KÜSKi Kogemuspäev 2017
„Kogukonnad ei nuta“
10.20 Võib hakata kohale tulema
Soojenduskohv ja jutuajamine

11.00 Tere tulemast!
Kogemuste jagamise radadele viib meid päeva juht Urmas Vaino

11.15 Milleks meile kogukonnad?
Miks on vaja tugevaid kogukondi? Kas saaksime ka ilma hakkama, naabrile teregi ütlemata? TÜ
Haridusteaduste Instituudi arendusjuht ja pikaaegne TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia direktor
Anzori Barkalaja aitab sissejuhatuseks mõtestada lahti kogukondade olemuse ja rolli tänapäeva
ühiskonnas.

11.45 Kogukonnad on võti meie tulevikku, kuid milliseid uksi sellega avada?
Erinevate reformide valguses räägitakse viimasel ajal kogukondade rolli suurenemisest inimeste
heaolu tagamisel. Kuid mida see ikkagi tähendab, mida neilt oodatakse? Kuivõrd on kogukonnad
selleks ise valmis? Millist abi nad vajavad, näiteks KÜSKilt? Neil teemadel arutavad vestlusringis





Krista Habakukk (Külaliikumine Kodukant)
Lauri Läänemets (Väätsa vallavanem)
Hermann Kalmus (EELK Pilistvere kogudus)
Tiit Niilo (Tule Maale MTÜ, Nopri talu peremees)

12.45 Lõunapaus
Selle ja teiste pauside ajal on võimalik tutvuda kohale tulnud kogukondadega.

13.30 Õpime edukatelt kogukonnaühendustelt
KOPi ja teiste KÜSKi toetuste abil tubliks sirgunud neli kogukonnaühendust kostitavad meid
lühikeste välkkõnede jooksul õpetlike lugudega oma tegemistest.





Õpetused tugeva meeskonna loomiseks – Riinu Lepa (Väike Jalajälg)
Nipid majanduslikuks iseseisvuseks - Piret Tammkõrv (MTÜ Sõprus)
Parimad sammud kohalike kaasamiseks - Triinu Guerrin (Piiri Köök)
Võti edukaks koostööks KOVi ja kogukonna vahel - Vally-Reet Järs (Viljandi Maanaiste Selts)

14.30 Väike sirutuspaus

14.50 Kogemuste jututoad
Kutsume osalejaid arutama ja kogemusi jagama erinevatel kogukondi puudutavatel teemadel.
Jututubade toimumise ajal ootavad kohapeal huvilisi ka maakondlike arenduskeskuste MTÜ
konsultandid, kes jagavad lahkelt nõu kogukondade ja ühingute arendamise teemadel.
 Kogukonnad, turvalisus ja koostöö - kuidas jõuda loosungist sisuni?
Siseturvalisuse arengukava paneb turvalisuse tagamisel olulise rolli kogukondade ühisele
tegutsemisele. Kuidas aga mõistetakse kogukondades koostöö vajadust ja kas selle rolli
kandmiseks ollakse valmis? Üheskoos leitakse küsimused neile vastustele ja uuritakse näiteid
Eestist, kus kogukonnad teevad ühiselt head tööd turvalisuse tagamisel. Arutelu juhivad Eimar
Veldre Siseministeeriumist ja Aule Kikas Muraste külaseltsist.
 Mida on linna- ja maakogukondadel üksteiselt õppida?
Mis on see, mis ühendab linna- ja maakogukondi? Mida saaksid need pealtnäha erinevad
kogukonnad üksteiselt õppida ning kas on kohta ka koostööks? Lisaks neile küsimustele arutame
koos Maria Derlõšiga MTÜst Lasnaidee ja Heleri Wazzaga Libatse Külaseltsist, kas küla- ja
asumiseltsid on tingimata vajalikud arengumootorid või korraldub elu tihti ise?
 Uus pere kolis külla. Ütleks tere tulemast, aga kuidas?
Võib ju eeldada, et uued inimesed kogukonnas valmistavad kõigile suurt rõõmu. Kuid kas asjad
on ikka nii lihtsad? Milline on tegelikult kogukondade valmisolek uusi inimesi vastu võtta ning mis
roll võiks selles olla vabaühendustel? Tehtud on mitmeid kampaaniaid (nt Tule maale) – milliseid
õppetunde neist saadud on? Räägime ka kogukondade endi ootustest uutele tulijatele ja
mõtleme selle üle, kuidas nende kohanemine kõigile rõõmsaks sündmusteks teha. Arutelu
juhivad Urmet Itse Nedsaja Küla Seltsist ja Ruhnu vallavanem Jaan Urvet.
 Mida teha kui sädeinimene läbi põleb?
Vabaühenduse sädeinimene tegutseb, jõuab palju, on optimistlik ja inspireerib teisigi.
Ootamatult teatab ta aga, et nüüd on kõik, enam ei jõua. „Kuidas ta nüüd ära läheb, mis meist
edasi saab ja üleüldse, kuidas see nii ootamatult juhtus?“ tekivad tihti küsimused. Või kas ikka
juhtus ootamatult? Milliseid märke peab silmas pidama, et võimalikult vara sekkuda? Kuidas
hoida nii ennast kui ka teisi läbipõlemisest? Neil teemadel aitavad targemaks saada ja juhivad
arutelu Evelyn Valtin KÜSKist ja Anneli Kana MTÜ Metsanurme.
 Ettevõtja kogukonnas kui kasutamata potentsiaal
Millist koostööd saaksid vabaühendused ja ettevõtted kohalikul tasandil kogukonna
arendamiseks teha? Kuidas leida ühine keel ja teha nii, et kasu ei oleks vaid ühekordne ja
ühepoolne, vaid koostöö jääks kestma ja oleks vajalik nii vabaühendusele kui ettevõtjale?
Mõtiskleme neil teemadel ja toome häid näiteid koos Kristiina Esopiga Vastutustundliku
Ettevõtluse Foorumist ja Jaanika Tiitsoniga Leedri Küla Seltsist.

16.00 Üllatusesinejate pai meie meeltele
16.15 Otsade kokku tõmbamine, tänusõnad

