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PÄEVAKORD :
1. Arutelu RVAKS-i tulevikust
ARUTELU
Kuhu lähed, RVAKS?
Sissejuhatus Jaan Urvetilt.
Vabas vormis ilma päevakorrata ajurünnak, juhatuse mõtted, mille üle arutada koondina:
Eesmärgid:
1. Külade ja alevike majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise jätkusuutliku arengu toetamine.
2. Alevike- ja külavanemate toetamine, huvide ja vajaduste kaitsmine
3. Oma liikmete esindamine, koolitamine, nõustamine ja informeerituste tagamine
4. Osalemine rahvusvahelistes, riiklikes ja kohalikes külaliikumist toetavates projektides
Milleks on RVAKS-i vaja?
1. Tasakaalustab valla politiseeritust (väljaspool koalisatsioonilepingut ja valimislubadusi)
2. Vallavalitsuse partner
3. Viib kokku kogemuste omajad ja omandajad
4. Külaliikumise mõtte ja mõtteviiside kujundaja (bürokraatlikud toimetamised, infotunnid,
finantssuhtlus, projektid, külavanemate vahetus jne)
5. Koondab ja esindab külade ühisprobleeme vallavalitsuses
6. Osaleb otsustusprotsessides
7. Mõjutab valijaskonna rahulolu
Järgnevat arutelu juhib Ardi Mitt.
Kuidas suhelda vallaga, kas otse või läbi RVAKS-i?
Olukorrad ja situatsioonid on erinevad. Otseseid ettekirjutusi ja mängureegleid pole ja kirjutada
ei ole ka mõtet. RVAKS peaks omama ja edastama täpsemat ülevaadet toimuvast. Külavanem
ongi info vahendaja. RVAKSi liikmelisus peaks pakkuma lisaväärtust.

Hetkel on olukord paljuski paranenud, sest varem oli raske omavahelise suhtlemise ja
ajaaajamisega. Võrreldes teiste valdade ja maakondade külavanematega on meie areng olnud väga
hea - külarahad, kogemuste vahetamine, projektide kirjutamine, interneti toetus, nn
investeeringute tabel – hea jälgida prioriteete ja nende muutusi teostatud tegevuste läbi
ajas.Külaraha otstarvet ja väärtust ei tohi devalveerida, pearahad peavad oma kindlat otstarvet
kandma
Oleme jõudnud uuele tasandile ja tunda on ühes suunas liikumist.
Otsime abi ja toetust oma ideedele. Partnelust vallaga võiks olla rohkem, siin on meil endil palju
ära teha.
Külavanema ootused-lootused RVAKS-ilt?
-

Rohkem tuge sooviks külale oluliste probleemide lahendamisel.
Rohkem avatust ja abivalmidust, rohkem kogemuste jagamist, õlatunnet.
Hindamatu on moraalne tugi.
Oluline on uute ametisse kinnitatud külavanemate toetamine ja abistamine endise vanema ja
RVAKSi poolt.
Tegeleda tuleks ääremaastumise vältimiseks
Pakkugem läbimõeldumat transpordilogistikat (tegelikud vajadused on praegu
tagaplaanile surutud, loodud võimalused ei ole tihti mõistlikult lahendatud),
Vähem ülereeglistamisega, sellega võime ohustada külaliikumise spontaansust.
Vähem väsitavat bürokraatiat
Lähtugem käesoleva hetke vajadustest.
Regionaalsed keskused vajavad arendamist. Seal, kus võimalused ja tingimused on
loodud, seal on ka inimesed.
Liigne eneseimetlus ja loorberitel puhkamine peab lõppema, külavanemad särama!
Külaelanike identifitseerimine- kuidas tuvastada ametlikud elanikud?
Luua abistamisfond - külarahadest mingi % ootamatustega tegelemiseks.
Näidata ennast rohkem ja tuntust saadaÕppida teiste positiivsetst kogemustest.
Kaitseliiduga koostööd võiks reha rohkem.
Rohkem ühtsust ja ühiselt korraldatud selget asjaajamist

Miks peaks kohtlema RVAKS-i teisiti kui teisi MTÜ-sid?
Mis oleks vallas teisiti, kui RVAKS i ei oleks?
-

Külavanema isik ja roll on külas otsustava tähtsusega.
Vallas on 5 organisatsiooni, kes saavad esitada tegevustoetuse taotluse otse eelarvest (Eesti
Vabadusvõitluse muuseum Lagedil, Tuletõrje- ja päästeselts, EELK Jüri kogudus, Lagedi ja
Jüri Noortekeskused ning RVAKS).
Külaliikumine seostub väga erinevate valdkondade probleemide ( sotsiaalsed, kultuurilised,
hariduslikud, transpordi jms) lahendamisega ja loob objektiivsema pildi tegelikkusest.
Külaliikumine loob kohtadel turvatunde.
RVAKS aitab koordineeritumalt suhelda kogukonnaga, haarab suurimat hulka
elanikkonnast.
RVAKS parandab vastastikkust suhtlemist.
Külavanem on küla liider. Külavanemad on kohaliku rahva poolt tõeliselt valitud esindajad.
Läbi külavanema saab külaelanik enam turvatunnet ja rahulolu, millel on väga suur
tähtsus.Vallaametnikuga ei pruugi sageli jutulegi saada.
Rahulolev ja informeeritum külaelanik tunneb end turvaliselt = 2 eurot ( valem=tulu-kulukroon)

-

RVAKS on suutnud anda piisavalt tuge ja abi.
RVAKSis on tugeva potensiaaliga mõtlemisvõimelisd inimesed
Arvestagem, et me mõjutame kaudselt 14000 inimest.
Vallavalitsus ei võta meid aga võrdse partnerina,
Vald ei aktsepteeri külavanemaid (kirjad jäävad sageli vastusteta, eitava vastuse korral ei
suhelda üldse jms,)
Vald on näoga erakondade poole..
Volikogu ja komisjonidega koostöö aktiivsemaks (kohtumised terve volikoguga, sest
esindatuid külavanemate seast 2013.a. valimistel on tunduval rohkem, kui varem).
RVAKS-i poolt volitatud (vajadusel regulatsioon) kandidaat võiks omada suuremat
kaalu.
Tugevdada vallaga partnerlust.
Külavanemate kandideerimine valimistel on igati positiivne, RVAKSi tuleviku
mõtteteema võiks olla ka oma valimisliidu loomine. Tasub mõelda oma
valimisplatvormile järgmistel valimistel,
Praegu on aetud omi ja oma küla asju ning pärast volikokku saamist on mõni
külavanem meie jaoks hoopis kadunud. Selline praktika tuleb lõpetada.
Oma mõjususe tõstmiseks peaksime hakkama enne eelnõude kinnitamist oma arvamust
avaldama ja tegema seda regulaarselt kuni saavutame olukorra, kust meie käest küsitakse
arvamust.
Ehk oleks vajalik külavanemate esinduskogu loomine koos keskendumisega suurematele
probleemidele.
Külavanemate kogu või parlament oleks uus arengusuund.

.
Külavanemate tunnustamise kriteeriumid- ametiaeg, aktiivsus projektide kirjutamisel,
külakoosolekute läbiviimine, distsipliin, infotundidest osavõtt, elanikkonna küsitlus, aasta
kokkuvõte. Korda kui sellist välja ei ole vajalik fikseerida, piisab omavahelisest leppest.

Koduleht - ootame tagasisidet -järgmise 12 t jooksul peaksid kõol külastama kodulehte ja
avaldama arvamust, mida muuta. Piiratud tsooni jaoks tulevad paroolid listi, üks parool kõigile.
3-4 liikmeline töögrupp töötab lehega edasi (Peeter Bõckler, Aivar Ilves ja Jaan Urvet).
Küladepäeva – toimumise aeg vajab otsustamist, sest projekti kirjutamise aeg hakkab peale
suruma. Toimumine võiks jääda juuli lõppu või augusti algusesse. Seekord augusti alguses02.08.2014.
Patika küla hakkab tegema ettevalmistusi. Mõeldud on koduse ülesande peale ja ilmsel seostub see
keskkonnateemaga küla slogani laadis: Vaim olgu värske, jõud olgu toores ja elu olgu roheline!
Mõte on välikemmergu ümber keerelnud ja hetkel on see idee õhku visatud. Aeg, materjalid,
transport jms on vaja varakult lahendada. Katsetada võiks külatelgiga, iga küla oma tutvustusega.
Jõulupidu- ilmselt sellel aastal väikese omaosalusega ja ettemaksuga, võiks olla Rae külas Uuetoal
või Suuresta golfis. Esialgne kuupäev – esimene advent- 30.11.2013.
Järgmine infotund toimub kokkuepitult kuu viimasel neljapäeval, 31.10.2013 kell 18.30
Vallamaja keldritoas.
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