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KKLM LIIKMETE KÜSITLUSE KOKKUVÕTE 
 
Ajavahemik: 23.-30.jaanuar 2023 
Vastanuid: 36           
 
 
 
Mis motiveerib sind olema KKLM liige? 

 80,6% (29) Osaleda KKLM korraldatavatel koolitustel, õppereisidel jmt 
 75% (27) Olla KKLM võrgustiku liige 
 66,7% (24) Võimalus aktiivselt kaasa rääkida strateegia kujundamisel ja 

meetmete rakendamisel        
 66,7% (24) Saada KKLM poolt edastatavat infot (uudiskirjad, otsepostitus 

jmt) 
 5,6% (2) Olla valitud KKLM juhatusse  

          
Kommentaarid: 
*Enne, kui juhatuse liikmeks sain, oli motivatsiooniks, et sain KKLMi kaudu infot ja 
võimaluse osaleda mingitel õppereisidel (mida ma aga kahjuks ei kasutanud). Olles 
juhatuse liige, püüan osaleda mingitel õppereisidel, tutvuda teiste Eesti analoogsete 
liikumistega. 
*Oluline on kuuluvustunne, informeeritus, arenguga kaasaskäimine, ühistegevus, 
moraalne tugi 
*Kahjuks ei ole saanud viimase aja reisidel osaleda, kuna ajad satuvad täpselt minu 
töögraafikule 
*Saada infot parimatest praktikatest ja õppida kuidas maaelu paremaks muuta 
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Palun hinda, kui rahul oled Kodukant Läänemaa seniste liikmetele suunatud 
tegevustega. 
Skaalal 5-1 keskmine  4,39  
 

  
 
 
Kommentaarid: 
*Tavaliikmena on mulle erinevaid võimalusi pakutud, pigem ei ole ise aega leidnud 
osalemiseks. 
*tegevmeeskond on kompetentne ja tubli, juhatus annab väga asjalikke suuniseid. 
*Tööd tehakse pühendunult. Ärge ära väsige! 
*Rahulolematust tekitab vaid see, et koosoleku toimuvad päevasel ajal ning 
kellaajast kellaajani tööl käival inimesel on keeruline neil osaleda. 
*Olen rahul, teete head tööd 
*Kõige olulisem on tunne, et saad alati oma keerulistele küsimustele vastuse või 
nõuande 
*Tunnen, et olen kaasatud ja hästi informeeritud.   
 
 
Palun hinda, kui rahul oled Kodukant Läänemaa tegevustega LEADER meetme 
ja muu koostöö rakendamisel. 
 
Skaalal 5-1 keskmine 4,36 
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Kommentaarid: 
*Ei ole millegi üle viriseda. Kui ise ei tee, siis mis õigusega ma teiste kallal näägutan, 
ma eeldan alati, et inimesed teevad oma tööd südamega ja parimat andes. 
*Ettevõtete, erinevate ekspertide ja huvigruppide kaasamine on minu meelest väga 
hea. Koostöö Läänemaa katusorganisatsioonidega, omavalitsustega jm on 
paranenud, loodan, et tiheneb veelgi. 
*Hindamiskomisjon peaks koosnema mitte KKLM liikmetest ja piirkonna inimestest 
vaid 101% sõltumatutest isikutest. 
*Iga projektiga on oma eripärad ja nüansid, mida saab koostöös KKLM-ga lahendusi 
leida.     
 
Palun hinda, kui rahul oled Kodukant Läänemaa senise kommunikatsiooniga. 
 
Skaalal 5-1 keskmine  4,39  
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Kommentaarid: 
*Kui ma ise ei teaks, siis mõnikord võivad meetme voorude kuulutused kahe silma 
vahele jääda. 
*Kuukiri, Facebook, koduleht, emailid, telefonikõned - töötab 
*Oluline on, et kommunikatsioon on kiire ja saab teema lahendamisega edasi liikuda 
ning ei pea päevade viisi vastust ootama      
            
Millised võiksid olla Kodukant Läänemaa tegevused liikmeskonna suunal 
järgnevatel aastatel? 

 83,3% (30) Õppereisid        
 83,3% (30) Koolitustegevused       
 66,7% (24)  Formaalsed kogunemised (nt üldkoosolekud, arutelud jm 
 41,7% (15) Ühistegevused (nt teatrikülastused, spordiüritused,matkad 

vmt)  
 

 
 
Kommentaarid: 
*Ühisüritustest piisab kui on 1 aastas (minu jaoks), teatris käin sõpradega, matkal 
mehega. No ei mahu KKLM sinna :(. 
*häkatonide korraldamine ja seal kogutud ideede eestvedaminee. Mitte et KKLM 
teostaks, vaid pigem määraks vastutaja ja kontrolliks tulemust. Läbiviijateks saaksid 
olla kogukondade aktivistid. 
*Teiste KKLM liikmete külastused, kogemuste vahetused. 
*Tutvumine naabermaakondade LEADER kogemustega projektide või tegevuste 
rakendamisel          
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Kui tihti võiksid toimuda eelistatud tegevused?     
Kõige populaarsem vastus - 1x kvartalis  

           
     
Millisel viisil eelistad saada infot Kodukant Läänemaa tegevuste kohta? 

 81,6% (31) Meili teel        
 58,3% (21) Uudiskirjast        
 27,8% (10) Facebookist        
 27,8% (10) Regulaarsetel kohtumistel  

 

           
    
Kui sagedasti sooviksid infot?       

 63,9% (23) Jooksvalt, vastavalt teema aktuaalsusele 
 50% (18) Kord kuus    
 16,7% (6) Kord kahe kuu tagant      
 8,3% (3) Kord kvartalis       
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Kommentaarid: 
*Arvan, et KKLM üheks eesmärgiks on kogukondade ja külade sidusus. Oleks tore 
kui näiteks keegi Läänemaa küla või endine vald vmt. kutsub teisi kogukondade 
aktiviste külla ja saab kogeda, mis kuskil asjalikku ja toredat toimub, et mõõtu võtta 
ja innustust saada. Aktiivne kogemuste vahetamine kogukondade vahel. Nt. talgud, 
külapäevad, spordipäevad, turupäevad vmt. KKLM kui erapooletu 
katusorganisatsioon aitaks ka lõhenenud kogukondi ühiste ettevõtmiste kaudu 
paraneda. Selline kogemus olemas KKLM kaudu. 
*Viimane tunnustamise gala-õhtusöök oli super hästi korraldatud ning pakkus 
elamusi silmale, kõrvale ja maitsemeeltele. Tänud korraldamast ja edaspidigi 
sooviks sarnaseid kohalikke väärtusi/maitseid tutvustavaid-tunnustavad üritusi! 
*Soovin nõuandeid, rahastuse võimalike allikate kohta, vastavalt vajadustele. 
  
 
Kui suur võiks olla KKLM liikmete omaosalus õppereisidel, koolitustel jm 
ühistegevuste puhul?        

 44,4% (16)   Kuni 20% tegevuse maksumusest inimese kohta  
 41,7%  (15)  Kuni 50% tegevuse maksumusest inimese kohta  
 11,1,% (4)   Olenevalt tegevusest, olen valmis tasuma ka kogu maksumuse 

ulatuses 
 2,8% (1)        Kõik tegevused peaksid olema liikmetele tasuta  
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Palun esita ettepanekuid, kui suur ja mille alusel võiks olla määratud KKLM 
liikmemaks? (nt vastavalt organisatsiooni liigile)    
Kõige rohkem pakutud 50.- aastas 
Samuti, et erinevatel organisatsioonidel erinev summa (KOV, ettevõtted, 
vabaühendused), KOVil elanike arvu alusel.  
 
Kommentaarid: 
*50 
*Oleme kehtivaga rahul 
*50EUR. Samas võiks olla ka selge, mida selle eest nö "vastu" saab. Niisama 
kuulumine mingisse organisatsiooni ei ole just eriti atraktiivne. 
*kuni 50 
*Mitte rohkem 50 eurot aasta. 
*Ma ei oska vastata 
*60 
*Omaosalus peaks olema. Kui suur, on raske öelda, oleneb sisust ja tegevusest. Ma 
kindlasti ei saa alati 100% ise tasuda nt välisreisi puhul hakkan kaaluma sisu ja 
materiaalse väljamineku suhte üle. Samas mõne kohapealse koolituse osalus võib 
olla suurem. 
*50,00 eurot 
*Praegune liikmemaksu suurus paras. Arvan, et liikmemaks pigem kõigile võrdne. 
*Pigem sümboolne, kõigile sama suur 
*KOV -500; EV - 100; MTÜ - 35 
*Kõik ettevõtjad, mtü-d - ühesugune summa, KOV-l vastavalt elanike arvule. 
*Liikmemaksu summa võiks praegusest olla mõnevõrra suurem. 
*praegune liikmemaks on sobiv 
*Majandusaasta aruande käibe ja või kasumi alusel. 
*Kindel maks. 
*Praegusega rahul 
*Ei oska hetkel midagi lisada 
*Kolmas sektor odavam, ettevôtetel kallim 
*Liikmemaks peaks olema piisavalt suur, et sellel on Kodukant Läänemaa tegevusele 
mõju. Aga samas mitte liialt suur, sest ei tohi saada kellelegi piiranguks liikmena 
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osalemisel. Mõistlik on kehtestada eraldi liikmemaksumäärad lähtuvalt liikme 
juriidilisest kehast. 
*võiks jääda samaks 
*ei oska öelda 
*Nii nagu praegu 
*hetkel ok 
*MTÜ 75 eur, äriettevõte ja omavalitsus 150 eur 
*Praegusest liikmemaksust olen nõus ka rohkem maksma. N. 50 eurot 
*Ühingud, sihtasutused 40,00 €/aastas. 
*15, liikmepõhine 
*Omavalitsustelt vastavalt elanike arvule ja ülejäänud võrdselt. 
ühesuurune kõigil 
*KOV vastavalt liikmete arvule, teistel kindlasummaline 
*KOV vastavalt elanike arvule, teisel fikseeritud. 
*Suurust ei oska pakkuda. Aga võiks olla jah vastavalt organisatsiooni liigile. 
*Ei oska öelda, eks see sõltub ka KKLM vajadustest ning tegevusplaanidest. 
            
 


