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MINU KÜLA - VIDRIKE

• Ametlikult 98 elanikku, listis rohkem.
• 2019 aastal Eestimaa aasta küla valimisel II koht.
• Viimastel aastatel annavad tooni uued elanikud. 
• Aastas 6-8 üritust, mille korraldajad vahelduvad.
• Fookuses on ajalugu, lapsed ja toit. 



MINU KOGUKOND –
OTEPÄÄ KÜLADE ÜHENDUS

• loodi aprillis 2019 eesmärgiga:
• aidata kaasa Otepää vallas asuvate 

külade, alevike ja asumite 
kogukondade aktiivsuse kasvule ja 

• toetada kogukondade võimekust
parandada oma elukeskkonda ning 
seista oma kogukonna huvide eest.

• Täna on OKÜs 14 era- ja juriidilisest 
isikust liiget. Meie sihtrühmaks on 
kõikide külade (52), alevike (2) ja linna 
asumite (1) kogukonnad.

• Ühendus on Arukate Külade 
Arengupgrammis koostanud Otepää 
Külade Võrgustiku strateegia



KAS TULEVIKU KÜLA ON ARUKAS KÜLA?

Euroopa Komisjoni käsitluse kohaselt on arukad külad maapiirkondade kogukonnad, mis
kasutavad uuenduslikke lahendusi oma jätkusuutlikkuse parandamiseks, tuginedes
kohalikele tugevustele ja võimalustele. Strateegia koostamine ja elluviimine põhineb
kogukonna aktiivsel osalusel. Üheskoos keskendutakse majanduslike, sotsiaalsete ja
keskkonna väljakutsetega toimetulemisele kaasates tehnoloogilisi ja digitaalseid
lahendusi. Arukad külad teevad koostööd erinevate partnerite ja kogukondadega,
osalejatega erinevatest sektoritest maa- ja linnapiirkondadest.



MIS IKKAGI ON ARUKAS KÜLA?

Eestis on „ARUKAS KÜLA“ (Smart Village) mõistena segadusttekitav ja defineerimata.

Minu jaoks on ARUKAS KÜLA (maa)piirkondlik kogukond, kellel on suutlikkus ja ambitsioon 
luua oma kodukandis ettevõtlust, teenuseid ja/või uuenduslikke probleemilahendusi.  

Iga külakogukond  võib tegutseda arukalt, kuid iga kogukond pole ARUKAS KÜLA Euroopa 
Liidu SMART VILLAGE kontseptsiooni tähenduses. ARUKAKS KÜLAKS saamisel on eeldused.   



ARUKATE KÜLADE ARENGUPROGRAMM

• 24 pilootkogukonda  13 Leader tegevuspiirkonnast; 24 aruka küla strateegiat ja 24 
pilootprojekti.

• Kogukondade rahulolu suur: andis strateegilist mõtlemist, lõi ühtsustunnet, andis palju 
uusi ideesid, tõstis teadlikkus kaasamise olulisustest ja keerulisusest. 

• Strateegia hindajate tagasiside strateegiate kvaliteedile positiivne, aga…

… valdavalt puudus ambitsioon ja innovatsioon. 



KUS NAD ON, NEED ARUKAD?

Ainuke „paberitega“ arukas küla Virtsu jätkab ambitsioonika 
strateegia elluviimist.

Aruka küla eeldustega külasid on Eestis suurusjärgus 10-15. 
Kordades rohkem on neid, kes võiks suuta neid eeldusi luua.

Mis need eeldused siis on? 

• VÄGA TUGEV JA ARVUKAS MEESKOND

• VALMIDUS UURIDA JA KAASATA

• AMBITSIOON TEHA MIDAGI SUURT JA MÕJUSAT

• AVATUS KOOSTÖÖKS JA PARTNERLUSEKS



KUIDAS SÜNNIVAD MAAILMAMEISTRID?

0 faas – „VALGE LAIK“

1. faas – „ÄRKAV KÜLA“

2. faas – „ENNAST MÄÄRATLEV KÜLA“

3. faas – „ORGANISEERUNUD KÜLA“

4. faas – „KESTLIK KÜLA“

UURI

TOETA

TOETA JA KAASA

KASUTA EKSPERDINA

KAASA



MILLINE ON TULEVIKU KÜLA?

See on küla, …
… millel on tugev ja sidus 
kogukond;
… mis kuulub 
koostöövõrgustikesse;
… mis on omavalitsuse jaoks 
võrdne partner. 


