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ARENGUKAVA  KOOSTAMISE  PROTSESS.

Jrk.nr. Kuupäev Tegevus Tulemus 
1. 28.01.2008 Juhatuse koosolek, osalesid 

kõik juhatuse liikmed ja 
külavanem

Esimene arutelu arengukava koostamise 
teemal – kas teha või mitte. Otsustati tulla 
kokku 10.03., et arutada aastakoosoleku 
üksikasju ja arengukava koostamist ning 
panna kokku juhatusepoolne ettepanek 
liikmetele – mida külas teha ja kuidas seda 
paremini korraldada.

2. 10.03.2008 Juhatuse koosolek, osalesid 
kõik juhatuse liikmed ja 
külavanem

1) Otsustati hakata koostama küla 
arengukava, aastakoosolekul küsida 
nõusolek külaelanike käest. 
2) Otsustati kirjutada rahataotlus EAS 
kohaliku omaalgatuse programmi 
arengukava kirjutamise rahastamiseks.
3) Otsustati kaasata eksperdina Aivi Telvik 
SA-st Tuuru.

3. 20.03.2008 EAS kohaliku omaalgatuse 
programmi taotluse 
kirjutamine – 
Margit Kääramees

Taotlus  muude tegevuste hulgas ka 
arengukava koostamiseks rahaliste 
vahendite saamiseks.

2. 22.03.2008 Aastakoosolek Kassari 
rahvamajas, kus võeti vastu 
otsus hakata koostama küla 
arengukava. Osales …liiget ja 
….külaelanikku

1) Koostati kohalolijatest töörühmad, kes 
panid kirja küla head ja vead;
2) Toimus ajurünnak;
3) Moodustati arengukava koostamise 10-
liikmeline töögrupp: Margit Kääramees, 
Kati Kukk, Leonora Kääramees, Ain Koor, 
Omar Jõpiselg, Toomas Vikerpuur, Alar 
Kääramees, Hannelore Kääramees, Madis 
Salum, Ain Kullo.
 

3. 19.-21.07. 
2008

Töögrupi juhi ja eksperdi 
kirjavahetus

1) Edastati eksperdile ajurünnaku 
materjalid;
2) Otsustati hakata aktiivsemalt tegutsema 
pärast suvehooaja lõppu.

4. 30.09.2008 Kutse töörühmale koosoleku 
läbiviimiseks

Aktiivsema tegevuse alustamine

5. 7.10.2008 Töörühma koosolek, kohal 6 
liiget: Margit, Kati, Leonora, 
Omar, Ain, Toomas. Nädala 
sees toimuval koosolekul ei 
saanud osaleda mandril 
elavad või töötavad liikmed.
Tööd juhtis Aivi Telvik.

1) Otsustati koostada arengukava aastateks 
2009-2019;
2) Otsustati koostada küsitlus olulise info 
kogumiseks ja elanike arvamuste 
teadasaamiseks;
3) Jagati küla piirkondadeks töögrupi 
liikmete vahel, kes vastutavad küsitluste 
laiali jagamise ja vastuste saamise eest: 
Omar, Ain – mõisa piirkond ja Reigi saar; 
Kati – Deemusest Tammiseni; Leonora – 
Tamme talust Merekülas Lagedani; 
Toomas Vikerpuur – ülejäänud talud;
4) Otsustati lähtuda arengukava 
koostamisel ja tekstide kirjutamisel 
Kodukandi koostatud õppematerjalist 
„Külavanema käsiraamat. Küla arengukava 



koosatmine“ (2006).
5) Otsustati arengukava teksti osa 
kokkukirjutamiseks jagada tööülesanded 
töögrupi liikmete vahel: Kati – küla 
ajalooline taust, paiknemine, looduslikud 
olud;
Omar – küla majanduslik olud, 
külaelanikkond, küla muutumine ja 
arengutendentsid, küla käsitlevad 
õigusaktid;
Toomas – küla infrastruktuur;
Margit – küla inimkapital, külaelanike 
koostöö.
Ülejäänud arengukava osad on suuremal 
või vähemal määral seotud küsitluse 
tulemustest ja nendega saab tegeleda pärast 
nende selgumist. 
6) Pandi paika esmane ajakava 
edaspidiseks tööks:
3. nov. - küsitluste tähtaeg
7. nov. - tekstide tähtaeg
novembri lõpu nädalavahetus (selgub 7. 
novembril) – laiendatud töögrupi koosolek
jaan. 2009 - kondikava koos, läheb laiale 
ringile tutvumiseks-täiendamiseks
veebr. - vormistatud, läheb  volikogusse 

6. 8.-12. 10. 
2008

Küsitluse koostamine ja 
vormistamine.
Osalesid Aivi Telvik, Margit 
Kääramees, Kati Kukk, Omar 
Jõpiselg.

1) Valmis küsitlus, mille abil koguda 
arengukava koostamiseks vajaminevat 
infot.
2) Pandi küsitlused üles küla 
koduleheküljele ja jagati paberkandjal 
külaelanikele laiali

7. 12.10.-18.11 Küsitluste täitmise aeg.
Tähtajaks 3.11. laekus vähe 
vastuseid, toimusid 
meeldetuletamised ja 
küsitluste täitmise vajaduste 
selgitamised – Margit 
Kääramees.  

Laekus 28 täidetud küsitlust, kus kajastatud 
84 külaga seotud inimese arvamused. 

8. 18.-19. 11. 
2008

Küsitlustest kokkuvõtete 
tegemine - Margit Kääramees

Vastanud 28 peret, kokku 84 inimese 
vastused. Vastamata püsielanikest 4 peret. 
Suvitajatest saadi vastused neilt, kes ise 
vastasid meiliteel saadetud küsitlusele või 
keda õnnestus küsitluse toimumise ajal 
kätte saada. 

9. 30.11.2008 Töögrupi koosolek.
Osales 7 liiget: Toomas 
Vikerpuur, Kati Kukk, Omar 
Jõpiselg, Ain Koor, 
Hannelore Kääramees, Alar 
Kääramees, Margit 
Kääramees. Puudusid Madis 
Salum ja Ain Kullo. Tööd 
juhtis Aivi Telvik.

  Tutvuti küsitluse kokkuvõttega. See läks 
kokku toimiva küla tunnustega, mis said 
kirja arengukava esimesel koosolekul (22. 
märtsil) toimunud ajurünnaku käigus. 
Nendest tulemustest tuleb kokku panna 
küla visioon, mis võib olla kuni pool 
lehekülge pikk. Küsitluste kokkuvõte 
otsustati kõigile töögrupi liikmetele laiali 
saata, et saaksid kaasa mõelda. Lisaks 
visioonile on oluline otsustada 
arengueelistused 5-7 (?), ilma pingereata. 
Nendest tulenevalt koostada tegevuskava, 



kus kirjas daatumid, rahavajadused. Kaks 
esimest aastat põhjalikumalt, edaspidi 
suurusjärgud. Igal aastal saab neid 
täiendada-muuta.
Arutleti edaspidist tegevuskava, mis 
kõikide plaanide õigeaegsel jõustumisel 
võimaldaksid arengukava projekti avalikule 
arutelule panna  veebruari ja märtsis 
kinnitada 

10. 24.02.2009 Vastlapäeva koosviibimine 
Dagen Hausis. Osales 20 
külaelanikku. 

Kohalolijate arvamused küla arengus 
oluliste teemade arendamiseks, mis lisati 
olemasoleva materjali juurde

11. 18.-24.03.09 Arengukava projekt 
töögrupile arutelule. Omad 
märkused tegid: Madis 
Salum, Kati Kukk, Omar 
Jõpiselg, Hannelore ja Alar 
Kääramees, Margit 
Kääramees. Projektiga olid 
nõus ja midagi lisada ei 
soovinud Leonora 
Kääramees, Toomas 
Vikerpuur, Ain Koor. 
Ain Kullo esitas oma 
ettepanekud  2 päeva hiljem, 
27.03.

Enamus tehtud ettepanekuid puudutasid 
ülesehituslikku või sõnastuslikku poolt, 
sisulise poole osas jäid ettepanekud 
tagasihoidlikuks. Oodatavaid ettepanekuid 
arengueelistuste ja tegevuskava osas tuli 
suhteliselt vähe.

25.-26.03.09 Töögrupi märkuste ja 
ettepanekute sisseviimine 
arengukava projekti – Margit 
Kääramees, Aivi Telvik

12. 28.03.2009 Töögrupi koosolek Dagen 
Hausi külalistemajas. Osales 
7 töögrupi liiget: Alar ja 
Hannelore Kääramees, Omar 
Jõpiselg, Kati Kukk, Leonora 
Kääramees, Ain Kullo, 
Margit Kääramees. Puudusid 
Ain Koor, Toomas 
Vikerpuur. 

Toimus arengukava projekti materjalide 
põhjalik ülevaatamine, 
muudatusettepanekute arutelu, osade 
peatükkide täielik ümbertegemine. 
Koosolek kestis 6 tundi. Tehtud 
muudatused fikseeris Aivi Telvik, kes 
nendest koostas parandatud arengukava 
projekti külarahvale tutvumiseks.

Arengukava läheb külarahvale tutvumiseks 
ajavahemikul 4.04.-22.04

13. 4.-22.04 Arengukava projekt 
tutvumiseks külaelanikele nii 
paberkandjal kui internetis 
küla koduleheküljel 
www.orjaku.ee 

Külarahvas tutvus projektiga nii 
paberkandjal kui koduleheküljel. 
Tagasisidet saadi paberkandjal lugenute 
käest, kes kiitsid sisu ja ülesehituse lihtsust 
ja loogilisust ning olid tänulikud tehtud töö 
eest. 
 Tuli 1 ettepanek, mis lisati punkti 8 
„Arengueelistused ja eesmärgid“ ja punkti 
9 „Tegevuskava“ juurde. Lisaks tehti ühe 
suvemaja omaniku poolt tähelepanekuid, 
mis mahtusid juba arengukavas olevate 
teemade alla. 

14. 2. 05.2009 Külaseltsi aastakoosolek 
Kassari rahvamajas

Arengukava kiidetati heaks ühehäälselt.


