
MTÜ PÄRNUMAA KODUKANT
www.parnumaakodukant.ee

• Asutatud 1999 aastal 14 asutaja liikme 
poolt.

• Liikmeteks eraisikud (4), külaseltse 26

• Võrgustikus lisaks ligi 30 külades 
tegutsevat ühendust, seltsingut

• Kuulub üle-eestilisse ühendusse 

Eesti külaliikumine “Kodukant”



Meie missioon

• MTÜ Pärnumaa Kodukant on organisatsioon, mis on loodud 
Pärnumaa külade arendustegevuse toetamiseks ning liidab endas 
Pärnu maakonna külade arenguga tegelevaid  inimesi ja seltse.

• Külainimeste aktiviseerimiseks ja külaelu arenguks tehakse 
koostööd maaelu arengust huvitatud institutsioonidega, pakutakse 
koolitust, nõustamist erinevates vormides, seistakse ühiselt oma 
põhimõtete eest.

• MTÜ Pärnumaa kodukandi eesmärgiks on vahendada ja 
propageerida edumeelseid ideid, kuidas edukalt maal toime tulla. 
Esindab nii valdades,  maakonnas, kui riigis maaelanikkonna 
üldhuvisid. 



Statistika

• Pärnumaal on 324 küla

• Pärnumaa maapiirkonnas  elab 38 341 inimest , mis on 
45% kogu Pärnumaa elanikkonnast.

• Pärnumaal on 54 MTÜd, kelle põhitegevuseks on 
elukeskkonna arendamine külas. Nende tegevus 
katab 104 küla territoorimi ja  nende liikmeskonda kuulub 
ligi 1080 aktiivset inimest 

• Pärnumaal on kogukonna hoole all 26 külamaja, mis 
teenidavad 57 külas elavat hinnanguliselt 7125 elanikku

• Külamajade tegevuste eestvedajateks on 26 inimest, kes 
teevad seda vabatahlikkuse alusel kaasates veel 
omakorda teisi juurde.

• Pärnumaal on hetkel 12 külavanemat ( Tori vald)



Külavanem

• Külavanema mõiste (1)

Aleviku- või külavanem (edaspidi külavanem) on 
külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes
juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest,

küla ja valla arengukavast, riigi ja kohaliku
omavalitsuse õigusaktidest.

Allikas: Külavanema statuut. Kommenteeritud 
väljaanne. (2008).

Liikumine Kodukant.



Külavanemad



külavanemad



Külamajad ja külaseltsid

• Külamaja- külas asuv kooskäimise koht (hoone) mille 
omanik on või haldab lepingu alusel ja/ või milles 
tegevuste peamine korraldaja on MTÜ ( külaselts) 

• Külaselts- kogukonna poolt loodud MTÜ ( peamiselt 
nimetusega külaselts), mille peamine tegevuse eesmärk 
on kodukoha arendamine ja mis osaleb piirkonna 
arendustegevuste planeerimisel. Äriregistris on nende 
seltside peamine tegevuskood 

• 94992 Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad 
ühendused ja fondid



Külamajad ja külaseltsid



Külamajad ja külaseltsid

• Üle vallalised koostööühendused

-Märjamaa Valla Külavanemate ühendus ( liitunud)

-Avinurme Külavanemate koda 

-Rae valla alevike ja külavanemate selts

Ühisosa

- Seltside poolne  ühistegevuse osalemine kohaliku elu 
kujundamisel ja soov olla mõjus võtmepartner 
omavalistusele.

- Tugev omavalitsuse toetus ja teadvustud ühine eesmärk  
miks koostööd tehakse

- Kokku lepitud reeglid ja nendest kinni pidamine ( statuut, 
rahastusmudelid jm) 



osavallad

- Kuidas jõuab kogukonna hääl lõppotsustajani 

• Külaliikumine panustab tänases haldusreformis juba 
olemasolevale kodanikualgatusele, mis on ennast 
õigustanud

• Külavanem , kui esindusisik, kes on saanud isikliku 
mandaadi kogukonnas

• Külaselts ja seltside ühendus, kes omavad kollektiivset 
mandaati kogukonna poolt



Külavanem haldusreformis 

- Külavanema mõiste vajab täpsustamist. 

Tegemist on ühe alternatiiviga kohaliku kogukonna konsolideerimiseks 
ja huvide kaitseks demokraatlikul viisil ja kodanike algatusel põhineva 
kohaliku elu üle otsustamisel. 

Kuidas kohaliku kogukonna huvide kaitsel külavanema teemaga 
edasi minna, eriti KOV haldusreformi valguses?

Mis on Pärnumaale sobilik mudel?

- Milliseid samme on vaja asuda külavanema rolli selgemaks 
määratluseks?

Külvanematega kaetus maapiirkondades on ebaühtlane ja 
külavanemate mudelit maapiirkondade arendamisel saab kasutada 
valikuliselt. 



Eestimaa külavanemate 
mõttekoda

• 14.aprill kell 15.00- 18.00

• Haimre Setsimaja, Märjamaa vald, Raplamaa

Teemad

• - Külavanemad, nende olemasolu ja muutused. 

• - Külavanema mudel kogukonna arengus. Märjamaa valla näide

• - külavanema roll muutvas halduskorralduses ( ettepanekud 
kodukandile külavanema teema arendamisel ja huvikaitsel)

• - ülevaade reformi tänases seisust ( rahamin. esindja)



Kuidas edasi Pärnumaal 
• 27.aprillil kell 16.00- 19.00 toimub Tahku Tares 

Pärnumaa Külade eestvedajate  
haldusreformi alane arutelu

Teemad
- Mida toob küladele kaasa piiride nihutamine

- kas külad võivad valida ka ise kuhu kuuluda

- mida teha ,et äärealade hääl jääks kostma

- kas suures vallas oleme konkurendid

- kuidas valmistuda valimisteks

- Millised koostöömudelid on mõjusad

- Kas vajame külavanemaid

- jne

Rahastab seda rahandusministeerium, arutelul osaleb Ave 
Viks.


