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1.Sissejuhatus 

  Käesolev dokument on koostatud Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse 2014-2020 aasta 
tegevuse pikemaajaliseks planeerimiseks ning organisatsiooni sihipärasemaks juhtimiseks.  

Jõgevamaa Kodukandi arengukava eesmärgiks on ühenduse kui   ühtlase ja stabiilse arengu 
tagamine, arenduslike meetmete järjepidev rakendamine ja ühiskondliku kokkuleppe alusel 
määratletud arengusuundade järgimine strateegiaperioodi vältel.  

Arengukava on ühendusele suunanäitajaks, mida ühenduse eelarve vahenditega tahetakse 
saavutada ja millisena soovitakse näha organisatsiooni tulevikus.  

Arengukava on aluseks ühenduse tegevuse kavandamisele ning nende tegevuste jaoks 
rahaliste ja muude vahendite taotlemisele, sõltumata nende allikatest, projektide kirjutamiseks 
ja toetuste taotlemiseks erinevatest programmidest.  

 Arengukava on sündinud  õppepäevade, liikmete mõttetalgute käigus perioodil märts 2014 – 
november 2014.  

Järgmise kuue aasta tegevused keskenduvad neljale järgmisele  põhivaldkonnale:  
huvikaitsesuutlikkuse arendamine, teenuste kättesaadavuse suurendamine ( kogukonna 
teenuste arendamine ) toetamine maapiirkondades ning  organisatsiooni arendamine. 

2. Hetkeolukorra analüüs 

2.1. Üldandmed väliskeskkonnast 

Eestis määratletakse kodanikuühiskonda kui kõiki inimesi huvide ja võimete kohaselt 
kaasavat osalusühiskonda, mis hõlmab inimeste omaalgatuslikku koostööd oma huvide 
järgimiseks ning avalike asjade arutamises ja otsustamises osalemiseks, samuti seda koostööd 
võimaldavaid ühendusi, võrgustikke ja institutsioone. Kodanikuühiskond tähendab suutlikku 
avalikku sektorit, tugevat erasektorit ja aktiivset kolmandat sektorit. 

Jõgevamaa Kodukandi Ühendus tegutsedes MTÜ-na  mõjutab oma tegevusega 
kodanikuühiskonna arengut, olles katusorganisatsiooniks maakonnas tegutsevatele kogukonna 
ühendustele ja aktiivsetele maaelu arengus kaasarääkivatele inimestele.  

12.12.2002 võttis Riigikogu vastu Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni, mis 
määratleb avaliku võimu ja kodanikualgatuse vastastikku täiendavaid rolle ning 
koostoimimise põhimõtteid avaliku poliitika kujundamisel ja teostamisel ning Eesti 
kodanikuühiskonna ülesehitamisel.  

Eesti Maaelu Arengukavas aastateks 2014-2020 ptk. 1.5. Kohalik algatus – 
rõhutatakse    elanike koondumise vajalikkust kohaliku kogukonna arendamiseks.  Kohaliku 
initsiatiivi arendamiseks loodud LEADER-tüüpi meetme käivitumine on end õigustanud. On 
paranenud mittetulundussektori, omavalitsuste ja ettevõtjate omavaheline usaldus ja koostöö. 
Kodanikuühiskonna arengukava 2014-2010 on valdkonna arengukava mille  eesmärgiks on 



tagada soodsad tingimused kodanikualgatuseks ja kodanikuühiskonna organiseerumiseks ning 
osapoolte partnerluse tugevdamiseks järgmistes prioriteetsetes tegevussuundades: 
kodanikuharidus; kodanikuühiskonna ja –algatuse organiseerumine ja võrgustikud; 
heategevus ja filantroopia (vabatahtlik tegevus ja annetamine); kaasamine; 
kodanikeühendused kui partnerid avalike teenuste osutamisel; kodanikeühenduste 
riigieelarveline rahastamine; kodanikuühiskonna arengu hindamiseks vajalik statistika ja 
uurimusteave. Meie sihtgruppideks on  maakonnas tegutsevad kodanikeühendused, 
külavanemad, külaliidrid, maaelu toetavad väikeettevõtted, külade sädeinimesed. 

Jõgeva maakonnas on 01.01.2014.a. seisuga 32 898 elanikku, omavalitsusüksusi – 3 linna ja 
10 valda. Maakonnas on 225 küla ja 11  alevikku. Maapiirkonna elanike arv oli 22 960. 

1Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus Maakonna sotsiaalne infrastruktuur alusel 
eristatud 42 kanti. Kandid on teemaplaneeringus jaotatud 4 rühma – linnalähedased kandid, 
maalised keskuskandid, maalised kandid ja ääremaa kandid.  

Kandi tüüp  Kantide arv  Nimi  

Linnalähedane kant  7  Jõgeva ümbrus, Siimusti, 
Esku, Kamari, Võisiku, 
Raja, Põltsamaa ümbrus  

Maaline keskuskant  6  Pala, Palamuse, Puurmani, 
Voore, Tabivere, Torma  

Maaline kant  16  Kuremaa, Laiuse, 
Vaimastvere, Aidu/Vägari, 
Kalana, Pajusi/Pisisaare, 
Kaarepere, Kudina, Luua, 
Saduküla, Adavere, 
Lustivere, Kääpa, Maarja-
Magdaleena, Tõikvere, 
Sadala  

Ääremaa kant  13  Kassinurme, Kütimäe, 
Tapiku, Nõva, Ranna, Pilu, 
Umbusi, Halliku, Jaama, 
Vanassaare, Elistvere, 
Koogi, Võtikvere  

 

Keskmine elanike arv Jõgevamaa kantides oli 2008.a alguse seisuga alla 1000 inimese, seda 
kõikide kanditüüpide lõikes. Suurimad kandid kuuluvad linnalähedaste ja maaliste 
keskuskantide rühma, muud (maalised) kandid on enamasti alla 500 elanikuga, sh ääremaa 
kandid alla 200 elanikuga. Võrrelduna umbes 50 aasta taguse olukorraga (1959.a. andmed) on 

1 Allikas: Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 
                                                           



keskmine rahvaarv kõikides kanditüüpides vähenenud. Seejuures eriti kiiresti on elanike arv 
vähenenud maalistes ja ääremaalistes kantides. Ääremaalisi kante iseloomustab tööeast 
vanemate märksa kõrgem osatähtsus ning laste ja tööeast vanema rahvastiku suhteliselt suur 
osatähtsus võrrelduna teiste kantidega.   

21. märts 2014 seisuga on Jõgevamaal kokku 2991 registrisse kantud organisatsiooni neist 
MTÜsid 609 ja SAsid 24. Perioodil 2006-2012 on MTÜde arv suurenenud 34% ning 
sihtasutuste arv 50%.  SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse MTÜde konsultandi 
eksperthinnangu alusel on mittetulundusühingutest valdkondlikult kõige rohkem külaseltse ja  
korteriühistuid, kultuuri- ja spordiorganisatsioone ning noorteühendusi. Ühendustel on 
enamuses üle 20 liikme. Oma liikmeid esindavate ühenduste, külaseltside ja kultuuriseltside 
(näiteks laulukooride)  liikmeskond on ca 50-80. Ühendustel on enamasti väljakujunenud 2-5 
liikmeline juhtgrupp kas juhatuse liikmetest või aktiivsematest ühenduse liikmetest. 58%  
maakonna ühendustest on tegutsemiseks oma ruumid, mis on peamiselt renditud tasuta 
kohalikult omavalitsuselt.  Peamised tuluallikad on maakonna kodanikeühendustele 
projektidest saadav toetus ja toetus kohalikult omavalitsuselt. Kõige vähem tulu saadakse 
sponsorlusest ja ühenduste omateenitud tulust. Liikmemaksude osakaal ühenduste eelarves on 
marginaalne. 

Kui vaadelda 1.01.2012.a seisuga kodanikuaktiivsust Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse 
tegevuspiirkonna kohalike omavalitsuste lõikes, siis sarnaselt ettevõtlusaktiivsusele eristuvad 
taas positiivselt Põltsamaa vald (33) ja Palamuse vald (40). Kõige vähem on Kasepää, 
Puurmani ja Pajusi vallas tegutsevaid MTÜ-sid ja SA-sid 1000 elaniku kohta. / SA 
Jõgevamaa Ettevõtlus-ja Arenduskeskuse  Jõgevamaa mittetulundusühenduste 
tegutsemisvõimekuse ja võimalike arengusuundade uuring/ 

2.2. Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse sihtgrupid, koostööpartnerid nende ootused 
ühendusele. 

Juhatuse liikmed ja strateegia koostamisest osavõtjate töögrupi liikmed viisid piirkonniti läbi 
arutelusid, osaleti ümarlaudades, toimusid intervjuud, kohtumised, mille käigus kaardistati 
sihtgruppide ootused ja vajadused  

Sihtgrupi nimetus ja kirjeldus  Sihtgrupi vajadused, ootused  
Kodanikeühendused – MTÜ-d, seltsid, 
seltsingud – eelkõige maapiirkonnas 
tegutsevad ca     ühendust 

  

  

  

a) Mõttekojad ja koostöö maakonnatasandil 
külaliikumistele, väikestele MTÜ-dele, 
seltsidele, seltsingutele uute ideede 
saamiseks, ühiselt probleemidele lahenduste 
leidmiseks, info ja teabe vahetamiseks; 

b)Koolituste korraldamine, nõustamine, 
strateegia (Kodukandi) ja tegevuskava 
tutvustamine külades,  

2 Allikas: Jõgevamaa Arendus ja Ettevõtluskeskus uuring“ Mis on muutunud Jõgevamaa MTÜde teenuste 
osutamises viimase nelja aastaga“ 

                                                           



c)Pärandkulutuuri uurimine ja 
edasiarendamine, side loodusega, 
õppepäevad, matkarajad (noortele suunatud 
atraktiivsed  tegevused)- ühisprojektid.  

Külavanemad  Külavanematele suunatud andmebaas, 
infovahetus, koolitused, suurem kaasatus 
regionaalpoliitika kavandamisel, ümarlauad.  

Külaliidrid, sädeinimesed  Info leviku parendamine, interaktiivne 
andmebaas – andmebaaside täiendamine, 
koolitused 

Väikeettevõtted – kuni 10 töötajaga 
ettevõtted 

Koostöö, partnerlus, toodete turustamine, 
mahe toit, koostöö külamajadega 

Noored Nõuandev, huvitav, koostööaldis atraktiivne 
partner, interaktiivsuse suurenemine, 
koostöös Külaliikumine Kodukant noortega 
aidata kaasa noortevahetusele, koostöö 
noortekeskustega 

2.3.Koostööpartnerid 

Koostööpartner Partneri ootused, vajadused 
Eesti Külaliikumine Kodukant 

  

Osalemine ühisprojektides, seadusloome 
väljatöötamisel  

LEADER kohalik tegevusgrupp Jõgevamaa 
Koostöökoda  

LEADER tegevusgruppide eelnev ühiste 
seisukohtade kujundamine, et väljendada 
ühtset arvamust  ministeeriumide 
komisjonides maaelu arendamise küsimustes. 
Jõgevamaa strateegia väljatöötamine. 
Koostöökoja liikmena osalemine LEADER 
tegevusgrupi tegevuste planeerimisel ja 
hindamiskomisjonis osalemine  

Jõgeva ettevõtlus ja arenduskeskus ( JAEK)  Koostöö nõustamiskompetentside osas 
Jõgeva Maavalitsus  Kodukandi Ühendusele  edastatud info jõuab 

läbi katusorganisatsiooni väikeste 
ühendusteni. Osalemine ühisprojektides. 

KOV-id OVL  Läbi KOV esinduste  väärtustada  kolmanda 
sektori ja külaliikumise tegevust. Läbi KOV-
ide toimub teavitustöö ja info liikumine , mis 
peab olema vastastikune ja kättesaadav 
mõlemas suunas.  

 

 

 

 



2.4 Organisatsiooni sisekeskkond 

Jõgevamaa Kodukandi Ühendus on vabaühenduste liit, mis ühendab oma kodukandi 
elukeskkonda arendavaid ühendusi ning toetab külade ja alevike tasakaalustatud 
arengut. Maaelu väärtusi edasi kandes püütakse vähendada regionaalset ebavõrdsust. 
Liikumise Kodukant moto on: Kogu Eesti peab elama! 

Traditsioonilised üritused:     

 Eesti Külade Maapäeval osalemine 
 Eesti Külaliikumise Kodukant korraldataval Aasta Küla konkursil osalemine  
 Kodaniku ühiskonna konverentsi korraldamisel osalemine 
 Jõgevamaa „Aasta küla“ ja sädeinimese valimine 
 Ühenduse aastapäeva tähistamine 

Oleme külaseltside eestvedajate, liikmete , maa- ja külaelu edendajatele koolituste, 
õppereiside ja nõustamise korraldamiseks maakonnas koostanud projekte Kohaliku 
Omaalgatuse programmile, Vabaühenduste Fondile, SA Archimedes elukestva õppe 
programmi. Jõgevamaa Kodukandi esindaja osaleb ka mitme maakondliku komisjoni töös: 
Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) komisjonis, Kohaliku  LEADER tegevusgrupi  
Jõgevamaa Koostöökoda juhatuses ja hindamiskomisjonis. 

2.5. Organisatsiooni juhtimine, struktuur, liikmed 

Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse üldkoosolek on ühenduse kõrgeim võimuorgan, 
üldkoosoleku vahepealsel ajal 7 liikmeline juhatus. MTÜ-l   on füüsilisi liikmeid 2 ja 
juriidilisi liikmeid 21 

Juriidilised liikmed on: Adavere Mõisaselts. Sadala Külade Selts, Kamari Haridusselts, 
Lustivere Külade Selts, Esku Külaselts, Võisiku Kundrussaare Külaselts EWA, Pajusi 
Külaselts, MTÜ Vägari, Tapiku Küla seltsing, Kultuuriselts Vanaveski, Vaiatu Küla Selts, 
MTÜ SOKUTURI, Näduvere Küla Selts, Võtikvere Küla Selts, Assikvere Haridusselts, 
Jõevalla Küladeselts, Kääpa Ühistegevuseselts, Maarja- Magdaleena Maarahvaselts, 
Härjanurme Maarahvaselts, seltsing Särapi, MTÜ Juula Küla Heaks, Kassinurme Külaselts. 

 3. Organisatsiooni põhiprobleemid ja arenguvajadused 

1. Organisatsioonis on välja kujunenud omad traditsioonid, mis on kahtlemata olulised ja 
peavad jääma alles ka tulevikus kuid nende kõrvale on vaja uusi algatusi , mis motiveeriks nii 
praegusi kui uusi eestvedajaid ning aitaks ühendusel kaasata uusi  liikmeid, laiendada oma 
võrgustikku.  Täna tuleb tõdeda , et meie liikmeskond laieneb visalt ja selge suund on 
liikmeskonna vananemisele. 

Vajadustena:  

Eestvedajaid senisest enam tunnustada ,  kaasata uusi liikmeid ja koostööpartnereid , luua uusi 
traditsioone, algatada uusi tegevusi ja projekte.  



Külaliidritele ja erinevatele ühendustele korraldada  piirkonniti erinevaid koolitusi, läbi mille 
leiaksid paljud  külaliigutajad  üles Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse kui koostööpartneri. 

2. Puudused informatsiooni liikumises – jagatud info ei jõua alati liikmeteni, liikmed ei 
anna tagasisidet. 

Vajadustena : 

 Kodukandi informatsiooni liikumise läbimõtlemine, uute kanalite ellukutsumine (näiteks FB 
) ning püüda senisest enam saada sihtgruppidelt tagasisidet. 

Mõttekodade ellukutsumine külades, saamaks uusi ideid  oma ühenduse laiemaks 
tutvustamiseks, sisendi saamiseks oma tegevusse ja uute eestvedajate leidmine küladesse. 

3.Juhtimise probleemid –juhatuse liikmed ei  jõua oma põhitöö kõrvalt piisavalt 

 panustada ühenduse tegevusse. Juhatuse liikmete töö on täpsemalt koordineerimata, puudub 
juhatuse töösisekorra eeskiri. Ühenduse liikmed on liiga vähe kaasatud organisatsiooni 
tegevusse.  

Vajadus: 

¨      Juhatuse töökorralduse ülevaatamine – tööülesannete konkreetsem jagamine. 
Lihtliikmete kaasamine töögruppidesse. 

¨      Väljapool juhatust projektijuhtide kaasamine 

¨      Senisest enam töötada inimeste ja seltsidega kohtadel. 

¨      Suurendada liikmeskonnas juriidiliste liikmete osakaalu 

4. Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse missioon ja visioon 

MISSIOON 

Ühenduse missiooniks on arendada maapiirkonnas kodukohast   hoolivate inimeste ja 
kodanikeühenduste võrgustikku, süvendada omavahelist koostööd külalelu arendamisel, 
toetada ettevõtlikkust ning rahvakultuuri. 

VISIOON 2020 

Ühendus on aktiivse liikmeskonnaga ja uuenenud juhtimisstruktuuriga jätkusuutlik 
maakondlik organisatsioon, mis on avatud ja usaldusväärne koostööpartner 
kodanikeühendustele, ettevõtetele, LEADER kohalikule tegevusgrupile - Jõgevamaa 
Koostöökojale ja omavalitsustele.  

5. Meie arengusuunad ja eesmärgid 

1.      Jõgevamaa Kodukandi Ühendus kui toimiv maakondlik katusorganisatsioon  



-         liikmete aktiivsem kaasamine ühenduse tegevusse 

-         koolituste ja õppreiside korraldamine  

2.      Jõgevamaa Kodukandi Ühendus kui kodukoha traditsioonide hoidja ja arendaja 

-         väljakujunenud ühistraditsioonide jätkamine 

-         Jõgevamaa omapära säilitamine ja propageerimine 

-         uute traditsioonide algatamine 

-         pärandkultuuri propageerimine 

3.      Jõgevamaa Kodukandi Ühendus kui külaelu tugikeskus, kus: 

-         on olemas kogukonna arengukonsulendid ( nõuandjad) 

-          pakume nõustamist seltsidele  

-         on olemas oma heade praktikate ja külaelu arengut puudutava andmete kogu 

-         tehakse tööd vabatahtlikega 

6.Tegevuskava 

1. Jõgevamaa Kodukandi Ühendus  kui toimiv maakondlik katusorganisatsioon 

Tegevus, aeg Tegevuse kirjeldus Tulemused Vastutajad ja 
koostööpartnerid 

juhtimisstruktuuri 
uuendamine  

-kaasata juhatuse  töösse 
ühenduste esindajaid 

-juhatusse noorte 
kaasamine,  

-juhatuse töösisekorra 
täiendamine,  

-pideva enesetäienduse 
korraldamine, 

-külade eestvedajate 
pidev enesetäiendus 
(koolitused, õppereisid) 

-lisaks juhatusele kaasata 
tegevusse projektijuhte 

  

On tagatud 
organisatsiooni 
stabiilne juhtimine . 

.  

juhatus 



Võrgustikutöö -kommunikatsiooni –ja 
kaasamiskava 
väljatöötamine 
ja  rakendamine 
organisatsiooni 
liikmetele ja partneritele 

-andmebaaside 
koondamine 

uute teavituskanalite 
kasutuselevõtt ( FB ), 
kodulehe arendus. 

  

Välja on arendatud ja 
ellu rakendatud 
kaasamiskava 
liikmetele ja 
partneritele, 
ühendusel on toimiv 
kodulehekülg, 
lisandunud on uued 
teavituskanalid. 

Juhatus,  projektijuhid 

  

  

Huvikaitse ja 
esindustegevus 

- ettepanekute esitamine 
VOL-ile, KOV-idele, 
LEADER-gruppidele  

 

Osalemine Maapäeval 

  

Ühendus on aktiivne 
ettepanekute esitaja 
VOL-ile, KOV-ile, 
LEADER-gruppidele. 
Osaleb Maapäeval.  

Jõgevamaa 
delegatsioon osaleb 
Liikumise Kodukant 
Maapäevadel 

Juhatus, liikmed,  

2.  Jõgevamaa Kodukandi Ühendus  kui kodukoha traditsioonide hoidja ja arendaja 

Ühendus V  keskendub oma tegevustes kodukoha traditsioonide tundmaõppimisele ja 
hoidmisele läbi koostöövõrgustiku. Säilitab ja propageerib piirkondade omapära ja 
pärandkultuuri. Algatab uusi traditsioone.  

Tegevus Tegevuse kirjeldus Tulemused Vastutajad 
Traditsiooniliste 
ühisürituste 
korraldamine  

Ühenduse aastapäeva 
tähistamine 

 Iga 5 aasta tagant 
arenguseminari 
korraldamine 

juhatus 

Tunnustamine -aktiivsete  üksikliikmete 
ja ühenduste tunnustamine 

 

Ühendus tunnustab 
oma liikmeid, valib 
igal aastal  

Juhatus, ühenduse 
üldkoosolek 

3. Kodukant kui külaelu eestvedaja 

Ühendusel on olemas oma Tugikeskus, kus on olemas tööks vajalik inventar, tegutseb 2 
kogukonnaarengu konsulenti ning projektipõhine tegevjuht. Ühendus korraldab regulaarseid 
õppepäevi, seminare, täiendkoolitusi ja vähemalt ühe õppereisi aastas.  

 



Tegevus Tegevuse kirjeldus Tulemused Vastutajad 
Küla keskuste põhjal 
tugikeskuse  loomine 

-keskuse/ruumide 
olemasolu, kus on 
võimalik läbi viia 
õppepäevi, kus on 
vajalik tehnika  

 

 Väljaarendatud igas 
vallas vähemalt 1 
keskuse ruumid, kus 
saab korraldada 
õppepäevi 

Juhatuse esimees, 
seltside juhid 

  

  

Kogukonna teenuste 
arendamisele 
kaasaaitamine oma 
liikmeskonnas 

 Nõustamine Aidatakse seltse 
juriidilistes ja 
majandusküsimustes. 
Olemas kogukonna 
teenuste äriplaani vorm 
kogukondlikele 
seltsidele kogukonna 
teenuste jaoks toetuste 
taotlemiseks 

juhatus 

Luua vahendite 
andmebaas 

Eelneval finantsperioodil 
on soetatud vaheneid ja 
kogukondlikel 
organisatsioonidel on ka 
teenuste paketid 
vahendite rentimiseks.  

Ühtse andmebaasi 
loomine, kus on olemas 
info renditavate 
vahendite ja 
maksumustekohta. 
Peaks olema 
elektrooniline 
broneerimise süsteem 

Juhatus, liikmete 
juhid, Jõgevamaa 
Koostöökoda 

Õppereiside, 
seminaride, 
koolituste 
korraldamine  

korraldatakse  

- kursusi, seminare ja 
koolitusi Jõgevamaa 
küladele ja seltsidele 

  

Toimuvad õppepäevad, 
seminarid, koolitused ja 
Arendatakse koostööd 
seltsidega,  

Projektipõhine  

  

Külades mõttekodade 
korraldamine 

- igas piirkonnas 
vähemalt ühe mõttekoja 
läbiviimine kord aastas 

Iga valla aktiivseim 
külavanem korraldab 
oma piirkonnas ühe 
mõttekoja aastas.  

Juhatuse liikmed, 
projektijuhid.  

  

6.1.Tegevuskava ellurakendamine ja  ressursside kavandamine 

1.Kodukant kui toimiv maakondlik katusorganisatsioon 

Vajalikke vahendeid kavandame omavahenditest, vabatahtlikust panusest, projektidest (KOP, 
KYSK, EL vahendid). Hiljem kaasatakse tegevuste koordineerimisse külades olevaid 
Tugikeskusi.  

2.  Jõgevamaa Kodukandi Ühendus kui kodukoha traditsioonide hoidja ja arendaja 



Erinevate valdkondade tegevuste juurde luuakse korraldustoimkonnad, kes vastutavad 
lisaressursside juurdetoomise eest. Projektide kirjutamine, sponsorlus, koostöö ettevõtjatega, 
KOV-idega. 

3. Jõgevamaa Kodukandi Ühendus kui külaeluorganisatsioonide liider 

Vajalikud vahendid leitakse koostöös LEADER, KOV, VOL, ettevõtete, külaseltside, 
seltsimajade ja külamajadega,  omatulu teenimisega teenuste kaudu ja  projektipõhiselt.   

Tugikeskusteks on Torma piirkonnas Sadala Rahvamaja. Põltsamaa piirkonnas Kamari 
Seltsimaja ja Pajusi Külamaja. Keskustes on olemas esitluseks vajalik tehnika, tööks vajalik 
inventar. Jätkuna avatakse samasisulised tugikeskused maakonna erinevates külamajades, kus 
laiapõhjalisemalt tegeletakse oma piirkonna arenguga,  arvestades, et tugikeskused katavad 
terve maakonna vajadused.  

6.2.Kommunikatsioon ja teavitamine 

Jooksva info edastamiseks ning üldsuse teavitamiseks jaotatakse juhatuse liikmetele 
halduspiirkonnad – vallad ja sealsed kontaktisikud. Teavitusteema eest vastutavad 
projektijuhid, ürituste korraldajad, juhatuse liikmed ja kodulehe haldaja. Kõigi jaoks tagatakse 
võimalus edastada info läbi ühenduse kodulehe. Teavitustöö paremaks korraldamiseks näeme 
järgmisi võimalusi:  

-         JAK-i ja Koostöökoja portaalide kasutamine oma info edastamiseks 

-          Avaldame artikleid maakonnalehes  

-         Arendame ühenduse kodulehte 

-         Käivitame Facebook’i lehe  

-         Korraldame regulaarseid mõttekodasid  piirkondades 

6.3. Strateegia hindamine ja täiendamine 

Strateegia vaadatakse läbi, täiendatakse ja parandatakse  üks kord aastas ühenduse 
üldkoosolekul. Üldkoosolek teeb kokkuvõtted ja hindab strateegia täitmist.   

Strateegia hindamise mõõdikud:   

-         Teenuse kasutajaid aastas –  

-         Kaasatud külavanemaid – 

-         Aktiviseerunud külasid –  

-         Käivitatud koostööprojekte aastas –  

-         Koostöös toimunud üritusi aastas – 



-         Vabariiklikes projektides osalenute arv aastas –  

-         Trükiseid, ettekandeid -  

-          tunnustamisi -  

-         IT võrgustiku arendamine - regulaarne 
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