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tutvustus 



 MTÜ Raplamaa Külade Liit 

On asutatud 1993,  

 olles maakonnas üks esimesi 

kodanikualgatuslikke ühendusi, 

 olles vabariikliku külaliikumise 

algatajaks ja katuseorganisat-siooni 

Külaliikumine Kodukant  asutajaliikmeks, 



  Liikmeskond 

   Seisuga 01.juuni 2015 oli liikmeid: 

Külavanemaid  - 6 

Lihtliikmeid – 15 

Organisatsioone – 21 (kellel veel 

omakorda liikmeskond) 

Kokku 42 liiget 

 

 Meie organisatsioonist 1 



 Liitu juhib 6-liikmeline juhatus – 
Urmas Kristal – juhatuse esimees – Märjamaa 

vald, Alaküla, Altküla ja Moka külavanem; 

Aare Hindremäe – aseesimees, Kehtna vald Lau 
küla külavanem; 

Esne Ernits – Kohila vald, Hageri alevi, Hageri 
küla ja Põikma külavanem  

Anne Kalf – koordinaator – Raikküla vald Lipa küla 

Kaja Mõtsnik – Kehtna vald Saksa küla 

 Ivi Sark – Rapla vald,  Iira küla – käsitöö ja TÕNN 
eestvedaja 

 Meie organisatsioonist 2 



 Külade Liidu tegevuse põhieesmärgiks on 
Raplamaa maaelu ja külade säilita-misele, 
taastamisele ja harmoonilisele arengule 
kaasaaitamine; sealhulgas maamajanduse 
ning rahvakultuuri toetamine; küla kui vanima 
ajaloolise elukorralduse vormi hoidmine 
(tänaseni identifitseeritakse ennast külade 
kaudu). 

 Eesmärgid aastast 1993  

 Tegevuse  põhikirjalised 

eesmärgid 



 Meie tegevus sõltub rahapaja 

leidmisest 

 Nii nagu kõikidel vabaühendustel,on meilgi 
soov  ellu viia oma missiooni ja paremini 
teenindada liikmeid. 

 Kui  projektidega  

    erinevatest prog- 

    rammidest raha  

    saame, siis tegut- 

    seme lähtuvalt  

    eesmärkidest ja vajadustest. 



 Meie põhilised tegevused on  

 Külaliidrite ja sädeinimeste koolitamine, 

koolituste vahendamine;  

 Infopäevade korraldamine; 

  Külade kaasamine  

    erinevates koostöö- 

    projektides; 

  Erinevate projektide  

    algatamine ja läbi-  

    viimine 

  Külade nõustamine 

Tunnustamine: 



  teabe hankimine, süstemati- 

    seerimine ja levitamine; 

  

 teabe muutmine Külade  Liidu  

    liikmetele kättesaadavaks; 

 

 ühiskondliku tegevuse  

   toetamine  

ja edendamine 



Traditsioonid ja tegemised 1 

 Osalemine Eesti külade 
maapäevadel 

  III Hiiumaal 1999 

  IV Rapla maakonnas Kehtnas 2001 

  V Lääne-Virumaal  2003 

  VI Pärnumaal  2005 

  VII Jõgevamaal 2007 

  VIII Tartus 2009 

  IX Läänemaal 2011 

    X Saaremaal 



Eesti Vabariigi President hr Toomas-Hendrik Ilves 

Raplamaa Külade Liidu kohaliku toidu laua ääres 2009 



 Külade delegatsioon Läänemaal IX maapäeval 
2011 



 Traditsioonid ja tegemised 2 

 Tublide tegijate tunnustamine  

AASTA  KÜLA,  

AASTA SÄDEINIMENE,  

KÜLASÕBRALIK OMAVALITSUS,     

  KÜLA SÕBER  

tunnustustiitlite jagamine 



 Konkurss - AASTA KÜLA – alates  

   2005. aastast 

  2005 – Sulu küla 

2006 –  Valtu-Nurme küla 

  2007 –  Ingliste küla 

  2010 – Ohekatku külade  

     piirkond 

  2011 - Ingliste külade piirkond 



2011 – Ingliste külade piirkond 



 Konkurss - AASTA SÄDEINIMENE - 
alates 2006. aastast 

  2006 – Aino Mättas (aastate 
sädeinimene) 

2006 – Jürgen Kusmin 

2007 – Eve Haggi 

  2008 – Mati Kutser  

  2010 – Kaire Soomets 

  2011 – Kadi Lee 



2010 – Kaire Soomets 



2011 – Kadi Lee 



 Konkurss  - KÜLASÕBRALIK 
OMAVALITSUS – alates 2007. aastast 

2007 - Kehtna vald 



Traditsioonid ja tegemised 3 

 Koolituste ja infopäevade korraldamine 

– “Seadusandlus ja dokumendihaldus MTÜ-

des”  - oli 2012 

– “Külakroonikate koostamine” – 29.01.2013 



Külavanemate, 

sädeinimeste, 

külaliidrite koolitus 

Lipa külas, 



  Koolitused, 

infopäevad 

 29. jaanuaril 2013 

koolitus 

“KÜLAKROONIKATE 

KOOSTAMINE” 

       Tee, m is suudad , sellega, m is Sul on , seal kus sa oled ! (T. Roosevelt) 

Koolituse korraldab MTÜ Rapla Maakonna Külade Liit koostöös Kodukandi Koolituskeskusega.  
http://koolitus.kodukant.ee 

 

                              MTÜ RAPLAMAA KÜLADE LIIT 

 

                                                                                                                                               Külakroonika koostamine   
                  29. jaanuar 2013, Raplas, Rapla Maavalitsuse II korruse saalis (Tallinna mnt 14) 
 

Koolitus loob eeldused: 
 põhiteadmiste omandamiseks külakroonika koostamise protsessist etappide kaupa 

võimalikest objektidest, struktuurist ning tegevuskavast  
 põhiteadmiste omandamiseks kroonika vormistamise erinevatest võimalustest  
 ülevaate saamiseks internetis pakutavatest andmebaasidest küla- ja perekonna 

kroonika koostamiseks  
 praktiliste näidetega tutvumiseks kroonika koostamisel  

 

 

   PÄEVAKAVA:  
 
 

 

10.00 – 10.15   Kogunemine 

10.15 – 11.45    Mida uurida? Võimalikud uurimisobjektid kodukohas 

11.45 – 12.00   Kohvipaus 

12.00 – 13.30  Uurimistöö suulised ja kirjalikud allikad  

13.30 – 14.15   Lõunapaus 

14.15 – 15.45   Kodu-uurija andmebaasid internetis 

15.45– 16.00   Kohvipaus 

16.00 – 16.45  Kroonika struktuur 

16.45                 Asume koduteele!  
 

 

EGON METS  

Olen ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja oma kodukoolis Haljala 

Gümnaasiumis alates 1996. aastast.  Kohalike juurtega maakooli õpetajana 

olen pidanud oma kohuseks uurida ja talletada Haljala kihelkonna, samuti 

Haljala kooli ajalugu. Kodukandi Koolituskeskusega olen koolitajana seotud 

alates 2007. aastast, mil alustasin kodu-ja suguvõsauurimise alaste 

koolitustega Eesti erinevates paikades. 

 

   



Traditsioonid ja tegemised 4 

  Õppeekskursioonide korraldamine 
teistesse maakondadesse 

 
  2008 Tartumaal 

  2010 Läänemaal 

  2012 Järvamaal 

  2013 Raplamaa  

    LEADER objektidel 



  Õppeekskursioonide korraldamine  

    teistesse maakondadesse 

2008 

Tartumaale 

2010 

Läänemaale 

2012 - 

Järvamaale 



Külade esindamine 

oma liikmete esindamine erinevatel tasanditel.  

riigikogu Vabariigi valitsus KOV 

Külaselts 

Külavanem 

Seltsing 

Raplamaa 
Harjumaa Järvamaa 

MTÜ 

Liikumine 

Kodukant 



 Osalemine koostööprojektides 

 Liikumine Kodukant 

 MTÜ Raplamaa Partnerluskogu 



 Mõned osalusprojektid 

 Koostöös Liikumisega Kodukant 

Avatud külavaravad 

Ühtetulemine  

  Kodukandi pärl 

http://külad.ee/avatud-kylavaravad-plakat-web.pdf


Miks me täna siin oleme? 



 Selleks, et... 

 Meid on palutud osalema;  

 Kui on palutud, ei saa 
osalemata jätta; 

 Koostöös peitub jõud; 

 Eriti veel koos tegusate 
partneritega; 

 Soovime osaleda Raplamaa 
turvaliseks muutmisel; 



Koostöös peitub jõud 

Tänan tähelepanu eest! 


