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Kodukant on ära teinud suure töö, 
et selline vahva konkurss korralda-
da ja kõik need tublid inimesed üles 
leida. Kui alguses olime kogukon-
na pärli valimise idee suhtes pisut 
skeptilised, siis praegu võib kindlalt 
öelda, et tegemist on igati vajaliku 
ja õnnestunud algatusega. 

Hea meel on selle üle, et tunnus-
tatakse just perekondi ja inimesi, 
kes kannavad edasi väärtusi, mis 
on tugeva kogukonna toimimise 
aluseks: need on koostöö ja ühiste-
gemine, aktiivsus ja algatusvõime. 
Kuid sama oluline on ka leidlikkus, 
millega kõik need inimesed silma 
paistsid – leidlikkus piiratud ressurs-
sidega palju korda saata. 

Nende inimeste algatusvõime ja 
energia tundub olevat üks piiramatu 
või vähemalt taastuv ressurss. Kind-
lasti leidub kogukonda panustavaid 
tublisid peresid Eestimaa eri paigus 
veel palju. Loodetavasti esitatakse 
nemad konkursile tuleval aastal. 

Toetame ja tunnustame igati 
kohaliku tasandi kodanikualgatust, 
mis on suunatud kogukonna elukva-
liteedi tõstmisele. Tunnustamisega 
soovime näidata, et väga palju sõl-
tub ikkagi meie enda suhtumisest. 
Igal inimesel on ju alati võimalus va-
lida: kas olla kibestunud kritiseerija 
või võtta ise midagi ette olukorra 
parandamiseks. 

Ma olen väga tänulik, et mul ava-
nes võimalus kõiki neid toredaid pe-

resid kohata ja nende panuse eest 
tänada. Soovin tänada ka kõiki teisi 
tegusaid perekondi ja kogukondi 
üle Eesti. Loodame, et „Kogukon-
na pärli“ valimisest kujuneb aasta-
tepikkune vahva traditsioon, sest 
hoolivad inimesed, kes mõtlevad 
oma koduuksest kaugemale, vääri-
vad igati tunnustust.

Siim Kiisler
regionaalminister

Kodukant soovib oma tegevusega 
kanda edasi maaelu väärtusi, säili-
tada ja tugevdada kogukondi. Kogu 
meie strateegia lähtub säästliku 
arengu põhimõtetest ja terviklikust 
lähenemisest maaühiskonnale ning 
küladele. Küla väärtuseks on inime-
sed, kes oma heade mõtete ja agara 
toimetamisega kujundavad külaelu. 
Eestimaal leidub palju peresid, kes 
teevad oma kogukonna jaoks palju 
enam, kui keegi meist ette oskab 
kujutada. Meie Kodukandis oleme 
seda meelt, et ärgitame inimesi 
märkama ja riiki väärtustama ko-
danikuks olemise olulist tunnust – 
vabatahtlikku tegevust.

Tuginedes eelnevale otsustaski 
Eesti Külaliikumine Kodukant haka-
ta 2012. aastal otsima tõelisi pärleid 
perede hulgast ning tunnustama 
just neid peresid, kes koduriigi eri 
paigus panustavad vabatahtlikult 
enim kogukonnaellu.

Kohalikku ellu panustavate pe-
rede märkamine ja tunnustamine 
pole ühiskonnas seni laiema tähe-
lepanu all olnud. Kogukonna pärli 
valimine innustas meid kõiki kor-
raks järele mõtlema, kus ja milliste 
inimeste seas me elame ning milli-
ne on olnud meie enda vabatahtlik 
panus elamisväärsema kodupaiga 
loomisel. 

Liikumine Kodukant on süda-
mest tänulik, et pärlite otsimist ja 
tunnustamist toetati regionaalmi-
nistri valitsemisalast.  

Selle aasta pärlikeesse saime lük-
kida viisteist peret – viisteist säravat, 
kuid siiski erinevat pärlit üle Ees-
ti. Igal perel oli rääkida oma lugu: 
innustav, mõtlemapanev ja liigutav. 

Perede tunnustamise algatus ko-
gus head tagasisidet paljudelt pe-
rekondadelt, kogukondadelt ja ka 
avalikkuselt. Kindlasti julgustab see 
meid tegutsema ning leidma uusi 
võimalusi, et jätkata kogukonda pa-
nustavate perede tunnustamist. 

Aitäh teile!

Kaie Toobal
Eesti Külaliikumine Kodukant 

tegevjuht

Külli Vollmer
Eesti Külaliikumine Kodukant 

külakultuuri valdkonna juht

Õilsa eesmärgiga algatus

Vajalik tunnustus 
peredele ja kogukondadele



Tänu Lea ja Heikki eestvedamisele 
sai renoveeritud 19. sajandi keskpai-
gast pärit Nissi leerimaja, mis pa-
randas Riisipere aleviku ilmet ning 
on ühtlasi üks kaunimaid koguduse-
maju Eestis. Õdusas ja külalislahkes 
kogudusemajas saavad lisaks kogu-
duse tegemistele sooja vastuvõtu 
osaliseks kõik soovijad. 

Läbi EELK Nissi Maarja kogudu-
se on perekond Ylönen olnud heaks 
koostööpartneriks Nissi Valla Noor-
tekeskusele, MTÜ Lehetu Külaseltsi-
le, MTÜ Nissi Perekeskusele ja Nissi 
vallavalitsusele. Koos on korralda-
tud lastele alevilaager, panustatud 
kohalike noorte töökasvatusse ja 
puhta elukeskkonna loomisse, olles 
iga-aastane partner Nissi valla õpi-
lasmalevale. Lea ja Heikki märkavad 
abivajajaid ning peavad oluliseks, et 
kõik vallaelanikud tunneksid ennast 
täisväärtuslike kogukonna- ja ühis-
konnaliikmetena. 2010. aastast on 
kogudus koostöös Nissi vallavalitsu-
sega kutsunud jõulude eel leerimaj-
ja kõiki vallaelanikke, et üheskoos 
meeldivalt aega veeta ja jõulusuppi 
süüa. 

Juba mitu aastat on Lea ja Heikki 
pööranud tähelepanu ka paljulapse-
listele peredele Lehetu külas, tuues 
Lehetu külakeskusesse toiduabi. 
Samuti on nad kaasa löönud erine-
vates vanemlust toetavates projek-
tides ning võimaldanud kasutada 
hubast kogudusemaja mitmesugus-
te sündmuste läbiviimiseks. Ära-
märkimist väärib ka Nissi Perekes-
kusega koos korraldatud paarisuhte 

koolitus, mis oli mõeldud harmooni-
lisema pereelu tagamiseks Nissi val-
las elavatele peredele.

Perekond Niimann pälvis tunnus-
tuse tänu aktiivsele panustamisele 
kohalikku kultuuriellu. Pereema Me-
rike vedas aastatel 1995-2012 MTÜ 
Kassari Haridusseltsi, edendades 
läbi selle kohalikku kultuurielu ja 
ühistegemisi siiralt ning omakasu-
püüdmatult. 

Nende aastate sisse on jäänud 
palju kohalikule kogukonnale olulisi 
tegevusi, ettevõtmisi ja muid alga-
tusi, mida on tehtud vabatahtliku 
tööna ja teisi kaasa lööma motivee-
rides. Muuhulgas on kaasa aidatud 
Kassari rahvamaja renoveerimise 
korraldamisele ning Lepa Anna 
Sukasääre alafondi loomisele Ees-
ti Rahvuskultuurifondi juurde, et 
toetada kohalike noorte hariduse 
omandamist. Ühiselt on koostatud 
kohalikku väljaannet „Kassarimaa“, 

kogutud rahvapärimusi ja mälestu-
si elust Kassaris, kaasates nii koha-
likke lapsi kui täiskasvanuid, samuti 
korraldatud kohaliku näitetrupi te-
gevust, organiseeritud näitusi, an-
tud välja raamatuid, peetud külatal-
guid jpm. 

Kõik talgusupid ja pirukad ühis-
tegevuste juurde on olnud pereisa 
Tõnise valmistatud. Merikese ja Tõ-
nise Kassariremli talu oli üks esimesi 
mahetalusid Kassaris, kus kasvata-
takse maasikaid. Tänaseks on ena-
mus Kassari saarest ökoloogiliselt 
puhta toodanguga.

Lea ja Heikki Ylöneni perekond Nissi vallast
Merike ja Tõnis Niimanni perekond 
Käina vallast Kassari külast

Harjumaa Hiiumaa

Lea ja Heikki:
”Mida kauem oleme Nissis 
elanud, seda rohkem oleme 
õppinud hindama kohalikku 
kultuuri ja siinseid inimesi. 
Piirkonnal on suur potentsiaal 
jätkuvaks arenguks. See on ka 
samas suur väljakutse kõigile 
Nissi vallas elavatele inimes-
tele. Selle kogukonna jaoks on 
rõõm tööd teha. Palju asju te-
hakse ühiselt.

Vaid üheskoos tegutsedes 
võib midagi ära teha meid 
ümbritseva elukeskkonna ja 
inimeste elu parandamiseks. 
Üheskoos toimetades ja oma-
vahel suheldes on võimalik 
avastada nii iseendas ja ka 
teistes inimestes peituvad 
väärtused. Igas inimeses on 
mingi oskus või omadus,  mida 
kasutada ühistes huvides.“

Merike ja Tõnis:
„Ärge andke alla! Kui lõpeb elu 
maal, lõpeb Eesti Vabariik!“



Vilve ja Kalev Niine perekond päl-
vis tunnustuse tänu loodushoidliku 
eluviisi edendamisele ning maaelu 
tutvustamisele, kaasates nii  kogu-
konda kui valla ja kaugema kandi 
rahvast. 

Perekond Niine toimetab Atsala-
ma külas Tagavälja talus alates 1986. 
aastast, peres on üles kasvanud neli 
last. Tagavälja talus väärtustatakse 
peresuhteid, erinevate põlvkonda-
de vahelist sidet, loodushoidlikku ja 
maalähedast mõtteviisi. Talu töödes 
ja tegemistes lööb innukalt kaasa 
pere mitu põlvkonda, kes jätkavad 
esivanemate traditsioone ning on 
võtnud oma missiooniks tutvustada 
ajaloolist pärimust ka teistele. 

Talus toodetakse keemiavaba 
toitu, mis jõuab erinevatel laatadel 
nii virulasteni kui kaugemale ning 
seda on võimalik osta ka Jõhvist 
Mahejaama poest. Huvilistele korral-
datakse rahvakultuuri tutvustavaid 
üritusi ja rahvakalendri tähtpäevade 
tähistamist, näidatakse põllu hari-
mist ja vilja teekonda põllult kuni 
leiva küpsetamiseni. Tee Tagavälja 
tallu on leidnud nii Mäetaguse valla 
lasteaia ja kooli lapsed kui ka pal-
jude teiste Virumaa lasteaedade ja 
koolide lapsed.

Vilve ja Kalev Niine perekond Mäetaguse vallast 
Atsalama külast Tagavälja talust 

Ida-Virumaa

Katrin Kaalepi perekond pälvis tun-
nustuse tänu aktiivsele panustami-
sele kogukonna ellu. Katrini peres 
kasvab kolm last, kellest kaks on 
puudega. Vaatamata sellele jagub 
Katrinil koos elukaaslasega aega ja 
energiat lüüa kaasa MTÜ Juula Küla 
Heaks tegemistes, aktiivselt aitab 
ka Katrini isa.  

Katrin on koos perega tugev 
ideede genereerija ning külaseltsi 
eestvedamisel on rajatud uus küla-
maja, pandud käima naabrivalve ja 
pakutakse mitmeid kogukonnatee-
nuseid. Külamajast plaanitakse ku-
jundada rohelise mõtteviisi keskus 
ja hakata seal muuhulgas ka kesk-
konnaharidust pakkuma. Katrini 

eestvõttel valiti Juula külale konkur-
si korras tunnuslause „Jõgevamaa 
jõhvikas“. Loomaarsti ametit pidav 
Katrin jõuab kõige selle kõrvalt te-
geleda veel ka ettevõtlusega.

Katrin Kaalepi pere Tabivere vallast Juula külast

Jõgevamaa

Katrin:
““Rohujuure-tasandil“ tegut-
sevate inimeste tunnustamine 
on uudne, kuid igati tervitatav. 
Tore, kui heal tahtel tuginevat 
tegevust märgatakse – see in-
nustab ja annab juurde emot-
sionaalset energiat, mis on 
vabatahtliku tegevuse hinda-
matu kapital.“

Vilve ja Kalev:
„Peame maal elamist ainuõi-
geks, kuna siin saab ainult tänu 
oma tegevusele kindlustada 
pere naturaalse toidu ja muu 
hädavajalikuga. Samuti tunne-
tad siin elades ennast osake-
sena loodusest ja on võima-
lik otsene kokkupuude kõige 
elavaga, mis meid ümbritseb. 
Maaelu edendamiseks peaks 
meie arust rohkem väärtusta-
ma vaimseid ja hingelisi väär-
tusi, mitte ainult elu materiaal-
set külge.“



Hele ja Sven Aluste perekond pälvis 
tunnustuse tänu hoolivale panusta-
misele kogukonda ning loodussõb-
raliku elulaadi edendamisele. 

Perekond, kus kasvab neli last, 
kolis mitme aasta eest Tallinnast 
maale ning alustas vana talukoha 
baasil oma kodu ja koolituskeskuse 
rajamist. Pere tegeleb loodusehitu-
se ja hobuste ning ratsutamisteraa-
piaga, nende loodud MTÜ Equilibre 
on kaasanud tegevustesse huvilisi 
nii lähedalt kui kaugelt. 

Hele ja Sveni pere on oma küla-
kogukonna ja piirkonna heaks väga 
palju teinud, muuhulgas on nad ol-
nud seotud Vodja kooli ja Esna mõi-
sa tegemistega, samuti Paide kogu-
konnakeskusega. Pereisa Sven on 
üks savi- ja põhumajade ehitamise 
eestvedajaid Eestis, kõik talu hoo-
ned on ehitatud talgukorras tema 

enda eestvedamisel. Pere on löö-
nud kaasa ka Eesti Ökokogukonda-
de Ühenduses.

Hele ja Sven Aluste perekond 
Roosna-Alliku vallast Koordi külast

Järvamaa

Lea ja Urmas Lai perekond pälvis 
tunnustuse tänu aktiivsele külaelu 
edendamisele ja oskuslikule kogu-
konna kaasamisele. Lea ja Urmas 
koos kahe tütrega on andnud külale 
ühise hingamise. 

Pereema Lea on olnud Piirsalu kü-
lavanem juba aastaid ning tänu tema 
initsiatiivile ja tohutule tööpanusele 
on Piirsalu küla arenenud. Ühiselt on 
kirjutatud mitmeid projekte, mis on 
aidanud remontida rahvamaja, kor-
rastada parki ning sisustada laste 
vaba aega. Perekond Lai on alati löö-
nud kõikides üritustes kaasa ja näi-
danud eeskuju ning osanud kaasata 
ühistegevustesse teisi külaelanikke. 

Abikaasa Urmas on alatise kü-
latalgutel osalejana hea transpordi 
küsimuste lahendaja ning asenda-
matu “saemees” pargi korrastami-
sel. Tütred Liina ja Maarja on küla 
tegemistes ja talgutel samuti aktiiv-
selt kaasa löönud ning innustanud 
oma eeskujuga teisi külanoori. 

Lea ja Urmas Lai perekond Risti vallast Piirsalust

Läänemaa

Hele ja Sven:
„Teha tuleb seda, mida süda-
mest teha tahad. See tähendab 
endasse vaatamist ja oma tõe 
tunnetamist ning järgimist. Kui 
tahad, et midagi muutuks, siis 
ole ise see muutus. Asi on seda 
väärt, et julgeda riskida. Samuti 
tasub usaldada protsessi ja tun-
da rõõmu olemasoleva üle, mitte 
pahandada puuduoleva pärast. 
Ja peamine on mõista seda, 
kui võimas on inimene nii luues 
kui hävitades ning võtta vastu-
tus oma tegude eest. Sest kõik, 
mida teeme, teeme endale.“

Lea ja Urmas:
„Kogukond on meie jaoks kü-
larahvas ja külaseltsi liikmed 
ning kaugemal elavad, kuid 
siit juurtega pärit inimesed, 
kes tunnevad, et nende süda 
kuulub siia külla. Samuti on 
meie külal palju sõpru, kes ka 
kogukonda kuuluvad. Need 
inimesed peavad meile pöialt 
ja tulevad appi kui vaja.

Kogukonna pärli valimine 
oli suur üllatus, oluline ja vaja-
lik tunnustus, mis kinnitab, et 
valitud tee on õige ning seda 
on oluline jätkata. Tunnus-
tus tekitab ootusi, et riik võ-
tab maaelanikke tulevikus kui 
koostööpartnereid, kellega 
arutatakse eelnevalt pikaajali-
si plaane ning seejärel asutak-
se neid ellu viima.“

Tütred Liina ja Maarja:
„Kogukonnas tegutsedes tun-
takse üksteist ja see on väga 
oluline. Saab arendada natu-
raalmajandust – mõneski ko-
has on käibele võetud oma 
raha. Meil ei ole küll raha väl-
ja mõeldud, kuid ikka toimib 
vastastikune abi.“



Zinaida ja Vladislav Režnitšenko 
perekond pälvis tunnustuse tänu 
aktiivsele kultuurilisele tegevusele 
ning eesti ja mitte-eestlaste kogu-
kondade suhtluse hoogustamisele 
kohalikul tasandil. 

Perekond Režnitšenko on mär-
gatavalt elavdanud nii Tapa valla 
kui laiemalt kogu Eesti elanikkonna 
kultuurielu. Ema, isa ja perepoeg 
on organiseerinud MTÜ Koit tege-
vust, samuti laulukoori “Žuravuška” 
ja maakondliku Ukraina pühapäe-
vakooli tööd. Nad on korraldanud 
tasuta eesti keele kursuseid muu-
lastele, teiste rahvuste traditsioone 
ja kombeid tutvustavaid käsitöö-
näituseid, vastlapäeva “Maslenitša” 
slaavi kommete järgi, organiseeri-
vad ühiseid üritusi ja väljasõite val-
la lastele, kontserte, salongiõhtuid 
jpm. Selle aasta märtsis avas nende 
eestvedamisel uksed Ukraina kul-
tuurikeskus.

Erinevate projektide elluviimisel 
on nad heaks koostööpartneriks ka 
omavalitsusele. Tänavu on neil käsil 
samuti ukraina keelt ja kultuuri ning 
traditsioonilisi tegevusi tutvustav 
projekt “Ukraina kultuuripäevad 
Lääne-Virumaal”, mille raames esit-
letakse maakonna kultuurimajades 
tasuta käsitöönäitust, fotonäitust 
ukraina tavade ja kommetega ning 
korraldatakse taidlejate esinemisi.

Zinaida ja Vladislav Režnitšenko 
perekond Tapa vallast

Lääne-Virumaa

Reet Pettai perekond pälvis tunnus-
tuse tänu koos tegutsemisele ning 
loodushoidliku mõtte- ja eluviisi 
edendamisele. Reedal on neli last: 
tütar ning kolm poega. Pere tege-
mistes löövad kaasa ka Reeda isa 
ning vend peredega, samuti lapsed 
oma peredega. 

Reet korraldab koos tütrega Sü-
vahavva Loodustalu tööd, mis on 
keskendunud ravimtaimede kasva-
tamisele ja müügile. Koos naabrite-
ga on korraldatud aastaid taime- ja 
käsitööpäevi, osaletud kõigil Teeme 
Ära talgupäevadel ning korraldatud 
muid kohalikke sündmusi.  Kogu-
konna koostöös asutati varasema 
külaseltsingu asemele selle kandi 
külade selts MTÜ Ürgoru Arenda-
mise Selts. Reeda pere ja külarahva 
koostöös toimib Süvahavva villa-

vabrik-muuseum koos kohaliku kä-
sitöö poega “Villakalli Puut”.

Reet Pettai perekond 
Veriora vallast Süvahavva külast

Põlvamaa

Zinaida ja Vladislav:
„Oleme praktiliselt kogu elu 
elanud nii, et peaeesmärgiks 
on sihipärane töö teiste hüvan-
guks. Panustame oma tege-
vusega ühiskonda seetõttu, et 
muuta ühiskonda paremaks ja 
aktiivsemaks. Kogukonna pär-
li tunnustus motiveerib meid 
veelgi rohkem tegutsema.

Eesti elu edendamine sõl-
tub meie kõigi aktiivsest tegut-
semisest kultuuris, hariduses, 
poliitikas jm. Mida aktiivsemad 
ise oleme, seda organiseeri-
tum on meie ühiskond, tänu 
millele saavutame ka edu.“

Reet:
„Trööstitu on vaadata, kuidas 
hooned lagunevad ja niidud 
võsastuvad. Et seda muuta, 
ei ole üksi jõudu ja võimalust. 
Üheskoos on jõudu ja teadmisi 
rohkem. Soe tunne on vaadata 
tehtut ja näidata elu võimalik-
kust maal.

Soovin oma kogukonna liik-
metele ja teistele aktiivsetele 
inimestele julget pealehakka-
mist. Me ise saame paljus muuta 
oma ümbrust, oma elu sisutihe-
damaks. Eelkõige siiski tervist 
ja usku kordaminekutes.“



Kadri-Aija ja Vahur Viigi perekond 
pälvis tunnustuse tänu kogukonna 
hoolivale ja oskuslikule juhtimisele, 
loodushoidliku eluviisi edendami-
sele ning pärandkultuuri väärtusta-
misele. Pere, kus sirgunud neli last, 
oli Lähkma-Saunametsa külaseltsi 
loomise üks peamisi algatajaid ning 
külakeskuse rajamise eestvedajaid 
RMK endisesse metskonnamajja. 

Vahur ja Kadri-Aija töötasid koos 
paljude teiste külaelanikega aastaid 
kohalikus Kilingi metskonnas, mis 
oli olnud külakeskuseks juba tsaa-
riajast peale. Seoses RMK reformi-
dega 2008. aastal see kaotati ning 
metskonna maja jäi tühjaks, suurte 
metsade keskel elavad inimesed 
kohtusid aga üha harvemini. Pere-
kond Viik oli peamine initsiaator, 
et taotleda metskonna hoone Sur-
ju vallale külaseltsi tarbeks. Sellest 
ajast peale on seltsis läbi viidud eri-
nevaid projekte, suurim nendest oli 
maja renoveerimine. 

Perekond Viik on suutnud luua 
külaseltsis positiivse ja vaba õhkkon-
na, kuhu tahetakse tulla sõltumata 
vanusest – koos tegutsevad nii noo-
red kui eakamad. Pere on kogukonna 
juhtimise tööd teinud vabatahtlikult, 
tänu erialasele tööle metsanduse 
valdkonnas on loodushoidlik eluviis 
neile südamelähedane. Külaseltsis 
pööratakse palju tähelepanu pä-
rand- ja pärimuskultuurile. Viikide 
pere on aktiivse ellusuhtumisega ja 
spordilembene, kaasates kogukonna 
ühistesse tegemistesse ka lapsi.

Kadri-Aĳ a ja Vahur Viigi perekond 
Surju vallast Lähkma külast

Pärnumaa

Urve ja Valter Uusbergi perekond 
pälvis tunnustuse tänu pikaajalisele 
panustamisele kogukonna kultuuri-
ellu ning noorte innustamisele tege-
lema teatri ja muusikaga. 

Uusbergide peres on üles kasva-
nud kolm last, kes on kõik sarnaselt 
oma vanematele aktiivsed ühiskon-
naliikmed. 

Pereema Urve on Rapla Usal-
dustelefoni algataja, Riinimanda 
kooride looja, psühholoog ja muu-
sikaõpetaja, pereisa Valter on aas-
taid vedanud Rapla teatrielu.  

Pere tegevus on Raplas olnud 
tuntav ja teatud aastakümneid ning 
väikese kogukonna jaoks hindama-
tu. Uusbergide juhendatud laulu-
koorides on suureks kasvanud põlv-
konnajagu muusikat armastavaid ja 
musitseerivaid noori.

Urve ja Valter Uusbergi perekond Rapla vallast

Raplamaa

Kadri-Aija ja Vahur:
„Tuleb ise uskuda, mida teete. 
Kui teha südamega, siis läheb 
kõik hästi. Vahest võib-ikka 
tekkida väsimust ja tüdimust, 
kuid mõelge, kas ilma naab-
riteta, külata, kogukonnata 
oleks üksikul saarel parem.“

Tütar Kaia-Liisa:
„Maal on palju vabam õhkkond. 
Ühiste eesmärkide nimel tegut-
semine on lihtsam, sest maal on 
kergem leida seda neutraalset 
pinda, kus kõik oleksid võrdsed – 
et vastu võtta otsuseid, mis 
mõjutavad kõiki ümbritsevaid, 
mitte ainult ühte konkreetset 
perekonda. Hea, kui on olemas 
selline koht, kuhu kogukond 
saab kokku tulla ja millesse on 
terve kogukond panustanud. 
Sellise koha olemasolu ühen-
dab rohkem, sest kõik on tei-
nud midagi, et see koht oleks 
ilus ja seal oleks hea.“

Urve ja Valter:
„Väikelinna kogukond ei ole 
ühtne tervik. Kohavaim väljen-
dub erinevate erksate gruppide 
tegevustes erinevalt. Need gru-
pid ei pruugi omavahel kokku-
gi saada, aga mõnus on koge-
da, et ollakse laetud sarnasest 
energiast – kohaga püsivalt 
seotud inimeste usalduslikust ja 
vastastikku inspireerivast rõõ-
must tegutseda ühisel väljal. 

Kogukondlikkus väljendub 
puhtal kujul vaid mittetulun-
dussektoris, kus ei ole kohta 
käsusuhetel nagu võimusekto-
ris ja kasumisuhetel nagu ette-
võtlussektoris. Kogukonnas on 
rõõmusuhted.“



Tiina ja Rein Oleski perekond pälvis 
tunnustuse tänu aktiivsele eluhoia-
kule ning külarahva kaasamisele 
kogukonna ühistesse tegemistesse. 
Tiina ja Rein ning nende kolm last 
on olnud külaseltsi asutajad ning 
põhilised ideede algatajad ja üritus-
te korraldajad.  

Oleskite pere on alati tegus, 
abivalmis ja leidlik takistuste üle-
tamisel, nad on humoorikad, elu-
rõõmsad ja vahetu suhtlemisega, 
innustades kõiki ühiselt tegutsema, 
hoidmata kokku oma aega ja vahen-
deid. Tugevad peresidemed soo-
dustavad ka külas eri põlvkondade 
ühistegemisi. 

Oleskite algatusel on saanud tra-
ditsiooniks palju sportlikke üritusi: 
talvine spordipäev, suusamatk vaba-

riigi aastapäeval, kevadine jalgrat-
tamatk, jooks ümber Tuhkana järve, 
triatlon, petanqi etapid, lauatenni-
se- ja koroonaturniirid. Tänu ühis-
tele tegemistele on küla muutunud 
ühtehoidvaks ning atraktiivseks ka 
nooremale põlvkonnale.

Tiina ja Rein Oleski perekond 
Leisi vallast Metsküla külast

Saaremaa

Kristina ja Tarmo Ruderi perekond 
pälvis kogukonna toe ja tunnustuse 
tänu aktiivsele panustamisele küla 
ja valla ellu. Positiivse eluhoiakuga 
Ruderi peres kasvab neli last – kolm 
tütart ja poeg. Pere kolis linnast 
Tilga külla elama veidi vähem kui 
kümne aasta eest. 

Ruderite eestvedamisel said al-
guse mitmed ühisüritused nii kü-
larahvale kui kogu valla inimeste-
le. Nii toimus tänavu juba viiendat 
aastat lastekaitsepäeva üritus Koo-
paaru Keksukas, mis on oodatud 
sündmus kogu Rõngu valla laste 
seas. Pere initsiatiivil peetakse Til-
ga küla vastlapäeva, jaanipäeva, 
külapäeva, samuti korraldatakse 
koolitusi ning õpitubasid. Enamik 
õpitubasid propageerib säästvat ja 
loodushoidlikku eluviis, nt puitmaja 
renoveerimine looduslike vahendi-
tega jms. 

Koos kogukonnaga on seatud 
korda Sika kalmistu ning ehitatud 
Tilga külale oma seltsimaja, mis 
valmis käesoleva aasta alguses. 
Perekond Ruderi eestvedamisel 
toimunud ühisüritused on palju 
mõjutanud kogukonna arengut ja 
koostööd. Kõik ühisüritused on toi-
munud Ruderi pere koduhoovis või 
nende talu maadel. Pereema Kris-
tina on ka aktiivne külavanem ning 
Rõngu valla volikogu liige.

Kristina ja Tarmo Ruderi perekond 
Rõngu vallast Tilga külast Koopaaru talust

Tartumaa

Tiina ja Rein:
„Kui mina olen õnnelik, on minu 
naaber õnnelik, kui minu naaber 
on õnnelik, on tema naaber õn-
nelik ja nii ka kogu kogukond. 
Tee ja tunne sellest rõõmu, tee 
südamega ja jaga seda teiste-
ga. Inimesed saavad aru, mis 
tuleb südamest ja mida tehakse 
tegemise pärast.“

Kristina ja Tarmo:
„Miks me seda teeme? Teeme 
sellepärast, et muuta elukesk-
kond säravaks ja rõõmsaks ning 
et ümbruskonna elanikud jääksid 
maale ja et mõnigi veel juurde 
koliks. Me oleme siis õnnelikud, 
kui meid ümbritsevad õnnelikud 
inimesed. Täpselt nii ongi. 

Maal on inimesed avatumad, 
nõus üksteist abistama ka sõna-
deta. Inimesed maal on väärtus 
omaette – nad on vundament 
kogu Eestimaale oma oskuste, 
põhimõtete ja tegevuste osas.

Me täname oma toredaid, 
aktiivseid ja positiivseid kogu-
konnaliikmeid, kes väärtustavad 
oma kodu ja Eestimaad. Koos-
töö, heasoovlikkus ja loomulikult 
usk positiivsusesse on edasiviiv 
jõud. Meie kogukonnas on hea 
elada, siin on head inimesed.“



Pille ja Indrek Valneri perekond päl-
vis tunnustuse tänu panustamisele 
kogukonda ning koostöö hoogus-
tamisele maakonna külade vahel. 
Taagepera küla, kus Pille ja Indek 
Valner koos oma kahe tütrega ela-
vad, on üks aktiivsemaid maakonnas.  

Perekond Valnerit võib pidada 
igati selle kogukonna hingeks, sest 
nad on käimalükkajaks paljudele 
vahvatele ettevõtmistele. Pereisa 
Indrek kuulub külaseltsi juhatusse, 
on aktiivne jahimees ja Valgamaa 
Kodukandi Ühenduse juhatuse liige, 
kus oma kindla sõna ja teoga aitab 
koostööd arendada kogu maakon-
na külade vahel. Pereema Pille töö-
tab raamatupidajana, tema kätte on 
usaldatud ka külaseltsi arvepidami-
ne ja projektitaotluste kokkupanek. 

Tütred on kooli ja töö kõrvalt leidnud 
samuti aega nii kaasalöömiseks kui 
noorteprojektide algatamiseks. 

Perekond Valner hoiab üksteist, 
oma kodu, oma küla ning teeb kõik 
selleks, et elu väikeses maakohas 
oleks elamisväärne ja huvitav.

Pille ja Indrek Valneri perekond 
Helme vallast Taagepera külast

Valgamaa

Urve ja Romeo Mukki perekond 
pälvis tunnustuse tänu aktiivsele 
eluhoiakule ning külarahva kaasa-
misele kogukonna ühistesse tege-
mistesse. Perekond Mukk on aastaid 
olnud külaliikumise eestvedajaks 
ning paljude innustajaks. 

Urve ja Romeo koos tütre ja po-
jaga on olnud 1998. aastal loodud 
Kuhjavere külaseltsi asutajad ning 
eestvedajad. Tänu ühiselt kirjutatud 
projektidele on kogukond rajanud 
külamaja ja külaplatsi, püstitanud 
külakiige ning üles pannud talude 
sildid, Parika rappa ehitati laudtee 
jpm. Kõige selle juures lähtutakse 
loodushoidlikust mõtteviisist. 

Pikaaegseks traditsiooniks on 
kujunenud Kuhjavere külateatrite 
päevad, mille korraldamisest võtab 
osa kogu perekond. Sel aastal pee-
takse augustis külateatrite päevi 
juba kaheksandat korda – eelmisel 
aastal võttis neist osa 16 truppi, tä-
navu on registreerunud 21 truppi. 
Kuhjavere külas elab ligi 70 inimest, 
ent teatripäevade ajal on külasta-
jaid koos esinejatega umbes 700.

Kuhjaveres tegutseb igapäeva-
selt 5-6 aktiivset peret, suuremate 
ettevõtmiste korral leidub kaasalöö-
jaid ja abistajaid rohkem. Eelmisel 
aastal loodi sõprussidemed Saksa-
maalt Häverni külaga, mille esinda-
jaid enda juures võõrustati, nüüd on 
plaanis minna sõprade juurde koge-
musi hankima. Koolitused, infopäe-
vad ja projektitöö toimub pidevalt 
ning kõiges on eestvedajateks küla-
vanem Romeo koos abikaasa Urve 
ja lastega.

Urve ja Romeo Mukki perekond 
Suure-Jaani vallast Kuhjavere külast

Viljandimaa

Tütred Merle ja Viivika:
„Minu kogukond on väike, aga 
vaga vesi, sügav põhi… Ehk tei-
sisõnu väärtustavad meie kogu-
konnas inimesed üha enam ja 
enam külaelu edendamist. Ja 
rõõm on sellest, et noored muu-
tuvad ikka aktiivsemaks.

Elu maal on tore, kui ise olla 
aktiivne ja tunda rõõmu lihtsa-
test asjadest.“

Urve ja Romeo:
„Kogukond on ühiste väärtus-
hinnangute, sarnase mõttelaadi 
ja koostöötahtega inimeste ko-
gum, kes vastavalt vajadustele 
ja soovidele panustab paikkon-
na arendamisse. 

Meil on algusest peale olnud 
kogu pere ühine asi, mida Kuhja-
veres tehakse. Oleme tihti sead-
nud esikohale kogukonna ja alles 
siis pere eraasjad.“

Tütar Lagle ja poeg Lauri:
„Kogukonna heaks töötamine 
on suur eneseteostamise või-
malus, teist nii mitmetahulist 
töövaldkonda ilmselt ei leia. Ak-
tiivse panustajana pead olema 
ühtaegu psühholoog, fi nants-
juht, avalik esineja, klienditee-
nindaja, suhtekorraldaja, kirja-
nik, sekretär, eestvedaja, ta-
ganttõukaja, lasteaiakasvataja, 
kokatädi, õppealajuhataja... ja 
veel umbes 20 ameti esindaja. 
Vot nii palju on eneseteostamis-
võimalusi.“



Kadi ja Hendrik Noore perekond päl-
vis tunnustuse kogukonna eestve-
damise ning jätkusuutliku elulaadiga 
seotud tegemiste tõttu Sänna Kul-
tuurimõisas. Kadi ja Hendriku peres 
kasvab kolm last: kaks poega ja tütar. 

Pärast linnast Sänna kolimist on 
Kadi ja Hendrik kolme aastaga käima 
lükanud palju põnevaid projekte, et 
aidata renoveerida Sänna puitmõisat 
ning kujundada sellest inspireeriv ko-
gukonnakeskus. Sänna Kultuurimõi-
sast on saanud nii külas ja kogukonnas, 
kui vallas ja maakonnas armastatud 
paik, mis tuntud kaugemalgi. 

Sännas toimub palju huvitavaid 
sündmusi, muuhulgas on avatud Tae-
varada, töötab Velokuur, korralda-
takse noortelaagreid, permakultuuri 
kursusi, pidevalt toimuvad fi lmiõh-
tud, tantsutoad ning kultuuriprojek-
tide kõrval ka mitmed enesearengut 

toetavad tegevused jpm. Praeguseks 
on avatud Sänna Kultuurimõisas mit-
mekülgne teenuskeskus ning jätka-
takse mõisa ümber loodussäästlikku 
eluviisi viljeleva ökokogukonna ja ko-
gukonnakeskuse rajamist. 

Sännas elab pidevalt vabatahtlik-
ke, kes panustavad kultuurimõisa te-
gemistesse. Tänu Kadi ja Hendriku in-
nustavale eeskujule on Sänna kolinud 
uusi inimesi. Sänna Kultuurimõisast 
on saanud hea koostööpartner Eesti 
Ökokogukondade Ühendusele ning 
selle liikmetele üle Eesti.

Kadi ja Hendrik Noore perekond 
Rõuge vallast Sänna külast

Võrumaa

Konkursi eesmärgiks on tunnustada 
kogukonna arengusse panustavaid 
peresid üle Eesti. Eesti Külaliikumi-
se Kodukant algatusel ellu kutsutud 
konkurss toimus 2012. aastal esi-
mest korda. Konkursile esitati kokku 
125 kandidaati, kelle seast tunnustati 
igas maakonnas ühte perekonda.

Kandidaate said esitada kõik 
inimesed ja organisatsioonid ning 
tunnustust väärivate kandidaatide 
sekka sobisid nii noored pered kui 
eakamad, nii ammu maal elavad kui 
hiljuti linnast maale kolinud perekon-
nad. Peamine, et kõigi nende initsia-
tiiv ja pealehakkamine, head mõtted 
ja koostöösoov on nakatanud ko-
gukonda ühiselt asju ette võtma ja 
koosolemisest rõõmu tundma. 

Konkursi „Kogukonna pärl 2012“ 
tunnusmeene autor on Rõuge sepp 
Peeter Reemann. Sepise idee on 
inspireeritud Pärlijõega seotud le-
gendist Võrumaal. Rahvasuu teab 
rääkida, et Pärlijõest on varasematel 
aegadel käidud jõekarpe korjamas, 
sest nende seest võis leida päris 
tõelisi pärleid. Tõelisi pärleid võib 
leida ka perede seast kõikjalt üle 
Eesti. Just selleks, et Eestimaa eri 
paigus kogukonnaellu panustavaid 
perekondi üles leida ja tunnustada, 

otsustas Külaliikumine Kodukant 
selle konkursi ellu kutsuda. 

Tiitliga „Kogukonna pärl 2012“ 
tunnustati igas maakonnas ühte pe-
rekonda – kokku 15 peret üle Eesti. 
Projekti „Kogukonna pärl“ elluvii-
mist toetati regionaalministri valit-
semisalast.

Konkurss „Kogukonna pärl 2012“

Kogukonna pärl on perekond, 
kes siirast soovist ja vabast 

tahtest on ühiselt panustanud 
kogukonna arengusse ja õla-
tunde tugevdamisse, toonud 
kohalikku ellu ja tegemistes-
se rõõmu, innustanud uusi 

ettevõtmisi ning edendanud 
loodushoidlikku mõtteviisi ja 

tervet eluhoiakut.

Kadi ja Hendrik:
„Kogukond kannab erinevaid 
väärtusi ja koosneb eripalgelis-
test inimestest. Kogukond on 
inimesed, kes meid igapäevaselt 
ümbritsevad ja peegeldavad.“



Konkurss „Kogukonna pärl 2012“

Lähem info konkursi kohta ning pikemad jutuajamised tunnustatud 
peredega veebis aadressil www.kylaelu.ee

Trükise koostas MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant
www.kodukant.ee

REGIONAALMINISTRI
VALITSEMISALA




