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Sissejuhatus

Kõduküla küla asub Tartumaal Rõngu vallas ja on oma 113 elanikuga üks valla
suuremaid külasid. Küla on olnud erinevatel aegadel karjamõis, kui ka sovhoosi
osakond.
Arengukava koostamise tingisid järgmised vajadused:
• määratleda küla vajadused ja külarahva ühised huvid
• kavandada küla tegevuskava
Arengukava on koostatud aastateks 2007 – 2010, visiooniga aastani 2013 ja
kaugemas perspektiivis. Küla arengukava on seotud Rõngu valla, Tartu maakonna ja
riikliku arengustrateegiate ja planeeringutega.
Arvestades küla looduslikku potentsiaali ja arengukava koostamise käigus läbiviidud
ankeetküsitluste, vestluste, ajurünnaku ning analüüside tulemusi, saab Kõduküla küla
tulevikku määratleda järgmiselt:
•
•
•

vaikne, rohelise mõtteviisiga põllumajandussaaduste tootmise küla;
heakorrastatud ja eluterve looduskeskkonnaga, hooldatud maa ja metsa ning
puhta vee ja õhuga küla;
lähilinnaküla.

Küla arengueesmärkide saavutamiseks on vaja arendada kolme prioriteetset
valdkonda:
• füüsiline infrastruktuur
• sotsiaalne elukeskkond
• looduskeskkond.
Füüsilise infrastruktuuri arendamine tagab ka loodus-, elu- ja ettevõtluskeskkonna
arengu. Kõduküla arengus tuleb eelisjärjekorras tegeleda vee- ja kanalisatsiooni
süsteemide rajamise ja rekonstrueerimisega ja teede olukorra parandamisega.
Joogivee piisavus ja kvaliteet on oluline elanike elulise vajaduse rahuldamiseks.
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Teede olukord on tähtis külaelanike liikumisvajaduste ning ettevõtluse arengu ja
rahvaarvu suurenemise üks põhialus.
Sotsiaalse elukeskkonna valdkonnas tuleb leida küla kokkusaamise koht ning
aktiviseerida küla ühistegevust. Vaja on muuta Kõduküla küla tõeliseks kodukülaks.
Looduskeskkonna osas tuleb säilitada olemasolev maastik ja parandada küla üldist
heakorda.
Arengukava on valminud Kõduküla küla elanike ja külas asuvate ettevõtete
esindajate ning Rõngu Vallavalitsuse töötajate kaasabil.
Otsus küla arengukava koostamiseks tehti Kõduküla küla seltsingu koosolekul 20.
septembril 2006.a.
Arengukava koostamist alustati jaanuaris 2007. aastal, kui küla hetkeolukorra ja
tulevikupildi väljaselgitamiseks koostatud küsitluslehed saadeti majapidamisele ja
Kõduküla külas asuvale ettevõttele.
Kõduküla küla üldkoosolek toimus 13. aprillil 2007. aastal, kus osales 16
külaelanikku ja vallavanem Aivar Kuuskvere. Ajurünnaku vormis viidi läbi küla
SWOT analüüs, täpsustati fakte hetkeolukorrast ja korraldati probleemide ja
vajaduste analüüs. Sõnastati küla visioon. Järjestati eelisarendatavad valdkonnad ja
koostati tegevuskava, määrati tegevuste teostajad ja vastutajad ning potentsiaalsed
finantsallikad.
Arengukava kinnitati küla üldkoosolekul 27.aprillil 2007, kus osales 13 ja
vallavanem. Arengukava kinnitati üksmeelselt ja
otsustati esitada Rõngu
vallavalitusele ja vallavolikogule.
Koosoleku toimumisest anti teada Rõngu valla lehes “Rõngulane, kasutati kutsete
otsepostitamist, edastati teavet otse külaelanikele ja külas asuvatele ettevõtete
esindajatele.
Arengukava koostamist konsulteeriti Rõngu valla ametnikega.
Kõduküla küla arengukava koostamine toimus EAS kohaliku omaalgatuse
programmi toetuse abil.
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Arengukavas kasutatavad mõisted
Arengueesmärk – visioonist lähtuv üldkirjeldus, milleni soovitakse teatud ajaks jõuda
ja mis on määratletav, mõõdetav ja reaalselt elluviidav.
Arengukava – dokument, mis sisaldab majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning
keskkonnaseisundi analüüsi, pikemaajalise tegevuse kavandamist ning edasise arengu
suundi ja eelistusi. Arengukava on piirkonna visioonist lähtuvate eesmärkide
saavutamiseks suunatud kokkulepe, mis sisaldab olukorra analüüsi, arengueeldusi, eesmärke ja kavandatud tegevusprioriteete.
SWOT-analüüs – meetod protsessi, nähtuse, olukorra vms eri külgede analüüsiks.
Tuleneb ingliskeelsete sõnade (Strengths ‘tugevused’, Weaknesses ‘nõrkused’,
Opportunities ‘võimalused’, Threats ‘ohud’) algustähtedest.
Tegevuskava – loend konkreetsetest ülesannetest ja tegevustest, mida on vaja täita
püstitatud eesmärkide saavutamiseks koos ressursside, elluviijate ja tähtaja
määramisega.
Visioon – ideaalne tulevikupilt, mida tahetakse teatud ajaks saavutada.

Küla ajalooline taust
Inimesed on Elva kandis ja praeguse Rõngu valla maadel elanud juba vanemal
rauaajal. Esimesed viited Elva kandis olnud inimestest on jäädvustanud Tõravere
tarandkalme, esimese aastatuhande esimesel poolel.
Oluline osa muinasaja asustuse kujunemisel oli ühendusteedel. Need neli teed, mis
ristuvad praegusel ajal Rõngu asulas, olid olemas juba muinasajal. Aastal 1712 rajati
Tartu – Valga maanteele Uderna hobupostijaam.
Rõngu vasallilinnuse on ehitatud 1340 aasta paiku ja hiljem tekkisid selle valdustele
mõisad. Mõningate ajaloo andmete järgi kuulus Kõduküla Zupa mõisale, kuid samas
on ka viiteid, et Kõduküla kuulus Rõngu mõisale. Mõisate valdused ja piirid ei olnud
püsivad.
Kõduküla on esmakordselt mainitud 1582. a. (Kothkiel).
Kõduküla on puudutanud kõik Tartu piiskopkonna suuremad nälja-, katku ja
ikalduste ajad ning Liivi ja Poola-Rootsi sõjaraskused.
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Kõduküla küla oma asukoha tõttu on ka järgnevate sajandite sõjaretkede rüüstamiste,
põletamiste ja tapmiste keskmes olnud. Lisaks veel katku, koolera ja muude tõbede
puhangud.
Viljaka põllumaa ja tiheda asustuse tõttu on paikkond ammu kuulus. Eriti heale
järjele tõusis 20. sajandi algul Tamme suurtalu. Talu nimi pärineb siin kasvanud
põlisest hiietammest, mis hävis 1979. a.
Talu kuulus paljude kohalike põllumajanduslike ürituste algataja Johann Grünfeldt´le.
Pärast sõda kuulus Tamme talu Riiklikule Aianduse ja Mesinduse Trustile. Siin oli
Aedvilja Keskühisuse abimajand. 1946.a. moodustati Enno-Tamme Puukool ja pärast
maadevahetust sai puukool endale Kõduküla maad.
1950.-1952. a. töötas Tammel mesinikuna kunstnik Kristjan Teder.
1959.a. liideti osa Koruste kolhoosi maid Tamme Aiandussovhoosiga, mille järglane
on praegune AS Rõngu Aed.
Kõduküla küla keskne koht on Tamme, mis on ajalooliselt kujunenud tiheasustusega
kohasks, samas ülejäänud küla on hajaliasustusega.
Mikkani talus on bioloogiadoktor professor Karl Eichwaldi sünnikoht, kus praegu
tegelevad ettevõtlusega edukalt tema järeltulijad.

Küla elanikkond
Kõduküla küla on elanike arvult vallas üheksandal kohal. Küla pole olnud elukohana
piisavalt populaarne ja elanikkond on pidevalt vähenenud, kuid säilitades rahvaarvu
viimase kümne aasta jooksul stabiilsena:
1997 - 126
2006 - 113
Majapidamised (v.a. Tammel) ja ettevõtted on küla territooriumil hajali.
Külas tegutsevad 4 ettevõtet vastasid küsimustikule. Ettevõtted tegelevad kõik
põllumajandusliku tootmisega ja prognoosivad oma tegevust arendada. Kõige suurem
ettevõte on AS Rõngu Aed, mis tegeleb viljapuude ja marjapõõsaste ning nende
istikute tootmisega. Ettevõte on tegutsenud 15 aastat ja kavatseb oma tegevust
laiendada. Praegu pakub Rõngu Aed tööd 14 põhitöötajale ning 10 hooajalisele
töölisele.
Uusi ettevõtjaid või tegutsevate ettevõtjate uusi tegevusalasid küsitluse ja
koosolekute käigus välja ei tulnud.
Elanikele väljastatud küsimustikest saadi tagasi 27 küsimustikku, millele oli
vastanud 83 küla eestlasest põhielanikku, nendest 42 meest ja 41 naist. Vanim
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küsimustikule vastanud mees oli 72 aastane ja vanim naine 94 aastane. Küsimustiku
vastustega kaasatud kogu küla elanikkonnast 73%.
Küsitletud meestest ja naistest valdav osa töötab väljaspool valda – Elva, Tartu ja
Otepää linnas.
Üksmeelselt ollakse seisukohal, et küla on vaja arendada. Kõige suuremad ootused on
küla ühistegemisele (külapäevad, koostöö, kooskäimine, naabrivalve, keskkonna
hoidmine). Samas oli kümnel (ca 30%) vastatud ankeedil jäetud vastamata
küsimusele, et kas ollakse ise nõus aktiivselt osalema küla arendamisel.

Küla majanduslik olukord
Külas tegutseb neli ettevõtet:
1. Rõngu Aed - puuviljakasvatus;
2. Kuuse talu - teraviljakasvatus;
3. Mikkani talu - põllumajandus;
4. FIE Kertu Randver - hobuturism, hobusekasvatus;
ja Kõduküla küla seltsing - Rõngu valla Kõduküla küla seltsielu edendamine ja
infrastruktuuri arendamine ning Tilga ja Kõduküla MTÜ - maaelu säilitamine ja
arendamine.

Küla

infrastruktuur

Tehnilised näitajad
Kõduküla - tüüpilise lähilinnaküla soodne geograafiline asukoht Tartu, Elva ning
Otepää linna läheduses võimaldab elanikel linnas tööl käia ja kasutada sealset
tehnikat ja sotsiaalset infrastruktuuri ning saada osa pakutavast kultuurist.
Kõduküla küla pindala ca 920 ha.
Elekter: Olemas kõigis majapidamistes. Raske lume ja tugevate tuulte korral esineb
voolukatkestusi ja pinge langusi.
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Autokütus: Tänu Rõngu ja Elva, Otepää linna lähedusele, kiirelt ja ööpäevaringselt
kättesaadav.
Teed: Intensiivsema liiklusega teelõiguks on küla läbiv Tartu-Valga maantee.
Kruusakattega külavaheteede olukord kohati halb – sügisel ja kevadel auklikud ning
suvisel ajal tolmab.
Kahel majapidamisel Mummiorus
sissesõidutee praktiliselt puudub. Koduni
sõidetakse mööda põldu, sest tee rajamist takistavad maaomandiga seotud juriidilised
probleemid. Aeg-ajalt on hilinenud teeäärte niitmine ja seetõttu ei ole liiklemine
nendel teedel turvaline.
Sideteenused: Tänu suhteliselt heale Elisa mobiililevile ja hinnaklassile on
telefoniühendus olemas. Probleeme on Tele2 levialaga, sest kohati pole levi. Interneti
ühendus Kerneli firma kaudu aeglane.
Post: Tuuakse iga päev mitmesse ühisesse postkasti. Külas puuduvad paljudel
isiklikud lukustatud postkastid, millest tulenevalt on postisaadetiste kättesaamisega
vahel segadust.
Veevärk: Põhjavesi on hea kvaliteediga kuid väga rauarikas – kehtestatud normist 15
korda kõrgem. Tammel on 2 puurkaevu, kuid veetrassid amortiseerunud. Vajalik
moodustada MTÜ vee tarbimise korrastamiseks. Salvkaevude vesi ei ole reostunud
kuid seda napib peale 1986. aasta maaparandustöid. Paljudes majapidamistes tuuakse
vesi veel ämbritega tuppa, puudub ka soe vesi ja dussi kasutamise võimalus.
Kanalisatsioon: Tammel puudub ühtne kanalisatsiooni süsteem. Külas kasutatakse
reovee kogumiseks mahuteid (üksikutel majapidamistel) või imbveekaeve, kust
heitvesi ilma mingi puhastuseta pinnasesse ja sealt jõkke või salvkaevudesse võib
imbuda.
Saun: Ühismajaelanikud Tammel soovivad ühissauna kasutamise võimalust taastada,
et kõik külaelanikud saaksid saunas käia.
Prügimajandus: Enamus majapidamistel isiklikud prügikonteinerid puuduvad.
Hoolimatu suhtumise tõttu ümbruskonda ladustatakse Palupera tee ääres ja Tammel
metsas prügi. Reformimata riigi maadel lokkab umbrohi ja võsa.
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Küla sotsiaalne infrastruktuur
Info: Saadakse põhiliselt kätte TV, raadio ja ajakirjanduse (üleriigiline ja kohalik)
kaudu. Üks kord kuus ilmub vallaleht “Rõngulane” ja toimetatakse kõigile, kellel on
postkast olemas. Külasisese info edastamise allikaks on küla suust-suhu info.
Haridus: Külas hariduse omandamise võimalus puudub. Samas on see aga hea
kättesaadavusega Rõngu Lasteaias ja Rõngu Keskkoolis. Kutse- ja kõrghariduse
omandamine võimalik Tartus.
Kultuur ja sport: Rõngu raamatukogu on traditsiooniline raamatukogu, kus asub
avalik interneti punkt ja on avatud 6 päeva nädalas. Toimuvad üritused, näitused nii
lastele kui täiskasvanutele.
Rõngu Rahvamajas tegutseb hulgaliselt muusika- ja tantsuringe, regulaarselt
toimuvad laudadega peod täiskasvanutele, noorteõhtud, eakate kokkusaamised,
teatrietendused jne. Lisaks sellele on võimalik osaleda Elva, Otepää ja Tartu linna
kultuuriüritustel ja tegeleda spordiga.
Küla palliplats, mida küla noored agaralt kasutavad, mis vajab täielikku remonti.
Vastlasõiduks olemas Mikkani mägi, kuid vaja heakorrastada.
Väikelaste mänguväljak
korrastamist

ootab

heaperemehelikku

suhtumist

ja

sanitaarset

Noortel võiks olla võimalus tegeleda motospordiga.
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne: Perearsti vastuvõtt ja hambaravi ning apteek
asuvad Rõngus. Tõsisemate tervisehäirete puhul suunatakse ravialune Tartusse.
Rõngu Päevakeskus ja SA Rõngu Hooldusravikeskus abistavad sotsiaalhoolet
vajavaid inimesi.
Kauplused: Lähimad kauplused, turg ja Eesti Posti Rõngu postkontor asuvad
Rõngus ja lisaks sellele käib kauplusauto üks kord nädalas Tammel. Teisipäeviti
sõidutab kohalik buss inimesi turule ja tagasi. Eakatel inimestel on olud võimalus
tellida bussi ka erinevatele üritustele sõiduks.
Turvalisus: Külas (v.a. Tamme) hajali asustus, aga kuna küla inimesed tunnevad
üksteist suhteliselt hästi on hakanud iseeneslikult toimima naabrivalve. Külas
tegutsevatel ettevõtetel on ööpäevaringne valve, tänu millele võivad samuti
külaelanikud ennast küla asustusalal tunda võrdlemisi turvaliselt. Kuritegevus ja
alkoholism pole seni eriliseks probleemiks olnud.
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Tuletõrje veevõtukohtasid on piisavalt, kuid mõned kohad vajavad heakorrastamist ja
väljaehitamist.

Külaelanike koostöö
Kõduküla külal pole traditsioone välja kujunenud, kuid inimesed külas on hakanud
aktiviseeruma, oma soove ning tahet julgemalt ja avalikumalt väljendama.
Soovitakse hakata korraldama traditsioonilisi küla ühisüritusi ja külapäevi, kuid väike
takistus selleks on ajalooliselt välja kujunenud kooslused, kes hoiavad eraldi.
Soovitakse omavahel teha koostööd nii teiste majapidamistega kui ka külas asuvate
ettevõtetega ning korraldada ühistalguid ja ühisüritusi.
Ühiseks kooskäimiseks sobiv koht külaelanikel täna veel puudub.
Soovitakse säilitada külale omast Tamme mäge ja Mikkani mäge ning taaselustada
seda ühisürituste toimumise kohaks.
Põllumajandusettevõtlusele hakkavad kehtima lähiaastatel vastavusnõuded, mis
nõuavad täiendavaid investeeringuid. Küsitluse vastuste põhjal on ettevõtjatel
tegevuse jätkamise soov olemas.

Kõduküla küla visioon
Kõduküla küla on turvaline, atraktiivne, heakorrastatud ja keskkonnasäästliku
ettevõtlusega elu-, töö- ja külastuspaik:
• Külas on väljakujunenud traditsioonid.
• Küla on aktiivset tegevust soosiv inim- ja loodussõbralik.
• Külas ei ole suurtööstust ja keskkonda saastavaid ettevõtteid.

Küla muutumine ja arengusuunad
Esimene ja kõige olulisem on küla muutmine atraktiivsemaks elamiskeskkonnaks
ning elavdada traditsioonilist külaelu, mis tänapäeva kiires elutempos kipub kaduma
ning tahaplaanile jääma.
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Selleks, et küla muutuks elamisväärseks olemasolevale elanikkonnale, peavad olema
rahuldatud elanike põhivajadused.
Eesmärgid, mida tuleks saavutada:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Iga koduni viiks suvel tolmuvaba ja talvel korras tee.
Iga kodu oleks kvaliteetse elektrienergiaga varustatud.
Igas majapidamises jätkuks puhast vett.
Igal majapidamisel võimalus kasutada kvaliteetset interneti ühendust
suhtlemiseks ja info hankimiseks ning töövahendina.
Nii noortel kui eakatel on võimalus veeta külas oma vaba aega igal aastaajal
iga ilmaga- mänguväljak, noorte motospordi huviliste rada, külarahva
kokkusaamise koht jne.
Kõduküla Tamme ja Mikkani mägi on heakorrastatud heakorrastustööde ja
talgute korras.
Aastas kord toimuvad külapäevad.
Prügimajandus on korras.
Külas on kindlustatud turvalisus naabrivalve, valla ja riiklike turvastruktuuride
kaudu.
Tehakse koostööd teiste küladega erinevate puhkevõimaluste ja spordikultuuriürituste korraldamisel.
Külas tegutseb noorte huvikeskus, mis tegeleb ratsa- ja motosportlaste
juhendamisega.

Küla arengut käsitlevad õgusaktid
-Rõngu valla üldplaneering (1998)
-Rõngu valla arengukava 2007 - 2020
-Rõngu valla jäätmehoolduseeskiri (2003)
-Rõngu valla avaliku korra eeskiri (2003)
-Rõngu valla heakorraeeskirjad (2003)
-Rõngu valla jäätmekava (2004)
-Rõngu valla ehitusmäärus (2005)
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-Rõngu valla teehoiukava aastateks 2005-2008 (2005)
-Via Hanseatica
-Tartumaa maakonna arengustrateegia aastani 2014

Arengukava täitmise jälgimine
Küla arengukava elluviimist jälgitakse aastaringselt iga tegevuse toimumise ajal.
Kuna küla arengukava paljud eesmärgid ühtivad valla arengukava eesmärkidega ja
valla arengukava järgi vald toetab Kõduküla küla seltsingu (edaspidi MTÜ) tööd.
Arengukava elluviimise tulemuste tutvustamine ja arengukava ülevaatamine ning
vajadusel täiendamine toimub külaelanike ühisüritusel.

Tulemus, milleni jõutakse
Elanike ootused on kirja saanud Kõduküla küla üldkoosolekul, kus osalejad olid
valdavalt optimistliku hoiakuga inimesed, kes on valmis jõukohaselt kaasa aitama
küla arengule.
Tulemus, milleni tahetakse jõuda:
• Kõduküla inimesed on kodukohta hoidvaid, piirkonda armastavad, selle
tuleviku pärast muret tundvad, kes tahavad selle küla muuta kodukülaks.

• Kesksel kohal füüsilise infrastruktuuri valdkonnas on teede olukorra
parandamine nii suvel kui talvel külaelanike liikumisvajaduste tõttu ning on
ettevõtluse arengu ja ka küla rahvaarvu suurenemise üheks tingimuseks.

• Sotsiaalse elukeskkonna valdkonnas on kesksel kohal vaba aja veetmise
võimaluste mitmekesistamine ning küla ühistegevuse aktiviseerimine.
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• Ettevõtlus- ja töökeskkonna valdkonnas on
koostamine ning noorte huvikeskuse loomine.

küla

ettevõtlusstrateegia

• Looduskeskkonna valdkonnas on kesksel kohal Kõduküla küla Tamme mäe ja
Mikkani mäe säilimine ja heakorra parandamine kogu küla territooriumil.
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KÕDUKÜLA KÜLA TEGEVUSKAVA
Aeg

Objekt, tegevus

Summa
aastas

Vastutaja

Fin. Allikad

100 000.-

Vallavalitsus

KOV

120 000.-

Vallavalitsus

KOV, Fondid

10 000.-

Vallavalitsus

KOV

Omanikud

Eesti Energia

Elanikud ise

KOV, elanikud
ise

2008-2009

Külateede remont ning 2
korda aastas hööveldamine ,
külateed talvel läbitavad
Külateede tolmuvabaks
muutmine
Taotleda vallast igal aastal
ühele majapidamisele
sissesõidutee korrastamist
Elektrivarustuse
parandamine
Interneti ühenduse kvaliteedi
parandamine ja ühendus
igasse peresse
Küla kaart ja talude teeviidad

Fondid

2008

Igal majapidamisel postkast

Kõduküla
küla seltsing,
vabatahtlikud
Elanikud ise

Füüsiline
infrastruktuur
Iga-aastane
tegevus
Üks kord 2008 –
2012 perioodil
2007-2012

2008-2012
2007 - 2010

Ettevõtlus-ja
töökeskkond
2008-2010
2008-2010

Küla ettevõtlusstrateegia
väljatöötamine
Noorte huvikeskuse ja spordi
arendamine

20000

15000
50000

Sotsiaalne
elukeskkond
Iga-aastane
tegevus

Küla turvalisuse tagaminenaabrivalve

2008-2013

Ühisürituste korraldamine

2 000.-

2007 -2012

Teha kooskäimise koht
(heakorrastamine,
ehitustegevuse käivitamine,
spordiplats jne.)
Koostöö teiste küladega

30000

2007-2013

5000

KOV, elanikud
ise

Kõduküla
küla seltsing
Kõduküla
küla seltsing

KOV,fondid

Naabrid

Naabrid

Kõduküla
küla seltsing
Kõduküla
küla seltsing

KOV . vabatahtlik tööjõud
KOV,
Kõduküla
seltsing

Kõduküla
küla seltsing

Fondid, KOV,
Kõduküla küla
Seltsing

KOV,fondid
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2008-2013

Taotleda rahalisi vahendeid
projektide kaudu

Perioodil

Kõduküla küla seltsing
muuta MTÜ-ks

10000

Kõduküla
küla seltsing

Prügimajanduse
korraldamine külas
Keskkonnanõuete täitmise
jälgimine

25000

Kõduküla
küla seltsing
Külarahvas

Kõduküla
küla seltsing

Kõduküla küla
seltsing,
vabatahtlikud
KOV, Kõduüla
küla seltsing

2007-2008
Looduskeskkond
2008-2012
2007-2013

-

KOV, Fondid
-

KÕDUKÜLA KÜLA SWOT ANALÜÜS

KÜLA SISEMISED TUGEVUSED

KÜLA SISEMISED NÕRKUSED

1. Hea asukoht – Narva—Valga tee ääres
2. Edasiarenenud küla liikumine ja inimeste
huvi selle vastu
3. Puhas loodus, pole suuri tööstusi
4. Külas käivitunud naabrivalve
5. Tahe elada Kõdukülas ja aidata küla elule
kaasa ning muuta Kõduküla kodukülaks
6. Rahulik elukeskkond
7. Vaikne ja rahulik, eraldatus naabritest
8. Olemas mägi vastlasõiduks, sest lund
piisavalt
9. Olemas spordiplats ja pallipoisid
10. Tamme ja Miikani mägi sobib
kokkusaamiseks

1. Teede olukord halb
2. Vähe noori (25-40 a. vanuses)
3. Puudub koht kooskäimiseks
4. Puudub kaasaegne kanalisatsioon ja veevärk
5. Puudub kvaliteetne interneti ühendus
6. Omanikuta maad rohtunud, võsastunud
7. Külavaheteed tolmavad
8. Teeääred kohati niitmata
9. Puudu küla viidad ja talude nimesildid
10. Lastel ei ole mänguplatsi
11. Puuduvad küla traditsioonid
12. Kohati ükskõiksus küla arengu osas
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KÜLA VÄLISED VÕIMALUSED
1. Taotleda küla arenguks rahalisi vahendeid
projektide kaudu
2. Hoida ja arendada häid suhteid külas
3. Luua külas kooskäimise koht
4. Korraldada keskkonnaalaseid koolitusi
5. Ettevõtluse arendamine
6. Naabrivalve arendamine
7. Leida võimalused teede korrastamiseks
8. Muuta Kõduküla küla kodukülaks !

KÜLA VÄLISED OHUD
1. Koostöö huvi puudumine (seltsing, vald,
teised külad, elanikud)
2. Rahastamata projektid, rahaliste vahendite
puudumine
3. Külaelanike huvidega mittearvestamine
4. Noorte lahkumine külast –negatiivne
migratsioon
5. Põllumajanduse kadumine
6. Külas vananev elanikkond
8. Üldine ükskõiksus
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