamine maapiirkondades - internet, teed, elekter, vesi
3.2 Maksuerisused toetamaks elu maal ja soodustamaks maale kodude rajamist, ettevõtluse
arengut ja töökohtade teket (kütus, elektri jm. piirhind, eluasemelaen, väiksem tulumaksumäär)
3.3 Suurendada riiklike programmide (KOP, hajaasustuse programm jmt) mahtu
Jõudu tööle!

Eesti Külaliikumine Kodukant
6.-7. august 2022 Nelijärve, Harjumaa

Järgnevalt lisame kõik hääletusel olnud ettepanekud.
Külaliikumisele ehk meile endale
1. toetame ja tunnustame sädeinimesi, esitame neid tunnustamiseks küla, piirkonna ja Eesti
tasandil
2. jagame infot ja kogemusi, suhtleme (kohaliku) meediaga
3. koostöö kohalike ettevõtete, KOVi, kohalike noortega
4. „Teen ennast nähtavaks!“ - enesereklaam pole häbiasi (FB, meedia jmt)
5. kaasame uusi tulijaid kogukonna tegemistesse (uued elanikud, uus põlvkond,
välismaalased)
6. võrgustume: koolitused, õppepäevad, kogemuskohtumised, head praktikad
7. koostame küla arengukava
8. leiame erinevaid rahastusvõimalusi küladekogukondade arendamiseks
9. võtame kasutusele külaliikumise üle-eestilise tunnustamise digitaalne vormi, mida saab iga
väljaandja ise jagada
10. võtame vastutuse oma küla (piirkonna) heakorra ja turvalisuse eest
11. „kasvatame“ külaliidreid-mantlipärijaid
12. hoiame traditsioone, säilitame kogukondade omapära ja laseme uuel tulla
Kohalikele omavalitsustele
1. igasse KOVi valdkonna (kogukonnad, MTÜd) eest vastutav spetsialist
2. kaasata külade esindajad KOV otsustesse - külaseltside ümarlauad või
kogukonnakomisjon
3. stipendiaadisüsteemi loomine- KOV suunab noore (üli)kool eesmärgiga, et tuleb maale
tagasi
4. teede korrashoid
5. vajaduspõhine vallasisene ühistransport
6. interneti viimane miil külla ja kodudesse
7. küladele KOVilt otsetoetused
8. ehitada/renoveerida üüritavaid elamispindu
9. säilitada kodulähedased lasteaiad ja algkoolid
10. toetada ääremaid ehk kohelda võrdselt KOV erinevaid piirkondi
11. KOV info käepärasemaks (koduleht, vallaleht, FB)
12. koolitada ja tunnustada kogukonnaliidreid
13. „KOV tule vallamajast külla!“- ametnike vastuvõtud, volikogu istungid, visiidid külalistega
Valitsusele ja riigikogule
1. Elamisvõimaluste loomine/ toetamine maapiirkondades - internet, teed, elekter, vesi
2. Maksuerisused toetamaks elu maal ja soodustamaks maale kodude rajamist, ettevõtluse
arengut ja töökohtade teket (kütus, elektri jm. piirhind, eluasemelaen, väiksem
tulumaksumäär)
3. Hariduse- ja huvihariduse toetamine sõltumata KOV piiridest
4. Transpordi efektiivne korraldamine - vajadus- ja nõudluspõhine, erinevate transpordiliikide
ühildamine
5. Suurendada riiklike programmide (KOP , hajaasustuse programm jmt) mahtu
6. Toetusmeetmed, stipendiumid, jm. präänikud, et talendid tahaks jääda Eestimaale ja
panustada maaelu arendamisse
7. Valitsemiskvaliteedi tõstmine - ministrite ja ametnike teadlikkus maaelust koostöösi- KOVidega
8. Vabatahtlike märkamine, tunnustamine, väärtustamine - stipendiumid, sotsiaaltagatised jm
präänikud
9. Valimisseaduse muudatuse algatamine: KOV volikokku ei tohiks kuuluda allasutuste juhid

