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1. SISSEJUHATUS

Kääpa Ühistegevuse Selts rekonstrueerib Jõgevamaal, Saare vallas Kääpa külas etapiliselt
2001. aastal enda omandisse ostetud vana meiereihoonet ümber Küla Kojaks, mille baasil
on planeeritud hakata pakkuma erinevaid kogukonnale ja turismivaldkonnale suunatud
teenuseid.

Küla Koja tegevus suunatakse piirkonna elanike elukvaliteedi parendamisele ja avalikkusele
kvaliteetsete teenuste osutamisele. Lisaks on planeeritud mitmekesistada ja toetatada
turismi arengut läbi täiendavate tugiteenuste. Küla Koja tegevuse eesmärgiks on mõjutada
positiivselt kogukonna arengut, sidudes erinevaid põlvkondi ja arendades igakülgset
koostööd. 

Tagamaks Küla Koja toimivust ja jätkusuutlikkust on vajalik koos hoone
rekonstrueerimistöödega hinnata ja analüüsida, milliseid teenuseid ja kuidas Küla Kojas
pakkuma hakata. Seoses sellega on koostatud käesolev arengukava koos kogukonnateenuste
väljatöötamise analüüsiga.
Kuna hoonega seotud investeeringute maht on suur, kokku ca 374 000 eurot, siis on
planeeritud hoonet rekonstrueerida etapiliselt vastavalt teenuste väljaarendamise kavale. 

Käesolev arengudokument ja selle raames teostatud arengu kavandamine algab
hetkeolukorra analüüsist koos SWOT-analüüsiga. Kuna Kääpa Küla Koda on alles arendamisel,
siis hinnati SWOT-analüüsi käigus Kääpa Ühistegevuse Seltsi ja Kääpa küla piirkonna
hetkeolukorda, vajadusi ja võimalusi, mis võeti aluseks hilisemas Kääpa Küla Koja arendamise
ja teenuste planeerimise faasis. Selle põhjal koostatud strateegiline plaan sisaldab viie aasta
arengueesmärke, sõnastatud on Küla Koja missioon, visioon ning koostatud tegevus- ja
turundusplaan eesmärkide saavutamiseks. Sisekeskkonna all on kirjeldatud planeeritavaid
pakutavaid teenuseid. Lisaks on antud ülevaade Küla Koja arengut puudutavatest välistest
teguritest: lühiülevaade sotsiaalmajanduslikust olukorrast, turukeskkonnast,
konkurentsisituatsioonist, seadusandlusest tulenevad piirangutest.  Kirjeldatud on
investeeringute vajadust, teenuste käivitamiseks vajalikke ressursse ning hinnatud nende
tasuvust.

Käesoleva arengudokumendi koostamist toetas Leader meede läbi Jõgevamaa Koostöökoja
Meetme 1: Aktiivne kogukond, mida kaasfinantseeris Saare vald. Töö on koostatud AS Civitta
Eesti poolt koostöös Kääpa Ühistegevuse Seltsi ja Kalevipoja Koja esindajatega ning piirkonna
elanikega. 
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2. KÄÄPA KÜLA KOJA TUTVUSTUS

Kääpa Küla Kojaks nimetatakse Kääpa külas Saare vallas Jõgevamaal asuvat vana
meiereihoonet, mida etapiliselt rekonstrueeritakse ja kuhu on kavandatud erinevate teenuste
pakkumine.

2.1 Kääpa meierei lugu

Kääpa Piimatalituse Ühing loodi 1920-ndate aastate algul, mil liikmeid oli kümmekond. 1920.
aastate teisel poolel kasvas liikmete arv 50-lt 100-ni.

Meierei ehitamist alustati 1922. aastal piimakarja omanikelt kogutud raha eest. Hoone
alumine korrus ehitati maakividest (ehitajateks Mustvee venelased) ja ülemine korrus
puidust (ehitajateks kohalik mees Aleksander Runga). Hoone ehitusplaan oli hästi läbi
mõeldud ja kõiki vajadusi arvestav: laadimisplatvorm, vastuvõturuum, tootmisruumid,
katlaruum, laoruumid jms. Tootmistegevus algas juba 1924. aastal, ametlik tootmistegevus
algas aga 1926. aastal, mil saadi luba ka või ekspordiks.
Kääpa meiereis on valmistatud koort, võid, lõssi, juustu, kohupiima ja kaseiini.
1969. aastast muudeti meierei piimavastuvõtupunktiks.
2002. aasta 10. maist lõpetas Kääpa meierei oma tegevuse.
19. jaanuar 2001. aastal ostis  Kääpa Ühistegevuse Selts meierei hoone Palamuse
Piimaühistult.

2.2 Kääpa Küla Koda

Hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks on 2010. aastal koostatud arhitektuuri-ja
inseneribüroo RE-Projekt poolt põhiprojekt koos arhitektuur-ehitusliku, kütte, ventilatsiooni,
veevarustuse ja kanalisatsiooniosadega.

Küla Koda hoone asub 1520 m² kinnistul Kääpa külas Vanassaare-Ruskavere tee ääres. Hoone
on maakividest, kahe korruseline, üldpindalaga 268 m².

Hoone esimesele korrusele on kavandatud läbi hoone vestibüül-toitlustusruum
(kogukonnaköök), väike garderoob, tualettruum ja köögiruum. Hoone lõunapoolsesse otsa on
kavandatud invajuurdepääsuga saun ning hoone põhjapoolsesse otsa väike talutoodete
kauplus (käsitöökaup + kohalik tooraine). 

Esimese korruse vestibüülist (kogukonnaköögist) on ligipääs katusekorrusele kavandatud
tegevusruumidesse (sh käsitöö-ja tegevusruumid, seminariruum, juuksur).  Allolevalt on
lisatud väljavõtted koostatud projektdokumentatsioonist, sh 1. ja 2. korruse projekteeritud
ruumiprogrammi joonised.
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Küla Koja kommunikatsioonid on vaja ehitada uued, olemas on ühendus asula elektrivõrguga,
veevarustuseks on kinnistul oma kaev, puudub kanalisatsioon. Vajalik paigaldada
kogumismahuti. Kütmiseks on planeeritud ehitada välja maakütte süsteem. 

MTÜ Kääpa Ühistegevuse Selts, kelle omandis on hoone, on Küla Koja  rekonstrueerimise ja
teenuste väljaarendamise eestvedajaks ja vastutajaks. Selts on tegutsenud 13 aastat ning
olnud üheks eestvedajaks Saare valla ühistegevuse aktiviseerimisel ja elukeskkonna
parandamisel.

Seltsi poolt on korraldatud väiketalunikelt piima kokkuostu ja edasimüüki, rajatud
internetivõimalusega avalik infopunkt, korrastatud Kääpa puhkeala ja külaplats.

Kääpa Ühistegevuse Seltsi põhieesmärgiks mittetulundusühingu põhikirja järgi on kaasa
aidata Saare valla ühistegevuse aktiviseerimisele, elanikkonna eneseteadvuse tõstmisele,
elukeskkonna säilitamisele ja maaelu arengule.

Piirkonna elu arendamiseks teeb selts tihedat koostööd SA Kalevipoja Kojaga, kes on
piirkonna turismiedendamisel väga olulise tähtsusega, Saare Vallavalitsusega ning piirkonna
ettevõtjate ja elanikega.

Käesolevaks on Saare Vallavalitsuse, Eesti riigi ja Leader meetme toetusel ja kaasabil
koostatud hoone projekt, teostatud lammutus-ja ehitustöid.

Täiendavaks investeeringute mahuks hoone rekonstrueerimisel ja sisustamisel on
hinnnaguliselt 374 000 eurot. 
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3. KÄÄPA KÜLA KOJA MISSIOON JA VISIOON

3.1 Missioon

Ajaloolises meiereihoones tegutseva Kääpa Küla Koja missiooniks on Kääpa külas ja
lähipiirkondades elavatele inimestele mõeldud teenuste väljaarendamine ja pakkumine,
seejuures teeb Kääpa Küla Koda koostööd ettevõtlike inimestega.

3.2 Visioon

Kääpa Küla Koda on kohalike ning turistide hulgas tuntud ja tunnustatud kvaliteetsete
teenuste pakkuja ning hinnatud ja usaldusväärne koostööpartner!

4. SWOT-ANALÜÜS JA ARENGUSTRATEEGIAD

4.1 SWOT-analüüsi tulemused

SWOT-analüüs (inglisekeelsete sõnade "tugevused" (strengths), "nõrkused" (weaknesses),
"võimalused" (opportunities), "ohud" (threats) esitähtede järgi) on majanduses ja halduses
kasutatav strateegilise planeerimise vahend, millega hinnata ettevõtte / organisatsiooni
hetkeseisu ning tuua selle kaudu esile võimalikud edasised arenguteed. 

Tugevuste ja võimaluste all peetakse silmas organisatsiooni sisemisi tegureid (nt koolitatud
personal), võimalused ja ohud käsitlevad väliseid tegureid (nt rahvastiku vähenemine
piirkonnas).

Kääpa Küla Koja kontekstis viidi SWOT-analüüs läbi esimese seminari lõpus. Iga osaleja sai
tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud kirja panna individuaalselt, konsultantide rolliks oli
tulemuste hilisem summeerimine ning vajadusel kirjapandu ümberpaigutamine enam sobiva
alajaotuse alla (nt sisemise tugevuse asemel väljast tulenev võimalus, sisult sarnased punktid
ühiseks sõnastatud jms).  Analüüsi kokkupanemisel osales Kääpa Ühistegevuse Seltsi aktiiv
ning seminaril osalenud Kääpa Ühistegevuse Seltsi ning Kääpa Küla Koja arendamisest
huvitatud kohalikud elanikud.

Kuna Kääpa Küla Koda on alles arendamisel ning SWOT-analüüs kui tööriist sobib paremini
hetkeolukorra hindamiseks, paluti analüüsi teostajatel hinnata Kääpa Ühistegevuse Seltsi ja
Kääpa Küla piirkonna tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte. Analüüsi tulemusi kasutati
hilisemas Kääpa Küla Koja teenuste planeerimise faasis. 

Järgnevalt on esitatud analüüsi tulemused:

Tugevused:
Toimiv sisemine koostöö, entusiasm
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Kohalikud elanikud on ühtsed 
Kõrge teeninduskultuur piirkonnas 
Olemas tuumikrühm, kes on valmis Küla Kojas planeeritavaid tegevusi eest vedama
Olemas konkreetne füüsilisest isikust eestvedaja, kes Küla Koja arendamist juhiks
Kääpa Ühistegevuse Seltsi omanduses on Meierei hoone
Meierei hoone ruumilahendus on läbi mõeldud
Planeerimisel mitmekülgsed teenusepaketid - kohalikule elanikkonnale suunatud
teenused ja turismiteenused
Tiheasustus Kääpa külas

Nõrkused:
Finantsvahendite vähesus
Osa eestvedajatest on eakad
Napib oskustööjõudu
Vähene koostöö piirkonna väiketootjate vahel
Arendatavate teenuste vähene uuenduslikkus / atraktiivsus
Kääpa Ühistegevuse Seltsi liikmete väike arv
Elanikkonna huvipuudus Seltsi tegevuses pidevalt osaleda
Meiereihoone etapiviisiline valmimine – maja pole võimalik korraga valmis ehitada ja
kasutusele võtta

Võimalused:
Ilus loodus – turistide piirkonda meelitamine
Via Hanseatica trassi lähedus – eeldus sise- ja välisturismi kasvuks
Välispartnerite kaasamine (väliseestlaste juured Saare vallas)
Noorte maale tagasitulek – rohkem eestvedajaid ja teenuste arendajaid
Eesti regionaalpoliitika (maapiirkondade eelisarendamine)
Väljaspool Kääpa küla elavad inimesed vajavad samuti Kääpa Küla Kojas arendatavaid
teenuseid
Koostöö Kalevipoja Kojaga
Kääpa jõe ja Kalevipoja legendide rakendamine piirkonna tutvustamisel
Töökohtade juurdeloomine piirkonda
Koostöö Elistvere loomapargiga
Koostöö Palamuse vallaga
Koostöö Peipsi piirkonna organisatsioonidega

Ohud:
Konkurendid – kasvav konkurents piirkonnas, konkurentide kiirem areng võrreldes
Küla Kojaga
Rahvastiku vananemine, vananev elanikkond, noori maal vähe (külas puudub ka kool)
Vähene kasutajatepoolne huvi arendatavate teenuste vastu (arendatakse teenuseid,
mille järgi puudub vajadus)
Riiklik regionaalpoliitika – ressursside suunamine keskustesse
Turismi hooajalisus, turiste ei ole piisavalt – turistide nappus väljaspool suvehooaega
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Jõgeva maakonna väiksus
Haldusreform - valdade liitmine
Koostööpartnerite vähesus (väiketootjaid, kellega koostööd arendada, on vähe)

4.2 SWOT-analüüsi strateegiad

SWOT-analüüsi tulemuste põhjal koostati erinevad strateegiad. Strateegiate koostamise
loogikat iseloomustab lühidalt järgmine tabel:

TUGEVUSED (S) NÕRKUSED (W)

VÕIMALUSED (O) SO strateegia ehk kuidas sisemiste
tugevuste abil väliseid võimalusi ära
kasutada?

Mis aitab meil veel enam särada?

WO strateegia ehk kuidas väliste võimaluste
abil sisemisi nõrkusi ületada?

Mis aitab meil ennast tugevdada?

OHTUD (T) ST strateegia ehk kuidas sisemiste
tugevuste abil väliseid ohte vältida?

Kuidas ohte varakult ennetada, milliseid
kaitsestrateegiaid kujundada?

WT strateegia ehk kuidas vähendada
sisemisi nõrkusi ja kaitsta end väliste ohtude
eest?

Kuidas ellu jääda?

SO strateegia: kuidas sisemiste tugevuste abil väliseid võimalusi ära kasutada?

Koostöö arendamine teiste piirkonna (lähivallad, Jõgevamaa) turismiteenuste
pakkujatega (Kalevipoja Koda, Elistvere loomapark, Palamuse vald jne).
Meierei maja korrastamise kaudu piirkonda uute turistide meelitamine, täiendavate
(tugi)teenuste pakkumine.
Meierei maja korrastamise kaudu kohalikele elanikele vajalike, kuid hetkel puuduvate
teenuste väljaarendamine (kogukonnateenuste väljaarendamine).
Uute teenusepakettide väljatöötamisel siduda need piirkondliku pärimusega, kohaliku
ajalooja (Kalevipoja legendid, Kääpa jõgi, meierei hoone lugu).
Kohalike ühtsustunne ning piirkondlik koostöö võimaldavad luua uusi töökohti – see
loob omakorda eeldused noorte maale tagasi meelitamiseks või maalt lahkumise
vältimiseks.
Küla Koja käivitamiseks olemas tuumikrühm ning eestvedaja – võimalik kaasata Seltsi
tegevusse senisest enam inimesi ka väljastpoolt Kääpa küla.

WO strateegia: kuidas väliste võimaluste abil sisemisi nõrkusi ületada?

Finantsvahendite vähesuse ennetamiseks kaasata välispartnereid, arendada koostööd
konkurentidega ning eriti kohalike omavalitsustega, saavutades seeläbi suurema arvu
turistide piirkonda toomise ning sellega kaasneva omatulu kasvu.
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Seltsi vähene liikmete arv ja eestvedajate kõrgem vanus kompenseerida noorte maale
tagasimeelitamise ning väljaspool Kääpa küla elavate inimeste kaasamisega Kääpa
Ühistegevuse Seltsi ning Kääpa Küla Koja arendamisse.
Oskustööjõu vähesus kompenseerida noorte maale tagasimeelitamise, väljaspool
Kääpa küla elavate inimeste kaasamise ning senisest tihedama koostöö arendamisega
piirkonnas.
Arendatavad teenused ei ole piisavalt atraktiivsed – nõrkuse ületamiseks rakendada
piirkonna legende, looduskeskkonda ning arendada piirkonnas tihedat koostööd teiste
sarnaste teenuste pakkujatega.
Meierei hoone etapiviisiline valmimine – koostöö arendamine konkurentidega,
teenusepakettide koostamisel tuleb hoone etapiviisilist valmimist silmas pidada.
Väiketootjate-vaheline koostöö on vähene – nõrkuse ületamiseks arendada
laiapõhjalist koostööd, mille kaudu tekivad uued võimalused oma toodete
realiseerimiseks ning tõuseb huvi Kääpa Küla Koja poolt pakutavate teenuste vastu.
Laiapõhjalise koostöö arendamiseks tuleb koostada potentsiaalsete koostööpartnerite
nimekiri ning analüüsida iga potentsiaalse partneri rolli, pakutavat lisandväärtust jms.

ST strateegia: kuidas sisemiste tugevuste abil väliseid ohte ennetada?

Konkurentide koostööpartneriteks muutmine, vältides Kääpa Küla Kojas ja
konkurentide poolt pakutavate teenuste dubleerimist.
Turismi hooajalisuse vähendamise vajaduse arvestamine teenusepakettide
planeerimisel – planeerida muuhulgas ka turismi madalhooajal (kevad, sügis, talv)
kasutatavaid teenuseid.
Haldusreformi ja riikliku regionaalpoliitika võimalikke negatiivseid mõjusid võimalik
ületada kohalike ühtsustunde ja senise hea sisemise koostöö kaudu – näha riikliku
regionaalpoliitikat kui võimalust mitte kui ohtu.
Koostööpartnerite leidmisel on oluline Küla Koja eestvedajate initsiatiivikus, Küla Koja
reklaamimine ja Küla Koja poolt pakutava lisandväärtuse rõhtamine.
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5. KÄÄPA KÜLA KOJA STRATEEGILISED EESMÄRGID

Alljärgnev peatükk annab ülevaate Kääpa Küla Koja strateegilistest eesmärkidest aastateks
2015 – 2022. Küla Koja ehitustööde lõpetamise tähtajaks on planeeritud 2017.-2018.a.
Kirjeldatud on üldisi-, finants-, kliendi- ja sisemiste protsesside perspektiivi eesmärke.

5.1 Üldised eesmärgid

Strateegiliseks eesmärgiks: läbi kogukonnale ja külalistele osutatavate teenuste on tõusnud
piirkonna atraktiivsus, mitmekesistatud elukeskkonda ja loodud elanikele paremad
võimalused eneseteostuseks ning uuteks väljunditeks. Seeläbi on tagatud piirkonna
turismialase konkurentsivõime kasv ja külaelu areng. 

Otseseks eesmärgiks: piirkonnas on rekonstueeritud ja plaanipäraselt sisutatud külamaja,
mis pakub suunatud tegevusi ja teenuseid nii kogukonnale kui ka turistile. 

Antud eesmärkide saavutamiseks on vajalik hinnata planeeritavate ja arendamist vajavate
teenuste arengupotentsiaali, konkurentsivõimet, investeeringu ja teenuse maksumust ja
tasuvust ning hoone hilisemat haldamist ja selle kulu.

Projekti otseste eesmärkide elluviimise tegevusteks ja selle saavutamise indikaatoriteks on:

Tegevus Saavutamise indikaatorid

Meierei hoone etapiline rekonstrueerimine,
et tagada teenuste osutamiseks vajalikud
ruumid

- 2018. aastaks on teostatud hoone
rekonstrueerimistööd;

- kohalike elanike ja külaliste kasutada
on uued, erinevate tegevustega
sisustatud ruumid.

Teenuste väljaarendamine ja
mitmekesistamine

- Vastavalt hoone etapilisele
valmimisele arendatakse välja
erinevad teenused  ja
teenusepaketid;

- 2018.aastaks on täienenud
piirkonnas pakutavate teenuste maht
ja paranenud kvaliteet;

- 5 aasta perspektiivis on loodud
vähemalt 7 uut töökohta;

- Paranenud on koostöö, teineteist
toetatavad sarnased ettevõtted on
loonud toimiva võrgustiku;

- Arendatud turismivaldkonda ja
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aidatud kaasa külaliste arvu kasvule,
piirkonnas kohapeal viibimise ajale.

Vähendada pendel- ja väljarännet, mis on
seotud väheste töökohtade loomisega
regioonis.

Vähenenud töötus;
Vähenenud pendelränne - kodule lähemal
asuva töökoha loomise kaudu.

5.1.1 Finantsperspektiiv

Finantsperspektiivis on kesksel kohal finantsmajanduslikud eesmärgid. Kääpa Küla Koja
finantseesmärgid aastateks 2015-2022 on kirjeldatud alljärgnevalt.

5.1.1.1 Omatulu teenimine

Kuna eelarvelistest vahenditest ei ole võimalik katta kõiki kulutusi, on omatulu teenimine
Kääpa Küla Kojale strateegilise tähtsusega. Omatulu kasutatakse teenuste arendamiseks,
töötajate koolitamiseks ja ettenägematuteks kulutusteks, milleks ei ole ette nähtud
eelarvelisi vahendeid, kuid mis Küla Koja arenemise ja kompetentsi tõstmise seisukohast on
võtmetähtsusega.
Tuluteenimist on kajastatud peatükis 9, rahastamisplaan.

5.1.1.2 Kulustruktuuri pidev kontrollimine

Kääpa Küla Kojas pakutavad teenused tuleb hinnastada tulenevalt teenuste omakulust ning
kliendile vastuvõetavast hinnatasemest ja konkurentsisituatsioonist. Kääpa Küla Koda omab
täielikku ülevaadet teenuse pakkumisega seotud rahavoogudest. Iga teenuse juures
mõeldakse läbi teenuse pakkumisega kaasnevad tulud ja kulud ning sellest tulenevalt
otsustatakse teenuse osutamine / mitteosutamine.

5.1.2 Kliendiperspektiiv

Kliendiperspektiivi eesmärgid on otseselt seotud Küla Koja püstitatud visiooniga, millest
tulenevalt on Kääpa Küla Koda kohalike ning turistide hulgas tuntud ja tunnustatud
kvaliteetsete teenuste pakkuja ning hinnatud ja usaldusväärne koostööpartner. Kääpa Küla
Koja  kliendiperspektiivi eesmärgid esimeseks viieks tegevusaastaks on järgnevad.

5.1.2.1 Kääpa Küla Koja külastajate arvu pidev suurendamine

Stabiilset omatulu kasvu toetab stabiilne külastajate arvu kasv. Ennekõike nähakse kasvava
sihtgrupina Kääpa küla lähivaldade elanikke, samuti piirkonda külastavaid sise- ja välisturiste.
Kohalike elanike (Kääpa küla elanikud) huvi prognoositakse stabiilsena. Külastajate arvu
kasvatamiseks arendatakse turismi tugiteenuseid, mis toetavad Kääpa külas asuva Kalevipoja
Koja tegevust.



14

5.1.2.2 Küla Koja külastajate profiili ja ootuste/vajaduste pidev
kaardistamine

Kääpa Küla Koda kogub pidevalt infot Küla Koja külastajate ning nende ootuste kohta.
Kogutud infot kasutatakse Küla Koja tegevuse korraldamiseks ning uute teenuste ja
teenusepakettide väljaarendamiseks. Teenuste väljaarendamisel on oluline arvestada
pikemaajalisi trende, et tagada maja tegevuste jätkusuutlikkus ning teenuste vastavus
reaalsetele vajadusele ning ootustele.

5.1.3 Turundusplaani koostamine

Kääpa küla turundamiseks koostatakse turundusplaan. Turundusplaan koostatakse ennekõike
koostöös Kalevipoja Kojaga ning selles keskendutakse nii Kääpa Küla Koja kui Ka Kalevipoja
Koja turundamisele.

5.1.4 Kontrollitud turundustegevuse rakendamine

Pärast Kääpa Küla Koja avamist on turundustegevused ja kommunikatsioon aktiivsed ja
järjepidevad, mida kinnitab pidevalt kasvav huvi Kääpa Küla Koja (ning Kalevipoja Koja) vastu.
Turundusplaani täitmist ja ellurakendamist kontrollitakse regulaarselt. Kontrollitakse
turunduseesmärkide täitmist, vajadusel toimub turunduseesmärkide iga-aastane
korrigeerimine ja uuendamine.

5.1.5 Kääpa Küla Koja kodulehe loomine

Kääpa Küla Koja kohta pideva info levitamiseks luuakse majale oma koduleht, mis
integreeritakse tihedalt Kalevipoja Koja omaga. Kodulehe täiendamiseks avatakse ka Küla
Koja Facebooki konto.

5.1.6 Sisemiste protsesside perspektiiv

Sisemiste protsesside eesmärgid lähtuvad klientide ja organisatsiooni töötajate rahulolust
pakutavate teenuste ja töökorraldusega. Kääpa Küla Koja sisemiste protsesside eesmärgid
aastateks 2015-2022 on järgnevad:

Kääpa Küla Koja arendatakse ja võetakse kasutusse etapiliselt
Küla Koja hoonet rekonstrueeritakse etapiliselt, võimaldades enne hoone terviklikku ja
lõplikku valmimist (2017.aastat) alustada juba osade teenuste pakkumisega. Esmalt rajatakse
Taaskasutustuba, mille saab hiljem üleviia käsitöötuppa ja rajatava ruumi võtta kasutusele
kohaliku toidu-ja käsitöökauplusena.
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Kääpa Küla Koja ruumid on pidevalt kasutusel
Teenused on suunatud konkreetsetele kaardistatud sihtgruppidele, pakutavad teenused
struktureeritakse sihtgrupipõhiselt, teenuseid pakutakse regulaarselt toetudes kindlale
graafikule. Teenuste pakkumise graafik on üles ehitatud selliselt, et ruumid on kasutuses ka
madalhooajal.

Küla Koja partnervõrgustik on laienenud
Kääpa Küla Kojal on loodud tugev koostöövõrgustik, toimub koostöövõrgustiku pidev
tihendamine, et partnereid rohkem Kääpa Küla Koja projektidesse, teenustesse ja nende
arendamisesse, sh ka vastavalt koostööpartnerite vajadustele, kaasata. Toimub pidev
potentsiaalsete koostööpartnerite kaardistamine ja koostöövõrgustiku arendamine. 

Kääpa Küla Koja inimkoosseis on optimaalne
Olemas on tööjõud kõigi teenuste pakkumiseks. Töötajate ajakasutus on optimaalne ja kõigi
tööülesannetega on võimalik hakkama saada kehtestatud tööaja raames. Töötajad on rahul
ning motiveeritud.

Kääpa Küla Koja käsutuses olevad varad on korrastatud, hoiustatud ning
otstarbeliselt rakendatud

Kääpa Küla Kojal on tema käsutuses olevatest varadest selge ülevaade. Mittekasutatav
vallasvara on korrektselt hoiustatud ning vajadusel kiirest leitav. Kääpa Küla Koja hoonet
kasutatakse sihipäraselt ja ennekõike kohaliku kogukonna huvides.
Kääpa Küla Kojal on tema käsutuses olevatest varadest selge ülevaade. Mittekasutatav
vallasvara on korrektselt hoiustatud ning vajadusel kiirest leitav. Kääpa Küla Koja hoonet
kasutatakse sihipäraselt külaliste ja kohaliku kogukonna huvides.
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6. SISEKESKKONNA ANALÜÜS

Sisekeskkonna all keskendume ennekõike väljaarendatavatele teenustele.

6.1 Väljaarendatavate teenuste portfell
6.1.1 Planeeritavate teenuste kirjeldus

Kääpa Küla Kojas pakutavad teenused on võimalik jaotada kahte suuremasse kategooriasse:
1) Kogukonnateenused
2) Turismi tugiteenused

Järgnevalt on mõlemat teenusegruppi ning arendatavaid teenuseid lähemalt kirjeldatud.
Kõiki teenuseid on plaanis pakkuma hakata endises meiereihoones ehk Kääpa Küla Kojas.
Teenused on välja valitud Kääpa Küla Koja arendamise initsiatiivgrupi ning kogukonna
liikmete poolt.

6.1.1.1 Kogukonnateenused

Kogukonnateenuste all peetakse silmas teenuseid, mille kasutajateks on kohalikud elanikud,
kogukonnaliikmed.
Kogukonnateenus aitab kaasa kogukonna arengule ja töökohtade loomisele,
kogukonnateenuse eesmärgiks on kogukonnas elavate inimeste vajaduste rahuldamine.
Teenuste pakkumisel lähtutakse nii kohaliku oskusteabe kui ka kohaliku tooraine
kasutamisest. Läbi tegevuste aidatakse kaasa põlvkondade sidususe toetamisele, s.t. vanalt
noorele ja noorelt vanale traditsioonide ja oskuste edasiandmisele.
Tavaettevõtluses pakutavatest teenustest erinevad kogukonnateenused just teenuse
pakkumise põhjuse poolest – kogukonnateenuste pakkumise eesmärgiks ei ole kasumi
teenimine. Lisaks suudab selts/mittetulundusühing pakkuda teenuseid suure tõenäosusega
ettevõtjast odavamalt ennekõike tänu seltsile omase paindlikkuse tõttu.
Kääpa Küla Kojas on plaanis hakata pakkuma järgmiseid kogukonnateenuseid:

Talutoodete ja käsitöö- ja taaskasutusmüük / Talutoodete kauplus

Kääpa Küla Koja esimesel korrusel avatakse kauplus, kus müüakse erinevaid talutooteid ning
käsitöökaupu. Tegemist on nn „ökopoega“, kus pakutakse piirkondlike väiketootjate ja
talunike toodangut, sh põllusaadusi, piima ning kohalikku käsitööd.
Eestis on avatud mitmeid talutoodete kauplusi, samuti toimivad erinevates Eesti piirkondades
ökokauba ning talutoodete toiduringid, nt maakaup.com kaubaring Tallinnas ja Viimsis,
Tagurpidi Lavka Tallinnas ja selle lähiümbruses, Tartu Inimeste Toidukogukond Juurikas jt.
Jõgevamaal Talutoodete pood hetkel puudub. Kuna Kääpa Küla Koja arendajatele on teada
mitmeid kohalikke väiketootjaid, kes oleksid huvitatud oma toodangu turustamisest ning
samuti on kohalike elanike poolt välja toodud vajadus talukaupa mugavamalt ning kiiremini
kätte saada, siis on talutoodete keskendunud poe avamine kasulik nii müüjatele kui ostjatele
ehk suurele osale kogukonna liikmetest.



17

Kuigi Talutoodete kauplus pole otseselt suunatud piirkonda külastavatele turistidele, on sellel
siiski positiivne mõju ka turismi arengu seisukohalt – kvaliteetne ning kohalikul toorainel
põhinev toidupood on turisti jaoks kindlasti paeluvam kui tavapärane ketipood. Lisaks
Talutoodete poele plaanitakse pakkuda ka kohalikku käsitöö valikut ning suuresti kohalikule
toorainele toetuvas Kääpa Küla Kojas avada ka kohvik (täpsemalt kirjeldatud „Turismi
tugiteenuste“ alapeatükis). Kauplus on planeeritud avatud olema igapäevaselt.

Võrkturunduse teenus

Võrkturunduse teenus on tihedalt seotud Talutoodete kaupluse avamisega ning keskendub
samuti piirkonna väiketootjatele.
Klassikaliselt kasutatakse võrkturundust seal, kus bränd kas puudub või nõrgaks jääb.
Võrkturundus on sünonüüm asjadest, teenustest ja ideedest, mida me ei osta ega müü
kaupluses kõrvuti teiste omasugustega, vaid mille iva on peidetud personaalsesse müüki.
See on asi, mis ühel juhul võiks ostjas konkreetse toote vastu suuremat huvi tekitada,
usaldust tõsta ja ka kallimale hinnale käega lööma sundida.
Piirkondliku väiketootjate võrkturunduse idee on üksteise toetamine ning koos ühise
eesmärgi nimel tegutsemine. Koos tegutsedes ja tegevusi planeerides on võimalik võita
suurema arvu potentsiaalste klientide tähelepanu ning enda ettevõtmisele rohkem
tähelepanu tõmmata. Seega on ka planeeritav Talutoodete pood juba iseenesest tugev
platvorm, mille pinnalt võrkturundust planeerida ning tegevusi käivitada.
Võrkturundusteenuse arendamisel soovitakse eeskujuks võtta Viljandimaa toiduvõrgustik
OTT (Otse Tootjalt Tarbijale). Kääpa Küla Koja rolliks teenuse arendamisel on osalejate
koondamine (sh aastamaksu kogumine), kaubakohtumiste organiseerimiseks ruumide
pakkumine, võrgustiku koordineerimine ning toetava keskkonna loomine tegevuste
planeerimiseks ning elluviimiseks (info Küla Koja kodulehel, uute kaubapakkujate
registreerimine, kaubakoguste vahendamine, vajadusel lühiajaline hoiustamine jms).  Täpsem
tegevuskava ning tegevusplaan koostatakse tegevuse reaalsel käivitumisel ning huvitatud
väiketootjate arvu selgumisel.  Üldjoontes saab pakutava teenuse loogika olema järgmine:

Huvitatud väiketootja kontakteerub Kääpa Küla Kojaga (vastava info olemasolul
kontakteerub Küla Koda ka ise).
Viiakse läbi kohtumine, mille käigus tutvub võrgustiku toimkonna liige tootja
toodetega.
Hindade täpsustamine, võimalike kaubakoguste selgitamine, toodete saadavuse,
kohaletoimetamise sageduse ning ettetellimisaja selgitamine.
Koostöökokkuleppe sõlmimine, protseduuride täpsustamine.
Tootja andmete ja hinnakirja avaldamine Kääpa Küla Koja (või võrgustiku enda)
koduleheküljel.

Järgmiseks on välja toodud erinevad kategooriad, milles võrkturundusteenust arendama
hakata plaanitakse (pakkujate puudumisel või füüsilise keskkonna puudumisel võidakse
esialgu keskenduda ka väiksemale arvule kategooriatele):

liha ja kala
muna ja piim
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kartul ja köögiviljad
puuviljad ja marjad
teed ja ürdid
jahud, helbed, pagaritooted
käsitöö
muu

Teenuses osalemiseks kehtestatakse tootjale kas aastamaks või saadakse teenuse pakkumise
kulu tagasi müügi pealt (teatud % juurdehindliusest). Teenuse juurutamisel ja stabiilsuse
tagamisel on mõistlik kasutada esmalt aastamaksu, mis katab ära teenuse, sh
eestvedaja/vastutaja töötasu ja reklaami, kulud. Võrgustikus on planeeritud algusaastatel
osalema 15- 20 piirkondlikku väiketootjat.

Saunateenus

Kääpa Küla Koja hoones on plaanis avada saun, mis hakkab teenindama kohalikke elanikke.
Saun projekteeriti ja ehitatakse selliselt, et sinna on võimalik juurde pääseda ka ratastooliga
liikujatel.
Saunateenuse vajaduse on välja toonud külaelanikud ning see on piirkonna vajadus. Külas
asub ka Kääpa Hooldekodu, kus puudub samuti saun. Saunateenuse saaks omakorda
integreerida koduhooldusteenusega.
Saunateenus sisaldab endas sauna kasutamise õigust kindlas ajavahemikus (nt maksimum 2
tundi korraga). Saunateenus on tasuline, kuid kulutused saunalise kohta püütakse hoida
võimalikult madalad (kohalikud elanikud on üsna hinnatundlikud). Saun on plaanitud avatud
olema 2-3 korda nädalas kindlatel kellaaegadel, suurema nõudluse korral kaalutakse
saunakordade lisamist. Et ressursse võimalikult efektiivselt kasutada, on plaanis sisse viia ka
saunateenuse kasutamise eelregistreerimise Kääpa Küla Koja kaudu.
Sauna leiliruumi mõõtmeteks on meiereihoone põhiprojekti järgi planeeritud 9,9 m2, korraga
mahub lavale ca 5-6 inimest. Kui eeldada, et saunas käib ühe kütmiskorra ajal keskmisel 10
inimest ning saun on avatud 3 korda nädalas, saab ühes nädalas sauna külastada ca 30
inimest. 
Saunateenuse ühe korra maksumuseks prognoositakse 2 eurot inimese kohta. Samuti saab
sauna rentida välja koos hoonega ürituste jm korraldamiseks.

Pesumajateenus

Teenus sisaldab pesu pesemist, vajadusel ka kodust äraviimist ning koju tagasi toimetamist.
Teenus on mõeldud peamiselt valla eakatele, kellel pole võimeid või võimalusi, et ise enda
pesu pesta.
Lisaks tavapärasele täisteenindusele on võimalik kasutada ka pesumaja iseteenindust.
Iseteeninduse valimisel on võimalik kasutada iseteenindusmasinaid  - pesumasinat ja kuivatit
– ning pesupulbrit ja loputusvahendit.
Pesumajateenuse hinnakiri kujundatakse vastavalt teenuse valikule, pesu liigile ja kogusele.
Alternatiivina ja esmase teenuse sissejuurutamisena võiks ka kaaluda pesumaja
vahendusteenust, kus Kääpa Küla Koja poolt kogutakse kokku pesu ja tagatakse edasi-tagasi
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transport Kadrina mõisa (20 km kaugusele), kes juba osutab pesumaja teenust.

Käsitöö- ja tegevustoad 

Kääpa Küla Koja ruumidest on osa planeeritud käsitöö tarbeks. Tegemist on peamiselt
kohalikele elanikele suunatud vaba aja veetmise võimalusega, mille käigus arendatakse
osalejate käelist osavust ning omandatakse uusi käsitöövõtteid, rahvusliku käsitöö
õpetamine. Esialgu on plaanis keskenduda vaibakudumisele, õmblemisele, tikkimisele ning
keraamikale. Võimalusel avatakse ka puutööring (hangitakse vastavad seadmed ja tehnika).  
Käsitöötoas oleks loodud tingimused õmbleja töökohaks, kes teeks õmblemisteenust
väljapoole (õmbleb, parandab, taaskasutus). Taaskasutuseks saab annetada asju, mis on
muutunud üleliigseks, kuid mis on jätkuvalt veel kasutuskõlbulikud, puhtad ja terved.
Taaskasutuse teenuse eesmärk on asja kasutusaja pikendamine. Käsitöö toas antakse
esemele vajadusel lisandväärtus ja leitakse asjadele uus omanik.

Samuti võiks tegevustoas olla ka noortele suunatud tegevusi, nö noortekeskus/-tuba, kus
oleks olemas erinevad mängud/atraktsioonid, sh AV-mängud, mängukonsoolid jms. Seeläbi
oleks tagatud noorte kaasamine ja Küla Koja laiem kasutajaskond.

Laste päevahoid

Kääpa Küla Koja ruumides pakutavate teenuste ühe ettepanekuna (vald, kohalikud elanikud)
on kavandatud hakata korraldama laste päevahoiuteenust. Kuna vallas tegutseb ka
lasteaiarühm, siis saab pakutav päevahoiuteenus abiks olema eelkõige nendele
laspevanematele, kelle lapsed lasteaias ei käi ning kelle jaoks päevahoiuteenus ei ole
igapäevane vajadus. Päevahoiuteenus sisaldab sarnaselt lasteaiateenusele kindlat päevakava,
vajadusel mitut söögikorda ning erinevaid arendavaid tegevusi. Samas ollakse päevaplaani
rakendamise osas paindlikud, võimaldades vanematel päevahoiuteenust kasutada just neile
vajalikul ajal ja mahus.
Päevahoidu saavad korraga kasutada maksimaalselt 10 last (alla 3 aastaseid või puudega lapsi
poole vähem). Samas on seadusest tulenevad nõuded nii teenust pakkuvale isikule kui ka
ruumidele kõrged ning seega peab põhjalikult kaaluma teenuse osutamise
võimalikkust/tasuvust.
Lisaks tavapärasele päevahoiule on plaanis korraldada ka lastelaagreid ja väljasõite.

Koduhooldus

Koduhooldusteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal
harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Teenused on mõeldud vähenenud
toimetulekuvõimega eakatele ning erivajadustega isikutele. 

Tavapäraselt sisaldab koduhooldusteenus koduabi ja hooldusabi. Koduabi on isiku abistamine
igapäevaeluks vajalike tegevuste, sealhulgas isiku eluruumide korrastamine ja kütmine, riiete
ja jalanõude hooldus, toiduainete ja majapidamistarvete ostmine, sooritamisel ja



20

asjaajamisel. Koduabi ei pea sisaldama abistamist remondi- ja aiatöödel. Hooldusabi
komponent sisaldab isiku abistamist igapäevaelu tegevuste (sh abistamine pesemisel,
riietumisel, söömisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes) sooritamisel, mis on seotud isiku
enese eest hoolitsemisega. Kääpa Küla Koda soovib osutada komplektset
koduhoodusteenust, mis sisaldab nii koduabi kui ka hooldusabi osutamist.

Tavapäraselt osutab koduhooldusteenuseid kohalik omavalitsus või omavalitsuse poolt
selleks otstarbeks loodud sihtasutus või mittetulundusühing. Saare vallas on 25% üle 63 aasta
vanuseid, sh palju üksikuid vanureid. Hetkel osutatakse valla poolt koduhooldusteenust 20le
isikule, kuid vajadus on suurem kui vald hetkel pakkuda suudab. Kääpa Küla Koja ideeks on
koduhooldusteenuse osatamise osas sõlmida vallaga sellekohased kokkulepped ja teenus
vallalt osaliselt üle võtta, tagades sellega teenuse paindlikuma pakkumise, parema
kättesaadavuse ning kvaliteedi. Kääpa küla ning Jõgevamaa (ja ka Eesti) eakate arv suureneb
pidevalt ning nõudlus kvaliteetse ning paindliku koduhooldusteenuse järele üha kasvab.  

Lisaks koduhooldusteenusele on planeeritud hakata pakkuma täiendavaid tugiteenuseid, sh
sauna- ja pesupesemiseteenus.

Toitlusteenus

Toitlustusteenust pakutaks nii kohalikule elanikule kui ka piirkonna asutustele (lasteaiale) ja
koduhooldus teenust saavatele jt-le eakatele. Kirjeldatud turismi tugiteenuste all. 

Apteek

Kääpa Küla Koja tulevastele teenustele keskendunud arenguseminaril pakuti ühe ideena välja
ka endisesse meierei hoonesse apteegi rajamine. Esialgsete plaanide kohaselt oleks tegemist
Pala vallas tegutseva Pala apteegi haruapteegiga või iseseisva, suurtest apteegikettidest
sõltumatu maaapteegiga. Konkreetsemaid kokkuleppeid apteegi avamises osas Kääpa Küla
Koja arendajad hetkel sõlminud ei ole.

6.1.1.2 Turismi tugiteenused

Toitlustusteenus, kogukonnaköök

Väiketootjate võrgustikule ning avatavale Talutoodete kauplusele toetudes on endises
meiereihoones plaanis avada ka väike kodune kohvik, mille menüü koostatakse hooajaliselt
keskendudes kohalikule toorainele (olemas mahetalud loomade- ja piimakarja ning köögivilja
ja vilja kasvatavad). Kuigi söögikoht on mõeldud teenindama ka kohalike elanikke, on
tegemist siiski peamiselt turistidele suunatud teenusega. Kuna piikonnas ei ole hetkel
piisavalt söögikohti, lähimad üle 10 km kaugusel, ning söögikoha olemasolu on turistide jaoks
peatuse planeerimisel sageli oluline eeldus, oleks ehedalt Eestimaise ja hubase kohviku
avamine kindlasti üheks Kääpa küla tõmbenumbriks, mille kaudu saaks meelitada külastajaid
ka teisi külas ning lähipiirkonnas pakutavaid turismiteenuseid tarbima (nt Kalevipoja Kojas
pakutavad turismipaketid). Välja võiks arendada suurema sisu ja niššiga Kalevipoja
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kogukonna köök-kohviku, muuhulgas ka mooside ja hoidiste tegemiseks, pikniku-lõuna
pakkumine teenusena väljapoole jms. Peipsi piirkonnas puudub mahetootmisel ja kohaliku
taluniku toorainel põhinev toitlustusteenus.
Kohvikut plaanitakse avatud hoida iga päev, alates lõunast kuni kella 8-ni õhtul, vajadusel ka
kauem. Õhtune avatud olemine on oluline, kuna just sel ajal on toidukohtade valik piirkonnas
kõige kesisem.
Kohvik on planeeritud meiereihoone esimesele korrusele ja sinna mahub korraga
maksimaalselt 20 inimest.

Ruumide renditeenus

Kääpa Küla Koda plaanib endises meiereihoones hakata ruume ka ürituste tarbeks välja
üürima (nt koolitused ja suvepäevad), pakkudes juurde ka toitlustusteenust. Välja renditakse
kolme ruumi hoone esimesel ja teisel korrusel (ruumide pindalad vastavalt 56, 52 ja 26 m2). 
Lihtsamate ürituste tarbeks piisab ruumide väljarentimiseks lihtsalt hoone väljaehitamisest
ning mööbli soetamisest (erinevad kohalikud ringid, sünnipäevad jms), konverentside ja
seminaride jaoks tuleb soetada ka kaasaegne esitlustehnika. 

6.1.2 Teenuste analüüs ja paketeerimine

Hinnates Kääpa Küla Koja poolt välja arendada soovitavaid teenuseid ning pidades silmas
arendajate endi poolt teostatud SWOT-analüüsi, arenguseminaridel räägitut ning teisi
arengustrateegia koostajatele teadaolevaid asjaolusid, hindame enamike pakutavatest
teenustest sisuliselt teostatavaks. Siinkohal toome iga teenuse idee lõikes välja peamised
sisulised tugevused ning nõrkused:

Teenus
Peamised tugevused Peamised nõrkused / ohud

Talutoodete pood
Eestis on olemas erinevad ökopoed,
kelle kogemustest õppida,
piirkonnas olemas tootjad, kelle
toodangut poes müüa.

Kas jätkub piisavalt kaupa, et poodi
pidevalt lahti hoida? Mahetoodetele
eraldi nõuded, sh ka vajalik eraldi
käidelda jne. Kui palju hakatakse müüma
mitte-talutooteid? Kas sellisel juhul
kannatab ka poe identiteet? Kas
praegune Kääpa kauplus jätkab oma
tegevust?

Väiketootjate
võrkturundus

Eestis olemas varasemad
analoogsed kogemused sarnaste
võrgustike toimimisest (nt
Viljandimaal), Jõgevamaal sarnane
algatus seni puudub.

Hetkel puudub info kui paljud
väiketootjad oleksid sellises võrgustikus
osalemisest huvitatud ning milline oleks
nende poolt pakutavate toodete
sortiment. Kui luua samal ajal ka
Talutoodete pood, siis kas talukaupa ikka
jätkub? Samuti on välja selgitamata
nõudlus võrgustiku poolt pakutavate
teenuste järele.

Saunateenus
Kääpa külas puudub saun.
Külaelanike sõnul on nõudlus selle
järele olemas.

Saunateenus on vaja ajaliselt hästi
planeerida, et tagada sauna
maksimaalne külastatavus ja mitte sauna
tühjalt kütta. Kas kohalike elanike hulgas
oleks piisaval arvul saunateenuse
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tarbijaid?

Pesumajateenus
Kääpa külas teenus hetkel puudub,
kuna elanikkond vananeb, siis
vajadus olemas.

Vajalik soetada kaasaegne tehnika,
iseteeninduse puhul tagada, et masinad
kasutataks otstarbeliselt ja hoolikalt.

Käsitöötuba/Tegevustuba
Hetkel juba toimiv teenus, mis
vajab suuremat ja paremini
varustatud füüsilist keskkonda.
Noortele eraldi soetatud vahendid
(erinevad mängud, sh AV-mängud,
konsoolid jm) ja hubased ruumid
suurendavad ka noorte poolt Küla
Koja kasutust.

Sarnased tegevused toimuvad ka
Kalevipoja Koja ruumides. Vajalik
saavutada kokkulepped, kes millist
teenust ja millises keskkonnas pakub, et
mitte tekitada dubleerimist. Kas Küla
Kojas jätkub teenuse pakkumiseks
piisavalt ruumilisi võimalusi?

Laste päevahoid
Kääpa külas tegutseb lasteaiarühm,
kogemused sarnase teenuse
pakkumisega olemas.

Hinnata nõudlust teenuse järele.
Hinnata, kas olemasolev lasteaiarühm ei
suudaks praegusest paindlikumalt
lastevanemate vajadusi katta? Lasteaias
olemas ka nõuetele vastavad inimesed.
Päevahoiuteenuse pakkumine on kallis,
kuna töötajale tuleb maksta
konkurentsivõimalist palka ning tagada
talle ka pidev ja erialane töö. Väikeses
külas ja mitteühtase nõudluse
konkurensis on see keeruline.

Koduhooldus
Kasvav vajadus teenuse järele
(elanikkonna vananemine), teenuse
pakkumine senisest suuremas
mahus on ka Saare valla
seisukohast teretulnud.

Teenuse MTÜ-le üleandmisega seotud
keerukad ja aeganõudvad protseduurid.
Kas Kääpa Ühistegevuse Selts (Kääpa
Küla Koda) on piisavalt võimekas
nimetatud teenuse osutamiseks? Kas on
olemas ressurss tööjõu näol? Kui teenust
pakkuma hakata, on vaja konkreetset
vastutajat ja inimesi, kes teenuse
osutamisega pidevalt tegelevad.

Kääpa apteek
Apteegi olemasolu rõõmustaks
kohalikke.

Läheduses juba asub üks maa-apteek
(Pala vallas), veel ühe väikeapteegi
loomine ei pruugi vastata klientide
ootustele (ravimite tellimise pikad
ooteajad, suur juurdehindlus jms).
Pigem võiks keskenduda neti-apteegi
kättesaadavaks tegemisele interneti
mittekasutavate inimeste seas või
kaaluda ravimite kohaletoimetamist
valla sotsiaaltöötajate või Kääpa
Ühistegevuse Seltsi (Kääpa Küla Koda)
kaudu.

Toitlustusteenus,
Kogukonnaköök

Keskuses puudub toitlustusasutus,
toitlustusteenus oleks kohaliku
tooraine põhine.

Vajalik üle vaadata ruumiplaneering.
Projekteeritud köök on teenuse
pakkumise jaoks liiga väike (8,3 m²).
Vajalik eraldi toorainete hoiuruumid,
nõudepesukoht jms.
Toitlustusasutuse majandamine - kas
jätkub piisavalt külastajaid, et kohvik
ennast ise ära majandaks? Vajalik
kaaluda variante, mille kaudu kohvikut
või seda pidavat ettevõtjat toetada ning
Kääpa Küla Kojas hoida, nt püsilepingud
toitlustuseks (lasteaed, koduhooldus,
Kalevipoje koja külastajad vms).

Ruumide renditeenus
Piirkonnas puudub
seminariteenuse võimalus,

Vajalik hankida kaasaegne
esitlustehnika. Ruumilahendus
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koostöös Kalevipoja Koja ja
seikluspargiga oleks võimalik
kujundada atraktiivne keskkond
erinevate väljasõitude ja
firmaürituste korraldamiseks.  

seminariteenuse arendamiseks paremini
läbi mõelda. Puuduseks võib osutuda
see, et puudub majutusvõimalus ning
mitmepäevaseid üritusi läbi viia ei saa.
Vajalik panna konkreetsemalt paika
milliseid ruume ning milliste
tingimustega välja üüritakse.

Eelnevast tulenevalt soovitame välja arendada järgmised teenuste paketid:

Teenuste grupp
Arendatavad teenused

Väiketootjate ja tarbija
lähendamisega seotud teenused

Talutoodete pood
Väiketootjate võrkturundus
Toitlustusteenus

Sotsiaalteenused
Saunateenus
Pesumajateenus
Koduhooldusteenus – vallapoolne teenuse delegeerimine
 (Toitlustusteenus)
(Laste päevahoid – nõuded teenusele vs nõudlus, tasuvus kaheldav)

Vaba-aja teenused
Ruumide renditeenus
Käsitööringide arendamine
Noortele suunatud tegevuste (noortetoa) arendamine
(Toitlustusteenus / kohvikuteenus)

Toitlustusteenust, võrkturundust ning talutoodete poodi arendada ühtse teenuse
paketina. Nimetatud teenused on ka need, mis end n.ö. ära tasuvad ja Küla Koja
halduskulusid aitavad katta. Toitlusteenuse pakkumiseks tuleb hinnata millises mahus
seda pakkuma hakatakse - kas vaid kohvik või kohapealne soojatoiduvalmistamine,
kondiiter jne, ning tõenäoliselt on sellest tulenevalt vajalik üle vaadata ka
ruumiprogramm (kööki suurendada nt sauna arvelt). Poe avamisel pidada silmas
kohalike väiketootjate poolt pakutavaid koguseid, toodete sortimenti ning kohalikku
nõudlust. Kaaluda ka varianti integreerida talutoodete pood praeguse poe koosseisu.
Samuti tuleks võimalusel integreerida toitlustusteenus koduhooldusteenuse
pakkumisse.
Integreerida omavahel saunateenus, pesupesemise teenus ja koduhooldusteenus –
selliselt tagatakse sauna täituvus ning antakse koduhooldusteenusele olulist
lisandväärtust. Kaaluda aga saunateenuse tasuvust. Kuna ruumi on hoones kokku on
suhteliselt vähe, on vajalik valida teenused, mis on vajalikud ja tasuvad, aidates
ennekõike katta halduskulusid. 
Käsitöötubade väljaarendamise vajadust kaaluda põhjalikult. Arvestada nii ruumlisi
võimalusi kui juba läheduses paikneva Kalevipoja Koja tegevust. Lisaks tuleb lähtuda
senisest käsitöötubade külastatavusest ning kogemustest. Uute käsitöötubade
organiseerimisel uurida esmalt kohalike meelsust, infot käsitöötubade toimumise
kohta levitada ka Kääpa külast väljaspool.
Noortetoa ja noortele suunatud tegevuste pakkumist kaaluda koostöös Kalevipoja
Koja ja vallaga, kas see oleks nende poolt aktsepteeritav, vältida siinjuures
dubleerimist ja omavahelist konkurentsi. Kui MTÜ-l oleks noortetoa vahendite
soetamisel eeliseid, siis oleks see ilmselt ka valla ja Koja poolt toetatav.
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Lastehoiuteenus – mõelda veelkord läbi, miks ei ole võimalik lastehoiuteenuse
arendamine juba tegutseva lasteaiarühma kooseisus. Kas eraldiseisva teenuse jaoks
on ka pikemas perspektiivis piisavalt tarbijaid? Kas on olemas vajalik töötaja/personal,
kes saab arvestada ka töö kaootilisuse ja paindliku nõudllusega?
Apteegiteenuse väljaarendamine ei ole praegusel kujul ei soovitatav. Vahemaad
lähimate apteekidegi ei ole suured ja kaasaegses infoühiskonnas on ka
ökonoomsemaid viise, kuidas ravimid kiiresti abivajajateni toimetada (nt Apotheka
Netiapeek).

Kõiki arendatavaid teenuseid plaanitakse pakkuda Kääpa Küla Koja tulevases majas, vanas
meiereihoones. Vastavalt meiereihoone ehitusprojektile on hoone projekteerimisel erinevate
võimalike funktsioonidega arvestatud. Samas on ennekõike toitlusteenusega vajalik veel üle
vaadata ruumiprogramm – kas projekteeritud köök võimaldab pakkuda toitlustust
planeeritud tasemel, lisaks ametkondade nõuded toorainete hoiustamisele jne.
Kuna meiereihoone rekonstrueerimine on aeganõudev, siis on võimalik teenuseid välja
arendada ka etapiliselt. Soovitame siinkohal alustada Talutoodete poe, kohviku ja
võrkturunduse teenuse väljaarendamisest. Järgmisena lisada kohalike suunatud
vabaajateenused ning sotsiaalteenused ning toitlustusteenus lisada alles hoone lõpliku
valmimise järgselt. Samas tuleb arvestada ka sellega, et tuluteenivate tegevuste korral on
Euroopa Liidu struktuurivahendidest ning teistest toetusmeetmetest toetuse saamine
raskendatud või on saadava toetuse osakaal mõnevõrra madalam (nt 40-50% abikõlbulikest
kogukuludest).

6.2 Kliendiprofiil

Piirkonna elanikud ja ettevõtted
Küla Koda oleks oma igapäeva tegevustelt suunatud ennekõike kogukonna teenuste
pakkumisele. Hoonesse on kavandatud kohvik, mis on avatud kõigile ning talutoodete pood,
kuhu saavad piirkonna elanikud ja ettevõtted viia müüki oma tooteid, kui ka osta kaupluses
pakutavat kaupa. Lisaks on võimalus osaleda käivitatavas võrkturundusteenuses.
Hoonesse tulevad sauna-ja pesupesemiseteenused, mis on kättesaadav kõigile soovijatele.
Lisaks hakatakse pakkuma erinevaid vaba-ajaveetmise tegevusi, sh käsitöö ringid, tegevused
noortele ning ürituste läbiviimiseks on võimalik üürida ruume. Küla Kojas kavandatud
taaskasutuskeskuse klientideks on piirkonna elanikud, paljulapselised või majanduslikult
vähekindlustatud pered, üksikud vanurid, tulekahjuohvrid jne
Piirkonna eakatele ning erivajadustega isikutele, kes vajavad abi oma igapäeva eluga
toimetulemisel hakatakse pakkuma kompleksset koduhooldusteenust. Kaalumisel on ka
lastepäevahoiu teenuse pakkumine, mis võimaldab väikelaste vanematele paindlikumat
lastepäevahoidu. 

Turistid ja -külastajad
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Küla Koda saaks olema piirkonda külastavale turistile toitluse- ja ka talutoodete-
müügiteenuse pakkujaks.
2013. aasta suvel (juuni algusest augusti lõpuni) käis vähemalt ühel Eesti-sisesel vaba aja

reisil 61% Eesti elanikest vanuses 15-74, s.t ligikaudu 603 000 eestimaalast1.
Ajaline võrdlus (2002-2013) näitab, et vaba aja reisidel käinud elanike osatähtsus oli suurim
aastal 2008, mil Eesti-siseselt reisis suvekuudel ¾ elanikest. Järgnevad uuringud on näidanud
reisijate osatähtsuse järk-järgulist kahanemist: 2009. aastal oli vastav näitaja 71% ning 2011.
aastal 63%. Uuring näitab, et Lõuna-Eesti elanike seas on suviste sisereisijate osatähtsus
keskmisest suurem.
2013. aastal oli mitte-reisimise põhjuste seas ülekaalukalt kõige sagedamini mainitud teguriks
tõusnud ajapuudus, mida mainis mitte-reisimise põhjusena 46% suvisel vaba aja reisil mitte
käinud inimestest. Rahapuudust nimetas põhjusena 33%.
2013. aasta suvel tegi ühepäevaseid väljasõite mõnda teise maakonda kultuuri- või
meelelahutusürituste külastamise eesmärgil 25% eestimaalastest, s.t ligikaudu 247 000
elanikku.
Kokku tegid Eesti elanikud 2013. aasta suvel kultuurivõi meelelahutusürituste külastamiseks
ligikaudu 766 000 ühepäevast reisi, mida on ligi poole vähem kui 2011. aastal.

Kääpa külas asuvat Kalevipoja Koda külastab aastas ca 3000 turisti. Kalevipoja Kojal, kelle
tegevused ongi suunatud ennekõike külastajatele ja kes pakub erinevaid teenuseid, on
probleemiks seni olnud toitlustusteenuse puudumine. Siin täiendaks Küla Koda seni vajaka
jääva ja kohapeal pakutavate teenuste võimalusi.
Kuna Küla Koda jääb Via Hanseatica ja Jõhvi-Tartu maantee vahetusse lähedusse, siis oleks
toitlustuskoht ja talutoodetekauplus ka iseseisvana külastajaid juurde toov.

Välisturistid ja  -külastajad

Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 2014.a. esimese 8 kuu

kokkuvõttes2 välisturism kogu maailmas 5% ehk sama palju, kui kasvas välisturism kogu
maailmas ka 2013.aastal. Seega on tänavu kasv jätkuvalt suurem, kui näeb ette UNWTO
pikaajaline prognoos (selle järgi peaks perioodil 2010-2020 välisturism kogu maailmas
kasvama keskmiselt 3,8% aastas). Peipsi piirkonda ja Lõuna-Eestit külastavad kõige enam
Soome, Saksamaa, Venemaa, Läti ning Rootsi turistid.
Sarnaselt siseturistidele ning –külastajatele eristatakse välisturiste ning välismaalt pärit
külastajaid selle järgi, kas piirkonda jäädakse ka ööbima või mitte. Kuigi hetkel on
Jõgevamaad külastavate välisturistide arv üsna väike (2013. aasta majutusandmete põhjal ca
17% maakonnas ööbinute koguarvust).
Kõige rohkem külastasid (2013. aasta SA Kalevipojakoja andmetel) Kääpat Lätist ja Venemaalt

1 https://d3otexg1kysjv4.cloudfront.net/docs/1118944_suvised-sisereisid-2013.pdf

2 UNWTO World Tourism Barometer, okt. 2014
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pärit turistid.

Seminaride ja ürituste korraldajad

Loodav Küla Koda pakub sobivaid võimalusi  erinevate ürituste ja ka seminaride läbiviimiseks.
Kuna puuduvad majutuskohad, siis saaks tegemist olla ennekõike ühepäevaste üritistega, sh
infopäevad, koolitused jms. Lisaks on võimalus pidada sünnipäevasid jm tähtpäevi piirkonna
elainkel. 

• Kooliekskursioonid, lastelaagrid

Kalevipoja Koda ja Krati seikluspark on sobiv kooli-, klassi- ja ka laseteaia ekskursioonide
sihtpunkt, kuna pakutakse sobivat ja mitmekülgset tegevust, sh uute teadmiste omandamist.
Küla Koda saaks siinjuures pakkuda ennekõike kohvikuteenust.

6.3 Müügiprotsess ja turundus

Alljärgnev peatükk annab ülevaate arendatava Kääpa küla Küla Koja turundusstrateegiast, mis
viiakse ellu lühiajalises perspektiivis (aasta jooksul peale tegevuste käivitumist).
Turundusstrateegia koostamisel on arvestatud kahe olulise teguriga:

• Kääpa Küla Koja soov teha ennast nähtavaks nii Küla Koja mõjupiirkonnas elavate
kohalike elanike kui ka kaugemalt piirkonda tulevate turistide jaoks;

• Ressursside piiratus turundustegevuste elluviimisel. 

6.3.1 Turul tegutsemise strateegia

Kääpa Küla Koda asub Jõgevamaal Kääpa külas ajaloolises meiereihoones, teenuseid
pakutakse peamiselt kohalikele elanikele, kuid maksimaalsel võimalikul määral ka piirkonda
külastavatele sise- ja välisturistidele (toitlustus, käsitööringid, saunateenus). Teenuseid
pakutakse otse kliendile (teenuse tarbimiseks peab klient Kääpa külla kohale tulema).
Turistide piirkonnas hoidmiseks tehakse tihedat koostööd ennekõike läheduses asuva
Kalevipoja Koja, Krati matkaradadega, samuti Jõgevamaad turustavate organisatsioonidega.
Koostööd soovitakse arendada Peipsi piirkonna organisatsioonidega,  Palamuse muuseumi,
Elistvere loomapargi jt piirkonna turismiasutustega.

6.3.1.1 Üldine konkurentsistrateegia

Kääpa Küla Koja üldine konkurentsistrateegia põhineb eristumisstrateegial. Strateegia
keskmes on just konkreetse piirkonna elanike vajadustest kujundatud kogukonnateenused,
mis pakuvad kohaliku elaniku jaoks olulist lisandväärtust ning mida keegi teine turul samal
kujul ei paku. Turistide jaoks pakub Kääpa Küla Koda Kalevipoja legendidest kantud turismi
tugiteenuseid (toitlustus, ruumide rent).
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6.3.1.2 Turundusmeetmestik

Turundusmeetmestiku raames on välja töötatud toote/teenuse, hinna, turustamise,
müügitoetuse, protsesside ja personali strateegiad. 

Teenuse strateegia: Kääpa Küla Koda pakub peamise teenusena kohalikele elanikele
suunatud kogukonnateenuseid. Teenuse pakkumisel on äärmiselt oluline vastamine
kohalikele elanike ootustele ja vajadustele. Seetõttu tuleb teenuste uuendamisel ja
arendamisel olla paindlik ning arvestada eelkõige kohaliku nõudlusega.

Turustusstrateegia: Kääpa Küla Koda pakub oma teenuseid maja hoones kohapeal (välja
arvatud võrkturunduse teenus, mille kohta saab huvitatud isik infot ka Küla Koja
kodulehekülje kaudu, ning koduhooldusteenus, mida osutatakse abivajajate eluruumides).  
Hinnastrateegia: Kääpa Küla Koja kui kogukonnateenuste pakkuja ei taotle oma tegevusega
kasumit. Teenused hinnastatakse vastavalt turu olukorrale, jälgitakse üldist hinnataset,
teenuste omahinda ning teenuste tarbijate maksevõimet. 
Müügitoetuse strateegia: Kääpa Küla Koja teenused on kasutatavad aastaringselt. Kõige
hooajatundlikumad on toitlustusteenus ning väiketootjate võrkturunduse teenus, kuna need
on oluliselt seotud turismi hooajalisuse ning erinevate aia- ja põllusaaduste valmimise ja
realiseerimisega. Hooajalisus võib kaasa tuua olukorra, kus nimetatud teenuste tarbimine ja
osutamine ei ole aasta peale ühtlaselt jaotunud. Selle probleemi ennetamiseks pakume välja
müügitoetuse strateegia, mis koosneb järgmistest komponentidest:

Strateegia komponent
Sihtgrupp Võimalikud meetmed

Reklaam
Kohalikud
elanikud

Plakatid Kääpa Küla Koja erinevatest teenustest. Plakatite
kasutamine sihtgrupipõhiselt. Plakatite kasutamise
eesmärgiks elanike teavitamine erinevatest pakutavatest
teenustest, Küla Kojale tähelepanu tõmbamine.
Erinevatele sihtgruppidele suunatud plakatitel kajastada
erinevaid teenuseid (nt sotsiaalteenused, vaja aja
teenused noortele, teenused eakatele, turismi
tugiteenused jms).

Sise- ja
välisturistid

Reklaammaterjalid (brošüürid) – Kääpa Küla Koja lisamine
Jõgevamaa turismivoldikutesse, brošüüridesse,
kodulehtedele. Brošüüride levitamisega tegelevad
Jõgevamaa turismiarendajad (nt Jõgevamaa Koostöökoda,
portaal Jõgevamaa turismiinfo jt).
Google Adwordsi kasutamise eesmärgiks on laiendada
võimalust, et turistid leiavad internetipõhiselt Kääpa Küla
Koja kodulehekülje. Teatud märksõnade peale ilmub Kääpa
Küla Koja otsingumootoris Google esimeste seas.
Märksõnadeks valitakse sõnad, mida  külastaja kõige
suurema tõenäosusega kasutab internetist Jõgevamaa ja
Kääpa Küla Koja kohta informatsiooni otsides. Kasutatakse
eelkõige eestikeelseid märksõnu.

Müügi promotsioon
Sise- ja
välisturistid

Toitlustamisel pakutakse soodustusi Kalevipoja Koja ja
Krati Seikluspargi külastajatele.

Kohalikud
elanikud

Sünnipäeval tasuta lõuna / õhtusöök ning saunakülastus.
Turismi madalhooajal kaaluda lisateenuste osutamist (nt
toiduklubi, ühise küpsetamise õhtud, toidutegemise
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võistlused jms).

Avalikkussuhted
Kohalikud
elanikud

Artiklite avaldamine kohalikes ja maakondlikes lehtedes,
Kääpa Küla Koja tegevuste tutvustamine.

Sise- ja
välisturistid

Artiklite avaldamine Kääpa Külas Küla Koja tegevuste ja
ürituste kohta (võimalusel üleriigilise levikuga ajalehes või
ajakirjas, nt Maaleht, Elukiri, Pere & Kodu).
Osalemine raadio- või telesaates, Kääpa Küla Koja
tutvustamine
Pressiteadete avaldamine Küla Kojas toimuvate sündmuste
kohta, pressiteadete saatmine kindlatele ajakirjanikele ja
väljaannetele (koostada vastav pressinimekiri /pressilist)

Kõik Facebooki regulaarne kasutamine. Kääpa Küla Koda
kasutab regulaarselt Facebooki, et oma pakutavatest
teenustest ja üritustest avalikust teavitada. Samuti tuleb
lehele lisada uudiseid.
Kääpa Küla Koja esitlemine avalikkusele – Kääpa Küla Koda
lisab kõigile sõlmitavatele koostöölepingutele punkti, mis
määratleb detailselt, kuidas peab partner Kääpa Küla Koja
nime ( ja logo) kasutama avalikkuse ees või muul viisil Küla
Kojast tulenevat teavet kasutades.
Elektrooniline brošüür – koostatakse elektrooniline
brošüür eesti ja vene keeles, mis kirjeldab
sihtgrupipõhiselt Kääpa Küla Kojas  pakutavaid teenuseid.
Lisaks sellele sisaldab brošüür teenuste hinda, Kääpa Küla
Koja kontaktandmeid ja asukohta.
Oma lugu – Kääpa Küla Koda kirjutab „oma loo“, mis
äratab kohalikes ja külastajates huvi ning saab Küla Koja
visiitkaardiks. Lugu kajastatakse Küla Koja reklaamimisel
ning räägitakse ka suuliselt. Lugu seostatakse Kalevipoja
legendidega.

Personalistrateegia
- Teenuste pakkumiseks on Kääpa Küla Kojal olemas

kvalifitseeritud ja motiveeritud tööjõud.

Turundusalane koostöö
teiste organisatsioonidega

- Kääpa Küla Koda teeb teenuste tarbijate arvu
suurendamiseks erinevate organisatsoonidega koostööd.
 Koostöö Kääpa külas ja lähipiirkondades asuvate
teenusepakkujate ning turismiobjektidega (eelkõige Saare
vald, Pala vald, Kalevipoja Koda ning Krati Seikluspark)

6.4 Koostööpartnerid

Teenuste arendamiseks ja pakkumiseks ning kogu Küla Koja arengut tervikuna silmas pidades
on oluline arendada koostööd erinevate partnerite ning konkurentidega.

Kääpa Küla Koja peamiseks konkurentieeliseks võrreldes koostööpartneritega on:

1) Kompaksus
Kääpa küla elanike jaoks kujuneb Külakeskusest konkreetne füüsiline ruum, milles pakutakse
kõrvuti eriilmelisi ning vajalikke teenuseid. Kuna Küla Kojast saab infot ka teiste piirkonna
erinevate teenuste pakkujate kohta, aitab Küla Koda külastamine hoida kokku kohalike
elanike aega.

Küla Kojal on ka soodne asukoht (Kääpa küla keskuses, Kalevipoja Koja lähedal), mistõttu on
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koda mugavaks peatuskohaks ka piirkonda külastavatele turistidele.

2) Mitmekülgsus ja paindlikkus
Küla Kojast pakutavate teenuste valik on mitmekülgne, mistõttu on majja oodatud nii
kohalikud elaniku kui turistid. Kuna Kääpa on väike küla, saab hoonet arvestada kohalike
elanike vajadustega ning olla teenuste kavandamisel, rakendamisel ja hinnastamisel paindlik.

3) Ajalooline keskkond
Küla Koda asub ajaloolises meiereihoones, mis pärast taastamist on ka üks piirkonna
vaatamisväärsustest, mille kaudu on võimalik tutvustada piirkonna ajalugu ning siduda seda
koos koostööpartneritega ka Kalevipoja legendidega.

Kääpa Küla Koda saaks olema piirkonnas tegutsevatele organisatsioonidele muuhulgas ka
tugi-ja lisateenuste pakkujaks. Seetõttu on vastastikune koostöö ja teineteisega arvestamine,
sh teenuste dubleerimise ja konkureerimise vältimine, väga olulised ning paljusid piirkonna
puhkemajanduslikke ja kogukondlikke teenuseid pakkuvaid organisatsioone ei käsitleta
otseste konkurentidena, vaid Küla Koja ideed ja eesmärke toetavate koostööpartneritena.
Vajalik on tihendada koostööd, luua tugev koostöövõrgustik ning leida juurde uusi
partnereid.

Järgnevalt on esitatud nimekiri Kääpa Ühistegevuse Seltsi ja seega rajatava Küla Koja
kootööpartneritest:

Saare Vallavalitsus (http://saarevv.kovtp.ee/) 

Saare vald on toetatavaks koostööpartneriks tegevuste planeerimisel ja elluviimisel. Aitab
vastavalt võimalustele kaasrahastada projektide omaosalust. Küla Koja teenuste
väljatöötamisel on üheks võimaluseks valla poolt Küla Kojale osade avalike teenuste
osutamise üleandmine/delegeerimine, millede osas omavalitsusel omal tööjõuressurssi
ja/või vajalikke tingimusi napib. Sellisteks teenusteks võiks olla abivajavatele eakatele ja
puuetega inimestele koduhooldusteenuse osutamine koos pesupesemise-ja toitlusteenusega,
lastepäevahoiu korraldamine. Mõlemad teenused saaks olema paindlikumad ja sihtrühma
vajadusi rohkem arvestavad kui seda saab hetkel pakkuda vald.

SA Kalevipoja Koda (http://www.kalevipojakoda.ee/) 

SA-le on valla poolt 2004.a alates üle antud piirkonnas kultuuri- ja spordiürituste
korraldamine ja raamatukoguteenuse osutamine koos vajaliku infrastruktuuriga. SA, mis
koosneb Kalevipoja muuseumist, Saare rahvamajast, Kalevipoja varakambrist ja Krati
seikluspargist, pakub mitmekülgset tegevust ka turistile suunatuna. Lisategevusena
arendatakse looduskoolitus/loodusretki ja Kalevipoja suveteatrit. Järjepidevalt on tegeletud
Kääpa külas Kalevipoja-teemaliste turismiatraktsioonide väljaarendamisega. 
Koostöö kohaks oleks ennekõike suuremate ürituste ühine korraldamine ja Küla Koja poolt
toitlusteenuse pakkumine. Samuti Kalevipoja-temaatika kasutamine nii mainekujunduses kui
ka müügitegevustes, sh menu seostamine jne.

http://saarevv.kovtp.ee/
http://www.kalevipojakoda.ee/
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Mõlema organisatsiooni teenused ja tegevused oleksid integreeritud ning turundusega
tegeletaks teatud ulatuses koostöös.
Hetkel tegutsevad käsitööringid SA hoones, kuid kuna planeeritud on antud ruumid ehitada
ümber majutusruumideks, siis on kaalumisel käsitöö ringide üleviimine Küla Kotta. Lisaks
oleks Küla Koja baasil võimalus arendada välja noortetuba koos tegevust pakkuva inventariga
(mängud, konsoolid jne). Seega oleks ka kogukonnale suunatud teenuste osas vajalik
täpsemalt läbi mõelda, kes mida osutaks. Kui Küla Kojal MTÜ-na on toetusvõimalused nt
inventari soetamiseks paremad, siis on otstarbekas seda ära kasutada ja SA-l ja Küla Kojal
omavahel ka vaba-ajateenuste osutamist vastavalt jagada.

Kullaketrajad MTÜ
Kullaketrajate tegevusalaks on käsitöö arendamine ja selel alaste huvigruppide koondamine.
Koostööd nähakse ennekõike käsitöö ringide ja huvitegevuste arendamise osas, sh kaupluse
jaoks kaubavaliku pakkumisel. 

Piirkonna ettevõtjad, väiketootjad, talunikud ja kohalikud elanikud
Koostöö on oluline talutoodete kaupluse väljaarendamiseks ja toimimiseks. Piirkonna
ettevõtjatelt, talunikelt ja kohalikelt elanikelt tuleks kogu kaupluses pakutav kaup. Samuti
tugineks enamus kohviku ja köögi toorainetest kohalikel saadustel.
Ka palneeritav võrkturundus toetuks kohalikule toorainele ning on ellurakendatav vaid
koostööna ja ühishuvi saavutamisel. Siinjuures on oluliseks koostööpartneriks Saare Mõisa
ürdiaed, kus kasvatatakse ligikaudu 150 erineva maitse-, ravim- ja vähelevinud toidutaimede
liikidega ning kellel on samuti soov müügipoolt arendada. 

MTÜ Kääpa Hooldekeskus (http://www.kaapahooldekeskus.ee/) 

Kääpa Hooldekeskus on orienteeritud vanurite ja puuetega inimeste ööpäevaringsele
hooldusele ja rehabilitatsioonile, kus pakutakse teenust kuni 56-le eakale või puuetega
isikule. Kuna aga paljud isikud ei soovi hooldekodusse elama asuda ja nende tervislik seisund
võimaldab kodustes tingimustes koos regulaarse kõrvalise abiga hakkama saada, siis oleks
Küla Koja poolt planeeritav pakutav koduhooldusteenus siin sobilikuks alternatiiviks. Antud
osas olekski kahe organisatsiooni koostöö vajalik, sh vajadusel ka oskusteabe vahetamisel. 

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) (http://rmk.ee/) 
RMK Tartu-Jõgeva puhkeala pakub Saare vallas looduses viibijale puhkuse veetmise võimalusi
kolmel puhkealal: Saare järve, Jõemõisa-Papi-Kaiu järvede ja Kaiu mõhnastiku alal
ning Koseveski ümbruses. Kääpa külas tegutseb RMK teabepunkt, mis on avatud 15. maist
kuni 15. septembrini.
RMK loodushoiuosakonna ülesandeks on säästliku rekreatiivse looduskasutuse korraldamine
riigimetsas, arvestades looduse taluvuspiire ja säästes bioloogilist mitmekesisust.
Koostöökohaks on puhkealade arendamine ja haldamine ning vastastikune teabe-ja reklaami
esitamine külastajatele.

http://www.kaapahooldekeskus.ee/
http://rmk.ee/


31

Peipsimaa Turism SA (http://www.visitpeipsi.com)
MTÜ Peipsimaa Turism põhieesmärgiks on koordineerida Peipsi regiooni (Peipsimaa)
turismialast arendustööd, sh  tegeleda regiooni turunduse ja turismitoodete arendusega ning
piirkonna maine kujundamise ja turismialase informatsiooni kogumise, analüüsi ja
levitamisega ning toetada igati Peipsimaa regiooni tasakaalustatud arengut.
Koostööd tehtaks turunduse ja mainekujunduse osas.

Külalistemaja "Kadrina mõis" (http://www.pootsman.ee/) 
Pakub toitlustus-, majutus- seminari jm teenuseid, samuti osutab ka pesupesemise teenust.
Koostööd nähakse ennekõike pesupesemise teenuse osutamisel, kus Kääpa Küla Kojas oleks
Kääpa piirkonnast tuleva pesu vahendajaks.   

Koostööd soovitakse tõhustada kõigi eelnimetatutega ning luua uued koostöösidemed
Elistvere loomapargi, naaberomavalitsuste, Palamuse Kihelkonnakoolimuuseumiga ning
Peipsi piirkonna organisatsioonidega.

7. VÄLISKESKKONNA ANALÜÜS

7.1 Ülevaade ja sotsiaalmajanduslik olukord 

Käesolev peatükk annab ülevaate Kääpa piirkonna hetke olukorrast ja analüüsib
iseloomustavaid näitajaid.

Kääpa küla paikneb Saare vallas Jõgeva maakonna kaguosas, Jõhvi-Tartu-Valga maantee
lähistel (2 km kaugusel). Antud maantee on VIA Hanseatica turismivööndiks, mis võiks
teenuste arendamisel olla üheks arvestatavaks teguriks. Saare valla piirinaabriteks on Jõgeva
maakonnas Pala, Kasepää, Torma, Palamuse ja Tabivere vallad ning Tartu maakonnas Vara
vald.

Kääpa küla koos 9 km kaugusel asuva Voore külaga toimib vallasisese tõmbekeskusena.
Kääpa külas asuvad vallavalitsus, lasteaed, Kalevipoja Koda, Kalevipoja muuseum ja
teemapark, rahvamaja, raamatukogu koos noorte huvikeskuse ja avaliku internetipunktiga,
kauplus, perearstipunkt, hooldekodu, RMK infopunkt, juuksur 1x kuus. 

Kääpa küla kaugused keskustest on järgmised Tartust 43 km, Jõgevast 36 km, Mustveest 18
km, Palamusest 20 km, Maarjast 15 km, Palast 14 km. Bussiühendus  on  suuremate
keskustega (Jõgeva, Tartu, Mustveega).

Kääpa külakeskuse (Küla Koda) esmaseks mõjuareaaliks saaks seega lugeda ennekõike Kääpa
küla ja Saare valla elanikke, kuid sõltuvalt pakutavatest teenustest ka naaberomavalitsusi
(Saare vallale lähemal asuvaid piirkondi, külasid). 

http://www.visitpeipsi.com
http://www.pootsman.ee/
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Kuna kogukonnale suunatud teenuseid tarbivad ennekõike piirkonna elanikud (Kääpa küla,
Saare vald, naaberomavalitsuste piiriäärsemad külad), siis on nii teenuste kasutajaskonna kui
ka potentsiaalse tööjõu osas vaadeldud naaberomavalitsuste statistilisi näitajaid ja trende.

Tabel 1. Elanike arv, 1. jaanuari 2014.a seisuga.

Küla, omavalitsus Lapsed Tööealised  

Kuni 14 aastased 15-64 aastased 65- vanemad Kokku

Saare vald, sh 148 667 348 1163

Pala vald 136 650 273 1059

Kasepää vald 140 747 282 1169

Torma vald 288 1226 384 1898

Palamuse vald 344 1306 442 2092

Tabivere vald 396 1403 423 2222

Vara vald 349 1215 327 1891

Allikas: Statistikaamet 

Kääpa külas elas 01.01.2014 seisuga 196 inimest.  Kääpa piirkonnas kokku elab 565 inimest,
sh elanikud külade kaupa: Odivere 46, Ruskavere 54, Pällu 53, Nautrasi 14, Halliku 48, Kiisli
28, Pedassaare 19, Vanassaare 40, Koseveski 41, Saarjärve 26.
 
Hinnanguliselt on potentsiaalseteks kasusaajateks ca 2500 inimest. Antud piirkonnas on
mehi ja naisi üldjoontes võrdselt (kõikumine vahemikus 49-51%), kuid meeste osakaal on
suurem tööealise elanikkonna osas, kus mehi on ca 58% ja naisi ca 42% ning väiksem 65 ja
vanemate osas,  kus mehi on ca 42% ja naisi ca 58%. Rahvuse poolest on ca 96% eestlased,
Kääpa külas oli eestlaste osakaal viimase) rahvastikuloenduse andmete (seisuga 1.01.2012
kohaselt 94%.

Vastavalt Statistikaameti andmetele on viimase 10 aasta jooksul suurenenud Saare vallas
eakate arv 20% võrra (2004.a oli 290 elanikku vanuses 65+). Seoses elanikkonna
vananemisega suureneb vajadus eakatele suunatud sotsiaalhoolekandeteenuste järele. 

Nii loomulik kui ka mehhaaniline iive on piirkonnas olnud viimase 10 aasta üldpildis
negatiivne, mis on omane valdavalt kõigile Eesti maapiirkondadele. Vähenemine on tingitud
eelkõige elanike väljarändest, mis toob kaasa sündide vähenemise ja vanema ealiste elanike
osakaalu suurenemise.  

Tööturu tulevikutrende kajastab demograafiline tööturusurveindeks, mis näitab eelseisval
kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-14-aastased) ja sealt vanuse tõttu väljalangevate
inimeste (55-64-aastased) suhet. Kui indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil
tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. 01.01.2014.a
seisuga oli demograafiline tööturusurveindeks ca 0,83% (sh Saare vallas 0,86%, Pala vallas
0,74%, Palamuse vallas 0,95%,  Kasepää vallas 0,55%, Tabivere vallas 0,84%, Torma vallas
0,76%, Vara vallas 1,08%) ehk tööturult lahkuvate inimeste arv ületab lähema 10 aasta
jooksul üsna vähe tööturule sisenevate inimeste arvu. 
Registreeritud töötuid on alla 2% elanikest, mis on väiksem kui Eesti keskmine (4,5%).
Töötute osakaal on olnud viimastel aastatel langusdententsiga.



33

Saare valla ca 670 tööealisest elanikust üle 100 inimese töötab avalikus sektoris (vallamaja,
kool, lasteaed, sihtasutus, raamatukogu, hooldekeskus jne). Vallas tegutseb ligikaudu 50
ettevõtjat, kes tegelevad peamiselt metsa ülestöötamise ja hooldusega, palkmajade
ehitamisega, puidu töötlemisega, kaubandusega, taime- ja loomakasvatusega ning puhke-ja
turismiteenuste osutamisega. Suur osakaal ettevõtluses on füüsilisest isikust ettevõtjatel.
Kohapealsete töökohtade vähesuse tõttu käivad paljud inimesed tööl väljaspool valda. Samas
on tööandjate suuremate probleemidena väljatoodud oskustööliste puudumine.

Elanike keskmine brutopalk 1.01.2013 seisuga Saare vallas oli 771,8 eurot/kuus ning
brutotulu saajaid kuus oli 352, s.o. 52% tööealisest elanikkonnast. Samas oli Eesti keskmine
brutotulu 900,11 eurot/kuus ja brutotulu saajaid 58% tööelaisest elanikkonnast. Seega on
keskmine töötasu ja ka tööhõive määr mõnevõrra madalamad Eesti keskmisest, mis loob
soodsamad eeldused tööjõu värbamisel.

Samas tingib madalam sissetulek ja ka elanike vähesus teenuste ja toodete väiksema
kohapealse tarbimise. 

7.2 Piirkonnas pakutavad teenused ja konkurendid

Antud peatükis käsitletavad ja piirkonnas pakutavad teenused jagame vastavalt sisekekkonna
all käsitletule samuti kahte kategooriasse:

1. Kogukonnateenused
2. Turismiteenused

Osaliselt kirjeldatud ka peatükk 6.4 all, koostööpartnerid.

7.2.1 Kogukonnateenused

Saare Vallavalitsus (http://saarevv.kovtp.ee/uldinfo) 
Valla poolt osutatakse teenuseid vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse jt-le seadustele,
õigusaktidele. Tulenevalt Saare valla põhimäärusest on valla ülesanneteks

- korraldada vallas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd,
elamu-ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda,
jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, vallasisest ühistransporti ning valla teede
korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita;

- korraldada vallas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, raamatukogude,
rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, ning teiste valla
omanduses olevate kohalike asutuste ülalpidamist;

- lisaks kohaliku elu küsimused, mis on talle pandud teiste seadustega või mis ei ole
seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada.

Kääpa külas on olemas lasteaiarühm.
Saare vallas on tööl sotsiaaltööspetsialis, 2 sotsiaalhooldustöötajat ja 1 tugiisik.
Sotsiaalhooldustöötajate ja tugiisiku poolt hooldatakse kokku 20 isikut.

http://saarevv.kovtp.ee/uldinfo
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Valla poolt on n.ö. kogukonnale suunatud teenuste osas osa omavalitsuse ülesandeks olevaid
avalikke teenuseid, sh kultuurivaldkonna teenused, raamatukoguteenused, väikeprojektidega
seonduv arendustegevus, pikajaliste töötute rehabilitatsiooni korraldamine, noorte
huvitegevuse korraldamine, spordisündmuste korraldamine, delegeeritud edasi. 
Lepingute alusel osutavad eelnimetatud teenuseid SA Kalevipoja Koda (kirjeldatud eespool)
ja SA Saare valla Aktiviseerimiskeskus.

SA Saare valla Aktiviseerimiskeskus (http://www.aktivkeskus.ee/)  

Tegeleb pikajaliste töötute rehabilitatsiooniga, vabaaja-ja kultuurielu korraldamisega.
Keskuses asuvad kauplus, kohvik, raamatukogu, avalik internetipunkt, avatud noortetuba
erinevate võimalustega, perearstipunkt, postkontor ning juuksur.

Saare Vallavara 
Tegeleb kohaliku omavalitsuse ülesandeks oleva majandustegevuse korraldamiseks, sh
kommunaalmajanduse, teede hoolduse, jäätmehoolduse, vee- ja kanalistasioonisüsteemide
haldamise, keskkonnategevuste jm.

Kääpa Hooldekeskus
Tegeleb vanurite ja puuetega inimeste ööpäevaringse hoolduse ja rehabilitatsiooniga.

Kääpa külas asuvad veel:
- vallavalitsus
- Jõgeva Majandusühistu kauplus
- Lasteaia rühm
- rahvamaja
- raamatukogu
- Kalevipoja muuseum
- perearsti teenus 2x nädalas
- 2x kuus teenindab juuksur.

Kääpa Küla Koja arenduse mõttes ei ole eelnimetatud organisatsioonid konkurentideks, vaid
Küla Koja poolt on planeeritud hakata pakkuma teenuseid, mis eeltooduid täiendavad, on
elanike jaoks paindlikumad ning toovad juurde uusi lisateenuseid, sh kohalikul toorainel
põhinevad talupood ja kohvik, koduhooldusteenus, kus eakaid ja tuge vajavaid isikuid
toetatakse nende koduses keskkonnas, lastehoiuteenus, mida saavad vanemad kasutada
vastavalt vajadustele jne.

7.2.2 Turismiteenused

Kääpa küla ja Saare vald jäävad Peipsi piirkonda ja Via Hanseatica turismikoridori, millede
osas on väljatöötatatud ja pideval arendamisel erinevad turismi marsruudid ja paketid ning

http://www.aktivkeskus.ee/


35

piirkonda tutvustatakse kui tervikut. Selleks on loodud erinevaid n.ö. katusorganisatsioone,
nt:  Peipsimaa Turism MTÜ, Peipsi Infokeskus. 
Lisaks edastab piirkonna kohta koondatud infot ja tegeleb turundusega Jõgevamaa
Turismiinfokeskus (http://www.jogevamaa.ee/) ning Lõuna-Eesti Turism
(http://southestonia.ee/est), kelle liikmeks Jõgevamaa on.  

Lähtuvalt geograafilisest asendist, on Tartu-Jõhvi maantee (Via Hanseatica) ja Peipsi järve
vahelises piirkonnas aga turismipotentsiaal suurel määral kasutamata. 
Lähipiirkonnas (ca 30 km raadiuses) on mitmeid vaatamisväärsusi ja turismiobjekte, sh Saare
mõisa ürdiaed, Kalevipoja museum, Raja tänavküla (7 km tänav), Raja Vanausuliste
palvemaja, EVKL Kükita vanausuliste palvela, Kasepääl näitus “Samovarid ja vanausulised”,
Mustvee vanausuliste muuseum, Mustvee kirikud (4+ 1 kogudus), Kodavere kirik, Kodavere
põline kalmistu, Anna Haava kodukoht Haavakivil, Sõõru tulevalvetorn jt.

Saare vald on lisaks avalikele teenustele pidanud väga oluliseks arendada ka
turismiteenuseid. Seetõttu on loodud valla poolt SA Kalevipoja Koda, kes on piirkonna
tuntust turismi valdkonnas oluliselt kasvatanud. Käesolevaks ajaks on loodud valda
märkimisväärne turismialane infrastruktuur ning tegutsevad erinevad ettevõtted ja
mittetulundusühendused.
Kuna Kääpa Küla Koja poolt külsatajatele pakutavaks teenuseks saaks olema toitlustus-ja
ruumide renditeenus, siis on väljatoodud sarnast teenust pakkuvad piirkonna ettevõtted:

Voore Puhkekeskus (http://www.voorepuhkekeskus.ee/) 
Asub Kääpa Küla Kojast 10 km kaugusel, jäädes Jõhvi-Tartu maanteest ca 7 km kaugusele.
Pakutavad teenused on järgmised:

- Majutus (aastaringselt kuni 134 inimesele);
- Toitlustus (läbiviidavatel üritustel, tellimus söögikorrad, sh ka lõunad ettevõtetesse);
- Paketid (konverentsid, koolitused, pulmad, suve-ja talvepäevad jm);
- Saunad (Soome, tünni- ja suitsusaun);
- Aktiivne puhkus (loodusmatkad).

Voore Külalistemaja klientideks on hetkel enamasti erinevad eestisisesed organisatsioonid ja
ettevõtted. Voore Külalistemaja tulevikuplaanid on suunatud rohkem välisturule. Eesmärgiks
on pakkuda erinevaid teenusepakette välisriikide reisibüroodele ja Eesti reise ja üritusi
korraldavatele firmadele.

• Kauplus-baar Kuldkala I
Asub Kääpa Küla Kojast 20 km kaugusel, Raja külas Jõhvi-Tartu mnt-l.
Toitlustusettevõte 24 söögikohale, välisterrassil 50. Avatud E-L 8.00-18.00, P 9.00-18.00.

http://www.jogevamaa.ee/
http://southestonia.ee/est
http://www.voorepuhkekeskus.ee/
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Restoran-baar Ankur
Asub Kääpa külast 24 km kaugusel Mustvee linnas, Jõhvi-Tartu mnt lähistel.
Toitlustusasutuses on on kohti kuni 100-le inimesele. Lisateenusena on võimalik tellida
gruppide toitlustamist. Avatud E-P 10.00-17.00.

Külalistemaja "Kadrina mõis" (http://www.pootsman.ee/) 
Asub Kääpa Küla Kojast 18 km kaugusel Tartu-Narva maantee ligidal, Kallaste ja Mustvee
vahepeal, Kadrina külas. Külalistemajas pakutakse järgnevaid teenuseid:

- Toitlustus tellimise korral (Siseruumides ca 100 toitlustuskohta);
- Majutus;
- Peo-ja konverentsiruumi renditeenus (ruumid, saunad, kogu maja rent 450 €, ilma

saunata);
- Sauna teenus (infrapuna, auru, soome saunad ja mullivannid);
- Atraktsioonid, tegevused (Safarid, transport järve jääle, jääpuuri rent, kalapüügi

inventari rent).

Veski külalistemaja
Asub Kääpa külast 30 km kaugusel Jõgeva - Mustvee mnt  ääres Kantkülas. 
Külalistemajas pakutakse järgmisi teenuseid:

- Toitlustus (avatud mai-aug E-P, 11.00-19.00; sept.-mai E-N, 11.00-16.00, R-L 11.00-
18.00, P, suletud, iga päev 12.00-15.00 buffee laud ning peale seda a la carte menüü,
15 toitlustukohta);

- Majutus;
- Seminariruumirent. 

Statoil tankla-kauplus
Asub Kääpa Küla Kojast 24 km kaugusel Jõhvi-Tartu maanteel.
Pakub kiirtoitlustusteenust 24 h/ööpäevas.

http://www.pootsman.ee/
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8. Seadusandlus

Kääpa Küla Koja poolt kavandatavate teenuste väljaarendamisel, sh ennekõike toitlustus-,
koduhooldus-, lastehoiuteenuste ja kaupluse osas, peab arvestama mitmete seadusandlusest
tulenevate nõuetega.

Toitlustusettevõtjale ja/või toidu käitlejale, edasimüüjale (jaemüük, võrkturundus) on viited
õigusaktidele ja mitmesugused juhendid dokumentatsiooni ettevalmistamiseks, lubade
taotlemiseks ja nõuete täitmiseks leiatavad Veterinaar- ja Toiduameti ning 
Põllumajandusministeeriumi kodulehekülgedelt. Allolevalt väljatoodud oluliseimad
õigusaktid: 

Toiduseadus, milles sätestatakse üldised põhimõtted ja nõuded, sh toidule,
käitlemisele, jaemüügile, toiduohutuse alused toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud
materjalidele ja esemetele (edaspidi ka kui TKM), teatamis-ja loataotlemis
kohustusele jne. 
Vastavalt Toiduseadusele peab ettevõtte enne tegevuse alustamist/toidu käitlemist
saama tunnustuse Veterinaar- ja Toiduametilt. 
Tulenevalt toiduseadusest teostavad Eestis toidu kontrolli ehk riiklikku järelevalvet
Veterinaar-ja Toiduamet, Tarbijakaitseamet ning Maksu-ja Tolliamet.
Kaubandustegevuse seadus sätestab kaubandustegevuse alused ja korra, järelevalve
teostamise korralduse ning vastutuse seaduse rikkumise eest.
Põllumajandusministri määrus “Toidu säilitamisnõuded” – nõuded toidugruppide
lõikes. 
Põllumajandusministri määrus “Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide
täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja”, kus on toodud käitlemisvaldkondade
ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama
majandustegevusteate ja/või taotlema tegevusluba.
Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus.
Tarbijakaitseseadus.

Toiduseadusele ja Vabariigi Valitsuse määrusele tuginevalt väljastatakse toiduainete
käitlemisettevõtte tunnistus. 
Alkoholi ja tubakatoodete müügiks on samuti vaja taotleda eraldi luba majandustegevuse
registri kaudu.
Toidu valmistamisel teiselt käitlejalt vastuvõetav toit peab üldjuhul pärinema tunnustatud
ettevõttest.

Kui aga soovitakse tegeleda mahetoidu käitlemisega, siis on vajalik lisaks Toiduseaduse alusel
teavitamisele ka Mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustamine. Antud juhul lisanduvad
veel järgmised seadused, milledega peab arvestama:

Mahepõllumajanduse seadus sätestab mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise
nõuded osas, mis ei ole kehtestatud Euroopa Liidu määrustega, samuti
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mahepõllumajanduse valdkonnas tegeleva isiku üle riikliku järelevalve teostamise
alused ja ulatuse ning vastutuse nimetatud õigusaktidega kehtestatud nõuete
rikkumise eest.
Põllumajandusministri määrus Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded, millega
kehtestatakse mahepõllumajandusliku tootmise nõuded, sealhulgas nõuded teabe
esitamisele
Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse
menetlemise kord 
Jt.

Koduhooldus-ja lapsehoiuteenuse osutamist reguleerivad ennekõike alltoodud seadused:

Sotsiaalhoolekande seadus, sätestab sotsiaalhoolekande üldised alused, sh § 127 ja §

128 sätestavad nõuded lapsehoidjale ja lapsehoiuteenusele ning § 282

reglementeerib täisealise isiku hoolduse nõuded.
Lapsehoidjana tegutsemiseks peab isik:

- omama kutseseaduse alusel välja antud lapsehoidja kutsetunnistust või
- olema lõpetanud eripedagoogika, koolieelse pedagoogika, lapsehoidja või sotsiaaltöö

eriala;
- läbima korrapärase tervisekontrolli.

Lapsehoiuteenuse osutamise korral võib lapsehoidja hoida:
- väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume korraga kuni 10 last, kaasa

arvatud lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavad isikud, ealjuures raske või
sügava puudega lapsi, alla kolmeaastaseid lapsi ning lapsehoidja enda samal ajal
hooldamist vajavaid raske või sügava puudega isikuid ja alla kolmeaastaseid lapsi
loetakse kahe lapse eest.
Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele – määratleb nõuded lapsehoiuteenusele ja
lapsehoiuteenuse osutamise ruumidele.
Rahvatervise seaduse sätestab nõuded tervisekaitsele esitatvate dokumentide kohta.
Teenuse osutamisek väljastatakse sellekohane tõend. Nõuded
ehitusprojektile/ruumidele: http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/haridus-ja-
sotsiaalteenused/lapsehoiuteenus.html.
Hoolekandeasutustele ja hoolekandeteenustele esitatavad kohustuslikud nõuded,
millega sätestatakse nõuded määruses hoolekande teenuste osutamiseks ja osutajale. 
Saare Vallavolikogu määrus “Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldaja
määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord”, mis reguleerib hoolduse seadmist,
hooldaja määramist ja hooldajatoetuse maksmist Saare vallas;
Saare Vallavolikogu määrus “Koduteenuste osutamise korra kinnitamine”, kus on
määratletud koduteenuste osutamise tingimused ja kord Saare vallas ning
hooldustöötaja poolt osutavate teenuste loetelu. 
 Üks hooldustöötaja võib osutada teenust kuni kümnele hooldusalusele.

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/haridus-ja


39

9. RAHAVOOGUDE PROGNOOS

9.1 Investeeringu vajadused

Koostatud on projektdokumentatsioon, mida tuleks vajadusel uuendada. Kui hoones
planeeritakse aga hakata pakkuma toitlustuse-, jaekaubanduse-, lapsehoiu või muud teenust,
mis vajavad ametkondade (nt Terviseamet, Veterinaar-ja Toiduamet) lubasid, siis on vajalik
projekt kooskõlastada ka antud ametkondades. Eelnevalt on vajalik aga projekt selles osas
ülevaadata ja korrigeerida. Üldjuhul ei või struktuurfondidest või siseriiklikest programmidest
rahastuse/toetuse taotlemisel projekt olla vanem kui 2 aastat. 
Vastavalt vajadusele koostada ka eriosade (küte, vesi, kanal, ventilatsioon, elekter, nõrkvool)
tööprojektid. Nende koostamine võib olla ka ehitustööde mahus. Hetkel on projekteeritud
küttelahendus keskkütte katla baasil, tänaseks on aga teada, et sooviks on see lahendada
maaküttena.

Ehitustööd on kavandatud teostada etapiliselt, perioodil 2015-2017. Koos
projektdokumentatsiooniga on koostatud ka maksumuse kalkulatsioon. Kalkulatsiooni põhjal
tuleb hoone rekonstrueerimise maksumuseks 1250.-/m2 (koos km-ga), kogumaksumusena
ca 337 000 eurot. Arvestades käesoleva aja turu keskmist ehitusmaksumuse hinda, on antud
maksumus realistlik. Ehitusturg on viimased 5 aastat olnud aga väga ebastabiilne, kus
ehitushindade kõikumine on olnud sõltuvalt majandusolukorrast isegi kuni 60%.

Tabel 1. Ehitustööd saaks jagada järgmistesse etappidesse alltoodud maksumuste osadena
Etapp Ehitustööd Maksumus,

EUR
Märkused

1 ehitada valmis maja karp (lõpetada seinte
ehitus, paigaldada katus, aknad, uksed)

189 000 Arvestusega ca 700.-/ m².

Maja karbi ehituses on võimalus
jätta esmalt tegemata soojustus ja
fasaaditööd, maskumusega ca
45 000.-;

2 Vajalikud kommunikatsioonid (hoone
välisaed), sh vesi, kanalistatsioon, maaküte,
elekter.

30 000

3 ruumide ehitus vastavalt vajadusele/ teenuse
osutamise kavale

sisetööd ca 250 eur/m², eriosatööd
ca 200 eur/ m²

3.1 Talutoodete kaupluse ruumid, ca 25 m² 10 000

3.2 I korrus köök, vestibüül/toitlustusruum, ca 65
m²

30 000

3.3 Saun, ca 44 m², 23 000

3.4 II korrus, tegevustoad 122 m²

(käsitöö, juuksur, noortetuba), 50 m2

55 000

KOKKU 337 000

Lisandub omanikujärelevalve teenus, ca 2% ehituse maksumusest, kokku 6740 eurot .
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Vastavalt ehitustööde teostamise etappidele on vajalik ruumid sisustada ka vajaliku
inventariga. Alljärgnevalt on toodud sisustuse kalkulatsioon ruumide lõikes.

Tabel 2. Kulutused sisustusele, eurodes

Sisustus Maksu-
mus

Kaupluse sisustus 4 000

Köök ja toitlustusruum (sh
inventar, nõud jms)

14 000

Sauna sisustus 2 500

2.korruse mööbel (lauad,
diivanid, toolid)

8 000

Noortetoa vahendid 1 500

Kokku 30 000

Investeeringute plaan aastate lõikes on esitatud alljärgnevas tabelis.

Tabel 3. Investeeringute plaan

2015 2016 2017 Kokku

Ehitus 112 333 112 333 112 333 337 000

Omanikujärelvalve 2 247 2 247 2 247 6 740

Sisustus  15 000 15 000 30 000

KOKKU 11458
0

12958
0

129580
373 740

9.2. Tegevustulud ja tegevuskulud

Küla Koja haldajaks ja vastutavaks organisatsiooniks on Kääpa Ühistegevuse Selts, kelle
korraldada ja eestvedada on hoone rekonstrueerimine, sisustamine, teenuste
väljaarendamine ja hoone igapäevane töös hoidmine.
Tegevustulude prognoosimisel lähtuti kolmest peamisest tuluallikast:

• talutoodete pood koos võrkturundusega;
• toitlustus;
• ruumide väljarentimine.

Teiste kavandatavate teenuste osas, sh koduhooldus-, sauna-, pesupesemisteenused ja
tegevustoad, lähtutakse eeldustest, et antud teenuste pealt täiendavat tulu lisaks tööjõu ja
otsekulude kattele ei teenita. See tähendab, et koduhooldusteenus, mida pakutakse
väljaspool Küla Koda, maksaks koduhooldaja palga-ja sõidukulud; sauna-ja
pesupesemisteenuste hind kataks vee, elektri ja tööjõukulud, tegevus-ja käsitöötoad tulu aga
ei teeni.
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Seetõttu on rahavoogude prognoosis arvesse võetud vaid teenuseid, mis aitavad tasuda
hoone halduskulusid.

Talutoodete pood

Finantsprognoosides arvestatakse, et keskmiselt tehakse talutoodete poes 50 ostu päevas ja
iga ostja kulutab keskmiselt 7 eurot. Pood on avatud seitse päeva nädalas. Toodete keskmine
juurdehindlusprotsent on 20%. Poe toimimiseks on vaja kahte kaupluse müüjat, kelle
netopalgaks on arvestatud 400 eurot kuus.

Toitlustus
Toitlustusasutuse külastajaid prognoositakse keskmiselt 30 inimest päevas. Ühe külastaja
keskmine kulutus on 4,5 eurot. Toitlustuskoht on avatud 7 päeva nädalas. Lisaks pakutakse
catering toitlustust lasteaiale (20 last) ja lähedal asuvatele ettevõtetele. Iga tööpäeva
arvestatakse keskmiselt 30 catering pakkumust hinnaga 2,5 eurot. Arvestades planeeritaaid
lahtioleku aegasid on toitlustusasutuse toimimiseks vajalik vähemalt kahte
klienditeenindajat, kelle netopalgaks on arvestatud 400 eurot kuus, ning kahte kokka, kelle
netopalgaks on arvestatud 550 eurot kuus. Toiduainete omahinnaks on arvestatud 30%
väljamüügihinnast.

Ruumide väljarentimine
Väljarentimiseks on ülemise korruse seminariruum koos kõrvalruumiga ning alumise korruse
toitlustuskoht, mida renditakse pidude ja õhtuste ürituste korraldamiseks.
Seminariruumi renti arvestatakse 7 eurot tund ning eeldatakse, et keskmiselt ühes nädalas
on seminariruum välja renditud vähemalt 8 tundi.
Peosaali rendil arvestatakse, et peosaal on välja renditud keskmiselt üks kord nädalas ning
ühe õhtu rent on 35 eurot.

Halduskulud
Lisaks iga tuluallika juures kirjeldatud otsestele kuludele kaasnevad maja haldamisega seotud
üldised halduskulud.
Küla Koja tööshoidmise ja arendamise eest hakkab vastutama eraldi maja juhataja, kelle
netopalgaks on arvestatud 300 eurot kuus.
Hoone kütmine on lahendatud maaküttega. Hinnanguline elektri tarbimine ca 35 000 kWh
ning aastane kogukulu ca 2000 eurot.
Hoone parendustöödeks on igaaastaselt arvestatud 2% ehitusmaksumusest.
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5.1.7 Rahavoogude prognoos

2018 2019 2020

TULUD

Talutoodete pood

ostude arv päevas 50 50 50

keskmine ostukorv (€) 7 7 7

Tulud talutoodete poest 127 750 127 750 127 750

Toitlustus

keskmine külastajate arv päevas 25 25 25

külastaja keskmine kulutus (€) 4,5 4,5 4,5

catering toitlustus, arv päevas 30 30 30

keskmine catering toitlustuse hind (€) 2,5 2,5 2,5

Tulud toitlustusest 59 888 59 888 59 888

Ruumide rent

seminariruum 2 912 2 912 2 912

Poeruum 1 820 1 820 1 820

Tulud ruumide rendist 4 732 4 732 4 732

TULUD KOKKU 192 370 192 370 192 370

KULUD

Edasimüüdavad kaubad

Talutooted 106 458 106 458 106 458

Toiduained 17 966 17 966 17 966

Edasimüüdavad kaubad kokku 124 425 124 425 124 425

Personal

külamaja juhataja (neto 300€) 4 268 4 268 4 268

kaupluse müüja (neto 400€) x 2 11 701 11 701 11 701

klienditeenindaja (neto 400€) x 2 11 701 11 701 11 701

kokk (neto 550€) x 2 16 448 16 448 16 448

Palgakulud kokku 44 119 44 119 44 119

Sotsiaal- ja töötukindlustusmaks 15 000 15 000 15 000

Personalikulud kokku 59 119 59 119 59 119

Halduskulud

elekter, küte 2 000 2 000 2 000

parendustööd 6 740 6 740 6 740

Halduskulud kokku 8 740 8 740 8 740

KULUD KOKKU 192 284 192 284 192 284

NETOTULEM 86 86 86

Rahavoogude analüüs näitab, et ülal toodud eelduste kohaselt on võimalik Küla Kojal kulud ja
tulud hoida tasakaalus, kuid puudub võimalus täiendavateks investeeringuteks ning
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tulevasteks arendusteks.
Samuti on oluline rõhutada, et tehtud eeldused on siiski kõigest prognoosid, mille täitumises
ei saa 100% kindel olla. Kuna püsikulude osakaal on suur (palgakulud), siis iga prognoositust
väiksem klientide arv toob kaasa kahjumi ning arendaja peab leidma lisavahendid selle
kahjumi katmiseks. Samas prognoositust suurem klientide arv loob võimlaused
lisainvesteeringuteks, nt inventari soetamiseks võetud laenu, rendilepingute tasumiseks.

5.1.8 Küla Koja  sotsiaalmajanduslik mõju

Järgnevalt vaadeldakse Küla Koja mõju kogu ühiskonna heaolu kasvule, lisades analüüsi
ühiskonda puudutavad positiivsed ja negatiivsed välised ja kaudsed mõjud.
Projekti otsesteks kasusaajateks on:

• Saare Vallavalitsus - suureneb tulubaas, pakutavate teenuste osakaal suureneb ja
teenuste osutamine on paindlikum, teenuse vajaja vajadusi enam arvestav;

• Kohalikud elanikud – luuakse eeldused uute töökohtade tekkeks, tööpuuduse
vähenemine, sissetulekute suurenemine, kättesaadavate teenuste valik suureneb;

• Külastajad – mitmekesistunud teenuste valik.
Sotsiaalmajanduslikud positiivsed mõjud on järgmised:

• Projekti tegevustulud;
• Tulumaks ja sotsiaalmaks kaudselt lisanduvatelt töökohtadelt – projekti tulemusena

tekib piirkonda juurde uusi töökohti ning aastaks 2019 prognoositakse 7 uue töökoha
tekkimist. Sotsiaalmajandusliku tuluna võetakse arvesse tööjõukuludega seotud
sotsiaalmaks ja tulumaks.

Sotsiaalmajanduslikud negatiivsed mõjud on järgmised:
• Investeeringu maksumus
• Projekti tegevuskulud
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10. RISKIANALÜÜS

Riskid, mis võivad mõjutada projekti realiseerimise edukust, võib jagada järgmistesse
gruppidesse:

• ebapiisava finantseerimisega seotud riskid, kus hoone valmimiseks ei saada toetust
ja/või vajalikku kaasfinantseeringut;

• Küla Koja tööle rakendumise ja kasutamisaktiivsuse/-vajadusega seotud riskid
• personali puudus teenuste käivitamiseks.

Alljärgnevalt on toodud võimalike riskide mõju ja negatiivse mõju vähendamise meetodite
kirjeldus.

Riskifaktor Mõju projekti käigule Järeldus tegutsemiseks, ennetav
tegevus

Finantseerimise
puudujääk

Puuduvad
finantseerimisressursid
tegevuste
realiseerimiseks, hoone
rekonstrueerimiseks,
sisustamiseks

- vahendite kaasamine EL
toetusprogrammidest ja fondidest
- hea koostöö kohaliku
omavalitsusega
- aktiivne töö kohalike ettevõtjate ja
pankadega

Küla Koja vähene
kasutamisaktiivsus,
-täituvus

Küla Koda ei rakendu
planeeritud funktsioonide
ja võimsusega tööle, tulud
ei kata halduskulusid

-keskuse võimaluste aktiivne
tutvustamine, erinevaid kanaleid
kasutades aktiivne müügi- ja
turundustöö ;
-koostöövõrgustiku laiendamine ja
koostöö tõhustamine piirkonna
ettevõtjate, omavalitsuste, turismi
arendajatega;
- paindlik teenuste pakkumine
vastavalt nõudlusele;
- püsilepingud teenuste osutamiseks
(koduhooldusteenus, võrkturundus,
toitlustus)
-omahinnaga (kommunaalkulude
tasaarvestusega) rendipindade
pakkumine, vajadusel hinnataseme
korrigeerimine.

Vajaliku tööjõu puudus Teenuste osutamine ei ole
planeeritud mahus
võimalik

-teenuste väljaarendamisel on
lähtutud olemasolevast
inimressursist
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11. Kokkuvõte

Küla Koja väljaarendamise määravaks kriteeriumiks ei ole saada kasumit, vaid parandada
elukeskkonda ja mitmekesistada teenuste valikut, samuti saavutada maksimaalne sotsiaal-
majanduslik mõju. Et Küla Koda väljaarendamine oleks jätkusuutlik ning käivitumise järgselt
oleks seal pakutavatel teenustel võimalus areneda ning teenuste mahtu suurendada, on
vajalik kaasata avaliku sektori ja toetusskeemide poolset abi ja toetust. 
Küla Koja väljaarendamisel on seatud esmatähtsaks kogukonna vajadustega arvestamine.
Kuna kogukonna mõttes on piirkond suhteliselt väike ja valla poolt on vaba-ajateenuste
pakkumine üleantud SA-le Kalevipoja Koda, siis on oluline vältida teenuste dubleerimist ja
teiste sarnaste organistasioonidega konkureerimist. 

Seetõttu on Küla Kojas planeeritavateks teenusteks valitud need, mis täiendavad ja toetavad
piirkonnas juba pakutavaid teenuseid, sh:

Talutoodetepood - müüakse valla talunike põllusaadusi, piima ja kohalikku käsitööd;
Väiketootjate võrkturundus – turundatakse väljapoole väiketootjate tooteid;
Kogukonnaköök, toitlustusteenus - toidu valmistamine, pakkumine mahetoodetest
igapäevaselt, toidu valmistamine tellimisel (kulinaariatooted, kondiiter);
Koduhooldus - mõeldud vähenenud toimetulekuvõimega eakatele ning
erivajadustega isikutele. Teenuse pakkumine omavalitsusega teenuslepingu alusel;
Saunateenus, pesemisruum - invajuurdepääsuga. Kääpa piirkonna vajadus, eelkõige
külaelanike soov;
Pesumajateenus;
Ruumide renditeenus - koolitused, koosviibimised, elanike suhtluskoht,
traditsioonilised üritused, toitlustamine, peredel võimalus üritusi teha (sünnipäevad
jm);
Käsitöö- ja taaskasutustuba/Tegevustuba/noortetuba;
Juuksur – luuakse töökoht juuksurile;
Laste päevahoid.

Tegevustoad, käsitöö ja noortetuba käivituvad juhul kui Küla Kojal on näiteks eeliseid
vahendite ja vajaliku inventari soetamisel ning koostööna lepitakse kokku teenuse üle
tulemine Kalevipoja Kojast Küla Kotta.

Toitlustusteenust, võrkturundust ning talutoodete poodi oleks võimaluse korral hea arendada
ühtse teenuse paketina ning antud teenustest ka alustada. Neid teenuseid on analüüsitud ka
rahavoogude prognoosis, kuna koos renditeenusega on need tõenäoliselt ainsad
tuluteenivad teenused, mis aitavad katta hoone halduskulusid. Samas on nende teenuste
pakkumisega kaasnevad tööjõukulud suured ning arvestades nii kaupluse kui ka
toitlustusasutuse planeeritavaid lahtioleku aegasid vajatakse sellevõrra rohkem ka personali.
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Olulisteks teguriteks Küla Koja väljaarendamisel on:

Tagada jätkusuutlikkus ja stabiilne finantseerimine etapiliseks väljaarendamiseks-
etapiline väljaarendamine vajab projektijuhtimist ja vajaliku finantseeringu tagamist.
Küla Koda väljaarendamiseks finantseerimisvahendite ja võimaluste leidmine ja
taotlemine, mille edukus on käesoleva projekti realiseerumise kõige kriitilisemaks
teguriks, kuna investeering on ressursimahukas, tegu on osaliselt n.ö. sotsiaalse
projektiga, mille eesmärgiks ei ole teenida kasumit, vaid mitmekesistada
kättesaadavaid teenuseid ja parandada elukeskkonda – seega on toetusrahade
kaasamine hädavajalik. Arvestada tuleb ka sellega, et tuluteenivate tegevuste korral
(kauplus, toitlusteenus) on Euroopa Liidu struktuurivahendidest ning teistest
toetusmeetmetest toetuse saamine raskendatud või on saadava toetuse osakaal
mõnevõrra madalam (nt 40-50% abikõlbulikest kogukuludest).
Küla Koja ja seal pakutavate teenuste väljaarendamiseks, pakkumiseks ja edasiseks
haldamiseks tegevuste organiseeritus, vajalik inimressurss/kompetents. 
Vajalik arvestada nii inim-, finants-kui ka ruumiliseressursiga. Väljatoodud teenuste
valik on küllaltki suur, samas on hoone suhteliselt väike (ca 268 m²) – kaaluda
põhjalikumalt, kas kõik teenused nö mahuvad Külamajja ja kas ollakse suutelised
arendama omal käel kõiki planeeritud tegevusi või oleks otstarbekas enam
keskenduda vaid osadele teenustele. Sel juhul prioritiseerida ja kaaluda, millistele ja
kas osade teenuste osas nt võtta juurde eraldi teenuseosutaja (nt toitlustusettevõte).
Samuti on vaja hinnata üle ruumiprogramm, kus nt toitlusteenuse pakkumisel,
kogukonna köögi käivitamisel analüüsida põhjalikumalt, millises mahus seda tegema
hakatakse - kas vaid kogukonnaköök või kohvik või kohapealne
soojatoiduvalmistamine, kondiiter jne ning tõenäoliselt on sellest tulenevalt vajalik
üle vaadata ka ruumiline planeering (köögipinna suurendamise vajadus). 
Vajalik on tihendada koostööd, luua tugev koostöövõrgustik ning leida juurde uusi
partnereid.
Küla Kojas pakutavate teenuste osutamiseks on vajalik muuta MTÜ põhikirja.
Teenused peaks kajastuma põhikirjas.

Tagamaks tegevuste elluviimise järjepidevus ja vajalikud finantsvahendid nii Küla Koja
väljaarendamisel kui ka edasisel haldamisel ja teenuste pakkumisel, on oluline antud
dokumenti tutvustada vallavolikogus ning tegevused liita arengukavade tegevuskavadesse,
samuti arvestada kogukonna vajaduste muutumiste ja teiste organisatsioonide arenguga.


