Voki külas elu käima!
MTÜ Siksali Arendusselts eestvedamisel on Vastseliina vallas Voki külas alustatud külaelu
arendamise projektiga. Töögrupis osalejaid on 15, koos viiakse läbi seminarid-infopäevad, õppereisiga
koolitus ning koostatakse küla arengukava.
24. novembril toimus Kolga talus infopäev, kus tutvustati maakonna ja valla arengukava.
Hr Raul Tohv Võru Maavalitsusest andis ülevaate kolmest erinevast planeeringutasandist (riiklik
planeering, maakonnaplaneering ja üldplaneering valdades) ning tutvustas tulevikuplaane. Kuna
järgmisel aastal hakatakse arengukava muutma, ootab maavalitsus külaelu arendajatelt ideid, kuidas
külaelu peaks toimima ning kuidas seda saaks finantseerida. Hr Tohv rõhutas oma ettekandes küla
arengukava koostamise vajadust, kuna eurorahasid külade arendamiseks hakatakse jagama just küla
arengukavades toodud prioriteetide alusel. Väga oluline on, et külaelanikud ise arengukvava
koostamise protsessis osaleksid. Selle heaks näiteks ongi Voki külas käimas olev projekt, mida toetab
Põhjamaade Ministrite Nõukogu.
Pr Heidi Normann Vastseliina Vallavalitsusest tutvustas valla arengukava projekti erinevate teemade
lõikes: sotsiaalhoolekanne, teed ja side, jäätmemajandus, heakord, haridus, ettevõtlus, kultuur jne.
Kuna valla arengukava on veel kinnitamata, annab see hea võimaluse aktiivsetele elanikele sinna oma
ettepanekuid esitada. Arengukava projekti eesmärkide hulgas olid välja toodud nii külade initsiatiivi
toetamine kui ka mittetulundusühingutega koostöö tegemine. Valla esindaja tundis huvi küla
probleemide vastu ning edastab infopäeval südamelt räägitud mured vallavalitsusele.
Peale lõunasööki algas arutelu küla arenguplaanide osas. Oluliseks peeti kooskäimise koha leidmist,
kiige- ja lõkkeplatsi tegemist, internetiühendust, infotahvlite paigaldamist, ühisürituste korraldamist.
Järgmine infopäev Voki küla elanikele on kavas detsembri keskpaigas. Seminaril tutvustatakse
ettevõtluse ja mittetulundusühingute toetamise võimalusi, räägitakse projektide koostamisest ning
peetakse väike jõulupidu.
MTÜ Siksali Arendusselts näol on tegemist rohujuure tasandi mittetulundusühinguga. Selts asutati
käesoleva aasta alguses, et luua ühine “katus” kohalikele inimestele, kes soovivad leida kohalikele
probleemidele lahendusi läbi ühise tegevuse. Ühingu põhikirjajärgseks eesmärgiks on Võrumaa
maaelu, maamajanduse ja külakultuuri säilitamine, taaselustamine ning igakülgne arengule
kaasaaitamine läbi ühise tegevuse.
Seltsi põhieesmärgist tulenevateks konkreetseteks eesmärkideks on:
Koolitustegevuse korraldamine
Seltsielu toetamine ja edendamine
Külaelu kui eesti rahva kultuuri ja traditsioonide kandja propageerimine
Küla sotsiaalsele ja majanduslikule arengule kaasaaitamine jne.
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