Lääne-Harju Koostöökogu infoleht
Hea lugeja!
Sa hoiad käes Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK)
2011.a. esimest infolehte, mis ühtlasi on tagasivaade eelmisele rahastamise perioodile aastatel
2008-2010. Samuti vaatame pisut ka ette järgmisele rahastusperioodile, milleks on 2011-2013.
Esimene kolmeaastane periood 2008-2010 jagunes suuresti kaheks – strateegia väljatöötamine
ning rakendamine. Esimesel aastal ehk siis 2008
töötati välja piirkonna strateegia, mille baasil
moodustusid ka meetmed ja alltegevused. Taotlusi hakati vastu võtma alates 2009.a. veebruarist, mil avati esimene taotlusvoor. Sellel aastal
oli kokku kolm taotlusvooru ning taotlejatelt
laekus 110 taotlust, millest hindamiskomisjoni
heakskiidu sai 68 projekti kogusummas 4 815
970krooni. Teisel ehk siis 2010.aastal toimus samuti kolm taotlusvooru ning taotlusi laekus 144,
millest positiivse otsuse sai 103 projekti, kogusummas 8 968 842krooni. Seega 6 taotlusvooru
peale kokku laekus Lääne-Harju Koostöökogu
piirkonnas 254 taotlust ning positiivse otsusega
saadeti edasi PRIA-sse 171 taotlust – seega 67%
kõigist esitatud taotlustest on saanud hindamiskomisjoni poolt positiivse otsuse.
Hea meel on tõdeda, et seni pole Lääne-Harju
Koostöökogu taotlejad ühtegi negatiivset otsust Leader-meetme raames PRIA-st saanud.
On esinenud küll üksikud toetuse v ä h e nd a misi, kuid need on taotlejatega
läbiräägitud ning leitud parim lahendus.
Nagu öeldud, algas 2011.aastaga Leader tegevusgruppidele uus rahastusperiood, mis
kestab kuni 2013.aastani. Selleks
perioodiks on Lääne-Harju Koostöökogule eraldatud toetusteks 19 888 417
krooni ehk siis 1 271 102 eurot. Uus rahastusperiood erineb esimesest sedavõrd, et lisaks Kernu, Nissi, Padise ja Vasalemma valla
taotlejatele saavad taotlusi esitada ka Keila valla
taotlejad. Samuti sai 2010.a. suvel üle vaadatud kehtiv strateegia, lisatud Keila valla aren-

guvajadused ning lihtsustatud meetmestikku.
Esimese perioodi 5 meetme asemel, milles oli
kokku 13 alategevust, jäi järele vaid 4 meedet.
See lihtsustab kindlasti nii taotlejate kui ka hindamiskomisjoni tegevust.
Sarnaselt eelmise perioodiga, on kavas ka sel
aastal avada kolm taotlusvooru – veebruaris,
mais ja septembris. Lisaks tavapärasele projektide nõustamisele, püüame pakkuda oma
taotlejatele ja ennekõike LHKK liikmetele igakülgset abi läbi erinevate koolituste.
Millised saavad olema LHKK prioriteedid
2011.aastal?
Kindlasti on meie suurimaks prioriteediks aktiivne ja kokkuhoidev kogukond, mida me soovime arendada läbi sädeinimeste programmi ning
lisaks toetada kolmanda sektori ning vallavolikogu liikmete projektide näol. Lisaks jätkame
turismivaldkonna koostööd Põhja-Läänemaaga,
mille raames valmivad meil ühised voldikud
ning sealt on kavas juba jätkata järgmiste ühisprojektidega nagu näiteks kohalik toit.

Tehniliste lahenduste poolelt soovime uuendada LHKK kodulehekülge, et see oleks atraktiivsem ning taotlejasõbralikum. Teise poole
pealt soovime juurutada elektroonset taotlussüsteemi, mis võimaldaks esitada taotlusi
elektroonselt ning vähendaks seeläbi olulist
paberimajandust ning lihtsustaks nii seirenäitajate kogumist kui ka hindamiste läbiviimist.

Lugupidamisega,
Lilian Saage
Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimees

ehitis, mille projekteerimiseks raha taotletakse,
peab valmima 5 aasta jooksul pärast PRIA viimast väljamakset projekteerimise projektile.
Vastasel juhul tuleb raha tagasi maksta.

Projektitaotlejatele
avanevatest meetmetest
18. veebruaril 2011 alustab Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) projektitaotluste vastuvõtmist
uue strateegia alusel. Taotlusvoor kestab kuni
28. veebruarini. LHKK strateegia 4 uut meedet
ootavad hästi läbimõeldud ja piirkonna arengut
edendavaid projekte. Uuel perioodil on võrreldes varasemaga rohkem rõhku pandud investeeringutele ning teenustele ja ettevõtlusele.
Allpool asuv tabel toob välja rahalise jagunemise meetmete vahel taotlusvoorude kaupa
2011. aastal.
Lühidalt ka toetatavatest tegevustest. Meetme 1 raames on võimalik toetust taotleda projekteerimiseks (ehitus- ja haljastusprojektide
koostamiseks), teostatavus- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, planeeringute koostamiseks. Meetme tulemusel kasvab piirkonnas
rekonstrueeritud, rajatud või korrastatud objektide arv ning pikas perspektiivis paraneb
inimeste rahulolu piirkonnas pakutavate teenustega. Küll peab taotleja meeles pidama, et nt

Meetme 2 abil (nn kogukonnameede) on võimalik avardada piirkonnas vaba aja veetmise ja huvitegevuse võimalusi. Meetme raames toetatakse
lastele ja noortele suunatud tegevusi, erinevaid
ühis- ja huvitegevusi, mis aitavad kaasa ühtsema kogukonna loomisele piirkonnas. Samuti on
võimalik toetust küsida erinevtele loodushoiu ja
heakorrategevustele. Meetme raames on lubatud
ka soetused ühistegevuste elluviimiseks.
Meedet 3 võib nimetada ettevõtluse meetmeks.
Selle meetme alt võib küsida toetust ettevõtte
laiendamiseks, alustamiseks, uute toodete või
teenuste loomiseks. Oodatud on ka erinevad
kogukonnateenuste projektid (nt lastehoid, tugiisiku teenused, rehabilitatsioon jne). Kohalike
teenuste arendamise meede aitab kasvatada inimeste rahulolu piirkonnas pakutatavate teenustega ning nende kvaliteedi ja kättesaadavusega.
Meede 4 on peamiselt suuremate investeeringute meede. Siia alla kuulub spordi-, kultuuri, avalike turismiobjektide korrastamine,
laste mänguväljakute, külakeskuste jms ra-

MEETMED

I VOOR
18.-28. veebruar

II VOOR
mai keskpaik

III VOOR
september II pool

1. Investeeringuprojektide ettevalmistamine
Osakaal 10 %

18 000EUR

18 000EUR

18 000EUR

2. Kogukonna ja ühistegevuse arendamine
Osakaal 20 %

36 000EUR

36 000EUR

36 000EUR

3. Kohalike teenuste arendamine
Osakaal 30 %

54 000EUR

54 000EUR

54 065EUR

Meede ei avane

Meede ei avane

216 090EUR

4. Elukeskkonna arendamine
Osakaal 40 %
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Seega soovin teile head uut rahastusperioodi,
viljakaid ideid ja lennukaid mõtteid, mis saaksid formuleeritud projektitaotlusteks.

jamine. Toetatakse ka haljastamist ja heakorrastamist. Selle meetme tegevuste mõjul
paraneb inimeste elukvaliteet Lääne-Harju
Koostöökogu piirkonnas.

vaatlik abimaterjal projektitaotluse kirjutajale.
Eelkõige aga soovitame pöörduda otse LHKK
tegevmeeskonna poole, et üheskoos arutada
läbi projektiidee ja selle vormistamine.

Põhjalikumaks tutvumiseks toetatavate tegevustega ja taotlemiste tingimustega on kasulik uurida Lääne-Harju Koostöökogu kodulehte
www.vomentaga.ee, kuhu on üles pandud üle-

Jõudu taotluste koostamisel

Uuel aastal uute
taotlusvormidega
Kohe-kohe see algabki – 2011. aasta esimene taotlusvoor. Hea uudis on taotleja jaoks see, et oleme
koostanud juhendid taotlusvormide tätmiseks.
Oleme teinud taotlejatele selgemaks selle, mis on
oluline PRIA jaoks ja mida ootavad hindajad.
•

•

•

•

Täiendanud oleme PROJEKTI KIRJELDUSE vormi lisaküsimustega, jättes ära organisatsiooni CV.
Investeeringute ettevalmistamise meetme
(Meede 1) puhul on nüüdsest vaja kirjeldada INVESTEERINGUPROJEKTI IDEEd
projekti kirjelduse vormis Lisa 1, mitte
enam eraldi dokumendis.
Varem olid segadused projekti EELARVEGA, mida oli vaja koostada pehmete
meetmete korral lausa kolm tükki. Alates
sellest taotlusvoorust on vaja koostada eearve tabelid PRIA avaldusse ja eraldi tabelina täites lisa 2. Oleme kohandanud seda
nii, et see sobiks ka PRIA avalduse lisaks.
Suurem muutus on nendel taotlejatel, kes
on projekti esitamas teenuse arendamise
ja investeeringu meetmesse. Seni oleme
nõudnud äriplaani. Sama nõudmine laienes ka mittetulundusühendustele, kus tegemist ei olnud ärilise ettevõtmisega (nt.
kirikud). Nüüd on taotlejal vaja esitada
IDEEKAVAND, kus põhjalikult kirjeldatakse teenuse arendamist ning vajalikke
investeeringuid ja rahavooge.

Piia Kärssin
Lääne-Harju Koostöökogu tegevjuht

Mõningatest olulistest muutustest Leadermeetme määruses.
Kindlasti tasub meeles pidada, et taotluste sisse viimist ei tasu jätta viimasele päevale.
Kui varem anti ka viimasel tunnil projekti sisse viinud taotlejale aega parandusi teha, siis
nüüd kukub viimane kell täpselt kaks kuud
peale LHKK poolt antud heakskiitvat otsust.
Vabatahtlikku tööd saab teha uue määruse
järgi kohe peale dokumentide sisseviimist
PRIAsse, teavitades sellest neli tööpäeva ette.
Taotleja on kohustatud teavitama ürituse toimumisest (7 tööpäeva ette) nii PRIAt
kui ka kohalikku Leader gruppi e-posti teel
leader@pria.ee ja info@vomentaga.ee.
Suurem muutus on investeeringute taotlejatel,
kes peavad üldjuhul võtma kolm pakkumist kui
summa ületab 5000 eurot ehk 78 233 krooni.
Muutunud on ka aruannete esitamise kord.
Alates oktoobrist 2010 esitavad taotlejad peale tegevuste elluviimist aruande esmalt kohalikule tegevusgrupile ja seejärel Priale koos
kõikide nõutavate dokumentide ärakirjadega.
Küsimuste ja kahtluste korral tasub alati pöörduda meie poole abi saamiseks!
Marje Suharov
Lääne-Harju Koostöökogu koordinaator
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Lääne-Harju Koostöökogu
jõuluetendus “Kiviallikas”
15.detsembril toimus Kernu vallas Graniitvillas Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek
ning meeleolukas aastalõpuüritus Lääne-Harju
Koostöökogu liikmetele ja koostööpartneri-

LHKK hindamiskomisjoni poolt 2009-2010
heakskiidetud taotlused sektorite lõikes

tele. Lääne-Harju Koostöökogu juhatus esitas
esmakordselt väärtustepõhise jandi “Kiviallikas”. Loo kirjutas Loone Ots ja lavastas Erika
Kaljusaar.
Väärtushinnanguid on erinevaid - kes tahab
saada rikkaks kratti tehes, kes tahab saada
kuulsaks superstaari saatesse minnes jne.
Lääne-Harju Koostöökogu peab siiski kõige
olulisemaks seda, et ühiste jõupingutuste toel
saab luua lisaväärtusi, mis rikastavad meie
kodukohta. Juhatuse ja tegevmeeskonna poolt
ettekantud näidendi kokkuvõte oli, et ühistegevuse ja koostöö jõgi viib mägesid paigast!
Meil on palju toredaid projekte ja nende eestvedajaid. Suur aitäh teile, et te olete leidnud
ühise tee ja olete meie kodukohta oma heade mõtete ja tegudega rikastanud. See ongi
VÄÄRTUS!
Ena Soodla
Juhatuse liige

Lääne-Harju Koostöökogu juhatus esitab
väärtustepõhist janti “Kiviallikas”
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Pilkupüüdev piirkonna
virtuaalne infokaart
kutsub imetlema!

ka neile, kes elavad teisel pool maakera. Mis on
üks Google Earth’i foto selle kõrval? Infokaardi
tunnus on Eesti maakaardi nupuke. Selleks, et
paremini oma piirkonda tutvustada soovime
lisada kaardile meie liikmete asukohad.

Kõik olete kindlasti märganud meie Koostöökogu kodulehel INFOKAARTi virtuaaltuuridega.
Kas te ikka teadsite, et teil on võimalik kodus arvuti tagant püsti tõusmata imetleda 360
kraadi enda ümber pöörlevat Padise kloostrit
või Nissi kirikut?
Kui Keila Joa fotot pöörata, siis on puudu ainult
vee kohin ja juba hakkangi nägu veepritsmetest
kuivatama. Või hakkab teid mõnusalt painama
Valgejärve matkarajalt hõljuv soe rabalummus?
Kõige sellega saate tuttavaks aadressil
http://www.fotopaun.ee/piirkonnainfokaart/
Tegemist on Lääne-Harju Koostöökogu liikme OÜ Fotopaun poolt koostatud veebipõhise
kaardiga, millel on piirkonna vaatamisväärsused kakskeelse info (eesti ja inglise keeles),
interaktiivsete fotode (virtuaaltuuride) ning
asukohaga. Info sisaldab objektide lühitutvustusi ja kontakte.
Kindlasti saatke linki tuttavatele ja sõpradele,

… ja inimestest
hea meel!
Lääne-Harju Koostöökogu organiseeritud sädeinimeste reisid 16.-17. oktooberil Ida-Virumaale ja 19.-20. novemberil Lõuna-Eestisse.
16. oktoobri hommik, kell näitab pool kaheksa. Vasalemma bussipeatuses on pime, niiske
ja kurjakuulutavalt tuuline. Mõtlen, et kindlasti valed jalanõud...ikkagi kaks päeva IdaVirumaal maa kohtades ja teadagi seda Eestimaa muutlikku ilma!

Päris tore on vaadata, kuidas nupukesed geograafiliselt paiknevad ja näha, kus on meie
aktiivsemad piirkonnad. Kui liikmetel on tulevikus soovi hoonest, kus asutakse, teha sarnane virtuaaltuur, saab ta selle liikmesoodustusega. Lisada saab ka tutvustava info.
Siit siis lõpuks üleskutse! Kõigil Lääne-Harju
Koostöökogu liikmetel, kellel on olemas kindel asukoht, mida kaardil tähistada, palume
meiega ühendust võtta, et seda täpsustada GPS
koordinaatideni välja.
Teeme infokaardist päris MEIE piirkonna
kaardi, siis saavad kõik interneti kaudu teada
– KÕIGE ILUSAM EESTI ON MEITEL!
Marje Suharov

Algab viie valla sädeinimeste reis.Tunniga on
bussi kogunenud Padise, Vasalemma, Nissi,
Kernu ja Keila valla aktiivsed inimesed. Kokku 26 inimest ja korraga on tunne nagu mesilaspesa oleks sumisema hakanud, pole ammu
kokku saadud – kuis koduvallas elu läinud ja
milliste uute tegemistega algust tehtud ja kas
naabrilt abi loota. Juttu jätkub kauemaks!
Esimene peatus on Viitnal ja juba on selge, et
jalas on valed jalanõud – suur lumelõrts on
maha sadanud, aga kohalikus poes kalosse
ei müüda, peab lootma Toila või Narva peale.
Kohvipaus tehtud, läheb sõit Ontika külaseltsi
poole, kus ootab seltsi eestvedaja Kersti Tammisaar. Vahetame mõtteid külaseltsi alustatud
5

poolelioleva seltsimaja ees ja meile saab kohe
selgeks, et maja ehitamisega peame oma piirkonnas ootama! Kui rahvas pole koos käima
harjunud, jääb majaehitus seisma ja tühjaks!
MILLEGA INNUSTADA INIMESI KODUst
VÄLJA TULEMA JA SELTSIELU ELAMA?!
Imekaunis Ontika mõis, lagunenud, aga õnneks korralik katus peal. Milline koht kultuuri
ja turismi arendamiseks! Kust leida need inimesed, kes hooliks ja suudaks säilitada meie
kauneid mõisaid üle Eestimaa? Sajandeid vana
mõisahoone tekitab aukartust ja sees jalutades
tunned end jälle natuke väärikamana – ajad
selja rohkem sirgu ja mõtled, et see ju minu
kaunil kodumaal!
Kukruse Poolarmõis on õnneks kohaliku valla
poolt nii kauniks tehtud, et aina nuuma silma! Kaasaegse videoga on toodud ajalugu ja
pärimus nii lähedale, et mugaval diivanil saad
tükimaad targemaks!
Päeva lõpuks külastame Narva linna ja ajakirjanik/ajalooõpetja Tanel Mazuri humoorikal
juhatusel sõidame läbi ajalooliselt huvitavamatest kohtadest. Kreenholm – milline arhitektuur! Aga majad on tühjad ja ootavad uut
funktsiooni. Ja Narva jõgi – omaette vaatepilt!
Üle jõe, otse kaldal, vee piiril majad... nagu
Austrias Doonau kaldal! Küsime Tanelilt, miks
ta nii kauaks Narva on jäänud, ikkagi Põhja-Eesti poiss? Meeldib ja huvitav on, saame
vastuseks! Ja tõesti Narva on ilus linn, kui me
ainult oskaks hoida ja säilitada kõike seda, mis
aeg ja inimesed sinna on loonud!

rikust ja võtab pühast allikast vettki pudeliga
kaasa. On pühapäev ja klooster on tulvil rahvast, nii siit kui sealtpoolt Eesti piiri. Pühadelt
õdedelt küünlad, kellad, ristid ostetud sõidame
edasi.
Avinurme Elulaadi Keskuses kohtume tõeliselt
andekate käsitöölistega ja kodukoha patriootidega. Ja milline puhtus valitseb Avinurmes!
Kõik on riisutud/rohitud! Meie sädelevad inimesed pannakse käelist tegevust harrastama
ja väikesed laastukorvid suviste metsmaasikate jaoks on kõigil näpus, kui bussi siseneme! Suurepärased inimesed seal Avinurmes,
kes pole jäänud ootama, et neile tööd pakutaks, vaid on ise leidnud omale väljundi. PUU
– mida kõike sellest teha annab! Kes soetas
enesele leivaastja, kes korvi, kes karbi. Avinurme inimestel on sära silmis ja ei viitsitagi
neid poliitikuid nii väga kiruda...pole lihtsalt
aega, töö tahab tegemist!
Suure elamuse sain Vadi Külaseltsi rahvalt!
Pisarateni liigutav oli nende ennastsalgav asjaajamine oma külamaja ehitamisel – päästeti ajahambast puretud vana koolimaja, otsiti
üles inimesed maailma eri nurkadest, et saada kokku raha, väikesed lapsed vedasid oma
mänguämbritega ehituse käigus majast välja
prahti. Nüüd nad teavad, kui külavahel on
kommipaber maha visatud, siis on keegi võõras käinud! SUURE SÜDAMEGA INIMESED!

Ja lõpuks saame sooja tuppa Toila SPA-sse
ja nii lõbusast tegevusest nagu sauna ja basseinimõnudest pole pikalt mõtet rääkida! Seda
tuleb ise proovida. Tore on istuda reisikaaslastega ja unistada sädeinimestele kohaselt
uutest alagatustest ja võimalustest Eestimaal!
Järgmine päev on tavapäraselt kiire ja inforohke! Esmalt kohtume Ida-Virumaa Leadergrupi
esindajatega ja saame aru, et meie Koostöökogu töö on ratsionaalsemalt ja ökonoomsemalt
organiseeritud! Järelikult ikka tuleb reisida ja
üksteiselt õppida ja kogemusi vahetada.
Ja sõidamegi edasi Pühtitsa kloostrisse. Kel
eelmisest õhtust “patuke” hingel käib läbi ki6

Vaiatu külaseltsi muuseumis uudistamas

Ja nüüd koju. Aga nagu sädeinimestele kohaselt õigeks ajaks me koju küll ei jõua, sest
kella keegi ei vaata ja reisikogemused tuleb ju
üksteisega korralikult läbi arutada! Teiste vigadest on ju kõige arukam õppida! Ja pimedas

bussis kõlab ühislaul eriti nakatavalt!
Jalad olid terve reisi vältel märjad, aga hing
helge ja meeled elevil nähtust ning kalossid
jäidki ostmata.

mõttesse, kui andekas on inimene, kui mõtestatud ja huvitav võib olla elu! Kõik on seal
silmale ilus vaadata ja tahtmine see ilu kuidagi enesega kaasa võtta, et jätkuks kauemaks.

Lõuna-Eesti reis novembris oli sama huvitav
kui eelmine! Aga kuna Ida-Virumaa oli esimene, siis armsam nagu esimese lapsegagi...
ikkagi esimene! Ja jalanõud panin jalga nüüd
juba vastavalt ilmastikule. Mine tea, äkki jälle
kauplused kinni!
Esimesena jõudsime Pilistverre ja kohusime
kohaliku kirikhärraga. Kogu loodu – inimesed, loomad ja puud/põõsad – paistis olevat
selle tarmuka ja targa mehe kaitse all. Targalt
ja hellalt kogukonda juhtiv õpetja, liigutav!
Siis Vaiatu Külaselts ning otseteed Kolkjasse
Vanausuliste Muuseumi ning lõunale Kolkja
kalarestorani. Turistidele mõeldud “Sibulatee”! On millele mõelda ka meil Põhja-Eestis!
Ja Alatskivi loss – suursugune, remonditud,
inimestele avatud ja teenima pandud! Aukartustäratav ajalugu ja jälle oli uhke tunne, et
see ilu on minu maal!
Ööbime Otepääl, sulistame Bernhardi SPAs ja
oleme juba nagu üks pere! Ja jälle jätkub juttu
hommikuni.

Taluturg “Maitsev Lõuna-Eesti”

Kojusõidul viimaseks peatuskohaks jääb Tartu
Lõunakeskus ja taluturu “Maitsev Lõuna-Eesti” külastamine. Vajalik igale eestlasele – kuidas olla ja jääda terveks! Eelista eestmaist ja
veel millises pakendis ning millises sortimendis! Põhja ja Lääne-Eesti, tehke järele!
EESTLANE OLLA ON UHKE JA HÄÄ!
Nendest reisidest jäi hinge niisugune tunne, ei
oska seda teisiti sõnadesse panna kui luuletaja
Muia Veetamme sõnadega:
Sinu süda on sul ikka olnud peos
justnagu lill või maistus või lelu
Sa aina jagad teda sõnadest ja teos
kogu oma elu …
… JA INIMESTEST OLI HEA MEEL!
Tulevaid reise ootama jäädes,
Erika Kaljusaar

Kunstnik Kai Paks Uhti Avatud Ateljees

Hommikul tutvume Valgamaa Partnerluskogu
põnevate projektidega ja sõidame Uhti Avatud
Ateljeesse, kus tutvustakse meid kahe Leader
grupi tegevustega Tartumaal. Ateljee on imekauniks koduks kunstnikule Kai Paks, kus tegeldakse nii keraamika kui sepisega. Jälle jään
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MTÜ Kõmmaste
tegemised
Möödunud aasta oli Padise valla MTÜ Kõmmaste jaoks väga tegus ja tulemusrikas. Algatati mitmeid uusi ja lõpetati vanu projekte.
LEADER meetme raames viidi MTÜ Kõmmaste
eestvedamisel läbi talvepäev.Samuti alustati
ettevalmistusega seltsimaja ehituseks ja koostati selle tarvis ehitusprojekt. Praegu on läbivaatamisel PRIAs seltsimaja I etapi ehituseks
esitatud taotlus. Ehitusega loodame alustada
2011 aasta esimeses pooles.
Selle aasta sees valmis ka PRIA meetme 3.2
raames multifunktsionaalne spordiväljak, kus
on võimalik mängida erinevaid pallimänge.
LEADER meetme abiga valmis spordiväljakut
ümbritsev haljastus: istutati puid-põõsaid ja
rajati muru. Alustasime ka Kõmmaste külakeskuse rajamise II etapiga, mille raames piiratakse territoorium aiaga, rajatakse parkimisplats

Toetused sportlikeks
tegevusteks Kernu vallas
Haiba Spordiklubi on Kernu valla mittetulundusühing ja tänu Lääne-Harju Koostöökogule
on õnnestunud elus hoida väga populaarseid
Kernu valla talimänge, kus osaleb 12 võistkonda 11 spordialal.

Haiba Spordiklubi noored uljad lauatennisistid
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ja teed, lava, tantsuplats koos istepinkidega,
lõkkeplats ja lastemänguväljak.Loodame töödega lõpule saada 2011 aasta esimeses pooles,
et olla valmis juulikuus toimuvaks Kõmmaste
küla kokkutulekuks, mis toimub iga viie aasta
tagant. Kuna enne puudusid vastavad võimalused, siis selle aastaga loodame viia külakeskuse sellisele tasemele, et seal oleks võimalik läbi
viia erinevaid eripalgelisi üritusi. Sellel suvel
on koostöös teiste kohalike MTÜ-dega planeeritud läbi viia laste-noortelaager ja küladevaheline võrkpallivõistlus.
Ilma LEADER-programmita oleksid ilmselt
paljud mõtted teostamata jäänud, selleks
soovitamegi tutvuda põhjalikult pakutavate
toetusmeetmetega ning neid tingimata ka kasutama.Oma kogemuse põhjal võime öelda, et
häid ideid ei maksa vaka all hoida, kuid soovitame varuda siiski palju aega ja kannatust,
sest ideest teostuseni on väga pikk tee.
Veikko Leemet
MTÜ Kõmmaste

Leader projektide abil on õnnestunud soetada
spordiinventari, rentida spordivahendeid, kasutada transportteenuseid. Haiba Spordiklubi
noored tennisistid osalevad 12 etapilisel laste
GP võistlussarjas. Noored on võistelnud juba
Haapsalus, Narvas, Suure-Jaanis ja Tallinnas.
Omaosalus projektidele on 10%. Rahaline kate
tuleb endal leida, see on nende projektide puhul ehk kõige raskem moment.
MTÜ Jalgpalliklubi Kernu Kadakas tegeleb
väga aktiivselt Kernu staadioni väljaehitamisega. Staadioni ringrada ja hüppepaigad on
saanud asfaldi alla, välja on ehitatud korralik
kastmissüsteem, paigaldatud äärekivi ja vihmaveerennid, staadion on saanud korraliku
välisvalgustuse. Need tööd oleksid mõeldamatud ilma Lääne-Harju Koostöökogu koostööta
ja PRIA külameetme 3.2 abita.
Kaljo Põldaru
MTÜ Haiba Spordiklubi juhatuse esimees

Ühiselt jõuab kaugele
Vasalemma pensionärid toimetavad usinasti
vallamaja seltsitoas ning keldrikorrusel, kus
asuvad käsitööruumid. Raha käsitööruumide
remondiks saadi Balti-Ameerika Partnerluprogrammist, kuhu kirjutati projekt “Meie seltsis koos”. Alates 2000.aastast on meil telgedel kudumise ring ja kududa saab viiel teljel.
Juhendajaks on Viive Tamm, endine ARS-i
kuduja, kes praegu tegeleb heategevusega. Iga
aasta lõppeb näitusmüügiga. Meie eesmärgiks
on kutsuda kuduma noori inimesi, kes viiks
vanu traditsioone edasi põlvest põlve. Ja noori
on tulnud.
Seltsitoas saab igal kolmandal teisipäeval kokku Eesti Pensionäride Ühenduse Liidu Vasalemma organisatsioon. Istume kohvilaua taga ja
“parandame maailma”. Aktiivseid liikmeid on
meil 10-20 vahel. Vahel on ka kutsutud külalisi nt lilleseadja, vallavalitsuse esindajad, Nissi
pensionärid. Suviti korraldame piknikke Vasalemma kaunites koduaedades. Osalesime aktsioonis TEEME ÄRA, nimelt koristasime Vasalemma bussipeatuse ümbrust. Meie unistuseks
on paigaldada lillekastid bussipeatustesse ja
Jaama tee äärde. Leaderi kaasabiga toimus ka
sellel kevadel Vasalemma Kevadlaat, kus osalesime Vasalemma Aedlinna Seltsiga. Korraldasime seal “rohevahetust”, mida püüame muuta
traditsiooniks.
Oleme mitmeid kordi oma jõududega korraldanud ringsõite mööda Eestit. Sellel aastal aga
olen üks õnnelikest, kes osales Lääne-Harju
Koostöökogu poolt sädeinimestele korraldatud
reisidel Ida-Virumaale ja Lõuna-Eestisse. Nendest reisidest jäävad meelde just kohtumised
säravate inimestega.

edasi Konju külamajja, kus tublid naised rääkisid oma tegemistest .
Käisime ka Narvas, kus olen mitmel korral
varemgi käinud, sealhulgas ka linnuses, kuid
seekordne Narva tutvustus oli minu jaoks tõeline elamus. Ajalooõpetaja Tanel Mazur oskas
näidata hoopis teistsugust Narvat, kui olime
senini näinud. Tõelise oma linna patrioodina
ja ajaloolisena oskas ta eriti huvitavalt rääkida
Narvast minevikust.

Vasalemma käsitöömeistrid tsunftikaaslaste
loomingut vaatamas

Avinurme Elulaadi Keskuses sai iga soovija
endale valmistada laastukorvi, mis valmis materjali olemasolul ei olnudki nii raske. Päeva
teisel poolel külastasime Vadi külaseltsi ja selle
tegusaid naisi. Külaseltsi ruumidest on meelde
jäänud kirjanik Heino Kiik’e tuba, kes on sealtkandi mehi.. Nägime palju, kuulsime palju ja
ikka ja jälle meenuvad mulle need tegusad inimesed, kes tasu ootamata suudavad ära teha nii
palju. Meil läheb tihtipeale kogu aur võitluseks
võimu pärast. Nagu luik, haug ja vähk Krõlovi
valmis. Olen väga tänulik Lääne-Harju Koostöökogule, kes võimaldas kaks pikka ja pimedat
sügispäeva teha päikeseliseks.
Viive Tammist
EPÜ Vasalemma organisatsioon

Ida-Virumaal külastasime Ontika külaplatsi
ja kohtusime sealsete eestvedajatega. Tore on
vaadata üksmeeles tegutsevaid inimesi, kes on
loonud ilusa koha puhkamiseks. Käisime ka
restaureerimisel olevas Ontika mõisas ja Kukruse mõisas. Kuna Kukruse kandist on päritud
tuntud polaaruurija Eduard von Toll, siis mõisa
keldrikorrusel olid suured lumemäed, koerterakend ja paat, võimalus oli ka lumemäest alla
lasta. Kõik oli nagu päris. Kukruselt sõitsime
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Elusam elu
kord ühel koolitusel pidid kõik kohale tulnud
MTÜ-de esindajad enda ees olevale tutvustavale sildile kirjutama, mis on see ‘toode’, mida
nende MTÜ pakub ja turundada püüab. Jäin
päris mõtlikuks. Mis ‘toodet’ pakub kogudus?!
Kindlasti mitte Jumalat, sest meil pole Tema üle
meelevalda; ka usku mitte, sest uskki saab sündida vaid siis, kui Tema sel südames kasvada
laseb. Mida on meil inimesele pakkuda peale
selle, et tahame näidata teed Püha poole?

Leaderi toel on peetud kaks noortelaagrit kogukestusega 7 päeva ning soe ja südamlik
perelaager väiksematele lastele ja nende vanematele. 6 noort said läinud suvel lennata
10-päevasesse laagrisse Saksamaale (projekti
abil tasuti lennupiletite eest). Kas teate aga,
kui paljud noored on selle programmi toel saanud ühiselt jõulutunnet luua piparkooke küpsetades? Neid on kahel aastal olnud kokku üle
75, ja nende päralt on olnud terve öö täis naeru ja jutustamist. Kogukonna sädeinimesed
on saanud ajusid ragistada ja tulevikusuundi
paika panna motivatsiooniseminaril, kogemusi on käidud vahetamas ka teispool lahte
Kirkkonummi sõpruskoguduses.

Mu sildil seisis järneteval päevadel kaks sõna:
‘Elusam elu.’
Ja et see tõesti nii on, siis on Risti kogudus
saanud üsna orgaaniliselt haakuda LHKK
strateegias sisalduvate eesmärkide ja suundumustega. Kogudusel on päris suur sugulus sellega, mida strateegia nimetab kogukonnaks,
passiivsest oleskelust tahab meid üles ärata
aga isegi Risti kirkukell, millele on graveeritud Pühakirja sõnad: ‘Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist’ (Ef 5:14). Aastatel
2009-10 koguduses elluviidud noorteprojekti
pealkirjaks oli ‘Tegus on elus on ilus’, ning
see mõtteviis on läbivalt kandnud kõiki meie
ühistegevuse projekte.

Risti koguduse liikmed külastamas Kirkonummi
sõpruskogudust

Kui üheks maaelu võtmeküsimuseks on peetud seda, kuidas ühendada noortele ja eakatele
suunatud tegevusi ning sidustada põlvkondi,
siis on seegi midagi selllist, mis on koguduseelule eriliselt omane: siin ongi koos väikesed
ja suured, eakad ja noored. Just selliste rõõmsalt kirjute seltskondadena oleme juba mitmeid
aastaid mööda Eestimaad reisinud, ja viimastel,
majandusilkult keerulisematel aegadel, on Leaderi tugi aidanud seda traditsiooni elus hoida:
2009. aastal veetsime ühe sügisese nädalavahetuse Valgamaal, 2010. a Ida-Virumaal.
Vaade Risti kiriku altarile

Projekte on meil olnud aga mitmeid, ning Leader on meile sealjuures erakordselt suureks
abiks olnud. Et pelk pealkirjade ja arvude üleslugemine just põnevat lugemist ei paku, siis
olgu siinkohal nimetatud osake meie viimaste
aastate tegemistest, millele LHKK südamega
tööd tegev hindamiskomisjon ning seejärel ka
Pria ametnikud oma poolehoidu on avaldanud.
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Ning et teater maainimesele sageli kaugeks ja
liigkulukaks jääb, sai 2009. aastal üheskoos
külastatud Rakvere teatrit ja sealset etendust
‘Oskar ja Roosamamma’. Kutsuks head lehelugejat meie järgmiselegi teatrireisile, mis leiab
aset 5. veebruaril Viljandi Ugalasse, ent paraku on kõik 50 bussikohta juba reserveeritud.
See ongi muuseas üks asi, mis tõsiselt rõõmu

teeb: kui veel mõne aasta eest tuli aina kutsuda ja veenda, et koduõuelt tasub küll välja
astuda ja vaadata, mis ilmas toimub, siis nüüd
kipub 50-kohaline buss meile kitsaks jääma.
Noortega on lugu veelgi tõsisem: neile on
ühistegevus nii armsaks saanud, et koguduse
õpetajal on nende innukusest ja tegutsemisest
keel vestil. Ometi näen, et vähehaaval saavad
nad küpseks vastutust võtma ning minu koorem läheb sellevõrra kergemaks - on, kellele
teatepulka edasi anda.
Noorte algatusel sai teoks ka meie viimane
ettevõtmine: kolmekuningapäevaretk Keila
ujulasse ning sellele järgnev pitsasöömine ja
koosolemine tervisekeskuse konverentsisaalis. On imeline, et näpuotsatäis eurotoetust
võib põhjustada nii palju rõõmu nagu 25 lapse
ja -noore veemöllust seda välja võis lugeda.
Tublide ja skeptiliste pragmaatikute poolt on
olnud kosta etteheiteid, et see seltsitegevuse
toetamine on kui ‘hõissa, pulmad’-laadne laristamine; selle rahaga võiks tekitada midagi
käegakatsutavat ning jäävat. Ilmselt lausuks
midagi sarnast ka üks põline pops kunstimuuseumi või laulupeole sattudes: ‘Tjah, ega ilu ei
anna patta panna!’ Ometi teevad elu elamisväärseks ning takkajärgigi meenutamisväärseks just ühised toredad hetked, üheskoos kogetud ilu - just need silmapilgud, kui süda on
rinnus rõõmust hüpanud ning minugi poolest
kasvõi ‘hõissa’ hüüdnud.

koguduse materiaalsed varad ehk siis hooned
said nõukogude ajal nii rängalt kannatada, et
nende taastamine võtab aega veel mõned aastakümned. Leader on toetanud nii meie kiriku kui
ka kogudusemaja projekteerimistöid, mis on
andnud võimaluse otsida vahendeid ka muudest fondidest ja kanalitest. Samuti pani LHKK
õla alla siis, kui me oma kiriku restaureerimistöödega jänni jäime: varem seentest puretud ja
pehastunud, nüüd aga restaureeritud pinkidel
istudes ja kooriruumi akendest päikesevalgust
vaadates võib tänu tunda, et tänapäeva inimene mõistab väärtustada ka pühakoda, mis meie
esivanemate töö ja vaevaga 700 aasta jooksul
rajatud on. Kõigest sellest aga, mis Risti koguduses veel ees seisab, võib hea lugeja ülevaate saada taas Leaderi abiga loodud kodulehelt
www.ristikirik.ee Seda tasub tõesti lugeda ja
ühendust võtta, sest koguduse ettevõtmised on
avatud kõigile, nii lähedal- kui kaugelolijaile.
Tõsi on see, et elusamat elu igatseme ja vajame
me kõik. See on ärgas, hooliv, teistega jagatud
elu, milles me võime pisitasa loobuda üksteise
altkulmu põrnitsemisest ning astuda lähemale
üksteisele, viimselt aga ka oma Loojale ja iseeneselegi.
Annika Laats
Risti koguduse õpetaja

Piparkoogiöö

Tõsi, Risti kogudus on saanud tuge ka n.ö kõvadeks tegevusteks, sest nii kaua, kui me selles
ilmas elame, vajame me ka katust pea kohale. Ja
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Lääne-Harju
Koostöökogu kuulutab
välja projektitaotluste
2011. aasta I vooru
Taotlusi saavad esitada Keila, Kernu, Nissi,
Padise ja Vasalemma vallavalitsused ning
nendes omavalitsustes tegutsevad ettevõtjad,
mittetulundusühendused ja sihtasutused.
Avanevad meetmed
• Meede 1 Investeeringuprojektide
ettevalmistamine
• Meede 2 Ühistegevuse ja kogukonna
arendamine
• Meede 3 Kohalike teenuste arendamine
Taotlusi võetakse vastu 18. veebruarist 2011.
a. kuni 28. veebruarini 2011. a.
Konsultatsiooni projektitaotluste kirjutamiseks ja läbivaatamiseks pakub Lääne-Harju
Koostöökogu.
Täiendavat informatsiooni saab kodulehe
küljelt www.vomentaga.ee ja telefonidelt 608
7833, Marje Suharov 5330 4037 ja Piia Kärssin
56 486 870.

Otsitakse sädeinimest!
Head Keila, Kernu, Nissi, Padise ja Vasalemma
valdade elanikud!
Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna suureks
väärtuseks on sädeinimene, kes tegutseb ja
sütitab ka teisi tegudele.
Lääne-Harju Koostöökogu üheks suunaks on
tunnustada oma piirkonna – Keila, Kernu, Nissi, Padise ja Vasalemma valdade – aktiivseid
külaliidreid, kogukonnakaasajaid ja ettevõtlikke inimesi.
Sädeinimeste programmi kaudu korraldatakse
ühiseid õppereise ja koolitusi, pakkudes seeläbi aktiivsetele inimestele võimalusi omavahel
kogemusi vahetada.
Esitage tublisid ja aktiivseid kogukonnaliikmeid sädeinimesteks!
Eriti on oodatud Keila valla sädeinimesed!
Ootame teie ettepanekuid koos põhjendusega 31. märtsini 2011 e-posti aadressil
info@vomentaga.ee

Kontakt:
koduleht: www.vomentaga.ee
Ranna tee 8, Vasalemma alevik
Tel: 608 7833
Tegevjuht: Piia Kärssin, tel 5648 6870
Koordinaator: Marje Suharov, tel 5330 4037
e-mail:info@vomentaga.ee

