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MEMO 
KKLM Strateegia 2023-2027  
Noorte teemaline kaasamiskoosolek 
 
 
Aeg ja koht: 16.01.23, KKLM kontor, Karja 27, Haapsalu. 
Algus: 14:09 
Lõpp: 15:42 
Koosoleku läbiviija: Kai Kulbok 
Koosoleku protokollija: Kai Kulbok 
Osalejad: Mareena Metsmaa, Indrek Kivisalu, Joosep Michels, Piret Loorits, Urve 
Sarapik, Liisa Lints, Karmen Aavik, Anu Kulbok, Kertu Ilves, Pirja Laanemets, Merle 
Mäesalu, Kaja Rüütel, Kai Kulbok, Liis Moor. 
 
Kodukant Läänemaa on maakondlikul tasandil (lisaks osa Lääneranna vallast) tegutsev 
LEADER tegevusgrupp. LEADER-sekkumise üldeesmärk on maapiirkondades 
atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonna ning aktiivsete ja ühtehoidvate kohalike 
kogukondade terviklik arendamine. Spetsiifilisteks eesmärkideks on: 

• ettevõtluse arendamine, eelkõige uute tasuvate töökohtade ja/või innovaatiliste 
lahenduste kaudu; 

• kohalike kogukondade, elanike ning noorte tulevikuliidrite võimestamine; 

• teenuste kättesaadavuse parandamine, sh kogukonnateenuse arendamise kaudu; 

• keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja ringmajandust propageerivate) 
lahenduste välja töötamine ning rakendamine; 

• maaelu positiivse kuvandi säilitamine ja propageerimine, sh arukate külade 
edendamine. 

 
KKLM strateegia 2023 – 2027 noorte teemalisele kaasamiskoosolekule olid kutsutud 
noorsootöö tegijad üle piirkonna saamaks sisendit uue strateegia koostamisele. 
Põhjaliku arutelu käigus selgusid järgnevad teemad, mis noorsootöö tegijate arvates 
vajaksid suuremat tähelepanu: 

• Piirkonna noorte võrgustumine. Noorsootöö tegijate arvates vajaksid piirkonna 
noored ühiseid tegevusi, mis aitaks nende silmaringi laiendada ning tõstaks 
motivatsiooni olla aktiivne. Kas nendeks on siis osaluskohviku tüüpi üritused, 
inspiratsiooniseminarid ja -päevakud, ühised teemalaagrid, Läänemaa 
õpilasesinduste liit jmt. 

• Noorte võrgustumine Eesti-tasandil. Ühistegemised teiste piirkondadega 
motivatsiooni ja aktiivsuse tõstmise nimel, üksteiselt õppimine, õppereisid jne. 
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• Piirkonna noorsootöö tegijate võrgustumine on hetkel madalal tasemel. Tuleb 
rohkem koostööd teha, et piirkonda arendada. 

• KKLM piirkonna võrgustumise mitte-toimimise suureks põhjuseks on hajaasutus 
ja sellest tulenev halb ühistranspordiühendus. 

• Noorte töökasvatus ja -hõive. Soov korraldada õpilasmalevaid. Murekohad on 
erinevad – pole huvilisi noori või pole ettevõtteid, kes oleks huvitatud noori tööle 
võtmast. Piirkonna põhine ühismalev, nt Vormsi saarel. KKLM võiks siin olla 
vahendaja ettevõtjate ja malevakorraldajate vahel? 

• KKLM noortefond. Noortel, kellel puudub veel projektikirjutamise oskus ja 
julgus ise tegutseda oleks koht kust saaks kergemini oma ideede teostamiseks raha 
küsida ja selle läbi motivatsiooni tõsta, teotahtelisust, usku tulevikku jne. 

• Noortele täiskasvanutele (18-26 aastased) on vähe tegevusi. Peaks soodustama ka 
nende aktiivsust. 
 

 

 

Koosoleku läbiviija ja protokollija: 
    
Kai Kulbok   
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 


