
               RAE VALLA ALEVIKE- JA KÜLAVANEMATE SELTSI ARENGUTEGEVUSED

OLEVIK

Põhimõte: küla on varandus

Rae vallas –
- 27 küla, 
- 5 alevikku.
RVAKS –
- 31 küla/alevikuvanemat, 
- 52 liiget, 
- valla finantstoetus 32000 € - 2 € valla elaniku kohta
- toimiv struktuur, 
- väljatöötatud korrad ja vormid, 
- regulaarne tegevus,
- aktiivne juhatus

Peaküsimus

Kas RVAKSi on vaja külale või vallavalitsusele või on RVAKS ainult rahajagaja?

Ideaalmõtlemine

Mitte meie-teie, vaid MEIE

Ideaalne teabeliin

-  1.RVAKS – vallavalitsus/vallavolikogu
Külaelanik - Külavanem
                                           -  2.vallavaitsus/vallavolikogu

Ideaalne teenuste liin

Külaelaniku info külavanemale – külavanema info vallavalitsusse koos külapoolse abi 
pakkumise ja vallapoolse abi palumisega – tellimuse teostamine – teostatud  tellimuse 
tulemus ja selle hindamine (tagasiside)

Probleemid 

Arutelu (probleemi hindamine - millal tekkinud?, kes/mis põhjustas?, mis juhtub, kui ei 
lahendata?, võimalikud lahendused)

1. RVAKSi liikmete passiivsus (vähene osalus infotundides, ideede ja ettepanekute 
pakkumise vähesus jne.) 

2. Vähene RVAKSi  liikmetevaheline koostöö (piirkondlike ürituste vähesus, 
ühissündmuste vähene korraldamine jne.)



3. Vähene RVAKSi liikmete koolitushuvi
4. Suhtluskultuuri probleemid (kirjadele mittevastamine, kritiseerimine jne.)
5. Infolevi puudused
6. RVAKSi juhatuse probleemid (koosolekutest puudumine, mittereageerimine kirjadele,

vähene initsiatiiv jne.)
7. Vähene RVAKSi liikmete kaasamine ühistegevustesse
8. Külavanema kohustuste vähene tunnetamine (eestvedamise passiivsus,  vähene 

suhtlus, vähene vastutustundlikkus jne.)
9. Külavanema rolli vähene väärtustamine (infopuudus nii külas kui vallas)
10. Külavanema statuudi mittevastamine uuele olukorrale (Rae valla põhimäärus)
11. Internetitoetuse mõju ja tähenduse vähene teadvustamine külavanemate poolt
12. Aja-, inim- ja raharessursi piiratus
13. RVAKSi vähene tuntus külaelanike seas
14. Elanike  liikuvus (sisse-väljaregistreerimine)
15. RVAKSi kodulehe vähene kasutamine
16. Listide nimistud ei vasta uutele koosseisudele
17. Palju täitmata lubadusi Rae vallavalitsuse poolt
18. Kokkulepped RVAKSi ja Rae Vallavalitsuse vahel ei ole kirjalikult fikseeritud
19. RVAKSi ei peeta võrdseks partneriks (vallavalitsus ei väärtusta RVAKSi, ei omata infot 

RVAKSi tegemistest)
20. Kohaliku elu otsustusprotsessi ei kaasata RVAKSi 

TULEVIK

I  MENTALITEET JA KOOSTÖÖ
1. Avatus (uued partnerid, tegevused jne.)
2. Uuendusmeelsus 
3. Ausus (tegevuse ja otsuste läbipaistvus, otsuste põhjendamine)
4. Loovus (osalemine töörühmades)
5. Patriotism 
6.Tegelemine probleemidega, mille eest tasub võidelda
7. Hoolivus 
8. Isikliku panuse tunnetamine (tulemustest tagasiside andmine, tunnustamine)
9. Analüüsivõime 
10. Järjekindlus (juhatuses ja infotunnis pidev uute sihtide seadmine, kavandatu teostamine, 
tegevuse üidev analüüs, regulaarne info mis tehtud ja mis veel teha)
11. Vastutustunne 
12. Tolerantsus (vajaduste ja ootuste määratlemine)
13. Vabatahtlikkus
14. Kultuurne suhtlemine (suuline, kirjavahetus, arvamuse esitamine)
15. Kokkulepetest kinnipidamine 
16. Valdkondlike huvi/töögruppide moodustamine (üritused, reisid, meened, tunnustamine, 
uudised, külaelanike kaasamine valla sündmustele jne.)
17. Külaseltside juhatuste kaasamine RVAKSi tegevusse
18.Tehnika ja tarvete nimekirja loomine ja laenutustingimuste loomine
19. Julgustamine (ideede/mõtete esitamine)
20. Kriitiliste arvamuste argumenteerimine ja lahenduste pakkumine 



21. Erapooletus (kokkulepete sõlmimine, isiklike huvide taandamine)
22. Erakonnaülesus 
23 .MTÜde toetamine
24. Külade ühisprojektide loomine
25. Sõpruskohtumiste korraldamine 
26.Õpireiside korraldamine
27. Sõpruskülade leidmine oma vallas, maakonnas, riigis, välismaal, koostöö samanimeliste 
küladega) 
28. Ühised väljasõidud erinevaisse küladesse
29. Valla õpireisi marsruudi koostamine
30. Luua infoliikumiseks ühine standard

II  LIIKMED
1. Õlatunde kujundamine (uhke olla Rae valla ja selle küla elanik, RVAKSi  liikmetest 
toetusgrupp abistamiseks)
2. Kaardistada passiivsuse põhjused
3. Uuendada infotunni formaati  (seada  iga infotunni eesmärgid, piimapuki vestluste 
formaadi loomine, enne toimub alati juhatuse koosolek, kutsuda külalisi-koolitajaid, 
kasutada liikmete kompetentse, korraldada erinevais külades,  kohalkäimise fikseerimise 
seos hüvedega, peab andma uut teavet ja indu külale, sisendit vallale)
4. RVAKSi liikmete kompetentside kaardistamine
5. Staatuste külavanem – mittekülavanem täpsem määratlemine
6. Määratleda eelarve koostamise ja vabade vahendite jagamise põhimõtted (lähtuda 
prioriteetidest, tegevustest, vajadustest, investeeringutest, sündmustest ja teenuste 
olemasolust/puudumisest)

III MAINE,  TUNTUS JA NÄHTAVUS
1. Regulaarne info edastamine Rae valla kodulehe koostajale
2. Leida uudiste/artiklite kirjutajad 
3. Külasündmuste regulaarne kajastamine „Rae Sõnumites“ 
4. RVAKSI veerg „Rae sõnumites“ vähemalt 6 korda aastas
5. RVAKSi astaraamatu väljaandmine
6. Luua külalegendid (vanade leidmine arhiividest, uute loomine).
7. Küla rändauhinna sisseseadmine
8.Motiveerivad sündmuste loomine – (söök, jook, muusika, vestlus, koolitus, kogemuste 
saamine erinevailt üritustelt, kogukonna identiteedi tuvastamine ja arendamine, 
9.Külade päeva arendamine
10.Valla suurürituste loomine koos spordikeskuse, kultuurikeskuse, koolide ja kaitseliiduga
11.Tunnustamine (kriteeriumite määratlemine, tunnustusürituse täiustamine, aastaküla, 
aasta tegu, aasta toetaja, kauneim küla, kasvav küla, atraktiivseim küla, aasta külavanem jne.
määramine)
12.  Nominentide esitamine maakonna tunnustusüritustele
13.Logo, sümboolika  (meenete loomine, RVAKSi lipu ja külavanemate kettide suurem 
väärtustamine) 
14. Organisatsiooni tutvustamine (osalemine külakoosolekutel, sümboolika kasutamine, 



15. Kodulehe arendamine (rohkem uudiseid lugemiseks, kodulehe lingi paigutamine teistele 
valla kodulehtedele, atraktiivsemaks mutmine - fotod, liikuvad bännerid, filmilõigud jne., 
töövahendi võimaluste lisamine - teata rikkest jne., edulugude esitamine).

IV  TEENUSED 
1. Ühtsete teenuste standardite loomine ja nmääratlemine
2. Heakorrateenus (vallast vahendid, tööjõud külast, koostöölepingud, teedeäärte hooldus, 
bussipeatuste koristamine, hooldajate survestamine)
3. Kultuurisündmuste korraldamine  (külaürituste rahastamine, koostöö kultuurikeskusega, 
ühiste ressursside kasutamine, korraldajate koolitamine, väliste rahastusvõimaluste 
kaasamine, vallapoolsete kohustuste võtmine, standardite loomine, külasündmuste 
miinimumprogrammi loomine ja selle toimumise tagamine).
4. Koolitusteenus (oskuste, vajaduste ja võimalike koolituskohtade kaardistamine)
5. Järelvalveteenus (vallavalitsuse usaldus)

V ÜHTSE MÕTTE- JA TEGUTSEMISRUUMI LOOMINE
 1. Koostada RVAKSI ja Rae Vallavalitsuse ühisdokument (koostöö põhimõtted - vormilised ja 
eetilised) 
2. Erakondade esindajate kaasamine RVAKSi tegevusse (ühisarutelu)
3. Luua külavanemate fraktsioon Rae vallavolikogus (kohtumised)

VI KOOSTÖÖ AKTIVISEERIMINE RAE VALLAVALITSUSE JA VALLAVOLIKOGUGA 
1.Määratleda koos vallaga vajalikud koostöösuunad, ühtlustada arusaamad, normid ja 
põhimõtted.
2.RVAKSi liikmete/külavanemate väärtuste, teabe ning teenuste kompetentside 
määratlemine
3. Regulaarne infovahetus Rae vallavalitsuse liikmete ja külaliikumise koordinaatoriga
4. Koostööarutelu korraldamine Rae valla juhtkonnaga (Mida meilt oodatakse? Mida meie 
Rae vallavalitsuselt ja vallavolikogult ootame? Mida me pakume?)
5. Luua külatuba Rae vallavalitsuses
6. RVAKSi  tegevjuhi tööjuhendi koostamine ja tasustamine
7. Rae valla põhimääruse muutmine eeskirjade kooskõlastamiseks
8. Eelnõude arutellu vastava külavanema kaasamine  ja tema arvamuse arvestamine 
(komisjonides)
9. Vallavalitsuse õigusaktide arvamuse saamine ja kooskõlastamine 
10. Sisendi andmine valla arengukava koostamiseks ja täiendamiseks ning valla kohustus 
sisendit arvestada, (lähtuda vajadustest, pikaajaliste vajaduste väljaselgitamine, 
11. Teenuste määratlemine ja delegeerimine/üleandmine (koostöölepped, tellimused jne.)
12. Vallavalitsuse abistamine rahastusprioriteetide määratlemisel (vajaduste nimekiri, 
kogukondlikud kokkulepped, küladele eelarve esitamise ettepanekute tähtaeg varasemaks, 
et jõuaks RVAKSis analüüsida ja pingerida koostada, ühtse lisarahastusvõimaluste loomine ja 
kasutamine ühiselt, hanked jne.)
13. Volikogu liikmete osalemine külakoosolekutel ja teistel külasündmustel

VII  KÜLAVANEM
1.Olukorra pidev märkaja (inimesed, objektid, tegevused Abistab uut vanemat
2.Sekkumisjulge ja otsusejulge



3. Erapooletu otsustaja
4.Teenuse pakkumise järelvalvaja
5.Sissekirjutuse propageerija
6.Tagasiside andja (probleemide lahendamine jne.)
7. Eeskuju 
8.Kaasarääkija
9.Koostöölooja ja juhtija
10.Ühishangete initsiaator
11.Uue külavanema toetaja
12.Uue külavanema kohtumistraditsioon RVAKS'i juhatusega
13.Koostada külavanema miinimumkohustuste programm
14.Külavanema parkimiskoht Rae vallavalitsuse ees
15. Võimalike maksusoodustuste loomine
16. Valla eelarve koostamisel kaasarääkija
17.Kogukonna ühendaja (infoedastaja + oskused . vormid ja meetodid)
18.Motiveerija
19.Innustaja
20.Tunnustustaja
21. Kaasaja 
22. Posiitvne
23. Elurõõmus
24. Realist
25. Visionäär
26. Küla arengukava planeerimise ja elluviimise juhtfiguur
27. Aega hindav ja kasutada oskav
28. Hea suhtleja
29. Kontaktide väärtustaja
20.Sportlik
21. Kultuurihuviline
22. Tasustatud töö (kui kogukond soovib ja raha leitakse)

VIII  KÜLAELANIK
1.Kaardistada teenused, mida vallakodanik saab vallast (teehoolduse järelvalve, infokorje - 
kodanik.eu), kultuuriteenus, heakorrateenus, korrakaitseteenus)
2. Kaardistada külaelanike ootused (küsitlus)
3. Majanduslikult kindlustatud (osta omadelt, uurige, mida nad oskavad teha ja kasvatada) 
4. Külaelanike poolt pakutavate tasuliste/tasuta teenuste/töökohtade kaardistamine
5. Aktiivne – osaleb, algatab!
6. Mõtteviis „ka mina olen vajalik“ – julgeb pakkuda oma teadmisi/teenuseid külaelanikele
7. Avatud – eelarvamustevaba ja aus suhtleja.
8. Hooliv (naabrivalve, abistamine, heategevuslikud ühistegevused, lipupanekust teavitamine
9. Informeeritud (saab e-kirju vallast ja külavanemalt, lepitakse kokku, mida ja millistele 
huvigrupidele teavitatakse ning millistes vormides seda tehakse)
10.Kultuurne suhtleja (osaleb üritustel, suhtleb küla kogukonnaga – koduteater, filmiõhtud, 
avatud kodude päevad ne.)
11. Sportlik (käime koos, leiab mitterahalisi võimalusi sporditegevuseks, soov teha koos, 
võimaluste tutvustaja, eeskujude looja)

http://kodanik.eu/


12. Keskkonnateadlik (hoolib puhtast ümbrusest, osaleb koristustalgutel, sorteerib prügi, 
jagab teadmisi ja põhimõtteid teistega).
13. Loov (kaunid kodud, tänavakujundus jne.)
14. Ettevõtlik (jagab oskuseid, abistab naabreid)
15. Avaldab arvamust (kritiseerib ja pakub lahendusi ning oma osalust)
16. Osaleb ühishangetes (et kulud oleksid minimeeritud)
17. Tunnustaja (küla meene, kaunis kodu, aasta külainimene, aasta külaelu toetaja, 
külaelaniku pass)
18. Sotsiaalne (loob suhtluspaiku, kasutab küla postkast ettepanekute esitamiseks)
19. Vastutustundlik 

IX  KOOLITUSTEGEVUS
1. Kirjalike dokumentide vormistamine
2. Ürituste korraldamine ja juhtimine
3. Koosoleku ja arutelu korraldamine
4. Sotsiaaltöö
5. Noortetöö
6. Kaasamine
7. Uuendusmeelsus
8. Avatus
9. Tolerants
10. Õigusaktide tutvustamine
11. Eelnõude koostamine
12. Fondide tähtaegade ja võimaluste pidev tutvustamine
13. Projektide koostamine
14. Koostöö meediaga (pressiteade, artikkel, sõnum, arutelu jne.)
15. Avalik esinemine
16. Läbirääkimised
17. Külaliikumise tähtsus ja areng Eestis ning mujal 
18. Ausus
19. Loovus 
20. Patriotism 
21. Hoolivus 
22. Vastutustunne ja isiklik panus
23. Tulemustest tagasiside andmine 
24. Tunnustamine
25. Analüüsivõime 
26. Vabatahtlik töö
27. Suhtlemisoskused
28. MTÜ loomine ja toimimispõhimõtted
29. Koostöö
30. Järelevalve korraldamine külas
31. Koolituse korraldamine

Määrata tegevused, nende vajalikkus põhjendus ja maksumus (aeg, vahendid, kompetents 
raha)


