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PÄEVAKORD :
1. Anneli Kana (MTÜ Metsanurme ja Saku valla külade ümarlaua eestvedaja) ülevaade nende kandi 

külaliikumisest
2. Mart Võrklaeva ülevaade  vallavalituse viimase aja prioriteetsetest teemadest 
3. Küla/aleviku tegevuse aruanded ja 2014 toimunud üldkoosolekute protokollide edastamine
4. Külavanema minut /kohapeal algatatud küsimused 

  PÄEVAKORRAPUNKT NR 1

Ülevaade Saku valla Metsanurme  kandi külaliikumisest
Ardi Mitt-  
2015.a. I infotund on käes, infotunnid  toimuvad  vanas rütmis – iga kuu viimasel neljapäeval, esiti 
toimuvad siin keldritoas, kuid  võimaluse ja soovi korral hakkame neid läbi viima  ka mujal. 
Tänasesest  üks  uuendus-   kutsume infotundi külalisi teistest piirkondadest, et osa saada nende 
kogemustest ja heast praktikast külaelu edendamises.
Esimene külaline on Saku vallast, kus veab selle piirkonna külaliikumist, ning tutvustab ennast ise:
Anneli Kana- MTÜ Metsanurme tegevjuht, Kodukant Harjumaa juhatuse liige ja nn Suure Kodukandi 
juhatuse liige
Rõõm on olla uue algatuse esimene külaline ja kuna mul on elus 2 põhimõtet ( esimene-  Kui keegi 
pöördub sinu poole palvega ja sa näed, et selle täitmine ei ole keeruline, siis ära lase sellest pikalt 
rääkida, vaid ütle kohe JAH  ja  teine - ristivastupidine – Ükski töö ei ole niivõrd raske, et sa ei saa 
teisi seda tegema panna, vastu meelt käivate asjade puhuks), siis veenda oli mind lihtne.
Ma ei ole külavanem, kuid olen Metsanurme Külaseltsi / http://www.metsanurme.eu   /  tegevjuht, olen 
üks vähestest Eesti peal,  kes külaseltsi tegevusest teinud omale töökoha ja igapäevaselt kohapealset 
külalelu eest veab.  Metsanurme külaselts loodi 1997.a., juhatusse kuulub 5 meest, esimene naine seltsi 
liikmeks võeti 5-ndal tegevusaastal (põhjendus – ei ole käpikukudumise jama). 
Metsanurme küla on aastatega kasvanud valla ühest väiksemast külast 89 elanikuga valla suurimaks, 
s.t. 2014.a. märtsikuust valla suurim 596 elanikuga. Saku vallas on külade  ümarlaud ja aegajalt veab 
Metsanurme küla. Teie RVAKS-iga sarnast seltsi Sakus vallas ei ole.   
RVAKS lühend on mulle tuttav tänu suurele Kodukandile ja Kodukant Harjumaale. Külade huvikaitse 
teematikas on tõdemus on, et sellised ülevallalised ühendused ongi kõige paremad partnerid 
omavalitsustele. 2002.a. on  Saku vallas  külade ümarlaud, külavanemaid kõigis külades (20) ei ole, 14 
külas on külade ühendused ja esindajad külast. Koos käime tänaseks umbes 1x kvartalis ja aktuaalsete 
teemade ja probleemide lahendamiseks kutsume vastavaid spetsialiste vallavalitsusest, vastavatest 
ametitest jm. Avalikku lehte küladel endal ei ole, on list, kuid info puudumise all külad ei kannata. 
Vallavalitsuselt saame regulaarselt infot istungite toimumisest ja volikogu tegevusest, otsustest. Koos 
käime nn külakorda, kusjuures korraldaja paneb paika päevakorra. Ülevallaliselt oleme korraldanud 

http://www.metsanurme.eu/


küladepäeva, lõikuspäeva, talvemänge, kuid see on katsetamise faasis, puudub selgus, mis paremini 
toimib. Suuri projekte on olnud eestvedamas Metsanurme MTÜ.  Rahastamine – 2% Saku valla 
eelarvest on määratud 3 sektori toetuseks, v.a. investeeringud, mis jaguneb selliselt, et külaseltsid 
saavad tegevustoetust 500eurot aastas, lisaks 2 x aastas projektitoetusi ja vald toetab projektide 
kaasfinantseerimisel.
Külade ümarlaua tegevuses on olnud tõuse ja mõõnasid, hetkel on kogu külaliikumiseski tunda 
väsimuselainet. Neli aastat tagasi elasin isikliku väsimuslaine üle,  toona pidin tegema tõsise valiku. 
Võtsin riski hakata eravõtjaks turismi valdkonnas ja tegevjuhina olen  eravõtja, kes peab ise  oma 
palga teenima.  Hakkasin külaeluga tegelema niimoodi, et see ennast ära tasub ja tagasi teenib - 
loome  külastuselamusi, rendime ruume jpm, oleme loonud hulgaliselt teenuseid ning külastuspakette. 
Korraldame oma matkarajal 3 avalikku matka : talvematk, kevad- ja sügismatk, RMK-ga leping. 
2013.a. koostööettevõtmine: MTÜ Metsanurme, Saku Pruulikoda, Saku mõis ja Esko talu ühendasid 
mõtted, käed ja teod ja sündis turismipakett SAKU TOUR, mis rohkem välisturistile mõeldud, lisaks 
ühendatud retk matkarajal Kajamaa viburajaga nimetusega  ROBINI RADADEL. Osaleme järjekordselt 
turismimessil  ja konkreetse tegevusplaaniga osaleme messil  MAALE  ELAMA. Igaaastaselt on MTÜ 
Metsanurme end premeerinud ühe reisiga, sügav elamus RÕUDE külamajast. 
Metsanurme on kõige rohkem tulnud inimesi Tallinnast, valdavalt noored. 

PÄEVAKORRAPUNKT NR2

Ülevaade  vallavalituse viimase aja prioriteetsetest teemadest 
Mart Võrklaev- 
Panin olulised teemad punktide kaupa kirja, prioriteetide nimekiri sai üsna pikk -  18 punkti:
      1.   Võsukese Lasteaed
             02.02.2015 kell 10.00 avamine, viimane ja moodsaim lasteaed Rae vallas. 

2. Lagedil avati lastehoid.
3. Peetri alevikku tuleb uus kool- põhikool, Järveküla poolsesse otsa. Planeeritud on ujula ja 

spordihoone, kuid sügiseks selgub, kas läheb ehitamiseks või ei, sest ühed eraettevõtjad 
kavandavad ise spordihoonet ehitada

4. Vaida kooli laiendus on töös, eesmärk on aasta lõpuks valmis saada
5. Rail Baltica

             Volikogu otsustas, et meie Rae valla territooriumile see ei tule. 2 trassikoridori varianti on laual, 
              mida on käidud vallavalitsuses täiendavalt tutvustamas, tehnilise järelevalve inspektsioon 
              korraldas õppereisi Soome, kus käisime Priit Põldmäega, mis avas meie silmi päris palju ja kus 
             kinnistus meie arvamus, et raudtee võiks jääda vanasse trassikoridori nagu see paigutatud Soomes.
             Meie eelistuseks on 12A, meie taha minna ühegi valla  territooriumile midagi deklaleerima. Palju
             on jutuks viimasel ajal vene rööpalaiuselt minna euroopa laiusele, siis tekib küsimus, et kas me 
             ikka oleme nii rikkad, et kahte raudteed pidada. 

6. Riigilt õnnestus natukene raha saada- 30 000 eurot. Varasemalt on tehtud Peetrisse ja Jürisse 
             mänguvaljakud, siis nüüd saavad Patika ja Uuesalu  omale mänguväljakud, Lagedi 
             Noortekeskus saab uuendamiseks 10 000 eurot
       7.   Kergliiklusteed- Peetris  Vana-Tartu mnt ääres II etapp- Veskist Kindluste tee otsani vanade 
             rahadega, Assaku-Jüri kergliiklustee rahastus ei ole veel selgunud, Raeküla , Jüri-Lagedi
             kergliiklustee. Euroopa rahadega ehitamine on kergem ehitada, sest kergliiklusteed on kalllid.
             Loodame, et vanade rahadega saame rohkem teid teha.
      8.    Veskitaguse sild- eelarves üle 500 000 on raha
             Edasiminek saab toimuma maade võõrandamisega, eelnõu on valmis, peab tutvuma. Protsess on 
             käima lükatud, rahad on olemas, asi seisab maade taga
       9.   Nabala tee – probleemne aastaid
             Hinnapakkumist olen näinud, ehitus on kavandatud 2016.a., peale projekteerimist   saame summa
             teada

10. Mõigus kortermajade tee on lõpufaasis
      11.  Jüris kortermajade piirkonnas jätkub II etapp ehk siis Rebase tee pikendus
      12.  Andrekse teed
             Eelmisel aastal sai I etapp käima lükatud, hetkel seis selline, et kui märtsiks on elanike  
              omaosalus 2 aastaks olemas, siis aprillis läheksin volikogusse volitust taotlema
              kohustuste võtmiseks. Kogumaksumus 500 000 eurot,  90 000 oleks elanike panus, mis



              teeks 300-400 eurot ühe   majapidamise peale 3 aastas ja  3a peale ca 1200 eurot.
       13.  Ülase tee – Meelespea tee Kopli külas läheb sellel aastal pindamisele
       14.  Lagedi rippsild on eelarves
       15.  Aruheina Lasteaed saab täiendava parkla, projekt ja maa on olemas 
       16.  Tervisekeskused
              Kõnealused on Peetri ja Jüri Tervisekeskused, eelmisel nädalal tuli määrus, kust selgus,
              millistel tingimistel rahastatakse.  2015.a. oli plaan Peetrisse ehitada,  nüüd tuli üks
              erafirma, kes soovib ise Peetrisse ehitada perearstikeskuse ja neil on suurejoonelised  
              plaanid, mistõttu vaatame, kuidas neil läheb ja võimalus on vallal kulutusi kokku hoida.
              2016.a. on kavas võtta ette Jüri Tervisekeskus. 
       17.  Rae Koolimaja
              Vallavalitsus ei ole keelanud koolimaja kasutada, probleem on olnud kaasomanikes,  
              kellega on saanud 2 aastat kohut käia. Kaasomanikud on rõhunud sellele, et tegemist  on
              korteritega, mis elamiseks, kuid vald on rõhunud sellele, et tegemist on koolimajaga ja 
              kogukonna kooskäimisega. Me pidime olema natuke tagasihoidlikumad ja väga kahju on,
              et  koolimajas tegutsenud mtü tüdrukud väsisid ja loobusid kaasomanikega lõputu 
              võitluse pidamisest., vald neid minema ei ajanud. Me ei näe mingeid takistusi koolimaja
              kasutamisel, kuid me peame  arvestama kohtu ettekirjutusega, et müranorme ei tohi
              ületada ja seetõttu ei saa arvestada  suurte kontsertide pidamise võimalusega.
       18.  Jüri Terviserajad
              Jüris on avatud suusarajad, täiesti korralikud ja valgustusega, mistõttu saab kasutada
              hilistel õhtutundidelgi, meeldiv positiivne kogemus

Täiendavalt:
1. Koolibussid

Hange lõppes, uue hanke võitis Atko. Uue vedajaga tekkisid kohe probleemid, kuigi algul püüdsime 
mõistvalt suhtuda, kuid uueks aastaks oli nagu öeldakse mõõt täis ja signaalid said välja saadetud, et leping 
läheb ennetähtaegselt lõpetamisele. Atko on jaanuaris kõvasti pingutanud ja me veel kaalume ning jälgime, 
kas Atko suudab kvaliteetset teenust pakkuda. Uue vedaja leidmine keset õppeaastat on problemaatiline ja 
lootus on, et Atko on olukorra tõsidusest aru saanud, sest paranemismärke on näha.

2. Teehooldus
Talv oma ilmaoludega on raske, oleks pehme lumine talv, siis muret ei oleks, kuid paraku on tänavu 
libedust väga palju. Prioriteetsed on koolibussi marsruudid.  Ilmselt tuleb talvisel ajal korrigeerida 
marsruute, et tagada bussidele teeohutus ja et selle tõttu bussiühendus ei oleks häiritud. 

3. Lasteaiakohad
Võsukese avamisega on Jüri piirkonnas  pakutud kõigile lastele, kes 1,5a vanad kohad ja
 oleme isegi nii hoogu läinud, et pakkunud veel noorematelegi.
             Lagedi ja Vaida piirkonnas on ka järjekord kadunud,sügiseks järjekorda näha ei ole.
             Peetri piirkonnas kusagil 100 lapseline järjekord, sinna on tulnud ka lapsi palju juurde,   
             kuid kõigile on pakutud kohta Jüris, kas see on kaugel või lähedal on iseasi. 
             Nimekiri valla kodulehel on teistsuguste numbritega, tagatud on kohad kõigile ja ka neile,
             kes mingil  põhjusel võimalust hetkel ei  kasuta,  vajadusel võivad seda mingil ajahetkel
             kasutada, nad on järjekorras alles.
             Lastehoiutoetus
             Toetame neid lapsevanemaid, kellele me ei suuda hetkel lasteaiakohta pakkuda,  näha, et
             vajadus  Peetri prk-st, Lagedil.  Mõte on selles, et sõlmime hoidudega lepingud  kui 
             vanem on soovi avaldanud. Vald maksab  lastehoiule 300 eurot kuus ja lapsevanema
             panus vastavalt hoidude hinnakirjale( 78 eurot max ja min 47eurot).
             Jüri piirkonda lasteaiakohtade pakkumine on eelkõige seotud ka valla keskusega.

PÄEVAKORRAPUNKT NR3
Küla/aleviku tegevuse aruanded ja 2014 toimunud üldkoosolekute 
protokollide edastamine

Ardi Mitt-  Vastavalt seltsi kodukorrale ja kokkulepetele, siis kellel eelmise aasta külade 
üldkoosoleku protokolle RVAKS-ile edastamata, saatke ära. Kui on koosolek pidamata, siis pidage ära 



ja saatke protokollid juhatus@raekoda.ee ja edendage aktiivselt külaelu juba praegusel 2015.a. 
Koosoleku protokollide olemasolu on meie oma kokkulepped, et külarahade jagamisel  olulisemaks 
tingimuseks. Samuti ärge unustage tegevusaruandeid, mille järgi saame teha vallale ja teistele isikutele 
ülevaated oma seltsi tegevuse kohta. Oma kohustused valla ees oleme täitnud ja loodame peatselt 
sõlmida selleks aastaks vallaga koostööleppe. 

  PÄEVAKORRAPUNKT NR4

Külavanema minut /kohapeal algatatud küsimused
Ardi Mitt- külavanema minuti asendame aja kokkuhoiu mõttes küsimuste-vastustega vallavanemale ja 
teistele kohaolijatele.
Ettepanek- arhitektid võiksid projekteerimisel loomingulisemalt läheneda, halli ja monotoonset on palju. 
Vastus- rõhku on pandud ja vallas on ilusaid hooneid , nagu Lagedi kool. Peetri kool sai tunnustuse oma 
arhitektuurilise lahenduse eest.  Ühiskontseptsiooniks valla ühiskondlikel hoonetel on punane värvitoon. 
Eristuvad paremini teistest välja ja ära tuntavad.
Peetri Kaubanduskeskus?  Arendaja tahab maha müüa, praegune ostja leiab, et maadega  on kitsas, 
lahendus tuleb Tartu mnt 2-tasandiliseks teeks ehitamisega
Mis seisus on Ringtee ehitus, millal Jürist Lagedi suunale laienetakse?  Kõige varasem aeg - selle aasta 
sügisel.
Küladepäev?  25.07.2015 Lagedil
Vabariigi aastapäeva tähistamine teistmoodi kui igal aastal : 20.02.2015  Eesti pidu Rae Kultuurikeskuses - 
etendus „Orav ja Ilves“ ja tantsuks mängib ansambel „Justament“. Pidu on  piletitega.  
24.02.2015 kell 12.00  toimub  pärgade panek ja rivistus Jüri kalmistul, järgneb pidulik aktus
Rae vallamajas. 
Jaanus Tõnisson- Kutse : Kes tahab proovida talisuplust, siis minu tiigi peale Soodevahel võib 
proovima tulla.
Järgmine infotund toimub veebruarikuu viimasel neljapäeval – 26.02.2015.a.

 /ALLKIRI/ /ALLKIRI/

    
     Ardi Mitt                                  Herve Pani
     Juhataja          Protokollija
     
    

 Lisad:  nr    1 -  registreerimisleht
           


