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TUGEVUSED NÕRKUSED 

* Arendustegevused ja -investeeringud on 
jätkusuutlikud ja süsteemsed.  JAP piirkond on 
kaetud  tegusate küla- ja seltsimajade 
võrgustikuga. Piirkonna  kultuuri- ja 
ajaloopärand. on mitmekesine 
 
* Noortele suunatud tegevused on 
läbimõeldud. 
 
* On olemas looduslikud ressursid ettevõtluse 

arendamiseks. 

 

* Piirkonnas on erineva suuruse ja 

tegevusvaldkonnaga ettevõtteid. Ettevõtlus on 

mitmekesine. 

 

* JAP -i kui mittepoliitilise organisatsiooni 
piirkonnaülene arenguline ja 
mainekujunduslik tegevus  võrgustike ja 
projektide kaudu on  tulemuslik. 
 
* Piirkonnal on logistiliselt hea asukoht.    

*  Inimressurss on piiratud, sh vähe 
eestvedajaid, aktiivseid inimesi ja üritustel 
osalejaid. Probleem on kogukonna 
eestvedajate järelkasvuga. 
Kvaliteetse tööjõu puudus, vananev ja vähenev 
tööjõud, oma ala spetsialistide nappus. 
 
* Piirkonna ebaühtlane areng, inimeste ja 
kogukondade erinev motivatsioon. Nõrk 
võimekus taristuid ja külamaju korras hoida, 
külamajade iseteenimise võimekus on madal.  
 

* Ääremaastumine, vähe riigiasutusi 

piirkonnas, ebapiisav avalike teenuste 

kättesaadavus. 

 
* Loodusressursi, kultuuri- ja ajaloopärandi 
vähene kasutamine turismis, vaba-aja ja 
muudes tegevustes. 
 
* Mainekujundus  on  nõrk, puudub kelmikas 
Kesk-Eesti kuvand. 
 

VÕIMALUSED OHUD 

* Tasakaalustatud arengu, koostöö ja 

ühistegevuse toetamine, sealhulgas linna- 

LEADER -i ja multifondide rakendamine. 

     
*Külakeskuste ja kogukondade arendamise     
täiendavad toetusmeetmed ääremaastumise 
vähendamiseks, sh inimressurssi arendamine,  
koolitamine, motiveerimine. 
 

* Ettevõtluse mitmekesistamine, uute toodete 

ja teenuste arendamine. Uute tehnoloogiate 

kasutusele võtmine. Kohaliku toidu 

väärindamine, sealhulgas mahetootmise 

arendamine. Ring- ja rohemajanduse arengu 

toetamine. 

 

* Uute töökohtade loomine ja 

kogukondadesse uute inimeste lisandumine 

läbi ettevõtluskeskkonna  arendamise 

* Inimeste sotsiaalne irdumine, kapseldumine, 
toimetuleku jm raskused. 
 

* Uued tehnoloogiad vähendavad tööjõu 
vajadust. Kvalifitseeritud tööjõu (noorte) 
väljavool piirkonnast ja Eestist 
 
* Riikliku regionaalpoliitika jätkusuutmatus, 
avalike teenuste vähenemine ja seadusandluse 
muutumine strateegia perioodi kestel. 
 
* Ebastabiilne geopoliitiline olukord: 
majanduskriis, inflatsioon, tarneahelate 
katkemine, toorme nappus, sõda Euroopas, 
pandeemiad. 
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* Soodsa asukoha ja ressursside kasutamine 

ettevõtluse mitmekesistamiseks. Inimeste 

mobiilsuse kasv.  

 

Ristanalüüs:  

Tugevused /võimalused 

Kuigi külakeskused ja -majad on tugeva ja toimiva võrgustikuga, on edaspidine külade 

arengutoetus (Arukas Küla vms) üks võimalustest, kuidas toetada külakogukondade jätkuvat ja 

sihipärast arengut ja erinevate piirkondade arengute tasakaalustamist.  Aktuaalsed on 

inimressursi väärtustamine ja tunnustamine, koolitamine ja motiveerimine, aga ka uute inimeste, 

sh noorte ja meeste kaasamine  kogukonnatöösse. Piirkondlikud koostööprojektid loovad uusi 

eeldusi piirkondade tasakaalustatud arenguks.  

Ettevõtluse arendamisel on  mitmeid uusi võimalusi, mis võimaldavad luua uusi ärimudeleid 

(rohe- bio- ja ringmajandus), uusi, kohalikul ressursil  põhinevaid tooteid (n kohalik toit) ja 

teenuseid (turism, kogukonnateenused), uued koostööettevõtted ja tehnoloogiad energeetika ja 

soojamajanduse  ja elanikkonna elujärje ja  julgeoleku tagamiseks. 

Linna LEADER piloteerimine 

Piirkonna asukoht, mis viimastel perioodil on pigem ääremaastusmise trendiga, otseselt tugevuseks 

ei ole, pigem on tegemist nõrkusega, mida võimalustega parandada. 

Nõrkused / võimalused 

Võimalused uuel perioodil on noortele ja kõrgema haridusega töötajatele töökohtade loomine ja 

nende kaasamine piirkonna arengutegevustesse, sh teavitamine, koolitamine, tunnustamine, 

usaldamine. 

JAP üleste mainetegevuste sh turismisündmuste ja meediakajastuste programmid ja meetmed, 

eesmärgiks ääremaastumise vältimine ja Kesk-Eesti  kui puhta elukeskkonnaga piirkonna (puhas 

toit, rikkalik loodus- ja pärandkultuur) kuvandi loomine ja kindlustamine 

Suurettevõtete kaasamine piirkonna arendamisse, uute töökohtade ja uute eluasemete 

(kogukondade) tekkimise soodustamine. 

Külamajade muutmine kohalikeks teenuskeskusteks, sh äri- ja tegevusplaanide koostamine ja 

elluviimine. 

Tugevused / ohud 

 Kogukondade isetoimetuleku toetamine (kohalike uute  tehnoloogiate rakendamine  ja  vajaliku 

tehnika soetamine külamajades ja keskustes) 

Kõikide aktiivselt panustajate motiveerimine ja tunnustamine. Järelkasvu loomine ja usaldamine 

heitumise vältimiseks. 
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Ettevõtjate ja kogukondade koostöö soodustamine piirkonna energeetika probleemide 

lahendamiseks. (uued biotehnoloogised jm ärimudelid) 

 Mõnede KOV teenuste ülevõtmine kogukondade poolt (lastehoid, kultuuriseltsid jne) 

Paremate praktikate levitamine, sh toimetulekuga seotud koolitused (kohalik toit, säästlik 

majandamine jne) 

Nõrkused/Ohud 

 Töötava inimressursi kinnistamine piirkonda säilitab olemasoleva taristu otstarbeka kasutuse, 

(kõrgharitud) meeste ja naiste soolise ja vanuseline proportsiooni ning järelkasvu. 

Läbimõeldud ja kõrgel tasemel  tegevused ja sündmused, sh turismiettevõtlus ning  piirkonna 

positiivne meediakajastus parandavad piirkonna mainet. 

Riskide ja ohtude plaani koostamine, põhjendatud toetamine ja elluviimine, vähendamaks 

geopoliitilisest olukorrast tulenevaid riske kogukonnas. 


