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ARENGUKAVA 2017 – 2027
MTÜ Anna Asum on registreeritud 16.04.2017. Meie ühing on loodud Ida-Soomes UusValamo kloostri kõrval paikneva Ksenia-talot kogukonna eeskujul.
Tänapäeva maailma suurenenud rahvastikuränded, linnastumine ja multikultuursed
ühiskonnad on toonud kaasa Eestisse konkreetse vajaduse kogukondade loomiseks, mis
vastaksid sarnaste huvigruppide vajadustele ning taaselustaks maapiirkondasid.

MISSIOON
Toetada Eestimaa kristlikku kultuuri ja säilitada õigeusu traditsiooni ning toetada tervislike
eluviiside, s.h. looduslähedaste ning säästlike eluviiside harjutamist. Edendada inimese
füüsilist ja psüühilist tervist ning toetada sotsiaalsust, mille läbi tõstetakse tervikuna tema
heaolu.

VISIOON
Elatakse avatud kogukonnas, kus inimesi ühendab ja toetab kristlik kultuur, õigeusu õpetus
ning looduslähedaste tervislike ja säästlike eluviiside praktiseerimine. Kohalik piirkond on
sotsiaalselt kaasatud ja edendatakse maaelu tervikuna.

EESMÄRGID
Võimaldada soovijatele kristlikus kogukonnas üürile võtta korter ridamajas.
Arendada kogukondlikku eluviisi üksteist vajadusel toetades ja aidates.
Arendada kohaliku piirkonna sotsiaalsust läbi erinevate koostöövormide.
Saavutada erinevate kogukondlike ettevõtlustegevuste kaudu isemajandamine (nt.
kultuurviljade, erinevate ravimtaimede kasvatamine vm).
Kogukonnas elavate inimeste tervise ja heaolu edendamine tervikuna.
Säilitada kristlikku kultuuri ja õigeusu traditsiooni läbi praktiliste tegevuste: kristlike pühade
tähistamine, kirikukalendri järgimine ning heanaaberlik suhe Püha Eelkäija Skiitaga.
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TEGEVUSKAVA
Anna asumi ehitamine toimub etapiviisiliselt.
I etapp: 2016 – 2017
Ideekavand, sarnaste huvidega inimeste koondamine, olukorra kaardistamine, ehitusmaa
asukoha leidmine, idee tutvustamine Soomes ja Eestis, sh kohtumine Pihtla vallavanemaga,
põhikirja koostamine ja asutamiskoosolek ning MTÜ registreerimine.

II etapp: 2017 – 2018
August 2017 - …… MTÜ Anna Asumi interneti kodulehe loomine: www.annakodu.ee
Oktoober 2017 - …… võetakse võrdlevad hinnapakkumised 1-le ridamajale 48m2 X 6 (kaks
pakkumist: OÜ Valjala Ehitus ja ehitaja Jüri Assafrei). Nõustamine Saaremaa
Arenduskeskuses.
November 2017 - …… eelprojekti tellimine (projekteerija Ants Rajando ning ehitusloa
taotlemine Pihtla vald)
Jaanuar 2018 MTÜ koostöönõupidamine, hinnapakkumiste läbivaatamine, edasise
tegevusplaani täpsustamine ning arutelu jms.
Veebruar-märts 2018 vajalike dokumentide täiustamine, lisamine ehitustegevuse
alustamiseks, raamatupidaja tööle vormistamine
Aprill 2018 ehituse eelarve kinnitamine, ehitajaga eel-lepingu sõlmimine, ehituslaenu
taotlemine
Mai 2018 – ehitustegevuse alustamine, puurkaevu rajamine
Juuni 2018 – ….. Anna Asumi tutvustamine laiemale üldsusele, sh ka Soomes, annetuste
kogumised, tulevaste üürnike leidmine, heategeveusürituste korraldamine. Autoparkla
rajamine talgutöö korras. Saare valla ja Maanteeametiga kooskõlastada ning taotleda
kiirusepiirangud Reo külas põhimaante nr 10 Kuivastu-Kuressaare teelõigul.
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III etapp 2019
Valminud on esimene ridamaja. Õuealade kujundus ja korrastus. Sõlmitakse üürilepingud.
Muud asja-ajamised, haldusküsimused.
Ettevalmistused teise samasuguse ridamaja ehitamiseks. Taotlus EAS projektile sisustuse
hankimiseks (kööginurgad ja vannituba ning sisse-ehitatud riidekapid).
IV etapp 2020 – 2022
Valminud on teine ridamaja. Korterid on antud üürile. Toimub kogukondliku elu arendamine
ja sissetöötamine. Kohtumised koostöövõrgustikega, jätkuvalt kogukonna nähtavaks
tegemine, erinevate toetuste ja annetuste kogumine.
Ettevalmistused ühissauna (õuesaun) ja peamaja ehitamiseks.
2022 ühissauna ja peamaja ehitus
V etapp 2022 – 2025
Peamaja ja sauna kasutusele võtmine. Peamaja ruumide rakendamine tulutootvatesse
ettevõtmistesse (külalismajutused, seminarid, koolitused jms).
Kogukonna jätkuv arendamine, erinevate koostöövormide viljelemine. Põllumaa ja
tulundusmaa või elamumaa hankimine (ost ja/ või rent).
VI etapp 2023 - …..
Võetakse kasutusele põllumaa, nt spelta teravilja kasvatamine vm. Teatud tootmisharu(de)
arendamine ehk ettevõtluse kasvatamine kogukonna isemajandamiseks.
VII 2025 – 2027
Kahe eelnevaga sarnaste ridamajade ehitamine, muutes projektis mõned korterid suuremaks
kui senised 48 m2.
Jätkuv koostöö arendamine kohalikus kogukonnas, Eestis ja välismaal.
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