
1. MTÜ-d 

 

Esimene reaktsioon - palju küsimusi tornide kohta. Läbitõmmatud torni puhul tahaksime näha, kas ja 

kui palju on läinud raha nt kirikule, koolile. Ehk küsimus on klassifitseerimises. Pilt ei näita kõiki 

osapooli, nt koolidele on projekte kirjutatud, teostajaks oli aga mingi MTÜ. Aga las see 

klassifikatsioon olla nagu see on.  

Millist pilti soovime näha?  

 Kool kui kohaliku elu tõmbekeskus, sh vabaharidus, noortetöö. „Kool võiks olla praegu ja 

tulevikus järjest rohkem kohaliku elu tõmbekeskus, mootor. Kooli juurde käib vabaharidus, 

käib noortetöö. Midagi jääks ka kiriku teha. Rääkisime ka korrakaitsest ja päästest , noorte 

ennetustöö kontekstis.“  

 Jätkusuutlikud maamajanduse projektid. „Laias laastus võiks seda läbitõmmatud torni 

nimetada betooniks. Konsensuslikult leidsime, et raha võib sinna panna, kui tegemist on 

jätkusuutlike projektidega.“  

 „Sotsiaalvaldkond – ilmselgelt koormus järjest suureneb. See torn võiks kindlasti olla järgmise 

perioodi lõpus oluliselt teistsugune kui praegu.“  

 „Kogukonnateenused – piirkonna eripära – logistika. Linnades töötab sotsiaaltöö, sest seal on 

seda mõnus teha. Meil on koopereerumine logistika osas on oluline.“  

 „Töökohtade loomine. Kui töökohad on alla 40 km kaugusel, on raske Tallinnaga võistelda. 

Aga ajutised koormused ja võimalused!?“ 

Peamised takistused: koostöö ja omaosalus. 

  



2. KOV-ide esindajad: 

 

Vaatasime joonist ja leidsime, et ilmselt sellel midagi väga valesti ei ole. See peegeldab nõudlust ja 

olemasolevat situatsiooni - võimalusi/piiranguid.  

 Kontsentreerumine. Põhiressursid võiksid minna sinna, mida avalik sektor toetab nõrgalt.  

 Sotsiaalhoolekande ja sotsiaalteenuste osatähtsuse tõstmine. Kuidas, on omaette teema. 

 Kontsentreerumine nt keskkonnakaitse arvelt. Selleks on oma vahendid KIK-il.   

 Kogukonna teenuste puhul võiks kontsentreeruda teenustele, nende sisule.  

  



 

3. Ettevõtjad 1: 

 

Järjestasime ettevõtjate vajadusi:  

 Maamajanduse arendamine;  

 Planeerimine ja ehitustegevus; 

 Kolmandaks kirjutasime uue rea -  turundus, reklaam, ettevõtete omavaheline koostöö; 

 Kommunaalteenused ja infrastruktuur;  

 Haridus ja huvi- ja vabaharidus, tõmbasime need kokku;  

 Heakorrateenused koos keskkonnakaitsega;  

 Kogukonnateenused ja kultuur ja sport.  

Rohelisega märkisime ära, mis oleks rohkem KOV rida ehk siis sotsiaalhoolekanne, tervishoid, 

korrakaitse ja pääste ning muud riigifunktsioonid. 

  



4. Ettevõtjad 2 (turism): 

 

Esimene reaktsioon  oli suur küsimärk.  

Mida me näha tahaksime?  

 Eelkõige, et hariduse torn oleks kõige kõrgem. Seda võiks julgelt rahastada ja ei pea lootma, 

et see kohe tagasi toob. Mida veel rahastada?  

 Töökohtade loomist. Kui eurorahad saavad otsa siis mida me edasi teeme? Uued loodud 

töökohad hakkavad aastate pärast tootma tulu. Uued töökohad vajavad inimesi ja karta on, 

et mitte rumalaid, vadi tarku. Ja jõuamegi jälle tipu juurde tagasi. See on põhisõnum.  

 Kui on inimestel tööd, siis on neil sissetulek, siis suudavad nad nautida ka kultuuri, sporti jm.  

 Valdkonnad on omavahel seotud. Raha kulutamist ei saa karta. Raha tuleb kulutada 

kohtadesse, mis hakkavad tootma. 

  



 5. MTÜ-d, LHKK: 

 

Selle tuttava tabeli me sodisime ära. Vaatasime projektide jaotust ja leidsime, et valdkondi on pisut 

palju. Panime neid kokku, lähtuvalt sellest, mida me tahame.  

 Tahame teadustada Lääne-Harjut kui atraktiivset elu- ja külastuskeskkonda.  

 Panime kokku maamajanduse arendamise  ja kodukonnateenused – selle asja üldmõte oleks 

ettevõtte- ja külastuskeskkond (maamajandus ja kogukonnateenused).  

 Teine on elukeskkond (haridus, vabaharidus, kultuur, sport).  

 Kolmas on elu- ja looduskeskkond (heakorrateenused, kommunaalteenused ja infrastruktuur 

ning keskkonnakaitse).  

Panime paika ka probleemid: 

 Teadlikkus on väike.  

 Ettevõtjad kardavad bürokraatiat. Siin on oluline vabaühenduste ja koostöökogu abi, et see 

bürokraatia on ja oleks ületatav. Koostöö on vähene.  

Ressursid:  

 Hea asukoht.  

 LHKK tegevus on väga läbipaistev. 

 Olemas on info, kättesaadavust saab veel parandada. 

 Võrreldes teiste MAK-ide ja tegevusgruppidega on LHKK-l väga hea veebikeskkond ja visuaal. 

  



Ülevaatlik kokkuvõte pigem korduvatest sõnumitest: 

 Haridus, vabaharidus – MTÜ, EV1, EV2, LHKK 

 Jätkusuutlikkus, tootlikkus  (eelkõige) maamajanduse valdkonna kontekstis (aga mitte ainult)  

- MTÜ, EV1, EV2, LHKK 

 Infrastruktuur, logistika – MTÜ, EV1, LHKK 

 Sotsiaalhoolekanne, noortetöö, ennetustöö – MTÜ, KOV 

 Kogukonnateenused, rõhuga sõnal teenused – MTÜ, KOV 

 Töökohtade loomine – MTÜ, EV2 

 Kontsentreerumine – KOV, LHKK 

 Turundus, Lääne-Harju – EV1, LHKK 

 

  


