
Küsimustik „Hoo andmine kogukondade 
koostöövõrgustikele!“.



Küsimustiku sihtgrupp
Küsimustik saadeti välja, tehti avalikuks 5. oktoobril

Ajendiks Külla külla! tagasiside päevalt kogunenud mõtted/arvamused

Sihtrühm:

- Külla-külla! tegevustes osalenud seltsid;

- SKK liikmeks olevad MTÜ-d/kogukonnad/külaseltsid

- FB grupp Saaremaa aktiivsed külavanemad ühe mütsi alla

- Tegusad kogukonnad/vihamavrjuprojektis osalejad

Vastajaid oli kokku 20!







Kui vastasid eelmises küsimuses "Muu", siis palun täpsusta, millisel eesmärgil veel 
sooviksid kokku saada.
(5 vastust)

• Kokkusaamised on vajalikud juba selleks, et tunnetada ühist jõudu, 
eesmärke ja olemust

• Meie selts ei ole õigupoolest külaselts vaid tegeleb ka 
pärimuskultuuril tuginevate kontsertide andmise, õpitubade ja 
loengute tegemise, pärimsualase uurimistöö, võrgulehe loomise jmt. 
ning külaseltsid on selles tegevuses ühed meie olulisemad partnerid

• nii publiku ja osalejatena kui ka teadmiste kandjate ja hoidjatena

• Peamine on kogemus- kuidas ja mida on tehtud, mille baasil

• Ideede ja võimaluste otsimine seltsimajade vaheliseks koostööks 
(majandamine, arendamine, koolitused, laste töö, meelelahutus jmt)

• Kogukondade turvalisuse ja kriisivalmiduse teemad













Millised on ettepanekud Külla külla! päeva osas?

15 vastust. 

Vajab eraldi kokkusaamist järgmise aasta ürituse planeerimiseks.
- päev võiks olla veidi lühem; fookus võiks toidult liikuda pigem kogukondade olulisusele, rollile (ma veel ei tea, 

kuidas). ja see ei tähenda, et toit peaks päris ära kaduma.

- Hea ettevõtmine. Samas sarnaseid päevi on sügisesel ajal tekkinud mitu - kõigist osavõtmine on ühe 
kogukonna jaoks sisuliselt välistatud (pealegi on tegu kibekiire sügistööde ajaga - kas tegemist pole mitte 
maainimestele vaid hoopis linliku eluviisiga inimestele suunatud nähtusega?). Mille alusel valikut teha? Ehk 
peaks vaatama, kas tuleks mõne liikumisega ühineda? (näiteks Maal Elamise Päev, ja pisut sarnane 
Rahvamajade päev, aga neid võib veelgi olla)

- Saaremaa võiks jagada 2-3 osaks ja siis iga selts osaleks üle aasta või kaheaasta

- Käesolev formaat on töötav. Ei poolda üle aasta ürituse korraldamist. Iga-aastane traditsioon sel juhul kaob ja 
on küsitav kas piisav kandepind säilib üle-aastase formaadi puhul (Välja käidi ettepanek, et näiteks üks aasta 
Ida-Saaremaa ja teine aasta Lääne-Saaremaa, eesmärgiga, et ürituse tegijad saaksid igal teisel aastal külastada 
teisi külamaju )

- Külla külla üritus võiks olla kahepäevane nagu on avatud talud. Kahe päevaga jõuaks rohkem inimesi käia ja 
ühine pingutamine toob rohkem ka omatulu teenimise võimalust. Kes ei soovi kahepäevalist, siis saaksid 
näiteks käia ise külas teistes kohtades



Mida soovid veel külade/kogukondade koostöö 
osas lisada või milliseid ettepanekuid teha?
• Saaremaa tuleks mõttes jagada piirkondadeks ja igal aastal erinevas kohas teha külamajade tutvustusi. Juba oli 

kuulda, et see ei meeldi paljudele. Peame ühiselt nõu pidama.

• Asukohapõhist reklaami oleks rohkem vaja avalikusele!

• Koostöö on vajalik. Koostööl peab olema selge ja arusaadav eesmärk, siht, tegevus. Läbimõeldud, targasti 
planeeritud ja sihtrühma kõnetav. Kooskäimised lihtsalt et koos käia või mõttetalgud selleks, et mõttetalgud 
oleks tehtud ei vääri inimeste aja raiskamist. Hea eesmärgiga ja hästi läbiviidud tegevused on aga midagi mida 
me väga vajame.

• Võiks mõelda kusagile välismaale ühise õppereisi tegemise peale. Eesti suht läbi käidud, tahaks näha piiritagust 
elu.

• Hea oleks teada, mis on kellegi tugev külg - kellelt mille kohta kasvõi nõu küsida.

• Hetkel ei ole ühtegi head mõtet. Kõige tähtsam on regulaarne suhtlus ja kogemuste/info jagamine ning muidugi 
küünarnukitunne.

• Külaseltside / kogukondade vaheline üle-Saaremaaline infovahetuse portaal sotsiaalmeedias. Kes on valmis 
seda administreerima ?

• Üritus on väga vajalik ühise koostöö mõttes ja kohti võiks veel juurde tulla. Valla poolne osavõtt üritusele nagu 
näiteks Maale elama päeval. Rohkem kaasatust ka piirkonna koolide ja lasteaedade poolt, näiteks laat, kuhu 
küpsetavad lapsed ja teenivad näiteks oma klassi ekskursiooniks raha



Tänud kõigile vastajatele! 

Kui Sa tahad minna kiiresti, siis mine üksinda, 

kui Sa tahad minna kaugele, siis mine koos.


