
 

RVAKS infotunni protokoll aprill 2022 nr. 2-22 

Toimumise koht: Rae koolimaja, Ussiaugu tee 

Toimumise aeg: 28.04.2022 kell 18:35 – 21:05 

Koosolekul osales 20 liiget (osalejate leht lisa 1) 

RVAKSi juhatuse esimees Aivar Aasamäe tervitab kohaletulnuid ja tutvustab päevakorda.  

 

Päevakord: 

1. Arukas küla 

2. Koostööprojekt „Piirid ja Paarid“ 

3. Muud teemad 

 

 

1. Arukas küla  

Tegevjuht Margit Pärtel tutvustab, mis on Arukas küla. Arukate Külade (Smart Villages) 

kontseptsioon viitab jätkusuutlikele maapiirkondadele ja kogukondadele, mis tegelevad nii 

olemasolevate tugevuste ja väärtustega kui arendavad välja uusi võimalusi. Nende külade 

puhul täiustatakse traditsioonilisi ja uusi võrgustikke ning teenuseid digitaal- ja 

telekommunikatsioonitehnoloogia ja innovatsiooniga ning lõigatakse senisest enam kasu 

vajalikest teadmistest. Eesmärk on tõsta kohalike elanike ja ettevõtete heaolu! 

Kadri Piho : Arukate külade arenguprogrammi viib läbi Põhja-Harju Koostöökogu koostöös 

Cleantech Estoniaga. Tegevusi viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi 

(EAFRD) toetuse abil. Põhja-Harju Koostöökogu piirkonnast osalevad Arukate külade 

arenguprogrammis Lubja küla, Uuesalu küla ja Neeme küla. Arukate külade 

arenguprogramm on siseriiklik LEADER koostööprojekt, mille eesmärk on pakkuda tuge ja 

koolitustegevusi programmis osalevatele küladele oma piirkonna aruka küla strateegia 

loomiseks ja innovaatiliste piloottegevuste rakendamiseks. Arenguprogramm kestab 2022. 

aasta lõpuni ja sisaldab töötubasid, mentorsessioone, arenduspäevakuid, piloteerimist ja 

ka väärt ideedele rahastuse leidmist 

Maaeluvõrgustik on koondatud kodulehele arukate külade teemalised infomaterjalid, et 

pakkuda inspiratsiooni, jagada kontakte või anda lihtsalt põnevat teavet siit ja mujalt. 

Arukate külade projektid ja algatused – see on lai valdkond – näited: Teenuste 

arendamine; Digilahendused ja infotehnoloogia; Energia ja keskkond; Kultuur ja turism; 

Kogukonna areng jne. 

Seltsi liikmetele tutvustatakse lähemalt Aruka küla näidet Torupi küla eeskujul. 

 

Märt Helmja (Energiaühistu tegevjuht) tutvustab Energiaühistu olemust. Energiaühistu on 

laiapõhjaline liikmetele endile kuuluv ettevõte, mis koostöös kohalike kogukondadega 

rajab taastuvenergia parke üle Eesti. Energiaühistu kaudu on igaühel võimalik saada 

päikese- või tuulepargi osanikuks ja teenida sedaviisi pikaajalist stabiilset tulu 

keskonnahoidlikul viisil. Ühtlasi tähendab see, et Energiaühistu abil rajatakse Eesti 



inimestele endile kuuluvad taastuvenergia jaamad kohtadesse, kus on kohalik huvi ja 

energiavajadus. Märt Helmja toob näiteid, kuidas tavalised inimesed ise saavad rohelist 

energiat toota ning sellest mitmel moel kasu saada. Olgu selleks siis odavam elekter või 

võimalus investeerida perspektiivikasse taastuvenergia valdkonda. 

 

Pirko Konsa (Urban Mobility kaasasutaja) räägib Vajaduspõhise ühistranspordi loomisest.  

Peatub pikemalt tuleviku liikuvuse ja nõudluspõhise transpordi teemadel. Märgib, et 

nõudepõhine transport on efektiivsem, kui graafikupõhine transport. Toob näiteid 

isesõitvastest bussidest. Et jõuda vajaduspõhise ühistranspordini, on vaja lokaalseid-

nutikaid lahendusi, vähem sunnitud liikumist ja häid kiireid ühendusi tõmbekeskustega. 

Pilootprojekti näide Tartus/Saaremaal. 

 

Aruka küla kokkuvõtteks toimub arutelu. Seltsi liikmete sõnul on Rae vallas kõige 

põletavam just transpordi teema. 

 

 

2. Koostööprojekt „Piirid ja Paarid“ 

Aivar Aasamäe annab teada, et Narvast tuleb Rae valda külastama 35 inimest.  

Laupäev 07.05.2022  

Vastuvõtu päevakava: 

Kell 10.30 - 11.45 Jüri kirik 

Tervituslaul  Patika Külakoorilt. Laulavad kolm lugu. Jüri kihelkonna ja kiriku ajaloost 

räägib Jüri koguduse õpetajaTanel Ots. 

Kell 12.00 - 13.50 Kindluse Kool - Eesti innovatiivsem ja modernsem. 

Vastuvõtja Rae vallavanem Madis Sarik. 

Lõuna saamine on vaja kokku leppida.  

Kell 14.00 - 14.35 Kodukontori külastus  

Raeküla külavanema Merko Kimsto kodus.                                                                                   

Kell 15.00 - 16.15 Suursoo küla - Harjumaa Aasta Küla 2018   

Kohtumine külavanema ja -kogukonnaga, külaplats ja tegevused 

Kell 16.30 -17.40 Lilleoru - eriline keskkond ja kool. 

 Pakutakse teed ja kooki. 

Kell 18.00 Kurna -  Üksik Rüütel  (majutumine). 

Kell 19.30  Ühine õhtusöök (kestab kuni 23.00-ni). 

Pühapäev 08.05.2022 

Kell 09.00 Hommikusöök 

Kell 10.00 Kurna park, Kellamaja külastus, Kultuuritunnel, sportlikud tegevused, IKEA park 

Kell 12.15 Anija mõis, ekskurssioon majas ja pargis. 

Kell 15.00 Külaliste kojusõit. 

Toimub arutelu. Oodatakse, et RVAKS liikmeid võiks osaleda 15-20 inimest. Seltsi liikmed 

ei pea kogu programmist osa võtma, võiks olla kohal külaliste vastu võtmisel ja õhtusel 

ühisel õhtusöögil (vahepeal kuidas keegi soovib). 

Otsustatakse: RVAKS liikmed annavad oma osalemisest teada 01. maiks. Omaosalus 

tasu maksta 15 eurot liikme kohta (sisaldab mõlema päeva tegevusi ja 3 korda 

toitlustamist). 

 



 

 3. Muud teemad 

3.1. Kogukonnatöö stipendium 

Aivar Aasamäe annab teada, et 10. jaanuaril lõppes taotluse esitamise tähtaeg Eestis 

esmakordselt SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) poolt välja antavale 

stipendiumile, mida makstakse kogukonna eestvedajale. Märtsi kuu alguses selgus, et 

Kogukonnatöö eestvedaja stipendiumi on saanud Aruvalla külavanem Kaia Talvik.  

Kaia käest küsitakse muljeid. Ütleb, et stipendiumi suurus on 5 000 eurot. Stipendiumi 

kasutamise periood on 1. aprill – 31. detsember 2022. Lubab kogemustest rääkida aasta 

pärast. 

 

3.2. Varjevõrkude valmistamine 

Eva Jaanson kutsub kõiki üles Ukraina sõja tarbeks varjevõrke valmistama. Võrke 

valmistatakse Kautjala koolimaja juures laupäeval, 30.04.2022. Väga oodatud on erinevad 

kerged, õhukesed rohekad kangad (mitte sädelevad). 

 

3.3. RVAKS - Fb  

Aivar Aasamäe sõnul võiks Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsil olla lisaks 

kodulehele ka Facebooki konto. Selts saaks nii rohkem pildile ja oma tegemisi veelgi 

ladusamalt reklaamida. Teeb ettepaneku, et Fb konto administraatorid võiksid olla tema 

ise ja Kai Lasn. 

 

3.4. Aiakaupade müük 

Anu Rutov reklaamib, Rae vallas, Lehmjal, Loomäe teel aiakaupade müügi kohta. 

Horticomis müüakse Eestis kasvatatud lilli ja saadaval on Topp aianduskaupade brändid. 

Aprillist juuni keskpaigani on müügikoht avatud viiel päeval nädalas. Täpsemalt saab infot 

www.horticom.ee . 

 

3.5. Uuesalu külasimman 

Palmi Lindjärv kutsub 30. mail Uuesalu külla Külasimmanile. Külasimman algab kell 17.30 

laste ürituste- ja meelelahutuslike mängudega ja õhtu kulmineerub bändiga. 

 

 

RVAKS järgmine infotund planeeritakse 26.05.2022 kell 18:30 Rae Koolimajas. 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige  

http://www.horticom.ee/

