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Sissejuhatus ja metoodika ülevaade
Saku valla ühenduste uuring keskendus ennekõike ühenduste kontaktisikute rahulolule, koostööle,
kaasamisse ning igapäevaselt tehtavale Saku valla institutsioonide tööle. Samuti küsiti ühenduste
ettepanekuid erinevatest aspektidest lähtuvalt, koostööst valla üldist elukorraldust puudutavate
küsimusteni. Definitsioonidest: Saku valla ühenduste alla kuuluvad antud juhul mittetulundus ja
vabaühendused, spordiklubidest kuni külaseltsideni ning kes oma tegevust on teostanud Saku vallas.
Saku valla institutsioonide alla liigitusid nii Saku vallavalitsus, volikogu kui ka erinevad allasutused
vallavalitsuse haldusalas. Küsitluse läbiviimisel kasutati internetis vastajate poolt ise täidetavat
ankeeti (CAWI), kus olid nii valikvastustega kui ka avatud küsimused. Küsimustele vastasid 23
organisatsiooni esindajad, mida oli suurusjärgus kolmandik valimiloendi kontaktisikutest.
Valimiloendi aluseks oli Saku vallavalitsuse nimekiri Saku valla ühendustest, kellega neil on kontakte
olnud. Käesoleval juhul saab küsitlusmeetodit ja seal tavapäraselt esinevat vastamismäära arvestades
laekunud vastuste hulka lugeda igati heaks. Uuringutulemused on esitatatud kirjeldavate joonistega
sektordiagrammide näol ning sisulist tagasisidet peegeldavate nopetega avatud küsimustele antud
vastustest.
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Rahulolu Saku valla institutsioonide tegevusega
Rahulolu Saku vallavalitsuse tööga
Joonis 1. Rahulolu Saku vallavalitsuse tööga

9%
18%

32%

41%
Pigem ei ole rahul
Olen rahul

Pigem olen rahul
Ei ole olnud kokkupuudet

Vastajate rahulolu vallavalitsuse tööga saab üsna heaks pidada. Samas vaid pisut enam kui kolmandik
oli rahul täielikult, ligi pool vastajatest aga oli pigem rahul. Üsna vähe oli ka neid, kel vallavalitsusega
kokkupuuteid ei olnud (vt Joonis 1 ja Joonis 2).

Joonis 2. Rahulolu Saku vallavalitsuse tööga (on olnud kokkupuuteid)

20%
35%

45%
Pigem ei ole rahul

Pigem olen rahul

Olen rahul

Noppeid hinnangute põhjendustest


"Vallal puudub huvi pensionäride tegevuse vastu."
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"2014 aastal ei olnud rahul MTT taotluste hindamise komisjoni tööga - puudulik informeeritus
ja kohaliku spordielu mitte tundmine just kaasa ei aidanud, et häid otsuseid teha. "
"Eelmine aasta võis jääda rahule. Selle aasta rahaline toetus oli täielik šokk. Õnneks teise
poolaasta seis paranes. "
"Rahul sellepärast, et toetatakse kolmandate sektorite tegevust ja hinnatakse kodaniku
algatust. Miinuseks on ettepanekute aeglane töötlemine ja teostus."
"Väga hästi on korraldatud küla niitmine."
"Ei oska mingeid erisusi esile tõsta. Igaüks teeb oma tööd. Olulisi ja silmapaistvaid tegevusi
samuti pole olnud. Aeg-ajalt (teiste valdadega võrreldes) tundub suhteliselt "seisva veena"."
"2015 - meeldiv, et on tekkinut MTT kriteeriumid ja hindamismetoodika. Ebameeldiv oli
vallavalitsuse otsus rahastada väheste külade MTT projekte. Probleemi tekkides ei taha
vallavalitsus seda sõbralikult lahendada, vaid eelistab kirjaliku vastuse saatmist. "
Meeldis, et noortekeskuse esindajad käisid külas kohal oludega tutvumas ja vestlemas. "
Mis vajab muutmist on traditsiooniliste ürituste toetamine MTT fondi projekti formaadist
väljaspool."
"Saku vallavalitsus toetas meie projekte rahaliselt ja moraalselt. "
"Vallavalitsusega hea koostöö,lastetööprojekti toetus. "
"Viimasel aastal on olnud segaseid aegu küll ruumide korralduse osas (muudatused Saku
Maja), ent hetkel asjad selged ning kokkulepped toimivad. Info on hakanud liikuma
muudatuste osas (kui renditud ruumide osas tuleb ette muudatusi, siis pakutakse
alternatiive.) "
"Üksmeele leidmine oli keeruline ja pikk protsess. "

Rahulolu Saku vallavolikogu tööga
Joonis 3. Rahulolu Saku vallavolikogu tööga

9%
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37%

18%
Pigem ei ole rahul

Pigem olen rahul

Olen rahul

Ei ole olnud kokkupuudet

Enamik vastanutest oli sarnaselt vallavalitsuse tööle antud hinnanguga küllaltki rahul ka Saku
vallavolikogu tööga. Samas oli oluliselt enam neid vastanuid, kellel volikogu tööga kokkupuuteid ei
olnud (vt Joonis 3 ja Joonis 4).
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Joonis 4. Rahulolu Saku vallavolikogu tööga (on olnud kokkupuuteid)
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Pigem ei ole rahul

Pigem olen rahul

Olen rahul

Noppeid hinnangute põhjendustest











"Hea, et on vōimalik esitada projektitaotlusi ning tänulik, et meid on toetatud. "
"Ma ei tea kas minu Laulustuudio taotluste juures on valla volikogul olnud rolli. Kuid küllap
kultuuritoimkonnal siiski on. Seni on minu taotlustesse suhtutud toetavalt ja see teeb
headmeelt, et meie püüdlusi hinnatakse. "
"Otsest kokkupuudet ei ole olnud. Külaelu korralduses olulist külaeleu komisjoni tööd pole
märgata- puudub info, millega komisjonis tegeletakse. "
"Suurt tüli pole olnud ja toimib rahuldaval moel. "
"Tundub, et volikogu on seotud selle info ja seisukohtadega, mis esitab vallavalitsus. "
"Töötab vastavalt oma põhimäärusele. "
"Vallavolikoguga puutume vähem kokku, sest ei näe, et volikogu otseselt ja vajaliku
operatiivusega suudaks praktilistele probleemidele lahendusi leida. Tundubki, et pigem on
volikogu kõrvaline ja tegelikud asjad sünnivad vallavalitsuse tasemel. "
"Volikogu arutleb ja võtab kuulda "altpoolt" tulevaid ettepanekuid. "
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Rahulolu Saku spordikeskuse tööga
Joonis 5. Rahulolu Saku spordikeskuse tööga

4%
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Pigem ei ole rahul

Pigem olen rahul

Olen rahul

Ei ole olnud kokkupuudet

Ligi pooltel vastanutest kokkupuude Saku valla spordikeskuse tööde ja tegemistega puudus. Samas
on enamiku kokkupuudet omanute arvamus Saku valla spordikeskuse osas vägagi positiivne. Siiski
leidus neid vastajaid, kes rahuloluks põhjust ei leidnud (vt Joonis 5 ja Joonis 6).

Joonis 6. Rahulolu Saku spordikeskuse tööga (on olnud kokkupuuteid)

8%
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Ei ole rahul

Pigem ei ole rahul

Pigem olen rahul
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Olen rahul

Noppeid hinnangute põhjendustest












"Ei tekkinud koostööl ühtegi probleemi. "
"Eakatele Kiisalt Sakku saamisega raskusi ja ajad ei klapi. "
"Eelmisel aastal olid piletihinnad enam-vähem normaalsed, selle aasta teisest poolest
pensionäridele liiga kõrged.Pensionäride ujula külastus on lähenenud nullile. "
"Hea koostöö ürituste korraldamisel. "
"Kokkupuuted harvad. "
"Saku Kolmiku korraldus ei olnud ladus ja vastutust lükati vastupidiselt kokkuleppele suures
osas MTÜ-dele (kuni auhindadeni välja). Administraatorid spordikeskuses võiksid olla
sõbralikumad. "
"Tegeletakse terviseedendamise ja sportimisvõimaluste propageerimisega ka väljaspool
keskust (Saku kolmik jmt). "
"Uued üritused , olemasoleva teenuse tase hea. "
"Õiged inimesed eesotsas ja usaldan nende otsuseid. "
"Üldjoontes paistab silma spordikeskuse teenuste mitmekesisus ning kättesaadavus, samuti
mõningane areng (väiksed remondid, rajatiste laienemine vms). Maailma kõrgtase see kõik
pole, aga kodulähedase kehakultuurivõimaluse igatahes pakub. "

Rahulolu Saku noortekeskuse tööga
Joonis 7. Rahulolu Saku noortekeskuse tööga

9%

18%

73%

Pigem olen rahul

Olen rahul

Ei ole olnud kokkupuudet

Enamik vastanutest noortekeskuse tööle hinnangut ei andnud, kuna ei olnud selleks noortekeskuse
tegemistega piisavalt kursis. Samas need, kes oma hinnangu andsid, olid noortekeskuse tööga ka
rahul. Kusjuures üsna kindel oli oma rahulolus kaks kolmandikku hinnangu andnutest (vt Joonis 7 ja
Joonis 8).
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Joonis 8. Rahulolu Saku noortekeskuse tööga (on olnud kokkupuuteid)

33%

67%

Pigem olen rahul

Olen rahul

Noppeid hinnangute põhjendustest







"Hea koostöö ürituste korraldamisel - vabatahtlikud läbi Saku NK. "
"Kokkupuuted väga harvad, kuigi teame, et meie külast mõned noored on nende tegevusse
kaasatud. "
"Noorsootöö ümarlaua ühine korraldamine, hea infolevi; noorsootöö külades. "
"Noortekeskus on üles näidanud huvi meie kandi vastu ning oleme kohtunud ja teemadest
rääkinud. "
"Tunduvad normaalsed tegelased, usun, et kontaktid jätkuvad ja on vastastikku rikkalikud. "
"Väga hea koostöö noorte päästealasel koolitamisel mitmete ürituste ja projektide raames. "
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Rahulolu Saku raamatukogu tööga
Joonis 9. Rahulolu Saku raamatukogu tööga

9%

45%

46%

Pigem olen rahul

Olen rahul

Ei ole olnud kokkupuudet

Ligi pooltel vastanutest ei olnud kokkupuudet Saku raamatukogu tööga, samas kokkupuudet
omanutest oli Saku raamatukogu tööga oli enamik ilma mööndusteta rahul, ligi viiendik aga pigem
rahul (vt Joonis 9 ja Joonis 10).

Joonis 10. Rahulolu Saku raamatukogu tööga (on olnud kokkupuuteid)

17%

83%
Pigem olen rahul

Olen rahul

Noppeid hinnangute põhjendustest
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"Abivalmis personal. "
"Igati hea teenindus ja alati oleme saanud vajalikud raamatud, ajakirjad jne. "
"Imelised inimesed, head raamatud ja hubane keskkond. "
"Teenindamine korralik, valik laialdane, kättesaadavus lihtne, süstematiseeritud. "

Rahulolu Saku huvikeskuse tööga
Joonis 11. Rahulolu Saku huvikeskuse tööga
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Pigem ei ole rahul

Pigem olen rahul

Olen rahul

Ei ole olnud kokkupuudet

Sarnaselt Saku raamatukogule ei olnud ligi pooltel vastajatest Saku huvikeskuse tööga olnud
kokkupuudet. Samas võrreldes lisaks Saku raamatukoguga ka noortekeskusega, antud hinnangud nii
positiivsed ei olnud. Mööndusteta rahulolijaid oli vähem kui viiendik, pooled huvikeskuse tööga
kokkupuudet omanutest olid tööga pigem rahul. Lisaks oli ka neid, kes tööga pigem rahul ei olnud (vt
Joonis 11 ja Joonis 12).
Joonis 12. Rahulolu Saku huvikeskuse tööga (on olnud kokkupuuteid)
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Pigem ei ole rahul
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Noppeid hinnangute põhjendustest
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"On üsna vastuoluline allasutus. Väga heitliku ja tujuka juhiga. "
"Tundub, et Huvikeskus toimib kui jälgida üritusi - teatrietendused, kontserdid, kinoōhtud,
kirbukad, jōulutelgi üritus, aastavahetuse üritus, lasteüritused. "
"Juhtmete ühendamine tehnika taha pole veel helindamisoskus. "
"Laste laulukonkursi korraldamisega probleemid. "
"Huvikeskus kutsub kõikidele nende poolt organiseeritavatele üritustele kaasa lööma. "
"Kui Huvikeskusesse uus töötaja tuli, siis palusin teda tutvustada, aga ei peetud vajalikuks.
Naine ise siis nurgataga tutvustas end:)Teda pole ma enam näinud tööl. Mitu korda on
juhtunud et keset tundi lüüakse uks lahti ja poole laulu pealt viiakse käte alt digiklaver
minema, ei mingit etteütlemist, lapsel sellises tunnis on õige imelik elamus. "
"Reklaame jälgides toimub palju ja loodetavasti jōuab reklaam ka elanikeni. Vahel tundub, et
inimeste kohale saamine on muutunud raskemaks, ent see isiklik arvamus."
"Ühiste tegevuste korraldamisel möödarääkimised; mõnikord aruteluldel vaid põhjendused,
kuidas midagi ei saa teha, mitte ühiste lahenduste otsimine. "

Rahulolu Kiisa rahvamaja tööga
Joonis 13. Rahulolu Kiisa rahvamaja tööga

4%
23%

73%

Ei ole rahul

Olen rahul

Ei ole olnud kokkupuudet

Valdaval enamikul vastanutest Kiisa rahvamaja tööga kokkupuudet polnud. Tööle hinnangu
andnutest aga omakorda valdav enamik oli tööga mööndusteta, vähem kui viiendik pigem rahul (vt
Joonis 13 ja Joonis 14).
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Joonis 14. Rahulolu Kiisa rahvamaja tööga (on olnud kokkupuuteid)

17%

83%
Ei ole rahul

Olen rahul

Noppeid hinnangute põhjendustest



"Kokkupuude on olnud hea."
"Ühised ettevõtmised ja kokkusaamised."

Rahulolu Saku päevakeskuse tööga
Joonis 15. Rahulolu Saku päevakeskuse tööga

4%

9%
14%

73%

Pigem ei ole rahul

Pigem olen rahul

Olen rahul

Ei ole olnud kokkupuudet

Sarnaselt Kiisa rahvamajaga, ei olnud Saku päevakeskuse tööga enamikul vastanutest olnud
kokkupuudet. Tööga kokkupuutunutest pooled olid tööga mööndusteta, kolmandik aga pigem rahul.
Ligi viiendik aga pigem ei olnud rahul (vt Joonis 15 ja Joonis 16).
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Joonis 16. Rahulolu Saku päevakeskuse tööga (on olnud kokkupuuteid)

50%
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33%
Pigem ei ole rahul

Pigem olen rahul

Olen rahul

Noppeid hinnangute põhjendustest

"Eakad on rahul, ainult et ruumi on seal vähevõitu. "
"Hea koostöö kodukülastuste läbiviimiseks. "
"Peamine kooskäimise ja koolituse koht. "
"Tundub ,et sel aastal toimus seal võimuvõitlus, kus vanadele kogenud tegijatele lihtsalt ära tehakse,
mis viis kogenud ja vanurite poolt hinnatud töötaja lahti laskmiseni. Kahju kui ei osata hinnata suure
kogemusbaasiga töötajaid. "
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Oma ühenduse ja Saku valla institutsioonide koostöö
Hinnang oma ühenduse ja Saku vallavalitsuse koostööle
Joonis 17. Hinnang oma ühenduse ja Saku vallavalitsuse koostööle
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Halvaks

Pigem halvaks

Keskmiseks

Pigem heaks

Heaks

Ei ole olnud kokkupuudet

Üsna vähe oli neid vastajaid, kellel polnud Saku vallavalitsusega olnud kokkupuudet koostöö osas. Ligi
kaks kolmandikku kokkupuudet omanutest hindas olnud koostööd kas heaks või pigem heaks. Samas
leidis neljandik vastanutest, et koostöö on olnud keskmine ning kümnendik, et halb või väga halb (vt
Joonis 17 ja Joonis 18).
Joonis 18. Hinnang oma ühenduse ja Saku vallavalitsuse koostööle (on olnud
kokkupuuteid)
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Pigem heaks
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Heaks

Noppeid hinnangute põhjendustest














"Kokkupuuted tihedad, oleme sotsiaalselt aktiivsed ja teeme vallavalitsusega koostööd. "
"Koostöö sujub väga hästi. "
"Külaseltside ümarlauad meiepoolsel algatusel. Probleemid 2014 MTT fondi projektide
hindamisega- vallavalitsususe "ülimuslikkus" ja teisitiotsustamine komisjoni otsuste üle.
Rahastust said projektid, mille tegevus oli otsustamise hetkel juba toimunud, selgitusi ei
jagatud. Külade ümarlaual võeti valla esindajate poolt tõrjuv hoiak. "
"Küsimustele on vastused saadud ja koostöö sujub. "
"Nagu mainitud, olen alles teist hooaega Saku vallaga kokkupuutes. Kogemused, mis seni on
ettetulnud on positiivsed. "
"Oleme alati saanud ühendust kui meil on probleeme. Iseasi kuidas need on lahenenud... "
"Oleme ise olnud aktiivsed ja järjest aktiivsemad oma küsimustega vallamajja pöörduma.
Oleme mõistnud, et vallamajast ise keegi meile lahendusi ette ei kanna, peame käima
küsimas, uurimas, lahendusi leidmas. Sest piiratud ressursside tingimustes saab see, kes
oskab küsida. Samas on tunda kompetentsi tasemete vahe - valla spetsialist teab ja tunneb,
valdab infot, aga elanik ei tea ega oska küsida või lahendusi leida. Siin on üks moment, mille
tõttu kohalik areng takerdub - kogukond ei oska ise projekte teha, kaas- või
põhifinantseeringut otsida, üldse teoreetiliseltki näha võimalusi kohalike probleemide
lahedamiseks. Teiseks ei tea elanik valla pikemaajalisi plaane (nt valgustuse renoveerimise
plaane 2018 aastal (või millal see kavas ongi). Tulemus on, et elani ei tea, küsida ei mõista
ning on pigem trotslik valla suhtes, sest ei näe, et asjad liiguks, samas on vallas kava ja
tegutsemisvalmidus olemas. "
"Oluline on, et vallavalitsus käsitleks MTÜ-sid, kui partnereid kohaliku elu edendamisel ja
mõistaks, et ametnikud on professionaalid, kuid MTÜ eestvedajad teevad seda hobi korras
töö kõrvalt. Seda tuleks väärtustada ja igati toetada. "
"Selle aasta teisest poolest on koostöö paranenud. "
"SV toetas meie projekte rahaliselt ja moraalselt. "
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Hinnang oma ühenduse ja Saku vallavolikogu koostööle
Joonis 19. Hinnang oma ühenduse ja Saku vallavolikogu koostööle
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Pigem halvaks

Keskmiseks

Pigem heaks

Heaks

Ei ole olnud kokkupuudet

Saku vallavolikoguga koostöökogemus üle pooltel vastanutest puudus. Omakorda pisut üle pooltel
koostööd teinud vastajatest oli koostöö olnud positiivne ehk siis hea või pigem hea. Kolmandik
koostöökogemust omanutest hindas koostööd aga keskmiseks ning kümnendik pigem halvaks (vt
Joonis 19 ja Joonis 20).
Joonis 20. Hinnang oma ühenduse ja Saku vallavolikogu koostööle (on olnud
kokkupuuteid)
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Pigem halvaks
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Pigem heaks

Heaks

Noppeid hinnangute põhjendustest
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"Koostöö ainult läbi õigusaktide (määrused). "
"Hea koostöö. "
"Otse volikogu poole pole olnud vajadust pöörduda. Seega neutraalne selles küsimuses. "
"Reaalses elus ei tunne me volikogu kohaolekut ega asjassepuutumust. Meie arvates on
olemas vallavalitsus - mida teeb volikogu, pole meile arusaadav ega selge. Me ei tea, kuidas
oma kohalike küsimusi volikogus tõstatada või kuidas volikogu kaudu paremini kogu valla
asjades kaasa rääkida. "
"Tundub, et volikogu eelistab lahendada probleeme ja küsimuse ilma kõiki osapooli
kaasamata. Soovi osaleda arutelul võetakse pigem ebameeldivana. "
"Volikogu võiks rohkem toetada oma seadusandliku käega eakate tegevust ja seda eriti
transpordi osas. Siis oleks ka Vallavalitsus rohkem positiivne eakate suhtes. Me kõik saame
vanaks! "

Hinnang oma ühenduse ja Saku noortekeskuse koostööle
Joonis 21. Hinnang oma ühenduse ja Saku noortekeskuse koostööle
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23%
64%

Keskmiseks

Pigem heaks

Heaks

Ei ole olnud kokkupuudet

Koostöökogemust enamik vastajaid noortekeskusega ei omanud, kuid need, kes omasid otseselt
negatiivseid hinnanguid koostööle ei andnud. Üle poole koostööd teinutest hindas koostööd heaks,
kümnendik pigem heaks ning neljandik keskmiseks (vt Joonis 21 ja Joonis 22).
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Joonis 22. Hinnang oma ühenduse ja Saku noortekeskuse koostööle (on olnud
kokkupuuteid)

25%

12%

63%

Keskmiseks

Pigem heaks

Heaks

Noppeid hinnangute põhjendustest
"Kohtume 1-2 korda kuus. "
"Kõik toimib! "
"Ühise eesmärgi nimel tegutsemine. "

Hinnang oma ühenduse ja Saku huvikeskuse koostööle
Joonis 23. Hinnang oma ühenduse ja Saku huvikeskuse koostööle

23%

50%

9%

18%
Keskmiseks

Pigem heaks

Heaks

Ei ole olnud kokkupuudet

Huvikeskusega ei olnud samuti suurel osal vastanutest koostöökogemust. Nendest, kellel see siiski
oli, hindas kõige suurem osa vastajatest koostööd keskmiseks, kokkuvõttes pisut üle poole aga heaks
või pigem heaks (vt Joonis 23 ja Joonis 24).
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Joonis 24. Hinnang oma ühenduse ja Saku huvikeskuse koostööle (on olnud
kokkupuuteid)

36%
46%

18%
Keskmiseks

Pigem heaks

Heaks

Noppeid hinnangute põhjendustest












"Iseenesest on omavaheline koostöö sujunud. Vahel jääb ehk tunne, et oleme jäänud
Huvikeskuse ja valla vaheliste ebakōlade vahele, mis on tekitanud segadusi, mida siis lōpuks
ja kuidas peaks tegema. "
"Samuti oli tunda vahepeal, et Huvikeskus oli inimese puudumise tōttu ajahädas - arvete
väljastamine, lepingud. "
"Hea koostöö. "
"Huvikeskuse abi koosviibimistel helitehnika ülesseadmisel. "
"Koostööprojektid on hästi õnnestunud. "
"Kui soovisin kevadel jätkata lepingut, et anda lastele kindlustunne tunniplaani päeva ja
orienteeruva aja suhtes ja sõlmida omad lepingud järgmiseks hooajaks juunis, pole ma
saanud seda teha, sest ruumide osas enne augusti keskpaika midagi kokku leppida ei
lasta,sellest on kahju."
"Kultuuritöötajad peaksid omama laiemat maailmapilti ja olema oma suhtumisega eeskujuks
mistahes sündmuse korraldamise või hindamise juures. Korrektselt on sujunud exelitabeli
täitmine tundide koormuse osas ja
arvete laekumist. Meeldiv pole ka olnud
esinemispakkumisega seoses kogemus. "
"Probleeme rohkelt III korruse saaliga, ent see vist kuulub Saku Majale. Ürituste järgne
koristamine, pōrandad, mis lōhuvad tantsukingi, kanalisatsiooni hais."
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Hinnang oma ühenduse ja Saku spordikeskuse koostööle
Joonis 25. Hinnang oma ühenduse ja Saku spordikeskuse koostööle

4%
18%

55%

23%

Halvaks

Keskmiseks

Heaks

Ei ole olnud kokkupuudet

Koostööalaseid kokkupuuteid omas Saku spordikeskusega ligi pool vastanutest. Oma hinnangutes
senisele koostööle jaguneti kahte leeri. Pooled pidasid koostööd heaks, ülejäänud hindasid enamikus
koostööd keskmiseks, kuid leidus ka neid, kes koostööd halvaks pidasid (vt Joonis 25 ja Joonis 26).

Joonis 26. Hinnang oma ühenduse ja Saku spordikeskuse koostööle (on olnud
kokkupuuteid)

10%

50%
40%

Halvaks

Keskmiseks

Heaks

Noppeid hinnangute põhjendustest




"Hea koostöö spordiürituste korraldamisel. "
"Kaaskorraldasime Saku Kolmikut. Eelkorraldus ei olnud selle projekti juures minu hinnangul
piisavalt hea. Vajaks parandamist. "
"Koostöö inimestega on suurepärane. "
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"Koostööprojektid on hästi õnnestunud. "
"Puutume kokku harva. "
"Ujula piletihinnad on pensionäridele liiga kõrged. Oli aeg, kus pensionäridele oli ujula
kasutamine tasuta. "
"Väga abivalmid ja sõbralikud. "
"Ühenduse või kogukonnana meil Spordikeskusega kontakt puudub. Üksikisiku tasemel
ütleme, et keskus on ok, kiidame isegi! "

Hinnang oma ühenduse ja Saku raamatukogu koostööle
Joonis 27. Hinnang oma ühenduse ja Saku raamatukogu koostööle

4%

9%

23%
64%

Keskmiseks

Pigem heaks

Heaks

Ei ole olnud kokkupuudet

Ka Saku raamatukogu kuulus nende valla allasutuste hulka, kellega enamikul reaalset
koostöökogemust ei olnud. Samas halvaks ei pidanud seda keegi, üle poole koostöökogemust
omanutest pidas seda heaks (vt Joonis 27 ja Joonis 28).
Joonis 28. Hinnang oma ühenduse ja Saku raamatukogu koostööle (on olnud
kokkupuuteid)

25%

12%

63%

Keskmiseks

Pigem heaks

Heaks
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Noppeid hinnangute põhjendustest







"Olen osalenud raamatukogu seminari ruumis toimunud teabepäevadel ja koosolekutel. "
"Asutus on kena ja moodne."
"Eakaid lugejaid teenindatakse hästi. "
"hea koostöö."
"kasutame ruume harva."
"Raamatukogu on helge koht muidu koledas ja kõledas vallamajas. Üldse - see vallamaja
sellisel füüsilisel kujul on üks kole maja keset armast alevit. Lammutagem! "

Hinnang oma ühenduse ja Kiisa rahvamaja koostööle
Joonis 29. Hinnang oma ühenduse ja Kiisa rahvamaja koostööle

4%
23%

73%

Halvaks

Heaks

Ei ole olnud kokkupuudet

Ligi kolmel neljandikul vastanutest Kiisa rahvamajaga koostöökogemust polnud. Enamik kogemust
omanutest hindas koostööd heaks, samas oli ligi viiendiku jaoks koostöö halb olnud (vt Joonis 29 ja
Joonis 30).
Joonis 30. Hinnang oma ühenduse ja Kiisa rahvamaja koostööle (on olnud kokkupuuteid)

17%

83%

Halvaks

Heaks
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Noppeid hinnangute põhjendustest







"Hea koostöö ürituste korraldamisel. "
"Oleksin olnud huvitatud ka Kiisal midagi korraldama õpetama kuid pole siiani olnud
võimalust lähemalt tutvuda sealsete võimalustega. "
"Rahvamaja on meie tegevuskoht ja varjupaik. Alati vastutulelik ja abistav nii ruumide,
transpordi kui kultuurilise teenindusega. "
"Seltsi põhiline vaba aja veetmise koht ja kauaaegne koostööpartner. "
"Südamega tehakse oma tööd. "
"Teame, et nad on olemas ja aktiivsed, kahjuks ise nii kaugele meie küla rahvas 2 jõua... "
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Ühenduste kaasatus, ettepanekud ning nägemus koostööst hetkel ja
tulevikus
Joonis 31. Saku valla ühenduste otsustusprotsessidesse kaasamise olulisus

14%

27%

59%

Oluline

Pigem oluline

Ei oska hinnata

Üsna vähe oli neid Saku vastajaid, kes leidsid, et ühendusi ei peaks otsustusprotsessidesse kaasama.
Enamik vastajatest leidis, et kaasamine on oluline, ligi kolmandik aga, et on pigem oluline (vt Joonis
31)
Joonis 32. Osalus Saku valla arengukava või mittetulundusühenduste rahastamist
puudutavates aruteludes

36%

64%

Jah

Ei

Enamik vastajatest tõi välja, et nad on osalenud Saku valla arengukava või mittetulundusühenduste
rahastamist puudutavates aruteludes. Kolmandik seda siiski polnud teinud (vt Joonis 32). Põhjustena,
miks ei osaletud, toodi välja peamiselt seda, et neid ei ole kutsutud, kaks vastajat tõi välja ka seda, et
oldi Saku vallas tegutsetud vaid lühikest aega.
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Ühenduse kaasatus Saku valla otsustusprotsessidesse 2014 ja 2015. aastal
Noppeid kaasatusest ühenduse peamises tegevusvaldkonnas













"Olen viibinud ühe MTÜ infopäeval ja palunud korduvalt projekti nõustamist,senise lühikese
aja jooksul on see olnud kõik."
"Ei ole kaasatud."
"Aitasime kaasa uute spordiürituste tekkele spordiürituste kalendrisse Saku vallas".
"Hetkel ei ole aktiivselt kaasatud."
"Kaasata on võimalik pakkudes võimalust anda sisendit (kirjalik, suuline vms), kui tegu on
protsessidega, mis seonduvad valla ühenduse tegevusega. Arvestada tuleks, et koosolekud on
kõige koormavam meetod. Eelistada võiks kirjalikku või muud ajalist paindlikkust
võimaldavat infovahetust. "
"Kardan, et ole kaasatud - vähemalt ei tule küll eriti meelde v.a. mõningad presentatsioonid,
kuidas MTTst rahasid taotleda. "
"Korraldada aastas kord vōi kaks nn. Kultuurikalendri ja suuremate planeeritavate ürituste
arutelu. Ehk oleks nii mōnelgi aktiivsel ühenduse liikmel värskendavaid ideid ja ettepanekuid
välja tuua. Samas aitaks selline koosviibimine näha ka oma ninast kaugemale. "
"Kui külade esindus on kaasatud, siis teised ühendused kindlasti vähem. Eakaid on piisavalt
palju, et nendega arvestada. "
"Meie seltside esindajad on olnud osalised Saku valla arenguseminaridel."
"Olen osalenud spordi teemalisel ümarlaual."

Noppeid kaasatusest Saku valla elukorraldust puudutavates küsimustes














"Erinevate valdkondade ühendustele mõttetalguid ja koostöö üritusi korraldades”. "
"Kaasamine Saku vallas näeb välja nii, et arvamuse esitamiseks esitatakse valmis eelnõu või
muu dokument ning küsitakse selle kohta arvamust ja ettepanekuid. Neile oleme
jõudumööda vastanud. Samas oleme mõelnud, et ega tavaline MTÜ-lane ikka ei saa aru, mis
täpselt on normidega mõeldud. "
"Kaasatuse üle oleks patt nuriseda kui see kõik ei oleks nii Saku keskne. "
"Oleme osalenud Rail-Baltica avalikel aruteludel. "
“Eelmise vallavanemaga toimusid mitmed kokkusaamised küla mistahes küsimustes. Nendest
oli kasu ja tundsime kaasatuna. "
“Hetkel ei ole aktiivselt kaasatud.“
“Kaasamiseks ei saa nimetada. Pigem oleme ise aktiivsed, kui soovime kaasa rääkida. Info on
kättesaadav (nt arengukava arutelu, Leader- strateegia arutelu)."
“Kardan, et ole kaasatud."
“Olen heameelega valmis enamaks koostööks."
“Kutsuti osalema üldplaneeringu arutelus."
“Osalesime ühel spordi ümarlaual, kus käsitati eelisarendatavaid spordialasid, MTT-d
põgusalt."
“Sai osaletud Saku valla kultuuriürituste koosviibimisel."
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Soovitused Saku vallavalitsusele ja tema hallatavatele asutustele Saku vallas tegutsevate
ühenduste paremaks kaasamiseks. Nopped.















"Võiks olla lahke moderaatoriga siselist ja kord kvartalis või kuus vms argipäeva õhtul võiks
toimuda klubiline kogunemine kus ühendused saaksid vabamas õhkkonnas omavahel suhelda
kuid kus oleks ka väike õpetlik või informeeriv osa ja vbl mõni meelelahutuski. Näiteks
viktoriin vms. "
"Meie külaseltsi esindajad on osalenud külavanemate ümarlaua töös . "
"Hea näide on noorsootöö ümarlaud. teistega selliseid arutelusid ei ole (st puudub info, et
oleks). "
"Infomeilide saatmine vabaühendustele võib-olla? "
"Kindlustada, et vajalik teave jõuaks kõikide kogukonna liikmeteni, kasutades selleks kõiki
meedia vorme."
"Kui küla teeb ettepanekuid tehakse, siis peaks neid arutama koos külaga."
"Kutsudes ühenduste esindajaid komisjonidesse, kui otsustataks või koostatakse ühendusi
puudutavaid eelnõusi või valitakse kaasarääkimist vajavaid arengusuundi. "
"Leida ühishuvid ja meid otseselt kaasata. "
"Nüüd viimase paari aasta jooksul oleme saanud paar kutset osaleda otsustusprotsessidel,
millest ühest ka osa vōtsin. Samuti antud ankeet on tore algatus. "
"Pidev teavitamine MTÜ nende toetamise võimalikkusest. "
"Poolaastas korra vähemalt mingid nn ümarlauad - kokkusaamised - enne suve, enne talve. "
"Tehtud märkuste ja ettepanekute edasist arutelu ei ole, vaid saame millalgi hiljem näha,
mida vallavalitsus otsustas. "
"Tuleks tegijad üles otsida, nendega otse suhelda. "

Saku valla ühenduste ettepanekud edasiseks
Noppeid ettepanekutest kõiki Saku valla ühendusi puudutava koostöö osas








"Vald peaks väärtustama ühenduste tööd ja panust kohalikul tasandil. (sümboolne
meelespidamine periooditi on kindlasti ka märk tunnustusest). "
"Käia regulaarselt külades ja korraldada arutelusid. "
"Olen märganud , et mitte alati pole inimesed oodatud (näit.huvikeskusesse). Seda ei tohiks
aga vallakodanik kogeda, olgu ta laps või suur. Kindlasti on võimalik olla paindlikum, avatum.
"
"Vald peaks oskama ära kasutada ühenduste oskusteavet erinevate rahastusvõimalustega
seonduvalt. Kui on teada, et on avatud mingi rahastusvoor näiteks spordirajatiste valdkonnas
vms, siis tuleks küsida ühendustelt ideid vajaduste kohta kohalikul tasandil ja koguda
ideekavandeid. "
"Valla koostöö ühendustega võiks olla maksimaalselt lihtne - taaskord - ühendused on
aktiivsed hobi korras ja keerulised protseduurid vallaga läbikäimisel pärsivad kõiki tegevusi.
(Võimalikult lihtne avalike ürituste lubade kooskõlastamine jne.)."
27













"Igas valdkonnas just neid puudutavate küsimuste avalikud arutelud. Sport, kultuur, külaelu
jne. "
"Kindlustada, et vajalik teave jõuaks kõikide kogukonna liikmeteni. "
"Kriitikat ei pea võtma rünnakuna vallavalitsuse vastu. "
"Kui küla teeb ettepanekuid või tõstatab küsimusi, siis mitte lahendada neid ilma küla
osaluseta."
"Saku vallas on tunda kodanikuaktiivsuse osas kas väsimuse märke või lihtsalt minnalaskmist.
Seda ka külaseltside ühistöös- külade ümarlaual ja ühisüritiustel osalevad max 5-6 küla
esindajad (külasid 20). "
"Koostööst ei olda ilmselt huvitatud. Kui vaadata näiteks 2015 aasta Harjumaa tegijate
konkursi nominente ja autasustatuid, siis Saku valda seal näha ei ole... "
"Valla arengukava puudutab kõiki elanike gruppe, seega võiks ka ühenduste esindajad
osaleda nendes. III sektori toetusfond on hea asi ja stimuleerib ka ühistegevust kenasti, aga
jällegi ei teeks paha arutada kõike seonduvat ka ühendustega. Vajalik oleks vahetu arutelu,
mitte küsitlusleht, millele puudub tagasiside. "
"Vähem formaalseid vastuseid, rohkem sõbralikke vestlusi. "
"Vähem formaalsust, rohkem sisulist tööd. "

Noppeid ettepanekutest vastaja ühendust puudutava koostöö osas










"Seniste ühiste ülevallaliste ja valdade vaheliste ja miks mitte ka sõprusomavaIitsuste
ühenduste vaheliste ettevõtmiste vedamist ja uute põnevate koostöövormide pakkumist
ühendustele. "
"Antud mōte sai juba eelnevalt välja toodud, et kaasarääkimise vōimalus valla
kultuurikalendri juures, ruumide rendi teemal. "
"Jätta pensionäride ujulapileti hind eelmise aasta tasemele."
"Koostöö võis ulatuda niikaugele et saaksime laste esinemistega kaunistada ka mõnd muud
valla olulist sündmust. "
"Meie ühenduse tegevus on küllaltki tegus ja eesmärk on eakad inimesed kodunt välja tuua,
selleks on vajalik transport ! ja veelkord transport. Valla sisene transport võiks olla eakale
soodus (1.50- kaks peatust sõita on vajalik, aga kallis) Tallinn ju võimaldab puhta tasuta sõita
ja seadus lubab ühistranspordis alates 65 e.a. tasuta, miks siis Saku vald ei võimalda?
"Oleksin huvitatud mõnesti väikesemahuliset, kuid vajalikust täiendkoolitusest mis aitab
paremini oma tööd teha."
"Oluline oleks hinnata ühenduste tegevust ühenduse tegevusvaldkonnas kohalikul tasandil.
Näiteks, kui on teada, et valla prioriteet on 1) tervisliku eluviisiga toimekas täiskasvanu 2)
kodukohta väärtustav ja eluterve suhtumisega noor 3) hea maine teatud näitajate poolest
(head liikumisvõimalused looduses vms), siis on võimalik väärtustada selliste ühingutega
koostööd toetades olulisi tegevusi. "
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Noppeid ettepanekutest Saku valla üldist elukorraldust puudutavate võimalike plaanide
ja tegevuste osas

















"Ei tohiks lähtuda isiklikest huvidest, vaid ikka kogu valla arengust ja vaadata asju laiemalt igal tegemisel on tagajärg ja tuleks osta näha, mis siis edasi saama hakkab. Mitte vastu võtta
hetkel mugavaid otsuseid. "
"Jätame need probleemid lahendamiseks vastavatele spetsialistidele. "
"Kollektiivis peitub jõud, iga inimene on vajalik ja arvestatav suurus, miks siis mitte kasutada
ja hinnata üksteist. "
"Tuleb murda kuvand, et vallaametnik on inimese vaenlane, kellega tuleb sõdida, sest nad ju
niisama midagi käest ei anna. See aktualiseerub näiteks siis, kui asjadele tuleb anda ametlik
käik (mis iganes asi) - siis see vastus mis vallamajast tuleb on juriidiliselt korrektne, aga
sisuliselt arusaamatu, määruste, paragrahvide kaskaad... Samas kui õnnestub ametnikuga
silmast silma kohtuda, siis on kõik kena, täitsa klaari silmavaatega inimsed kõik puha... "
"Neid plaane võiks lisaks arenguseminaridele arutada ka iga-aastastel ( või üle-aastastel)
mõttetalgutel, kuhu oleks kutsutud tegusate ühenduste esindajad, huvitavad mõttehiiglased,
arenguspetsialistid ja arvamusliidrid väljaspoolt ja kõik asjast huvitatud, kaasa mõtlevad
vallakodanikud - ühesõnaga üritus " MÕTLEVALE INIMESELE"."
"Rohkem arvestada huvigruppide ettepanekutega. "
"Rohkem avatust ja sõbralikku informeerivat suhtlemist. "
"Rohkem säravaid ja loovaid ideid/teemasid/arutelusid, mis inimesi köidaks ja kaasa haaraks.
"
"Suhelda aleviku- ja külakogukondadega kohapeal, et saada teavet konkreetse piirkonna
pakilisematest vajadustest. "
"Tulevikule mōeldes vōiks olla ka Saku vallal olla ka endal korralik Kultuurimaja. Mess
"Huvitegevus Saku vallas" kuhu oleksid oodatud kōik Saku vallas tegutsevad ringid, klubid jm.
"
"Vald võiks keskenduda teede korrashoiule ja pöörata tähelepanu ka erateedele, kus
arendaja on jätnud elanikud hätta. "
"Üldine elukorraldus on Saku vallas hea ja arenev. Tähelepanu tuleks pöörata aspektidele ja
arengusuundadele, mis tagavad jätkusuutliku kogukonna säilimise ja hoiavad valla
elupaigana atraktiivsena elanikule ja järelkasvule. Oluline on väärtustada elukeskkonda,
looduslikku mitmekesisust (metsade, rabade ligipääsude säilimine) ja seista vastu riiklike
infrastruktuuride koormavale ja elukeskkonna väärtust vähendavate asjaolude mõjule
omavalitsuse pinnal (kaitseliidu alad, karjäärid, ülekandevõrgud, raudteeprojektid jne).
Kindlasti luua ja kommunikeerida vallaelanikele võimalusi, kuidas neil on võimalik oma häid
ideid KOV-ini viia ja KOV-iga koos realiseerida. "
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Kokkuvõte
Kokkuvõtvalt võib hinnata, et Saku valla ühenduste ja Saku vallavõimu suhe nii otseses kui ka kaudses
mõttes on hea. Ei olnud olukorda, kus märkimisväärselt suur osa (näiteks enam kui pool) vastanutest
oleks negatiivselt hinnanud kas koostööd, kaasamist või Saku valla institutsioonide igapäevast tööd.
Kitsaskohti muidugi leidus ning neid oli mõne Saku valla institutsiooni osas Saku valla ühenduste
arvates teistest pisut enam. Sektordiagrammid aitasid anda hinnangutele kvantitatiivse mõõtme,
kuid Saku vallavalitsusele on edasiseks tööks valla arengu ja Saku valla ühendustega koostöö osas
vahest olulisemadki antud vastused avatud küsimustele, millest enamik on käesolevas raportis ka ära
toodud.
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