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SISSEJUHATUS 

Lähkma-Saunametsa külaseltsi asutamine oli kohaliku elu loomulikuks jätkuks 2008 aasta suvel 

tegevuse lõpetanud RMK Kilingi metskonnale. Varasematel aastatel metskonna kollektiivina koos 

tegutsenud inimestega liitusid kahe küla ülejäänud aktiivsed, erinevate oskuste ja huvidega, 

elanikud, et koos eelnevaid traditsioone ja tegevusi jätkata ning uusi ellu kutsuda. 

 

Arengukava on pikaajaline ühine kokkulepe kogukonna vahel, millega soovitakse  elavdada 

külaelu, tihendada küladevahelist koostööd , planeerida investeeringuid ja kaasata iga külaelanik 

valla elu arendamisse. Arengukava on Lähkma ja Saunametsa külade elanike eesmärkide 

realiseerimiseks vajalike tegevuste aluseks olev dokument. Arengukava sisaldab külade kirjeldust 

(rahvastik, majandus, kultuur, infrastruktuur, haridus, sport) ning hetkeolukorra analüüsi ja 

arengutegureid. 

Küla arengukava koostamisel on lähtutud Surju valla arengukavast 2011-2018 (vastu võetud 

vallavolikogu määrusega nr 12 23.09.2011) 
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Nendes külades alaliselt ja hooajaliselt elavate inimeste ühiste huvide esindamiseks ja tegevuste 

korraldamiseks loodi 2008 aastal Lähkma-Saunametsa külaselts. Järgmisel aastal valmis külade 

esimene arengukava aastateks 2009-2013. Peamisteks eesmärkideks oli kogukonnatunde 

suurendamine ja rahvatraditsioonide taaselustamine läbi pärandkultuuri ja rahvamuusika. 

Seatud eesmärkide nimel on tegutsetud, kuid tegevusi on kindlasti plaanis jätkata. 

Uue arengukava koostamine algas 2014 aastal. Kolmel koosolekul kujundati ühised seisukohad 

järgnevate aastate tegevuste kohta. Lähkma-Saunametsa külade arengukava on koostatud 

perioodiks 2014-2020. Uuel arenguperioodil keskendutakse jätkuvalt kogukonnatunde 

hoidmisele ja infrastruktuuri parandamisele. 

Lähkma ja Saunametsa külade arengukava 2014-2020 koostamisel osalesid Lähkma ja 

Saunametsa külade elanikud. Eksperdina juhendas meid kogukonna arengu konsulent Eha Paas. 

Arengukava koostamist toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm. 

 

Arengukava on heaks kiidetud 26.10.2014 üldkoosolekul. 
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I. HETKEOLUKORD JA ÜLEVAADE 

1. Külade paiknemine 

 

Lähkma ja Saunametsa külad asuvad Surju vallas Pärnumaal. Valla 11-st külast on need ühed 

hõredamini asustatud. Kui kogu valla pindala on 358 km², siis kahe küla pindala on 40,5 km² 

Saunametsa küla piirneb põhjast Kikepera küla ja edelast Lähkma külaga. Lähkma küla 

piirinaabrid on Saunametsa, Kikepera ja Jaamaküla küla.  

Külasid läbib Lähkma jõgi. Maastik on tasane, suure osa pindalast moodustab metsamaa. 

2. Elanike arv 

Elanike registri järgi elab kahes külas kokku 50 inimest. Keskmine asustustihedus on külades alla 

1 inimese km² kohta. 

Tabel 1. Külade vanuseline jaotus 2014. aasta seisuga rahvastikuregistri järgi 

Vanusegrupp 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

Lähkma küla 2 4 8 1 3 5 5 0 1 

Saunametsa 
küla 

0 1 4 3 4 4 3 2 0 

Kokku 2 5 12 4 7 9 8 2 1 
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Noorte ja tööealiste osakaal külades on üle 50% elanikest. Külaelus löövad aktiivselt kaasa 

vanemaid või vanavanemaid külastavad inimesed ja need kellel on külades maakodud. Tegelikke 

kogukonnaliikmeid on ligi 70 inimest. Võrreldes eelmise arengukava perioodiga on rahva arv 

vähenenud 7 inimese võrra. Elukoha vahetus on peamiselt toimunud töö ja kooliga seotud 

põhjustel. Samas on nad ikka aktiivsed kogukonna liikmed, kes osalevad võimalusel ühisüritustel. 

Kolitud on Pärnust kaugemale, mis näitab, et linna lähedus ei mõjuta küla elanike arvu. Pigem on 

küsimisi elukoha leidmise võimaluste üle. 

3. Ajalooline ülevaade 

Ajalooliselt asuvad külad Saarde kihelkonnas. Kui üleeelmise sajandi lõpus hakati talusid päriseks 

ostma jõudis järg ka Lähkma ja Saunametsa küladesse. Külade esmamainimise kohta, (katkend 

kogumikust „Pärnumaa 1930“) 

„Tema Kuningliku Kõrguse metsade ja laante vahel vardjaskonnas elavad talupojad või pärisorjad 

suurtes metsades. Tapavad talvel põtru ainult naha pärast, aga liha ei jõua mõnikord ära süüa, 

nii et söödavad sellega koeri aga ehituspuid, laevamaste ja igasugust, muud metsa parvetavad 

nad jõgesid mööda Pärnu. Oleks vaja need satüürid metsast välja ajada teistele maadele mida 

näib seal olevat küll ja küll, aga sinna panna vannutatud metsnik.“ 

Nii asutati 1901. aastal Lähkma külla jõe äärde tsaarimetskonna keskus. Riigimetskond tegutses 

seal kuni 2008 aastani ja ka mitmed talukohad on endised metsavahi või metsateenistujate 

elukohad. Lähkmal asus käbikuivati ja veskikoht (Luigeveski kinnistul). Saunametsa külas oli teine 

veskikoht (Uuemetsa kinnistul) Tegeletud on väikses mahus kruusa kaevandamisega. Tühjaks 

jäänud talukohti on metsades väga palju. 

Aastate jooksul on seotus Saarde suunaga jäänud nõrgemaks. Saarde Katariina kiriku koguduse ja 

surnuaiaga on seotus säilinud. 
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II. KÜLA ELUKESKKOND 

1. Majandustegevus ja ettevõtted 

Suurimad tööandjad on Riigimetsa Majandamise Keskus (3 inimest) , Surju Vallavalitsus ( 3 

inimene) ja teised erinevad ettevõtted. 

Füüsilisest isikust ettevõtjate osakaal on suur. Külas on registreeritud ja tegutsevad MTÜ, TÜ-d. 

Peamised sotsiaalsed tugiteenused asuvad vallakeskuses (postkontor (sulgemisel), kauplus, 

perearsti vastuvõtt, raamatukogu, rahvamaja ja vallamaja). Saunametsa külas asub oma 

võrkpalliplats. Külamaja ruumides on võimalik mängida koroonat, lauamänge, korraldada 

koosviibimisi, koolitusi jms. 

Kohapealsed töökohad on enamasti seotud oma majapidamise või riigi-või erametsaga. Enamasti 

sõidetakse küladest välja tööle. Postiteenus on tagatud läbi ajalehtede kojukande ja postkast 

asub Kilingi metskonna bussipeatuse juures. Töökohtade võimalus oleks külamaja kasutamisel 

kaugtöö keskusena. 

2. Infrastruktuur 

Külades on kõik elamud eramajad. Veevõtt ja kanalisatsioon on enamustel juhtudel lahendatud 

lokaalsete süsteemidega. Enamik talusid kasutab salvkaeve ning kanalisatsioon toimib samuti 

lokaalselt (kuivkäimlad, kogumiskaevud). 

Bussiühendus on Pärnuga 6 korda nädalas. Koolipäevadel on võimalus sõita koolibussiga Surju 

Põhikoolini. Kuna bussiga sõitjaid on vähe, siis pole mõistlik taotleda lisaliine vaid edaspidi võiks 

kasutada nö. bussi tellimise varianti analoogiliselt Kikepera külaga. Selleks peaks olema tagatud 

hea kvaliteediga telefoniside. 

Elektrivarustus külas on rahuldaval tasemel. Lähkma külas asub 3 ja Saunametsa külas 3 

alajaama. 

Telefoniliinid on analoogliinid, teenuse pakkujaks on Elion. Teenuse kvaliteet ei ole hea, liinid on 

pikad ja väga amortiseerunud. 
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Külasid ühendab Surju-Saunametsa riigimaantee. Saunametsa küla vaheline tee on kantud valla 

avalike teede registrisse. Lähkma külas on nii erateid kui ka RMK-le kuuluvaid teid. Külade 

piirides teedel mustkatet ei ole. Teede tavahoolduse eest hoolitsevad tee omanikud. Lumetõrje 

korraldab era-ja vallateedel Surju vald. 

III. Eelmise arengukava 2009-2013 täitmise analüüs  

Eelmise arengukava Swot analüüsist tulid välja külaseltsi tegutsemise eesmärgid: 

 Eesmärk Täitmine 

1 Rahvatraditsioonide 
taaselustamine Üritusi on korraldatud, tegevus peab jätkuma 

2 
Kogukonnatunde hoidmine, eri 
põlvkondade inimeste 
ühendamine, ühistegevused 

Ühistegevusi on korraldatud, tegevus peab jätkuma 

3 
Pärandkultuuri arendamine- 
pärandkultuuriobjektide 
tutvustamine ja tähistamine 

Tehtud objektide inventuur, 
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU218&user_id=at&bbo
x=554467,6488698,567323.128514056,6495312&LANG=1, paljud 
objektid ja pärimused on kirjeldamata, töö peab jätkuma 

4 
Pärimuskultuuri arendamine- 
rahvamuusika populariseerimine 
ja rahvapillide õpe 

LEADER ja KOP projektide toel korraldatud õpet ja soetatud pille, 
tegevus peab jätkuma 

5 Elukestev õpe Korraldatud TÕN nädala raames koolitusi, tegevus peab jätkuma 

6 
Sportimisvõimaluste avardamine 
(piljard, lauatennis), veesõidukite 
soetamine 

Soetusi pole tehtud rahaliste vahendite puudumisel, tegevus lükkub 
edasi 

7 Külamaja 2. korruse 
renoveerimine 

Renoveerimist pole tehtud rahaliste vahendite puudumise tõttu, 
tegevus lükkub edasi 

8 Ruumide sisustamine On soetatud vajaminevat mööblit (riiulid, diivanid, toolid, lauad 
jms.).Soetused jätkuvad vastavalt vajadusele. 

9 Vana keldri renoveerimine Renoveerimist pole teostatud hea idee ja rahaliste vahendite 
puudumise tõttu. 

10 Ettevõtluse ja töökohtade 
loomine 

Külas on registreeritud uusi FIE-sid, TÜ, MTÜ ja OÜ. Kõikidega on 
kaasnenud töökohtade loomine. Elukohale lähedal asuvaid töökohti 
pole piisavalt. Töö peab jätkuma 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU218&user_id=at&bbox=554467,6488698,567323.128514056,6495312&LANG=1
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU218&user_id=at&bbox=554467,6488698,567323.128514056,6495312&LANG=1
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Eesmärk Täitmine 

11 
Külasid ja külaseltsi tutvustava 
materjali koostamine ja 
väljaandmine 

Üritusteks (laagrid, rahvamuusikapäev jms.) on kokku pandud 
vastava sisulised voldikud. Trükist pole veel valmistatud. Töö peab 
jätkuma. 

12 Piirkonna maine kujundamine ja 
reklaamimine 

Läbi rahvapillide õppe on küla tunnustatud heade pilliõpetajate ja 
külakeskust hea pilliõppe kohana. Töö peab jätkuma. 

13 Laagrite ja matkade läbiviimine Igal aastal on küla lastele korraldatud laagri vormis õppepäevad ja 
tegevused. Tegevused peavad jätkuma. 

Külaselts on jätkanud tavapäraselt jõulude tähistamist koos jõuluvana, laste esitatud etenduse 

või ühise jõululauas istumisega. Üks pikimaid traditsioone on igakevadine talgupäev. Koos 

koristatakse Lähkma külamaja ümbrust, lõhutakse ja laotakse küttepuid ning suurpuhastuse 

käigus saab maja värskema ilme. Päev lõpeb koos suppi süües ja vorste grillides. 

 

Saunametsa külas on ühistegevuse käigus rajatud võrkpalliplats, noolemängu sein, istumiseks 

palkidest pinkidega laud ja varjualune. Palju aastaid on ühiselt peetud jaanituld koos sportlike ja 

meelelahutuslike mängudega. 
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Et külades kasvaks uus ettevõtlike ja aktiivsete noorte põlvkond, siis toimub igal suvel laste-

laager. Erinevate aastate jooksul on tehtud palju huvitavat: paadiralli Surju järvel, kino, 

sepatööd, kunsti- ja käsitöö, väljasõit Haapsallu, pillimäng, laulud ja tantsud, kodukoha looduse 

ning taimede tundmaõppimine, jne. Lastele on eriti tore, et laager kestab kolm päeva. See 

arendab neis veelgi koos tegutsemise tahet, võimaldab ühiseid mänge täis õhtuid ja ööbimist 

külamajas. 

Külaelu püsimajäämise seisukohalt on olulised iganädalased ühistegevused: meeste õhtune 

koroona mängimine ja laste nädalavahetustel koos meisterdamine. Loovuse arendamiseks tegid 

naised lilleseade ringi. Põlvkondade vahelise sideme hoidmiseks on oluline selline ühisüritus 

nagu kadripäeva tähistamine. Pillimänguõppe raames on olnud võimalik kuulata muusikapalu 

erinevatel pillidel mängituna oskajate inimeste poolt. Samas on võimalus juhendaja abiga ise 

kitarril, väikekandlel, rahvakandlel või parmupillil mängu õppida. 

 

Koos on veedetud tore õhtu naeruteraapia õpetajatega. Naeru psühholoogiline kasu, tervistav 

mõju ja sellega kaasnev positiivne ellusuhtumine on kogu elu aluseks. Kõik osalejad said uudse 

kogemuse, kuidas harjutustega enda naerma sundimine annab suurepärase emotsionaalse 
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rahulolu. Tore, et neile üritustele on tulnud osalejaid ka väljaspool Lähkma ning Saunametsa 

külasid. See aitab kaasa koostööle naabruskonna elanikega ja teiste külaseltsidega. 

Külades elab inimesi, kes hindavad tervisesporti, on selleks siis suusatamine või pallimäng. 

Erinevatel aastatel on osa võetud Surju valla spordipäevast. 2013.a. sai Lähkma-Saunametsa 

külaseltsi võistkond üldkokkuvõttes teise koha. Toimunud on tutvustav õppepäev kepikõnni 

harrastajatele. Väga oluline on luua külades uutele põlvkondadele keskkond, mille loomulikuks 

osaks saab arusaamine, et terves kehas on terve vaim. 

Toimunud on ühiskülastus Lätti. Vastavalt igaühe enda soovile oli võimalus lõbutseda 

elamusterohkes seikluspargis, nautida imelist loodust või jahutada end peale kuuma suvepäeva 

karastavas jõevees. Sellel kevadel käisime külas Urvaste külade seltsil. Kaunil kevadpäeval oli 

mõnus kaubelda Urbanipäeva laadal ja kuulata ansambel „Kõrsikud“ kontserti. Urvaste külade 

selts tutvustas oma külamaja, töid ja tegemisi. Päev lõppes Pokumaal. 

Kodaniku algatuse, vabatahtliku tegevuse, kohalikku ellu panustamise ja külaseltsi tegevuste 

arendamise eest tunnustas Pärnumaal MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant perekond Viik`i 

nimetusega „Kogukonna pärl 2012“. 
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Eelmisel perioodil keskenduti peamiselt oma traditsioonide loomisele ja kogukonna ühise 

toimimise õppimisele. Kindlasti oli suurima tähtsusega eelmisel perioodil külamaja 

rekonstrueerimine. See andis usku, et koos on paljud asjad võimalikud ja lõi koha, kus ühiseid 

kokkusaamisi teha ja korraldada. Kuna maja on suur, siis on aja pidevalt otsida võimalusi selle 

tegevuses hoidmiseks säilitamiseks. Edukaim ettevõtmine oli kindlasti rahamuusika ja pilliõppega 

seotud tegevused. 

See muutis küla ja külamaja tõeliseks rahvamuusika keskuseks , mida erinevate projektide 

raames külastas üle 300 inimese. Suur tänu meie juhendajatele Ave Kartau ja Kristiina Välja. 

Järgmisel perioodil tuleb kindlasti mõelda majas toimuvate püsitegevuste jätkamisele ja uute 

võimaluste loomisele (filmiõhtud, piljard, II korruse kasutamine jne.) Juba leitud muusikasädet ei 

saa kindlasti kasutamata jätta. Plaan on parandada tehnilisi võimalusi ja pakkuda inimestele ikka 

võimalust pilliõppega tegeleda. 

IV. KÜLADE TULEVIKUPILT 2020 

Külade arengukava koostajad sõnastasid oma nägemuse tulevikuküladest sellistesse mõtetesse: 

- vaikne, rahulik, turvaline, privaatne, kaunis, kodune, perega elamise koht; 
- tagatud hea elektrienergiaga varustatus, Surju-Saunametsa tee on mustkatte all, 

kaasaegne telefoni ja interneti levi;  
- külamaja on lõpuni renoveeritud, tegevus majas kestab, pakutakse teenuseid 

kogukonnale ja väljapoole;  
- heakorrastatud ja külade tegevustes kaasalöövate inimestega külad;  
- küla territoorium on hooldatud;  
- meie lapsed ja lapselapsed külastavad küla hea meelega ja on uhked oma kodukoha üle. 

Kokkuvõtteks peeti oluliseks säilitada kodust ja rahulikku elukeskkonda. Peamised murekohad on 

seotud külakeskuse hea säilimisega, teede olukorraga, mobiili ja internetilevi ja 

elektrivarustusega. Külamaja juures peeti silmas II korruse väljaehitamist, põhi-konstruktsioonide 

säilimist(katus), küttesüsteemide renoveerimist, suur soov on saada mustkatte alla vähemalt 

põhimaantee. Interneti ja mobiilside parem levi aitab parandada kodus töötamise võimalusi ja ka 

näiteks luua külamajja kaugtöö keskus.  
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Oluline on, et enamus külade pered ja võimalikult paljud kahe küla elanikud oleksid kaasatud 

külaseltsi tegemistesse. 

V. TEGEVUSKAVA 2014-2020 

Tegevuskava on kokku pandud arengukava koostamisel koondatud osalejate mõtetest. Ühiselt 

nenditi, et üritusi külades toimub, osalejaid on ja kaasa löövad jõudumööda kõik. Tulevikus 

pidasid kõik oluliseks, et elanike arv külades ei väheneks vaid kasvaks. Hea meel oli nende 

kogukonnaliikmete üle, kes alaliselt külas ei ela, kuid on seotud siinsete inimestega või omavad 

siin elamist. Üritusi proovitakse seada võimalikult kõikidele sobivale ajale. 

Välja toodi kolm peamist eesmärki, mis aitavad kaasa järgmiste aastate jooksul hea 

elukeskkonna säilimisele ja paranemisele. Need on aktiivne külakogukond, hea elukeskkond ja 

taristu areng, külamaja parendamine ja töökohtade loomine. 

1. Eesmärk: aktiivne külakogukond 

Aeg Tegevused Korraldaja/ 
vastutaja Ressurss Hindamise 

indikaatorid 

2014-2020 Ühisürituste korraldamine, 3-5 
korda aastas 

Juhatus, aktiivsed 
kogukonnaliikmed 

Projektid, 
omavahendid 

Toimunud ürituste 
arv ja sagedus 

2014-2020 Rahvapillide õppe jätkamine, 
pillide ja helitehnika soetamine 

Aktiivsed 
kogukonnaliikmed 

Projektid, 
omavahendid 

Õppepäevade arv, 
osalejate arv 

2014-2020 Piirkonna pärimuste kogumine 
ja säilitamine 

Juhatus, aktiivsed 
kogukonnaliikmed 

Projektid, 
omavahendid 

Avaldatud 
kogumike, 
voldikute arv 
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2. Eesmärk: Elukeskkonna parendamine 

Tegevuskava: 

Aeg Tegevused Kelle toetusel Ressurss Hindamise 
indikaatorid 

2016-2020 
Surju-Saunametsa tee 
mustkatte alla viimine 

Volikogu, vallavalitsuse 
teavitamine, 
suhtlemine 
teedevalitsusega 

riik 
Tee viidud 
mustkatte alla 

2016-2018 
Saunametsa teeristist 
Saunametsa külla viiva tee 
renoveerimine 

volikogu, vallavalitsuse 
teavitamine 

vald Tee renoveeritud 

2015 

Saunametsa bussiliini 
marsruudi muutmise 
algatamine – nõudepeatuse 
lisamine Baasi teele 
Valdimurru tee otsa 

volikogu, vallavalitsuse 
teavitamine 

vald, riik 
Nõudepeatus 
olemas 

2015-2020 
Telefoni – ja internetilevi 
parandamine 

volikogu, vallavalitsuse, 
telefoni- ja 
internetifirmade 
teavitamine 

 Levi on paranenud 

2015-2020 
Parem elektrienergiaga 
varustatus (Saessaare - 
Rikandi ühendus) 

volikogu, vallavalitsuse, 
Eesti Energia 
teavitamine 

 
Katkestusteta 
elektrienergiaga 
varustatus. 

2015-2020 

Saunametsa küla 
sportimisvõimaluste 
parandamine ( spordiplatsi 
renoveerimine, varjualuse 
rajamine, koos pinkide jms.) 

Külaselts 
Projektid, 
omavahendid 

 Paranenud 
sportimisvõimaluse
d 

2015-2017 
Küla piiride tähistamine 
siltide, tahvlite vms. 

Külaselts 
Projektid, 
omavahendid 

Sildid, tahvlid 
paigaldatud, parem 
info külastajatele 

2015-2020 
Spordivahendite ja tarvikute 
soetamine 

Külaselts 
Projektid, 
omavahendid 

Paremad 
sportimisvõimaluse
d 

2015-2020 
Naabrivalve meetodite 
kasutamine 

Kogukond 
Projektid, 
Omavahendid 

Turvaline 
elukeskkond 
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3. Eesmärk: Külamaja parendamine ja töökohtade loomine 

Aeg Tegevused Kelle toetusel Ressurss Hindamise 
indikaatorid 

2014-2015 
Külamaja seisukorra 
hinnangu koostamine 

Vallavalitsus, 
juhatus 

Projektid, vald, 
omavahendid 

Koostatud ekspertiis 

2015-2016 
Küttesüsteemide 
renoveerimine  

Vallavalitsus, 
juhatus 

Projektid, 
omavahendid 

Renoveeritud 
küttesüsteemid 

2017 II korruse väljaehitamine 
Vallavalitsus, 
juhatus 

Projektid, 
omavahendid 

II korrus on välja 
ehitatud 

2015-2020 Kaugtöökohtade loomine külaselts 
Projektid, 
omavahendid 

Loodud kaugtöökohad 

2015-2020 
Terassi laiendamine ja 
katte soetamine terassile 

külaselts 
Projektid, 
omavahendid 

Korras terass, kattega 

Arengukava tegevuskava osa vaadatakse läbi igaaastasel üldkoosolekul. Vajadusel muudetakse 

tegevusi üldkoosoleku otsusel jooksvalt. 
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