
Vabaühenduste Ümarlaud kohtumine 

Aeg: 29 oktoober 2018 

Koht: Vääna-Jõesuu külakeskus/noortetuba 

Osalejad: Viigi Saksakulm (Tabasalu selts), Krista Kanniste (Vääna Vabatahtlik Tuletõrjeühing), Ago 

Lepp (Munakivi terviserajad ja teed), Kristina Nurmetalu (Vääna-Jõesuu külaselts), Kristiina 

Adamson, Aivar Adamson(Suurupi selts); Kaido Kreek (Türisalu selts); Aule Kikas, Andrus Saliste 

(Murakse külaselts); Liina Rüütel (Harku vallavalitsus) 

 

Teemad: 

1. Kommunikatsioon meie koduvallas - on kogemusi või ootusi, on näiteid või mõtteid. 
Palume need kõik kaasa võtta ja arutame läbi. Kutsutud on ka Liina Rüütel valla 

kommunikatsioonijuht. Eesmärgiks ikka parem ja sujuvam suhtlus. (Andrus Saliste, 
Ümarlaua koordinaator) 

2. Külade päev 2019- ja edasi. Külade omavaheline ülesanne on arutada läbi ja leida 
lahendus kuidas jätkata seda traditsiooni. Eelarvevahendid on selleks seni olnud 

sündmuse korraldust võimaldavad ja sündmused seni ka erinevates kohtades kenasti 

omanäolised. Avatud vestlus - Kas ja Kuidas seda traditsiooni jätkata? (Kristina 
Nurmetalu, Vääna-Jõesuu külaselts) 

3. Külade päev 2018 - vaheseisu tutvustus, Aule Kikas, Muraste külaselts 

Kommunikatsioon:  

Andruse poolt väike slaidiesitlus koos näidetega/mõtetega. 

Mis on hästi? –  

Vallaleht on läinud paremaks ja huvitavamaks; rohkem kaasamist ning külad kajavad 

rubriik on hea võimalus kajastamisteks; persoonilood on head. Liina Rüütel-le 

avaldati kiitust eelpool mainitu tõttu. 

Kultuurikalender on aktuaalne, nii kodulehel kui ka valla lehes. Sisestamine mugav. 

Inimesed ootavadki, et näha, mis oma koduvallas toimub ja millest osa võtta. Palve 

küladel kontakteeruda Liinaga, et saaks ligipääsud korda, kellel pole ja üleskutse 

hoogsalt seda võimalust kasutama asuda 

Vallavalitsusele on tekkinud esmakordselt kasutust võimaldav fotopank – üleskutse 

ka küladele ja sealsetele fotograafidele. Kui on pilte kodukohast, siis võimalusel neid 

edastada Liina Rüütel e-postile 

Kaardistama on asutud ka valla kultuuriobjekte – tänaseks on kirjas juba 80. 

Üleskutse taaskord küladele vaadata enda ümber ringi ja mõelda läbi nii 

koht/tegevus kui ka pildimaterjal ning sisu, et kultuuriobjektid saaks kirja ning 

perspektiivis oleks neid võimalik ka külastada. Kas siis matkaradadega seoses või 

muul juhul. Antud juhul tuleb kindlasti kaaluda ka olukorda, kus nn naabritele ei 

pruugi meeldida liigne turistide kogus. 



November 2018 – on sünnipäevakuu ja sellega kaasneb ka turunduskampaania „Miks 

mina olen valla elanik?“ 

Detsembris 2018 – Jõulurahu – Edaspidi plaanis teha fookussündmus vähemalt kord 

kvartalis. Mõeldud oma valla inimestele! 

2019 – uuendamisele läheb valla identiteet, sellesse protsessi kaastakse ka valla 

külad 

Mis on murekohad? 

Vastamata kirjad – on konkreetsed juhtumid ja kogu temaatikast jäänud kuvand, et 

see on tavaline praktika, kus kirjadele ei vastata. Proovitakse mõista, et ju on 

kirjutajaid palju kuid arusaamatu on see, kuidas piirkondade/külade esindajate kirjad, 

mis tihtilugu puudutavad paljusid inimesi või koondatud probleeme jäävad 

vastamata. Üleskutsena kasutada alati kahte e-posti aadressi (konkreetne ametnik 

ning lisaks ka kindlasti harku@harku.ee. Sellisel juhul registreerub see kiri ametlikus 

andmebaasis ja vastamiste üle peetakse järge). Üleskutse ka käsitleda mõningaid 

konkreetseid juhtumeid ja seeläbi seda protsessi parandada. Kui küladel on 

konkreetsed juhtumid, siis nendega pöörduda Liina Rüüteli poole ja/või kaasata ka 

kirjavahetusse vallavanem. Vastamata kirjad on vallavalitsuse koosoleku teema 

iganädalaselt. Kuvandi muutmiseks on vaja alustada lahendustega juba täna! Mured 

jõuavad ka Ümarlaualt vallavalitsusse  

Raske on leida Volikogude päevakavasid? Sotsiaalmeedias on paar korda juba Liina 

Rüüteli poolt edastatud Volikogu päevakava. Võimalik antud teavitus ka paluda e-

postile edastada (kodanikeyhendused@harku.ee). Palume kontrollida üle ka antud e-

posti listi. Need, kes teavad, et nad selles on ja kirju ei saa, siis küsida üle ning paluda 

ennistada enda lististaatus. 

Sidususe loomine Vallavalitsuse/Volikogu ja külakogukondade vahel – Mure külade 

poolt, kellel pole esindajat kas Volikogus või Volikogu komisjonides. Ollakse kui 4-

aastase sammuga teadmatuses. Üks lahendus võiks olla külakoosolekutele kutsuda ka 

vallavanem ja/või ametnikud, miks mitte ka Volikogu liikmeid. Piisava etteteatamise 

ajaga võiks need kohtumised olla võimalikud ning fookusesse saab tõsta ka antud 

kohtumistel mõningad akuutsed probleemid, pikalt lahendust ootavad mured. 

Kohtumistel räägitu tuleks kindlasti protokollida ja edastada asjaosalistele. 

Kokkulepitud võiks olla täitmiseks loodud ülesanne! 

Vallas elavate inimeste spetsialiteedi kaasamine – Ei tunnetada, et seda tehakse, 

lahenduste aruteludesse ei ole kaasamist ja liiga palju on hilisemaid vaidlusi. 

Üleskutse külade poolt on rohkem kaasata teha tahtjaid, sest ainult nii saame 

ägedama valla! 

Päästevõimekus – tuleb välja, et puudub selge ülevaade, kui palju meil on 

vabatahtlikke ja mis nad teevad. Sellekohane kommunikatsioonihaldus on 

turgutamist vajav. Haakub ka valla kriisikavaga ning selle tegeliku võimekusega. 

Jäätmehaldus – küladesse on ilmunud pakendikonteinerid kuid sellest teavitamine 

jäänud tegemata. Üleskutse – saame kõik koos lähtuvalt kehtivast jäätmekavast jätta 

loodusesse maha väiksema ökoloogilise jalajälje. Sellest teavitamine ja koostöö tuua 

laiemale tasemele. Ei ole piisav, et lasteaedades seda tehakse kui kodudes ei osata 



sellega kaasa tulla. Kogu lahendus peaks toetama, et prügistame vähema ja jäätmeid 

kogume targalt. Kaasata protsessidesse ka kogukonnad ning koos saavutada 

eesmärgid! 

 

Külade päev 2019-: 

Kiiresti sai selgeks, et Külade päev on vajalik ja oodatud sündmus. Kindlasti säilitada valla 

eelarves selle jaoks planeeritud vahendid! Kas nimi võiks muutuda? Kas formaat võiks 

muutuda? (varem on toimunud nii, et rännatakse külast küll) Ettepanek: teha 1-nädalane 

sündmus, erinevate külade staarhetked, põnevad teenused, kaardile kanda sündmused ja 

turundada ühiselt. Vallas on 22 küla, kes neist tahavad osaleda, annavad märku toimkonnale. 

Toimkond moodustada. Märksõnadeks: Avatud külaväravad mudel, külastusmäng. Kuidas 

leida soov lubada sündmus oma „hoovi“? Veab Kristina Nurmetalu – kaasab külad. Ago 

ettepanek teha see sündmus alkoholivaba – liikumised autoga + tervisele keskendumine. 

(esialgne ajaplaan 16-22 juuli 2019) 

Külade päev 2018 – tänuüritus 

Aule Kikas – EV100 võtmes tänuürituse väike ülevaade, Kutsed nimelised, külade abiga 

jagatakse laiali. Sümfooniaorkester, kaunis kontsertelamus ja esitatud inimeste – 

VABATAHTLIKE tänamine. Tänaseks esitatud natuke alla 200 inimese. 25.11 Muraste 

koolimajas. Ääremärkusena tasub mainida, et nii nimetatud vabatahtlikud kui ka veel 

tegutsevaid toredaid inimesi on nii palju, et see potentsiaal ühiselt valla arengusse koondada 

oleks supertulemusega! 


