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Vision for
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#RuralVisionEU

Pikaajalise visiooni ideekorje

Esimene voor - Euroopa Komisjon avas Euroopa maapiirkondade pikaajalise visiooni avaliku 

konsultatsiooni esimese vooru 7. septembrist ja see kestis kuni 30. novembrini 2020 – osaleda said kõik 

soovijad. Võimalust anda oma arvamus kasutati 2181 korral, millest 61% olid aktiivsed kodanikud, kõige rohkem 

vastuseid tuli Hispaaniast, Austriast ja Saksamaalt.  

Teine voor koostöös Euroopa maaelu võrgustikuga avati detsembris 2020 ja lõppes 31. jaanuaril 2021. Selles 

said osaleda maapiirkonnad või organisatsioonid korraldades tulevikuvisiooni ideekorje mõttetalguid - milline 

võiks olla maapiirkond aastal 2040 ning mida tegema peaks?

Mõttetalgute korraldamisele kutsuti appi liikmesriikide maaeluvõrgustikud.



Pikaajalise visiooni ideekorje eesmärk

Maapiirkondade pikaajalise visiooni ideekorje julgustab kodanikke mõtlema:

- millisena nad soovivad oma piirkonda tulevikus näha, 

- kuidas see peaks järgmise 20 aasta jooksul muutuma, 

- milliseid arenguid nad seal näha sooviksid ja 

- milliseid tingimusi nad vajaksid, et nende piirkond muutuks selliseks, nagu nad unistavad.

Mida tehti:

- Eesti Maaeluvõrgustik korraldas 2021 jaanuaris kuus ideekorje on-line mõttekoda.

- Iga ideekorje mõttekoja tulemused saadeti 31.01.2021 Euroopa Komisjonile.

- Ideekorje kõikide mõttekodade ideed koondatakse ja saadetakse EL Komisjonile koond

- Esialgse visioonipaberiga tullakse välja märtsis 2021. 



Vision for
rural areas

#RuralVisionEU

Meie maapiirkond 2040?
• Meie maapiirkond 

• Meie territoorium

• Mis selle eriliseks teeb?

• Kuhu me edasi liigume?
• Meie võimalik tulevik

• Kuhu me jõuda tahaksime?

• Mis võimaldab meil sinna

jõuda?

• järgmised sammud

• Edulood



Ideekorje kohtumise nr 1-6 

1. LEADER mõttekoda 14. 01.2021

2. Arukate külade mõttekoda 19. 01.2021

3 Eesti maanoorte mõttekoda 20.01.2021

4 Järvamaa mõttekoda 25.01.2021

5 Eesti maaturismi mõttekoda 26.01.2021

6 Maaeluvõrgustiku mõttekoda 07.01.2021



Ideekorje kokkuvõtted

LEADER mõttekoda

Reet Kokovkin
Hiidlaste Koostöökoda



Vision for
rural areas

LEADER mõttekoda - Maapiirkonna mõiste?

Toimekad inimesed, Sotsiaalne distants, Tugev, ühtehoidev 

kogukond, Väikesed kogukonnad, 

Elustiil, maaelulaad, hajaasustus, Turvaline elukeskkond

Elukeskkond, Poollooduslikud elupaigad, Metsik loodus, 

põllumajandus, mahetoit

Vanad traditsioonid,  kultuuripärand

Mikroettevõtted, Elustiiliettevõtjad, hajateenused, kaugtöö

Alternatiivenergeetika tootmise piirkonnad



Ideekorje rühma teemad, mis anti ette EU poolt:

1. Kliima
2. Keskkonnaseisund
3. Taristu ja teenused
4. Rahvastik (struktuur ja muutused, sh linnastumine)
5. Sotsiaalne kaasatus ja elujõulisus
6. Sissetulekud, töö, töökohad
7. Põhivajadused – toit, energia, majandus
8. Digivaldkond/ tehnoloogiad 
9. Valitsemine ja kodanike kaasamine
10. Kultuur
11. Maaturism



Vision for
rural areas

LEADER mõttekoja visioonid:

1. Kliima ja keskkonnaseisund - Eestis on endiselt 4 aastaaega ja 

jätkub looduslikke ressursse – vett, puhast õhku, metsa

2. Sissetulekud, töö, töökohad - Maapiirkonnas on mitmekesist 

tööd ja piisavat sissetulekut!

3. Põhivajadused – toit, energia, majandus – Põhivajadused on 

maal lähipiirkonnas kättesaadavad. Maal on hea elada.

4. Kultuur - Ise ilutegija. Kultuurist osasaamine võrdne 

linnaelaniku võimalustega.



LEADER mõttekoda - Kliima ja keskonnaseisund
Visioon: Eestis on endiselt 4 aastaaega ja jätkub looduslikke ressursse –
vett, puhast õhku, metsa.

VALDKONNA OLUKORD 

olulised puudujäägid

TEGEVUSED: Mida teha? Milliseid meetmeid rakendada? Mida toetada, et 

jõuda sinna kuhu tahame?

Energeetikasektor Saastevaba elektri ja sooja tootmine,  Erinevate säästlike ja 

autonoomsete lahenduste arendamine ja toetamine, 

Koostootmisjaamad (soojus, elekter, gaas, biomass)

Ringmajandus Prügimajandus, taaskasutus, inimeste teadlikkuse tõstmine, 

biojäätmete kasutamine ja töötlemine

Rekreatiivne tegevus Loodusturism, loodus SPA, kõrge sotsiaalse väärtusega alad 

Looduslik elurikkus, Põhjavee 

kaitse

GMO välistamine, pestitsiidide vähendamine ja asendamine looduslike 

tõrjevahenditega. Looduslike paikade taastamine (vesikonnad, 

kudemisalad, sood, metsad, pool-looduslikud alad)

Mets Metsade taastamine, säästlik majandamine. Metsaraie jääkide otstarbekas 

kasutamine – uuenduslikud lahendused: uued ideed, start-upid



LEADER mõttekoda - Sissetulekud, töö, töökohad (1) 
Visioon - Maapiirkonnas on mitmekesist tööd ja piisavat sissetulekut!

VALDKONNA OLUKORD 

olulised puudujäägid

TEGEVUSED: Mida teha? Milliseid meetmeid 

rakendada? Mida toetada, et jõuda sinna kuhu 

tahame?

Maapiirkonna ettevõtlus Innovaatilisus, mikrolahenduste ja –tehnoloogiate 

arendamine. Mitmekesistamine: turismi, kultuuri, 

sotsiaalsete  jt mikroettevõtted

Mahepõllumajandus Propageerimine, turueeliste loomine, 

mürgipõllumajanduse allasurumine (toetuste 

vähendamine), riigihangetesse mahetoodangu hankimise 

kohustuste lisamine

Kaugtöö ja digilahendused Kaugtöö keskuste, tubade jm, kaugtöö ja –õppe 

soodustamine, maaperedesse arvutite jm tehnika 

hankimine, kiire internet.

Inkubatsioonikeskused



LEADER mõttekoda - Sissetulekud, töö, töökohad (2)

VALDKONNA OLUKORD 

olulised puudujäägid

TEGEVUSED: Mida teha? Milliseid meetmeid rakendada? 

Mida toetada, et jõuda sinna kuhu tahame?

Sotsiaalsed ettevõtlused, 

teenused

Hooldekodude ja koduhoolduse töökohtade toetamine , 

Puuetega inimeste tugiteenuste toetamine, sotsiaalne 

talupidamine

Sotsiaalsete töökohtade loomine

Kohalik ressurss nähtavaks Uuenduslik ja traditsioonilise väärindamine.

Maaettevõtete toodangu turundus

Kogukonnateenus Erinevate kogukonnateenuste toetamine, heade näidete ja 

võrgustike loomine, koolituste jm toetamine

Postiteenused, pakiautomaadid Pakiautomaadid jm, et võimalik ka kaupa saata – riiklik programm 
kui soovitakse väikeettevõtjaid toetada



LEADER mõttekoda - Sissetulekud, töö, töökohad (3)

VALDKONNA OLUKORD 

olulised puudujäägid

TEGEVUSED: Mida teha? Milliseid meetmeid 

rakendada? Mida toetada, et jõuda sinna kuhu 

tahame?

Elukestev õpe Koolituste toetamine, külakeskuste – majade 

jätkusuutlikkuse toetamine, Loometalgud, arengutalgud, 

nutikate ja taaskasutuse ettevõtete arendamine

Noorte ettevõtlikuse 

suurandamine

Noorte ettevõtlikkuse toetamine, mentorlus: meister ja 

õpipoiss – kooliprogrammi ettevõtlus

Elanikkond väheneb ja vananeb Tervelt elatud aastate ja töövõime pikendamine, 

Isemajandava ettevõtlikku elulaadi toetamine 

Loomemajandus Kunstikülad, festivalid, matkateenused, käsitöö, kõrgkunsti 
ateljeed ja galeriid



LEADER mõttekoda - Põhivajadused – toit, energia, majandus (1)
Visioon: Põhivajaduse on maal lähipiirkonnas kättesaadavad. Maal on 
hea elada.

VALDKONNA OLUKORD 

olulised puudujäägid

TEGEVUSED: Mida teha? Milliseid meetmeid 

rakendada? Mida toetada, et jõuda sinna kuhu 

tahame?

Puhas toit lähipiirkonnast. kättesaadav ja 

puhas

Lühikeste tarneahelate loomine ja arendamine: OTT ja teised 

tarneahelad. Külmkapp-toiduautomaadid , Hanked koolides ja 

riigiasutustes. Kohalikud poed

Hoiakute muutmine Kohalik toit on hooajaline – kõiki kaupu ei peagi olema kogu aeg 

ja igal pool!

Toidu töötlemine Kohapeal töötlemise toetamine. Toidutootmise 

kooperatiivide arendamine

Toidu raiskamine Toidupangad. Toidukadude vähendamine. 

Digilahendused toidukadude vähendamiseks  ja 

sihtgrupini jõudmiseks



LEADER mõttekoda - Põhivajadused – toit, energia, majandus (2)

VALDKONNA OLUKORD 

olulised puudujäägid

TEGEVUSED: Mida teha? Milliseid meetmeid 

rakendada? Mida toetada, et jõuda sinna kuhu 

tahame?

Energiaga varustatuse tagamine Riiklik meede, et maapiirkonnas elamiseks ja ettevõtluseks oleks 

energia kättesaadav soodsalt/toetatult. Täna on see ülikallis!

Taastuvenergia Mitmekesised ja säästvad lahendused toetatud. väike-

energiafarmide loomine (tuul, päike jne)

Alternatiivkütuste taristu Toetada alternatiivkütuste taristu rajamiste piirkonniti

Majandus Maksusoodustused maapiirkonnas. Saarte, Seto, Mulgi, 

rannarahva jt investeeringuprogrammid

Lennuühendus Väikeste lennujaamade kohtlemine erinevalt 

suurtest – oluline piirkonna arengule!



LEADER mõttekoda - Kultuur maapiirkonnas (1)
Visioon: Ise ilutegija. Kultuurist osasaamine võrdne linnaelaniku 
võimalustega.

VALDKONNA OLUKORD 

olulised puudujäägid

TEGEVUSED: Mida teha? Milliseid meetmeid rakendada? Mida 

toetada, et jõuda sinna kuhu tahame?

Kultuur kui traditsioon ja majandusharu, sh 

turismimajandus

Festivalid  (Arheoloogiafestival, kohvikute päev, võilillefestival) kui 

ühistöö vorm. Muud kohapealsed sündmused, kohaliku algatused, 

temaatilised üritused sh väikestele sihtgruppidele

Kultuuripärand ja kultuurimälestised maal ei saa olla 

ainult väikeste kogukondade õlgadel

Kultuurimälestiste ja arhitektuuripärandi korrasolek (kaasaegne ja/või 

restaureeritud). Arendamine ja säilitamine.

Väikemuuseumid pärandi hoidjad – nende väärtustamine ja toetamine! 

Et ei muutuks suurte muuseumite ääremaaks! 



LEADER mõttekoda - Kultuur maapiirkonnas (2)

VALDKONNA OLUKORD 

olulised puudujäägid

TEGEVUSED: Mida teha? Milliseid meetmeid 

rakendada? Mida toetada, et jõuda sinna kuhu 

tahame?

Väikesed kohalikud kultuurid Vajavad eraldi programme ja toetusi: Saarte, Seto, Mulgi, rannarahva jt 

programmid. Kultuuri traditsioonidel põhinevate tegevuste toetamine

Maaelanike kultuurivajadus kultuurivajaduse tagamine (teatrid, kino, kontserdid)

Isetegemise kultuur ja rahvakultuur Isetegemise soodustamine (teatrid, kino, ringid), 

rahvakultuuri toetamine

Laste ja noorte kultuuri tegevus Juhendajad, töötubade üldkulud, laste loomevajaduse 

ergutamine

Koduloo õpetamine Piirkondlike kooliprogrammide arendamine, õpetajate 

täiendkoolitus, materjalid



Vision for
rural areas

Esiletõstetud edulood - LEADER 
mõttekoda

1. Avatud Talude Päev – algas 2 LEADER KTG projektist – muutunud üle-eestiliseks oluliseks 
kohaturundussündmuseks

2. Kohvikute päev Hiiumaal on edendanud ettevõtlust, loonud piirkonda märkimisväärselt käivet, 
ühistöö vorm, turismi edendamine – uus mõtteviis! Mõju seadusandlusele! Sh toetud LEADERist

3. Külavüü, Sibulatee, Romantiline Rannatee, Saunafestival, ööjooks - piirkondlikud turismi edendajad

4. Kohalike piirkonnamärgiste, näiteks „Saaremaa Ehtne“ toode arendamine ja võrgustikutöö sh 
kohaliku toodete eelistamise järjepidev propageerimine

5. Aiapäevad „Aianduspärlis“– erinevatel tasanditel 

6. Piirkonna koristusaktsioon „Teeme Ära“ on levinud üle maailma

7. Arvamusfestivalid – külakärajad – aktiveerib kohalikke oma sõna sekka ütlema 

8. Noortevolikogud – noortehäkatonid, õpilasettevõtlus

9. Digiarendused – maaturismi toetavad ja kultuurikaardid, kaardiäpid, 3D virtuaaltuurid

10. Digiökosüsteemide arendus – digikaardid – kogu teenuste info viimine digiökosüsteemi 



Kokkade maavõistlus Vananaistesuve raames

Toimumisaeg: 18. september, 2020

3 maakonda, 6 kokka, 9 rooga! Ssuur Saaremaa-Läänemaa-Hiiumaa 

maavõistlus kokakunstis ja uhke õhtusöök. 

Meeleoluka võistluse võitis 2020 aasta Eesti Toidutee esindus 

Läänemaalt. Palun õnne! 

Vananaiste suvi 

2020



Ideekorje kokkuvõtted

Arukate külade mõttekoda

Kadri-Aija Viik
Lähkma-Saunametsa Külaselts, Pärnumaa



Vision for
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Arukate külade mõttekoja - maapiirkonna tähendus?

Kvaliteetne elukeskkond Kaugtöö

Karjamaad, põllud Tolmavad kruusateed

Toetav kogukond Turism

Looduslähedus Põllumajandus, maaharimine, aiandus

Hajaasustus, palju individuaalset ruumi, naabrid ei sega Isemajandamine

Vabadus ise otsustada, ise teha Loomad

Uus mõtlemine, uus elulaad, uus põlvkond oma tegemistega 

lisaks tänasele põlluharimisele

Tervislik keskkond

Kultuuripärand



Vision for
rural areas

Arukate külade mõttekoja visioonid

1. Taristu ja teenused – Kogukonna vajadused on tagatud ja 
arvestatud on nende erinevustega

2. Sotsiaalne kaasatus ja elujõulisus – Kedagi ei jäeta üksi või 
tähelepanuta

3. Digivaldkond ja tehnoloogiad - Digilahenduse võimaldavad elada 
maal kõigil kes soovivad. Võimalik ühendada elukoht ja ettevõtlus 
igal pool.

4. Valitsemine ja kodanike kaasamine – Kogukonnad osalevad 
aktiivselt oma elukeskkonda puudutavates otsustes

5. Kultuur - Keel ja kultuur on elav ja kättesaadav



Arukate külade mõttekoda - Taristu ja teenused
Visioon: Kogukonna vajadused on tagatud ja arvestatud on nende erinevustega

• Kergliiklusteed, teedevõrk, transport

• Turvalisus

• Kogukonnateenused, kogukonnakeskused

• Postiteenused, 

• Internet, 

• Kaugtöökohad…

• Energiakindlus (-võimalus)



Arukate külade mõttekoda - Sotsiaalne kaasatus ja elujõulisus

• Vanad oskused, piirkonna eripära, põlvkondade side

• Kultuuripärand- kaardistamine, väljapanekud jne.

• Töökohad- kaugtöö, ligipääsetavus, internet…

• Uued suhted- maal ei ela enam ainult maatöödega tegelevad 
inimesed

• Raskustes inimesed, kogukonnatugi 



Arukate külade mõttekoda - Digivaldkond ja tehnoloogiad
Visioon: Digilahenduse võimaldavad elada maal kõigil kes soovivad. Võimalik 
ühendada elukoht ja ettevõtlus igal pool.

• Internet- nii kiire kui võimalik, nii paljudele kui võimalik

• Digilagendused- kauba tellimine,  suhtlus KOV, perearst

• Transport tellimisel

• Logistika, et külas ei käiks kolm erinevat bussi, aga linna ikka ei saa



Arukate külade mõttekoda - Valitsemine ja kodanike kaasamine
Visioon: Kogukonnad osalevad aktiivselt oma elukeskkonda puudutavates otsustes

• Koostöö kohalikul tasandil

• Suhtevõrgustik

• Eestvedajad

• Kaasamine – eelarve, otsustus, vastutus

• Ressurss – õhinapõhisus on tore, aga jätkusuutlikuks tegutsemiseks 
on vaja vahendeid



Arukate külade mõttekoda - Kultuur maapiirkonnas
Visioon: Keel ja kultuur on elav ja kättesaadav

• Kultuuritaristu

• Tervisesport - rajad, paigad, tähistus

• Ettevõtlus - turism, kohalik toit

• Piirkondlikud üritused- külapäevad, festivalid, spordiüritused, 
avatud külad, kohvikutepäevad jne. 

• Kultuuripärandi tundmine, tutvustamine





Arukate külade mõttekoda - Esiletõsteud edulood

• Võrumaal mahetoidu viimine koolidesse – Mahe ja Muhe, projektis 
10 kooli

• Avatud talude ideest kantud külahoovide päev (Vidrike) , avatud 
kodukohvikute päev (Kilingi-Nõmme, Saarde) , Kaks kohviringi 
ümber Soomaa (Rohelise Jõemaa Koostöökogu)

• Spordiüritused - Tanel Kangerti korraldatud Gravel Grinder
Pärnumaal 

• Elva eakate teenused



Ideekorje kokkuvõtted

Noorte mõttekoda

Karl Kirt
Tõrva Raadio / MTÜ Tõrva Noorte Liit



Mis on meie jaoks maaelu?

• POSITIIVSE POOLE PEALT: Puhas õhk, metsad ja loodus, vaikus ja rahu, laialt ruumi 
ettevõtluse arendamiseks, hajaasustus, kokkuhoidev kogukond, kohalikku päritolu toit, 
erinevad kultuuritaustad ja kultuuripärand

• NEGATIIVSE POOLE PEALT: madalam sissetulek, kehvem taristu, arsti- ja sotsiaalabi 
kättesaadavus kehvem, kehvem toodete ja teenuste kättesaadavus, 
transpordiprobleemid (s.h saarte sõltuvus praamidest), väiksem valikuvõimalus 
hariduses, huvitegevuses ja huvihariduses, vähem võimalusi vaba aja veetmise 
võimalustes



Ideekorje teemad

• Kliima

• Keskkonnaseisund

• Rahvastik ja rahvastiku muutused

• Põhivajadused – toit, energia, majandus

• Digivaldkond ja tehnoloogiad



Maanoorte suured visioonid 
2040 aastaks

• Kliima- ja keskkonnaseisundi jätkusuutlikkus on tagatud.

• Loodus ja erinevad liigid on säilinud.

• Maapiirkonnas on hea elada igas elukaare punktis.

• Põhivajadused on kättesaadavad olenemata sellest, kus sa elad.

• Hea ja soodne ligipääs digiteenustele olenemata asukohast.



Loodus ja erinevad liigid on säilinud. Kliima- ja 
keskkonnaseisundi jätkusuutlikkus on tagatud

• Valdkonna puudujäägid:
• Inimeste käitumine ja teadlikkus.
• Prügimajandus ja jäätmed s.h pürgi 

sorteerimine koduses majapidamiseks.
• Plastiku liigne kasutamine.
• Metsade hoidmine, hoidmine ja metsa 

väärindamine (s.h metsasaadused)
• Uued tehnoloogiad keskkonnas

Kliima ja keskkonnaseisund (1)

• Võimalikud lahendused

• Keskkonnaalased koolitused ja 
teadlikkuse tõstmine.

• Plastivaba liikumise toetamine.

• Metsasaaduste parem 
väärindamine.

• Ehitiste säästlikele 
küttesüsteemidele ülemineku 
toetamine.



Loodus ja erinevad liigid on säilinud. Kliima- ja 
keskkonnaseisundi jätkusuutlikkus on tagatud
vol 2

• Valdkonna puudujäägid:

• Põllumajandus s.h 
mahetootmine, mahetootmise ja 
turundamise raskused

• Kohaliku toidu turundamine

• Jätkusuutlikud liiklusvahendid

• Elamute küttesüsteemid

• Jätkusuutlikud kütused

Kliima ja keskkonnaseisund (2)

• Võimalikud lahendused:
• Mahetootmise toetamine, 

erinevad maksusoodustused või 
muud soodustused.

• Keskkonnasäästlikumate 
transpordivahendite soetamise ja 
kasutamise toetamine (s.h 
kütused).

• Erinevate roheprogrammide 
jätkamine.



Maapiirkonnas on hea elada igas 
elukaare punktis.

• Valdkonna puudujäägid:
• Elukohad maapiirkonnad.
• Taristu olemasolu (s.h internet)
• Teenuste vähesus
• Väikelinnade ja külakeskuste kaasajastamine.
• Kogukondade aktiivsus ja 

kogukonnateenused.
• Töö ja töökohad.
• Sotsiaalteenused.
• Lasteaiad ja koolid
• Transport

Rahvastik ja rahvastiku muutused

• Võimalikud lahendused:

• Nutikas linnaruum – koondada vajalik 
keskustesse, lammutada mittevajalik, luua uut 
kvaliteeti sidudes ajalooväärtustega.

• Tööjõu liikuvuse toetamine, et ettevõtted 
saaksid töökohti luua.

• Toetused elupindade renoveerimiseks, 
ehitamiseks. Lisaks üürimajade vajadus ja 
elamufondi uuendamine.

• Taristuliitumiste toetamine ja eraisikule ja 
ettevõttele soodsamaks.

• Keskusest peab saama kätte kõik vajalikud 
teenused. Kogukonnateenuste toetamine.



Põhivajadused on kättesaadavad 
olenemata sellest, kus sa elad.

• Võimalikud lahendused:

• Pakiautomaatide võrgustik 
(bussipeatuste lahendus).

• Turismiinfopunktide võrgustik ja 
arendustöö

• Kohalike ettevõtjate reklaami ja 
turunduse toetamine.

• Tugivõrgustiku olemasolu.

• Riiklikult toetatud üüriturg

Põhivajadused – toit, energia ja majandus

• Valdkonna puudujäägid:

• Posti- ja pakiteenused, e-kaubandus

• Kogukonnavõrgustikud ja kohaliku 
toidu turundamine

• Turism ja puhkemajandus

• Teenuste vähesus

• Vesi, kanalisatsioon ja elekter

• Ettevõtluse soodustamine

• Puudulik üüriturg, amortiseeruv 
elamufond

• Külakeskuste ülalpidamine



Hea ja soodne ligipääs digiteenustele 
olenemata asukohast.

• Valdkonna puudujäägid:
• Posti- ja pakiteenused, e-kaubandus

• Kogukonnavõrgustikud ja kohaliku toidu 
turundamine

• Turism ja puhkemajandus

• Teenuste vähesus

• Vesi, kanalisatsioon ja elekter

• Ettevõtluse soodustamine

• Puudulik üüriturg, amortiseeruv 
elamufond

• Külakeskuste ülalpidamine

Digivaldkond ja tehnoloogiad

• Võimalikud lahendused

• Uuema põlvkonna digiühendused 
maapiirkonnas kättesaadavaks.

• Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt 
energias ja ettevõtete ja eraisikute 
toetamine roheenergia 
kasutuselevõtuks. 

• 2040 – ei tea veel mis tehnoloogiad on, 
aga karta neid ei tasuks!



Head näited

• Valga linna näide kahanevast linnaruumist – väheneva rahvaarvuga kogukondade 
planeering peab muutuma nii, et see vastaks uutele vajadustele. Lammutatakse 
mittevajalik, kujundatakse uus sõbralik linnakeskus. 

• Hajaasustuste programm, kus maapiirkondade elanikel võimalik parandada taristut.

• Väiketootjate ühised müügiplatvormid ja e-poed (Saaremaa omatoodete e-pood).



TÄNAN TÄHELEPANU EEST!



Maaelu pikaajaline visioon. 
Järvamaa töögrupi koond

Riina Trumm
Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht



Vision for
rural areas

Järvamaa arenguvisioonid 2040

• Keskkonnaseisund - Kõik majandusharud on kooskõlas rohe- ja 
ringmajanduse põhimõtetega, toetavad rikkaliku looduse ja bioloogilise 
mitmekesisuse säilimist.

• Sotsiaalne kaasatus ja elujõulisus - Tugev kogukond teeb koostööd 
kõikides eluvaldkondades.

• Sissetulekud, töö, töökohad - Järvamaal on igale soovijale arvestatava 
sissetulekuga eakohast ja tasuvat tööd.

• Põhivajadused – toit, energia, majandus - Järvamaal toodetud toit on 
hinnas nii järvakate seas kui ka kaugemal, piirkonna majandus on hästi 
arenenud.

• Kultuur - Järvamaa kultuurielu on vaheldus- ja sündmusterikas, 
kutselised kultuuritegijad toimetavad koostöös kogukondade ja 
vabatahtlikega



Järvamaa keskkonnaseisund on parim Eestis –

kõik majandusharud toimetavad kooskõlas rohe- ja 

ringmajanduse põhimõtetega, toetavad rikkaliku looduse ja 

bioloogilise mitmekesisuse säilimist

Peamised ülesanded:

o Intensiivpõllumajanduse osatähtsuse vähendamine – üleminek mahe- ja väikepõllumajanduslikule tootmisele

o Keskkonnasõbralike tehnoloogiate ning ringmajanduse põhimõtete laialdasem kasutamine 

o Elurikkuse säilitamine ja taastamine veekogudes, metsades….

o Nutikas piirkonna planeerimine

 Tark metsamajandamine

 Veekogude puhastamine ja niitmine

 Koduaedade ökojälje vähendamine

 Kohalike  energiate kasutamine

 Koostootmisjaamade rajamine

 Võõrliikide tõrjumine

 Prügimajanduse parem korraldamine

 Avalike ruumide ja nn näidis rohealade 

rajamine

 Keskkonnasõbralike lahenduste 

leidmine ettevõtjate ja ülikoolide 

koostöös

Elanikkonna teadlikkuse tõstmine



Sotsiaalne kaasatus ja elujõulisus:

Tugevad kogukonnad teevad koostööd kõikides 

eluvaldkondades

Peamised ülesanded:
o Maapiirkondade konkurentsivõime parandamine võrdluses maakonna linnade ja alevikega

o Noorte tihedam sidumine Järvamaaga

o Erinevate vanuse- ja sotsiaalsete gruppide koostoimimise julgustamine

o Tagasitulevate või segarahvusest perede, migrantide jmt sulandamine kohalikku kogukonda

 Mentorluse, keeleõppe, isiksust arendavate 

koolituste korraldamine

 Eakate kasutamine tugiisikutena, ringide 

juhendajatena, seltsilistena

 Kodanik-giidide koolitamine

 Nutikate sihitud kaasamisürituste korraldamine

 Erinevate võrgustike tegevuse toetamine

 Kõrgkooli filiaali tagasi-toomine Järvamaale

 Kutseharidus-keskuse hea maine ära kasutamine

 Toetatud mentorluse praktiseerimine

 Naiste ja noorte ettevõtlusaktiivsuse 

suurendamine



Järvamaa kultuurielu on vaheldus- ja sündmuste 

rikas, kutselised kultuuritegijad toimetavad koostöös 

kogukondade ja vabatahtlikega

Peamised ülesanded:

o Piirkonna omanäolisuse väljatoomine, nt piimapukid kogu maakonnas „reklaamitulpadena“

o Pärandkultuuri säilitamine ja taastamine

o Uue kultuuri loomine (põnevad teemapargid, kogukonnaturism jms)

o Kohaliku kultuuri rikastamine teiste rahvuste kultuuriga

o Kultuuri kättesaadavuse võimaldamine maapiirkondades

Suure või ülisuure kõlapinnaga 

sündmused maakonnas

Kogukondade aktiivsusel 

tuginevad sündmused

 Potentsiaaliga piirkondadesse uute ürituste/sündmuste 

loomine

 Toetusmeede uute asjade sisse töötamiseks

(nt 3 aastaks eestvedaja + prof turunduse kulu)



Kogukondade korraldatud ettevõtmiste näited

Kevadine tulbiväli Kirna mõisapargis Jõuluteemalised vaateaknad Väätsal



Sarnase mõtteviisiga inimeste koondumine



Tänan tähelepanu eest
Riina Trumm

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht



Ideekorje kokkuvõtted

Maaturismi mõttekoda

Anneli Kana
MTÜ Eesti Maaturism



Maaturismi mõttekoda
Mis iseloomustab maapiirkonda?



VISIOON 1 - kliima ja keskkonnaseisund:
Eesti on roheline ja mahe. Kasvatame lähi- ja mahetoitu

Tegevused: 

• roheline mõtteviis sõnadest tegudesse; 

• harime ennast ja oma kliente; 

• eelistame partneritena keskkonnasõbralikke 
ettevõtjaid; 

• kasutame ringmajandust; 

• ütleme sõna sekka oma tegevuspiirkonna arengus –
transpordi planeerimises, jagamismajanduses, 
energiakasutuses. 

• Kasutame loodust kui (turismi)ressurssi 
heaperemehelikult ja arvestame koormustaluvusega.



VISIOON 2: Sissetulekud, töö, töökohad
2040 on maaturismi sektoris täisväärtuslikud ja tasuvad töökohad

Tegevused: 

• vajaduspõhine turismiharidus; 

• mõistlik ja töökasvatust mittetakistav seadusandlus; 

• pärand (sh käsitöö) kui elulaadi osa; 

• IT baasil atraktiivsete teenuste ja ka töökohtade loomine; 

• sektoritevaheline koostöö (IT, turism); 

• ettevaatavad tegevused – z-põlvkond kui klient on täisealine 
2030-2040, nende vajadused erinevad praegusest.

• Maal pakutavate teenuste hinnas sisaldub puhas õhk ja loodus, 
tervem elukeskkond.  



VISIOON 3: Põhivajadused – toit, energia, majandus –
Mahetoit on meie teadvuses ja toidulaual tavatoit. Mahetoit on 
normaalsus ja Eesti rahva tervise alus.

Tegevused: 

• mõtteviisi muutmine - 2021 on tavatoit 
pestitsiididega „rikastatud“ ja mahetoit „eriline“.  
Mahetoidust peab saama normaalne, igapäevane. 

• Toidujulgeolek tagada kohaliku toorainega. 

• Kohalikule ja puhtale toidule maksusoodustused; 

• vajaduspõhine kohaliku toidu tarbimine (sh 
lasteasutustes) ja kadude vähendamine.



VISIOON 4: Maaturism – maaturism on hinnatud ja arvestatav 
elulaadiettevõtlus.

Tegevused: 

• ettevõtjate koostöö(organisatsioonid)  piirkondades, regioonides, 
riigiüleselt ja rahvusvaheliselt. 

• Õppe- ja kogemusreisid, tööränne teistesse maadesse. 

• Ettevõtjate ühendused on 
otsustajatele/rahastajatele 
(riik, EL jmt) partner, 
mitte abipaluja 
ja toetusesaaja.



Maaturismi - EDULOOD

Tegevused: 

• Esimesed sammud kirjeldatud teel tulevikku on 
juba astutud:

• EHE (Ehtne ja huvitav Eesti)  - ökoturismi
kvaliteedimärgis teenustele;

• matkarajad ja neid ümbritsevate kohalike 
turismiteenuste info – Ranniku matkarada, Metsa 
matkarada + matkajasõbraliku ettevõtte märgis

• temaatilised ühistooted: Eesti toidutee, Liivimaa 
maitsed, Saunatee jpt



Tänan tähelepanu eest
Anneli Kana

MTÜ Eesti Maaturism juhatuse esimees

www.maaturism.ee 


