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Mäletan eredalt hetke kaks aastat ta-
gasi, kui Vääna-Jõesuu külaseltsile 
oli valitud uus juhatus ja esimesel 
koosolekul valiti mind juhatuse esime-
heks. Siis oli meil hea koostöö kooliga, 
13 liiget, Facebookis leht, seltsi kon-
tol 150 eurot ja päis hulk häid ideid. 
Kõigil juhatuse liikmetel olid omad 
mõtted, mida sooviti ellu viia. Olime 
täis tegutsemisindu. 

Minule oli väga hingelähedane 
teema noored ja sport. Koos vaba-
tahtlik Haiviga kutsusime kokku 
noortekoosoleku, et selgitada välja, 
millest nad siin külas puudust tunne-
vad ja mida saame koos teha. Peale 
seda läksid asjad kiiresti. Kolm kor-
da nädalas õhtuti hakkas koolimajas 
veetma oma vaba aega kümmekond 
noort. Vallaga saime kokkuleppele 
kooli spordisaali tasuta kasutamiseks. 
Vabatahtlik Suzanne hakkas läbi vii-
ma zumba trenne. Kõige väiksemate-
ga alustas beebikool Panda.

Juba peale esimest zumbatrenni (6. 
detsembril 2016) sai osalejatega paika 
ka meie slogan „Meilt kõigile ja kõigilt 
meile”. Olime Suzannega üllatunud 
ja tänulikud, et meie kodukandis on 

nii palju spordihuvilisi. Meie jälgijate 
arv Facebookis kasvas kiiresti ja muud-
kui lisandus ettepanekuid treeningute 
osas. Jaanuariks 2017 käis meil juba 
kuus erinevat treeningut nädalas: 
zumba, jooga, keha ja vaim, jogafunc, 
ringtreening, kõhutants. Trennides 
käis muljetavaldav 80 inimest nädalas. 
Kiiresti sai reedeõhtusest ringtreenin-
gust vahva kogu pere trenn. Tänase-
ni on see heaks kohtumiskohaks 
inimestele. 

Sügisel 2017 alustasime 11 erine-
va treeninguga, lisaks laste- ja noorte 
treeningud ning beebikool. Loodi rah-
vatantsu segarühm (10 paari), kes har-
jutab nüüd 2019. aasta tantsupeoks. 

Lisaks spordile on külaselts toonud 
inimestele kodukanti ka teatrietendusi 
ja koolitusi. Panustada soovivate vaba-
tahtlike hulk aina kasvab.

Head sõbrad! Olen väga uhke ja 
tänulik, et meil on selline kogukond. 
Pole oluline, kas elad Vääna-Jõesuus 
või kuskil mujal – oled meie juurde 
väga oodatud!

Ilmub kaks korda aastas

Vääna-Jõesuu koolis avati 15. mail 
noortetuba ja ametisse asus noorsoo-
töötaja Karmen Riik-Romanenkov. „Ma 
loodan, et ühiselt suudame teha toredaid 
ja suuri asju, mis panevad silmad sära-
ma. Ja eelkõige soovin, et noored leiaksid 
kiiresti tee Noortetuppa,“ ütles Karmen. 

Noortetuba avati külaseltsi, kooli, 
vallavalitsuse ja Huvitegevuse ja Noor-
sootöö SA koostöös. Noortetuba on 
esialgu avatud teisipäeviti, kolmapäevi-
ti ja neljapäeviti kell 12:00 kuni 18:00. 
Noortetuba on avatud ka suvel, v. a 9.07-
5.08. Oodatud on kõik noored vanuses 
7-26 aastat. Rohkem infot toimuvate 
tegevuste ja täpsemate lahtiolekuaegade 
kohta saab koolimajast ning FB lehelt 
„Vääna-Jõesuu Noortetuba“.

Kes otsib, 
see leiab!

Vääna-Jõesuu koolimajas 
avatud noortetuba

ERAKOGU

Toimekas külakeskus

VJKS ARHIIV

Tänavu saab Vääna-Jõesuu kool 
viie aastaseks. Oled juhatanud 
seda algusest peale, lapsi on 
aastatega aina juurde tulnud, 
praegu õpib neid ligi 130. Kas 
ruumid kitsaks ei hakka jääma?

Koolimaja on ehitatud kuuele 
klassikomplektile, igas 24 õpilast, nii et 
mõnes klassis ruumi veel on. Esimeses 
klassis on erandina hoolekogu loal 26 
kohalikku last. Pingutav on järgmine 
õppeaasta – siis on kuuendaid klasse 
kaks ja mõlemad nii suured, et majan-
duslaost kohandatud ruumi enam ei 
mahu. Käiku läheb muusikaklass, mis 
tähendab 6. B klassile mustlaseelu.

Ometi leidis ka Vääna-Jõesuu 
külaselts kooli saali lava peal 
omale ruumi külatoa tarvis, 
kus tehti remont ja lõigati sisse 
aknad. Kooli sildi all uhkeldab 
väiksemas šriftis info KÜLA-
KESKUS. Koolist ongi saanud 
mitmeotstarbeline Vääna-Jõe-
suu kandi keskus, omamoodi 
küla süda, kus elu tuksub hiliste 
õhtutundideni. Mis siin kõik 
peale õppetöö aset leiab?!

Sportmängudest kolm satsi män-
gib võrkpalli, saalihoki on kaks korda 

nädalas ja korvpall on olnud aeg-ajalt. 
Mitu trenni on rahvatantsijatel ja 
erinevate nimedega üldtrennidel. Te-
hakse joogat ja laste ringtreeningut. 
Bridžihuvilised on ka pidama jäänud. 
Lastele on ka palju huviringe: korv-
pal l ,  spordiring,  jalgpal l  ( lapse-
vanem teeb heategevusena), mat-
karing, kunst, robootika algajatele, 
näitering, koor, flöödiansambel, 
šõutants ja rahvatants. Isegi päris bee-
bid tuuakse neljapäeviti kokku.

Kooli kõrval on arenduse jär-
gus staadion ja palliväljakud. 
Külaselts ja kool paigaldasid 
KOP-i toetusel võimlemise 
trenažöörid ja lauatennise, 
teostamisel on discgolfi rada, 
talvel on katsetatud liuvälja-
ga. Paistab, et lased lastel va-
hetundides ümber kooli väljas 
möllata igasuguse ilmaga, kes 
ainult tahavad, tulgu taevast või 
pussnuge. Palun selgita lühi-
dalt oma liikumise ja mängu 
filosoofiat.

Teadus on tõestanud liikumise ka-
sulikkust nii suurtele kui väikestele. 
Kui seda tehakse looduse instiktiivselt 
inspireerivas süles ja mitmekesi koos, 
on tulemuseks tasakaalukas närvisüs-

teem, head sotsiaalsed oskused ja sit-
ke keha. Üks liikumismäng sõprade-
ga mõjub aju arengule paremini, kui 
pidev laua taga tuupimine. 

Sestap vaatamegi, et lastel oleks 
võimalikult palju liikumisvõimalusi ja 
mänguvahendeid. Kooli saal on igal 
vahetunnil (kui just kolmveerandtun-
nine õuevahetund ei ole) liikuvaid 
lapsi täis, tantsida saab muusikaklas-
sis.

Nooruse tegid ise ka kõvasti 
sporti, kergejõustikku ja kümne-
võistlust.

Ema viis mu viiendas klassis trenni 
ja sellest ajast on pisik sees. Aeg-ajalt 
proovin, kuidas välja tuleb ja õpetan 
lastele ka. Tänavu võtame esimest 
korda osa TV 10 Olümpastardist.

Kuidas hindad kooli ja külaselt-
si senist koostööd ja mis plaane 

veel kavatsed teostada?

Inimesele meeldib, kui asjad on 
mõistlikult korraldatud ja kooli ka-
sutamine külakeskusena see nii on. 
Põhimõtteliselt on uksed kõigile valla. 
Juures on veidi lisatööd ja arvestamist, 
aga see on tühiasi võrreldes koostöö 
kasudega. 
Eelmise aasta lõpul sai valmis staadio-
niala projekt. Vallalt sain tänavu kogu 
küsitud summa, 60 000 €. See kulub 
asfalteerimisele. Järgmisel aastal saab 
skeitpargi ning ovaalile ja palliplatsile 
peale tartaani. Nelja aastaga on kavas 
ala korda saada. Tänavu teeme algust 
kooli aiaga. Vajalike eeltöödega hak-
kasime pihta juba talgutel 3. mail kell 
18-20.

Mis siis muud kui jõudu ja jak-
su!

Küsis T. TEDER

Vastab koolidirektor Eddi Tomband

TARMO TEDER KRISTINA NURMETALU

Viimasel ajal on meie kandi ärksam 
rahvas kurtnud, et teave külaseltsi 
ettevõtmistest ja plaanidest ei jõua 
inimesteni, kes oleksid valmis kaasa 
lööma. Vääna-Jõesuu, Viti, Liikva ja 
Naage külades elab alaliselt üle kahe 
tuhande inimese, rääkimata suve-
kuudel lisanduvatest poolpaiksetest. 
Küllap leidub nendegi hulgas innu-
kaid tehatahtjaid, ainult informat-
sioon kipub olema heitlik ja killustuv.

Praegu võib eritleda külaseltsi mit-
meid teabekanaleid: Vääna-Jõesuu 
Külaseltsi kodulehekülg internetis 
vjkselts.ee, Vääna-Jõesuu Külaselts 
Facebookis, külaseltsi infotahvel Hiie 
tee alguses, käesolev ajaleht Vääna-
Jõesuu Vaba Sõna ja lisaks liigub info 
ka suust suhu. Seega pole mõtet unis-
tada mingist ühtsest ja autentsest info-
väljast, kuid külaseltsi juhatus  on võt-
nud kindla suuna, et nn ametlik teave 
jõuaks võimalikult paljudeni.

Nüüdisajal, kui valitseb Facebooki 
usk, kipuvad elektroonilised kodulehe-
küljed muutuma vanamoodsateks, 
sest sealt ei saa kiiresti infot, peab 
natuke aega kulutama ja otsima. 
Kuid Facebooki kiire info on sage-
li heitlik, subjektiivselt kallutatud, 
kitsa suunitlusega, hektiline teadete 
kompott, mis võib anda pigem pis-
telist meelelahutust kui tegelikkusele 
vastavat teavet. Ka tekib Facebookis 
mõnikord ennatlikust haugatusest 
möödarääkimisi ja solvumisi, justkui 
oleks see FB mingi püha sõna nagu 
aamen kirikus. Vastupidi: Facebook 
oma paljususes kipub olema tihtipeale 
inimese psüühilist välja nihestav ja kil-
lustav, keskendumisvõimet hajutav ja 
väärkujutlusi külvav infokanal. 

Seepärast kutsume huvilistel üles 
leidma veidi aega ja sirvima küllalt 
ülevaatlikku ja piisavalt liigendatud 
külaseltsi kodulehekülge vjkselts.ee, 
mis annab uudiste kõrval aimu meie 
küla minevikust, esitab külaseltsi do-
kumente ja külakeskuse teavet, näitab 
galeriid, pakub teenuseid ja kontakte, 
võimaldab lugeda käesolevat ajalehte 
e-versioonis.  

Siiski ei saa Facebooki mõju 
infokanalina nüüdisajal alahinna-
ta, kui mitmed suurettevõtted ja 
militaarorganisatsioonidki peavad 
vajalikuks edastada seal oma amet-
likku teavet. Nõnda püüab teha ka 
Vääna-Jõesuu külaselts, info dubleeri-
mine elektroonilistes kanalites pole 
paberi raiskamine, kes otsib see leiab! 
On tähtis, et objektiivne ja tasakaalus-
tatud teave nii külaseltsi kui kan-
di elanike tegemistest ja plaanidest 
jõuaks võimalikult paljude inimesteni. 



Vääna-Jõesuu külatoas leidis 8. 
aprillil aset vestlusring kandi 
edasise arengu küsimusis. Üm-
ber laua istusid ja rääkisid Ivi 
Proos, Andrei Gudim, Heinart 
Puhkim, Ardo Riibon ja arutelu 
vedaja Tarmo Teder külaseltsi 
juhatusest.

Kes oled ja kaua siin elanud?

Proos: Naage külast, kokku siin 
24 aastat, haridusinimene, sotsioloog, 
pensionär.

Gudim: Vääna-Jõesuus lapse-
põlvest saati, suvitaja aastast 2005, 
külaseltsi liige 2015, Eestimaa Rohe-
liste aseesimees, põhitegevus autore-
mondiga seotud.

Puhkim: 25 aastat siinkandis, 
alustasin suvilast, nüüd püsielanik, 
viimane A/Ü Tihase 2 esimees. 10 
aastat külaseltsis, põhitöö personali-
konsultatsioonid.

Riibon: Vääna-Jõesuus ligi seitse 
aastat, 15 mereväes, praegu miini-
jahtija Admiral Gowan komandör. 

Mis on teie arvate meie kandis 
kõige tähtsam?

Puhkim: Üleval Viti mäe peal 
on kaks probleemi. Esiteks: käesole-
va aasta alguseni sai tulla Viljapuu 
teelt Võpsiku tee kaudu Terra teele, 
kuid nüüd on uued ehituseks välja 
mõõdetud maatükid seda takistamas 
ja tee kavatsetakse kinni panna. Pen-
sionärid ja lapsed käivad sealt aga 
bussi peale. Otse on bussipeatusesse 
800 m, ringiga 4 km. Tee on pikk ja 
pimedas ohtlik. Et uut otseteed teha, 
on vaja koostööd vallaga.

Teine asi puudutab ühist veevär-
ki. Neli aastat tagasi kaevati trassid 
endiste teede alla ja pandi ajutine 
freesasfalt, aga nüüdseks on mitmed 
teed kulunud ja kehvas seisus. Kate 
pidi olema ajutine ja lepingus oli sees, 
et ehitatakse korralik tee. Midagi aga 
seni korrastatud ei ole.

Riibon: Hiie tee probleemid on 
kõige põletavamad: nii jalakäijate lii-
kumiseks puuduolev kõnnitee kui val-
gustus. Kõnniteed ilmselt nii kiiresti 
ei tule, kuna nõuab tööd ja raha. Ka 
hekkide mahavõtmine on poolik ja 
lõpetamata, ebaselge, miks lõpuni 
ei viida. Valgustuse probleemi osali-
selt lahendati omaalgatuslikult, kuid 
ainult teatud lõik. Kuna Hiie tee on 
Vääna-Jõesuu keskne tee, selle ääres 
asub koolimaja ning see on suure 
liikluskoormusega, siis olukord ei ole 
turvalisuse mõttes hea. On hirm nii 
oma kui naabrite laste pärast. Võiks 
saada kiire lahenduse ja valla tegevu-
setus on arusaamatu. Kas aastaring-
selt põletada tulesid randa viiva tee 
ääres on siis olulisem?

Proos: Kuna Naages ei ole klassi-
kalises mõttes külaseltsi, vaid on 
Põlisnaage külaselts, kes ei käsitle end 
elanike huvide kaitsjana laiemalt, 
pole olnud ka koosviibimist, kus oleks 
kaardistatud probleeme. Naage küla 
äärealana oleme meie väga looduse 
keskel, hajaküla tüüpi asustus ning 
hindame seda väga. Samas ääreala 
külana me vee- ja kanalisatsiooni-
projekti alla ei kuulunud. Püsielani-
kuks tulnud inimestele on vesi tõsine 

probleem. Vald ei kõneta hetkel meie 
piirkonda mitte kuidagi, et inimesed 
teaksid, mis on perspektiiv. Kas viie 
aasta pärast tuleb vesi? Või kümne? 
Suur teadmatus.

Gudim: Teed vajavad kii-
rusetõkesteid. Oma küla inimesed 
sõidavad aeglaselt, aga suvel ki-
hutatakse suure kiirusega, eriti õh-
tuti, kui on vaja poodi minna. Võiks 
koostööd teha politseiga, et kontrol-
lida nii alkoholijoobes sõitmist kui 
kiirust. Ei taha, et hakataks mõtlema 
alles peale esimest surma, enne võiks 
mõelda. Samuti on valgusreostuse 
probleem nendes kohtades, kus on 
tänavavalgustus. Kas on vaja öösel 
kell kaks tulesid põletada? 

Ohtlik on ka jalgrattaga tee üle-
tamise koht kiiruskaamera juures Viti 
künka all: kas see võiks olla juba 50 
km/h ala ohutuse mõttes? 

Ja muidugi prügi. Suvikute tuleku-
ga suureneb prügi tootmine ja see 
visatakse suvalisse kohta. Nii rannas 
kui bussipeatuses on palju prügi. Ka 
metsa viiakse suurte kottidega. Sun-
dlepingutega katmine probleemi ei 
lahendanud. 

Riibon: Andreiga nõus, ka Hiie 
teel kihutatakse ja suvel ei sõideta 
alati sugugi kaine peaga.

Mida peaksid tegema Vää-
na-Jõesuu, Viti, Liikva ja Naage 
aktivistid? Meil on olemas 
külakeskus ja plaanis külaväl-
jak, meil on veebileht, FB, e-kir-
jagrupid. Teeme ka küla ajalehte, 
aga kuidas peaks toimima efek-
tiivne kommunikatsioon, et 
teave jõuaks inimesteni, kes on 
valmis kaasa lööma? 

Proos: Naages on sisse kirjuta-
nud umbes 150 inimest. Olles aastast 
2005 külaseltside asjaga tegelenud, 
tean et Harju maakonna külas, kus 
inimesed töötavad linnas ja magavad 
siin, neid aktiviste siin niisama mo-
biliseerida ei saa. Kui on vaja midagi 
ära teha, siis teeme. Niisama mõelda, 
et toome inimesed kokku ja räägime, 
see ei tööta. Keskklassi inimesed va-
javad teistsugust lähenemist. Kui 
külaselts tuleb peal pikka tööpäeva ja 
tagasiteel ummikus istumist su juurde 
veel midagi niisama rääkima, siis sa 
enam ei viitsi. VJKS võiks muutu-
da selliseks, mis informatsiooniliselt 
teenindab selle küla inimesi (nt parki-
mine, palju see tulu toob, kas vald ka-
sutab seda raha meie piirkonna aren-
damiseks jms). Kodulehel võiks saada 
selliseid asju küsida ja valla vastuse 
võiks ka seal avaldada.

Gudim: Oleneb, mida me 
saavutada tahame. 10% Vääna-Jõe-
suus sissekirjutanuist on juba praegu 
külaseltsis, ning neist omakorda 10% 
on aktiivsed. Kui on vaja vallas kõve-
mat häält enda kuuldavaks tegemi-
seks, siis on vaja laiendada külaseltsi 
inimeste arvu. Poliitikul on vahe, kas 
temalt nõuab enda huvidega arves-
tamist 100 inimest või 700 inimest. 
700-inimeselist huvigruppi ignoreeri-
da oleks juba rumal. Kui vaja, saab 
selliselt olla ka vallale ebamugav part-
ner, et asjad tehtud saaks. Ei pea kogu 
aeg meele järgi püüdma olla.

Riibon: Aktiivsed inimesed leia-

vad omale vajaliku info üles, nende-
ga ei ole probleemi. Kui meil elab 
1000 inimest, siis neist 100 teab mi-
dagi, aga teised mitte. Nad ei peaks 
külaseltsis aktiivsed olema, et teada, 
et külaselts on koht, kust nad infot 
saavad. Nõiteks võiks olla vallalehes 
külaseltsist rohkem kuulda.  

Puhkim: 10 aastat tagasi alusta-
sime sellega, et maantee läbi Vää-
na-Jõesuu oli täiesti valgustamata, 
koos kergliiklusteega tuli ka valgus-
tus. Mõne asja jaoks on vaja aega. 
Koostöös vallaga olen näinud nii üli-
mat nõudlikkust kui konstruktiivset 
koostööd. See teine variant töötab 
paremini.

Proos: Iga kord kui peame küla-
seltsi koosolekut, on Hiie tee oluline 
teema. Ja eelmine vallavanem oli 
kord kohal ja lubas teema üles tõsta, 
aga tulemus on ikka null. Külaselts 
peab avalikult ja kõvasti ütlema, et 
sel kuupäeval Kaupo Rätsepp lubas 
ja nüüd on aasta möödas ja midagi ei 
ole. Tuleb informeerida ka tegema-
tusest.

Gudim: On kurb, et info ei liigu. 
Külaselts võiks suurem olla. Mina 
olen valmis panustada. Iga aktiivne 
inimene saaks oma ühistus kaardista-
da probleeme või jagada infot küla-
seltsi kohta.  Mina olen nõus seda 
suvel ise ka tegema. 

Proos: Külaseltsi liikmeks 
inimesed ehk ei taha saada, kuid in-
fot ühistutele oleks ikka vaja saata. 
Olmeküsimused huvitavad inimesi 
väga. 

Riibon: FB-s tuleb jagada nor-
maalset infot, mitte minna kaasa 
mõttetu kriitikaga ega laskuda diskus-
siooni. Näiteks käidi vallas, räägiti sel 
teemal, nüüd on selline seisak sellega. 
Isegi kui asi on alles tegemisel, võiks 
sellest märku anda.

Suvikud vs püsikud. Prob-
leemid, mis kaasnevad (prügi, 
turvalisus jne). 

Gudim: Suvilad kaovad vaikselt 
nagunii. Suvilapidamine pole kuigi 
jätkusuutlik tegevus ega jõukohane 
enamikule inimestele. Vanemad 
inimesed veel hoiavad kinni, kuna 
kogu elu on ju tehtud. See probleem 
laheneb iseenesest umbes 10-15 aas-
taga. 

Puhkim: Praegused elanikud 
on Tallinnast tulnud, nad tulevad 
puhtasse loodusesse, otsivad seda 
positiivset siin. Neid huvitab, et saaks 
looduses paremini liikuma. Nii mere 
äärde kui metsa. Sellega olen siin 20 
aastat tegelenud. Teid aga pannakse 
kogu aeg kinni, väravad kerkivad 
ette inimeste liikumisteedele. Sellega 
kaasnevad ka teemad, millal peab 
koer ketis olema ja mis ulatuses su 
maal on aed ees. 

Turvalisuse küsimus. Kui 
turvalisena te ennast täna võr-
reldes 5-10-15 aastaga võrreldes 
tunnete? Mis parandab turvali-
sust?

Riibon: Seitsme aasta jooksul on 
läinud turvalisemaks. Järjest rohkem 
tuleb püsielanikke, pole enam tüh-
je suvilamassiive, kus pätid saavad 
rahulikult tegutseda, toimib naabri-
valve.

Proos: Tõsi, võrreldes 20 aasta 
taguse ajaga, on asi parem. Tollal oli 
püsielanikke vähem, polnud peaaegu 
kedagi, kelle juurde poleks olnud sisse 
murtud.

Riibon: Pigem praegu on ohus 
need, kes on kuskil eraldi. Ainult üks 
paadivargus tuleb meelde minu lähi-
konnas.

Puhkim: Minul viidi kunagi vask-
plekk ära suvilast kamina eest. Prae-
gu on püsikute arvu suurenemisega 
asi läinud paremaks.

Proos: Just turvalisuse pärast 
on ka ühistu hea. Inimesed suht-
levad omavahel ühistus rohkem, kui 
omaette hajusalt elades. Vähemalt 

kord aastas käid koosolekul, juhatus 
suhtleb sinuga personaalselt. Mitmed 
külad kurdavad, et maastik on 
ATV-dega üles küntud. Ettepanek: 
kaardistame need kohad, kus see asi 
on väga hull. Nagu oli see prügi ko-
ristamise asi. Näiteks mobiiliäpiga, 
kaardirakendusega. Selle idee peaks 
võtma vald juhtida. 

Puhkim: ATV-d looduses ei tohi 
sõita, kuid on kohti, kus võib ja need 
võiks olla märgistatud. 

Kokkuvõtteks:

Proos: Kandil pole mootorit, kes 
võtaks enda peale inimeste informeerimise, 
probleemide väljauurimise. Minu 
nägemusel pole VJKS-il ambitsiooni 
saada kandi mootoriks.

Teder: Tahtmine on! Aga 
mootoriks saamine võtab aega.

Riibon: Võiks realiseeruda VJKS 
suur soov inimesi rohkem informeeri-
da. Siiani on üsna varjatud, kuidas 
käib töö kulisside taga. Aruandmine 
peaks olema tihedam kui üks kord 
aastas seltsi üldkoosolekul.

Puhkim: Kandi arengukava 
tegemine peab käima vastavalt üldise 
arengukava tegemisele. Selleks paluks 
rohkem aktiivsemat osavõttu, et kõik 
väärtuslikud mõtted pääseksid laie-
male arutelule. 

Riibon: Kriitikat ei tohi hinge 
võtta. 

Teder: Konstruktiivset kriitikat 
võtab külaseltsi juhatus arvesse ja 
püüame areneda.

Jutuajamise kirjutas lindilt maha 
ANU REINSALU

Meie kandi arengu huvides

VJKS ARHIIV
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Anu Hallik – Jürgenstein, 
Tallinna Linnaplaneerimise 
Ameti juhataja

Elan Vääna-Jõesuus alates 2011. 
aastast. Mulle meeldib siin ilus loo-
dus ja pikk ning kaunis mererand.
Mis võiks Vääna-Jõesuus olla teist-
moodi ja paikkonna arengukava 
tegemisel kaaluda:
• Eelkõige võiks olla kaasaegne 

ja inimsõbralik külakeskus, see 
bussijaama ümbrus. Kauplus 
on vist ikka kehvakene, kaup 
kallis, aga aitäh, et on seegi.  
Võiks korraldada konkursi 
selle platsi väljaarendamiseks, 
mis olekski siis ruumilises 
mõttes külakeskus. Praegu on 
bussipeatuse ümbrus kaootiline 
parkimisplats, läbimõtlemata 
nõukaaja pärand. Peaks ole-
ma: transporditsoon, bussi ja 
marsruuttakso peatus, kohvik, 
kauplus, haljastus, kohalik 
väike turuplats – inimkeskne 
ruum, kuhu inimesed tahaksid 
tulla ning oleksid kohalikud 
vajalikud teenused ja mõnus 
olla.

• Vetelpäästejaama kohvik töötab 
suvel ja ilmselt rohkem mujalt 
tulnutele. Aastaringne elanik-
kond käib randa Suurupi pool-
sest otsast ehk Luige tee kau-
du. Kui rannakohvik töötab 
pidevalt, siis võiks see olla seal, 
kust käib rohkem rahvast. 

• Luige tee rannaparkla on su-
vel tasuline, aga lõpuni välja 
ehitamata. Peaks selle korda 
tegema: korralikud sisse ja väl-
jasõidu teed, parkimise mär-
gistus jm.

• Rannapromenaadi ja Luige 
tee kergliiklustee tehti korda ja 
selle eest aitäh! Aga projekteer-
imine ja töö teostus on tehtud lo-
hakalt. Näiteks Klooga maan-
teelt Luige teele pöördel on 
jäetud töö tegemata kümne-
konnal meetril. Ilmselt riigi ja 
valla vähese koostöö tulemus. 
Samuti on Luige tee algus liik-
lusohtlikult kitsas kuigi ruumi 
laiemaks teeks oleks olnud. 
Tööde teostamisel ei ole tunda 
kohalikku peremehekätt.

• Kui ma sooviks osta paati või 
kaatrit ja sellega kodurannast 
merele pääseda. Ma ei tea, kas 
see võimalus on olemas. Tean, 
et kalameeste paadi lautrikoht 
on olemas, aga kes seda veel 
tohib kasutada? Või pean merele-
minekuks kasutama Tilgu ja 
Lohusalu sadamat? Kes oskaks 
vastata? 

Johannes Saar, 
kultuurisotsioloogia teadur, 
Tartu Ülikool, Eesti Kunsti-
akadeemia

Olen elanud Vääna-Jõesuus kaks-
kümmend aastat ning tundub nagu 
oleksin selle aja sees ühest külast teise 
kolinud. Üheksakümnendate lõpp ei 
ole mingilgi määral võrreldav prae-
guse seisuga. Toona silmitsesid sõbrad 
mind kaastundega, kui kuulsid uudist 
minu kolimisest pioneeridest ja Vene 
sõjaväest mahajäänud barakkide kes-
kele ja muu militaarse risu sisse. Nüüd 
näen, et kinnisvara hindade järgi elan 
ma ikka veel Tallinnas, linn on tulnud 
järgi, toonud mugavused kaasa ja õn-
neks ikka veel säilitanud selle metsase 
ja metsiku ökosüsteemi, mille süles 
küla suvilad ja vähesed allesjäänud 
põlistalud varju on leidnud. 

Mõistagi soovin, et see kõik jääks 
nii, ent soovin ka, et külla tuleks kõrge-

ma haridusastme kool, et ainulaadselt 
puhtasse ja avarasse liivaranda lisan-
duks veelgi püsivaid sportimisvõima-
lusi, et külal oleks korralik lähikauplus, 
et kohapeal oleks rohkem töökohti 
ja et samas see kõik sünniks metsade 
vaikuses, ilma suurema kisa ja kärata. 
Et oleks palju villa ja ei mingit kisa. 
Ühesõnaga, soovin võimatut. Aga et 
mitte ahneks minna, siis – ma olen 
äärmiselt rahul küla arenguga. See on 
õnnelik koht, kus olla. 

Eks igasuguse koha teevad ikkagi 
inimesed. Pole inimesi, pole ka kohta. 
Tuleb vaid loota, et tulevik toob ko-
halikele veelgi rohkem põhjusi Vää-
na-Jõesuusse jääda ja reisidelt siia ikka 
tagasi pöörduda. Et ta kasvaks nüüd 
suvituspaigast enamaks, lahti Tal-
linnas töölkäimise kohustusest, oma 
kogukondliku läbikäimise ja aasta-
ringse seltskondliku särinaga paigaks, 
mis ei pea mujalt tuld ja sädet laena-
ma. 

Unistada ju võib. Viimase kahe-
kümne aasta areng kinnitab, et suisa 
peab. Kunagi mõeldamatu on juba 
kohal, miks mitte edasi visioneeri-
da. Vääna-Jõesuus on selleks avarust 
enam kui mõnes suurlinnas. 

VJKS ARHIIV
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Aastast 1566 seisab maailma navi-
gatsiooniteatmikes kirjas Surpe. 
Täna tunneme seda paika Suurupi 
poolsaarena, mille esmamainimine 
pärineb hollandlasest meresõitja ja 
kartograafi Cornelis Anthonisze 
keskaegsete laevasõiduteede kirjel-
dusi käsitsevast mereraamatust.

Meresõidu seisukohalt on 
Suurupi Läänemere laevaliikluses 
siiani olulisel kohal. Siin asuvad 
kaks vana ja väärikat tuletorni, mis 
rahva rõõmuks on avanud uksed 
ka külastajatele.

Eelmisest kevadest on avatud 
panga serval Suurupi kivituletorn 
ja selle aasta mai lõpus loodame 
avada ka Suurupi rannal asuva 
puidust tuletorni uksed.   Tule-
tornipere on olnud tulehoidjateks 
ja valvuriteks juba mitu põlvkon-
da ning majakate ning oma ko-
duhoovide avamine külastajatele 
on olnud misjoonitundeline otsus. 
Tuletornid ja nende linnakud vaja-
vad järjepidevat hoolt ning nende 
tutvustamine aitab  hoida elus osa 
Eesti merekultuuriajaloost. Tule-
tornid kuuluvad riigile, kuid nende 
korrashoid on kulukas ning 
heaperemehelikku kätt ei jagu 

Suurupi tuletornid kutsuvad külla!

VJKS ARHIIV

VJKS ARHIIV

Naabruskond: Türisalu küla
Kui XVII sajandil oli Türisalu oja 
läheduses ainult neli talu, siis XX 
sajandil hakkas käima suvitajaid. 
Suurem muutus tuli 1950. aastatel, 
kui rajati loopealsele raketibaas ja 
alustati oja äärde ja Keila-Joa piirile 
suvilakooperatiivide rajamist.

Täna laiub Türisalu küla ka-
heksal ruutkilomeetril Harku valla 
lääneservas, viimase külana enne 
Keila valda. Küla territooriumil on 
ligi 800 suvilat, neist umbes vee-
rand on elumaja suuruseks ehi-
tatud. Mere ja pika liivaranna 
lähedus vana rannamänniku taga 

ning Türisalu pank loovad kvaliteetse 
ja ihaldatud elukeskkonna.

Viimasel kümnel aastal on 
elavnenud ka tihe kogukondlik 
tegevus Türisalu Külaselts MTÜ 
näol. Ühiselt korraldatakse tal-
guid, jaanituld ja sügislaata, suhel-
dakse tihedalt naaberkülade ja 
Harku vallavalitsusega. Väike, kuid 
ambitsioonikas kogukond unistab 
nii ühisveevärgist kui kergliiklus-
teest, mis ühendaks läbi Türisalu 
küla Vääna-Jõesuu ja Keila-Joa 
keskused.

VJKS ARHIIV

Dan Hüvonen, 
Keemilise ja Bioloogilise 
Keemia Instituudi vanem-
teadur

Oleme perega elanud Vääna-Jõe-
suus ligi kaks aastat. 

Tulime, sest elukeskkond on siin 
juba välja kujundatud, küla ümbrit-
seb mitmekesine loodus ning üsna 
tähtis oli ka hea ligipääs pealinnale.
Siinoleku ajal olen oma üllatuseks 
avastanud, et piirkond on meeldivalt 
vaikne ja seda isegi suvel kui rohkem 
elanikke kohal on. Väga meelepärane 
on see, et meie saabumisega samasse 
aega jäi külaseltsi taassünd, mille üri-
tustel oli võimalik teiste külaelanike-
ga tutvust teha, ümbritseva kohta in-
fot saada ning kodukoha tegevustesse 
panustada.

Olles elanud 4 aastat Šveitsis olen 
näinud, et linnastumine on välditav 
ning linnas elamisest oluliselt kõrgema 
kvaliteediga elu Vääna-Jõesuu mõõtu 
külades jätkusuutlik.

Selleks ei olegi vaja palju muud kui 
kohalike elanike aktiivset panust oma 
elukeskkonna hoidmisesse ja aren-
damisesse, et säiliks see, miks siia tuldi 
ning saaks tehtud see, mis puudu.

Kui otsida midagi, mis võiks 
paremini olla, siis sooviksin eelkõige, et 
toimuks rohkem avalikku arutelu küla 
probleemide ja tuleviku teemadel.

Arvan, et külaseltsi formaat sobib 
kohalike murede kaardistamiseks ja 
tuleviku visioneerimiseks hästi, kuid 
selleks on hädavajalik liikmete arvu 
oluline kasv, et arvamustel oleks kan-
depinda ja seltsil löögijõudu.

Kus viga näed laita, seal tule ja aita!

Loodan, et tulevikus räägib 
rohkem külaelanikke, kas läbi küla-
seltsi või mõnes muus vormis konstruk-
tiivselt ja vastutustundlikult kaasa 
oma elukeskonna kujundamisel ja 
unistan sellest, et ümbritsevaid metsi 
maju täis ei „arendata”.

3

Vä
än

a-
Jõ

es
uu

 V
ab

a 
Sõ

na

igale poole. 
Külastades Suurupi tuletorne, saad suurepärase kogemuse osaliseks 

ning panustad tuletornide säilimisse. 

Kõrvalseisja pilguga

KAIDO KREEK

KRISTIINA ADAMSON



ÜLESKUTSED JA TEATED

HEA MEIE KANDI ELANIK! 

Kui Sa tunned, et tahad panusta-
da ja kaasa lüüa meie külaelu 
edendamise juures, siis palun 
võta ühendust külaseltsiga: 
vjkselts@gmail.com või Kristina 
Nurmetalu telefonil 56709395

KÜLAPÄEV-MERESJOOKS 
11.august 
Vääna-Jõesuu külaselts kor-
raldab juba kolmandat korda 
külapäeva.
Tuleb võistlusi, meelelahutust ja 
õhtune simmann mererannas.

HARKU VALLA 
KONSTAABLIPUNKT
Teenuste 2, Tabasalu 76901, 
Harku vald, Harjumaa
Telefon:  612 4582

Piirkonnapolitseinik 
René Uustalu
Telefon: 612 4571
E-post: 
rene.uustalu@politsei.ee

Noorsoopolitseinik 
Aveli Aal-Tjurin
Telefon: 612 4582
E-post: 
aveli.aal-tjurin@politsei.ee

Elanike vastuvõtt Tabasalus 
kolmapäeviti kell 15-17 ja nel-
japäeviti kell 11-13.
Harku valla konstaablipunkt 
kuulub Põhja prefektuuri 
Lääne-Harju politseijaoskonna 
koosseisu.

LEMMIKLOOMAD

Avalikus kohas tuleb koristada 
oma looma väljaheited.
Loomapidaja peab tagama, 
et tema loom ei häiriks ega 
ohustaks kaaskodanikke mingilgi 
moel.

Koera tohib viia avalikku kohta 
jalutusrihma otsas tagades kaas-
kodanike ja loomade ohutuse.

TULE TEGEMINE!

Lõket on lubatud teha tuule tuge-
vuse juures mitte üle 1,5 meetri 
sekundis vähemalt 15 meetri kau-
gusel  hoonetest ja 30 meetri kau-
gusel metsast. 
Lõkke tegemisel tuleb veendu-
da, et tekkiv suits ei häiriks teisi 
isikuid ega takistaks liiklust, et 
sädemed ei lenduks süttida või-
vatele objektidele ja et lõkkest ei 
saaks alguse kulupõleng.

PRÜGI

Jäätmejaam
Tabasalu Kooli tn 5a. 
Avatud: N, R 14-20 ja L-P 9-15
Tel 5303 6779  
www.harku.ee/jaatmejaam

Jäätmevedaja
AS Keskkonnateenused, tel 1919, 
tel 6400 800

VÄÄNA-JÕESUU KÜLAS 
PAKENDIKONTEINERITE 
ASUKOHAD:

Hiie tee ja Putuka tee rist
Maamesilase tee algus
Metsavahi tee ja Luige tee ristmik
Männimetsa tee 4
Vesilinnu tee

Pakend: 

Pakendid on näiteks tühjad 
mahlapakid, jogurtitopsid, kile-
kotid, klaaspurgid, metallpurgid, 
plastpurgid, plastkarbid, paber-
pakendid, pappkarbid, salatikar-
bid, veinipudelid jne.
Paber- ja pappjäätmed –Paberi-
jäätmed on ajalehed, reklaam-
lehed, raamatud, vihikud, paber 
jne.

Kõnnu kutse 

VJKS ARHIIV
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Eestlane on maarahvas. Peale lin-
naselamist kisub looduse poole 
tagasi. Mõni rohkem maa poole 
kaldu ehitab võimalusel maja kõn-
numaale, metsa või mida rohkem 
merre seda parem. Aga päris eral-
dada ennast ka ei õnnestu. Ikka 
paistab kuskilt mõni naaber või 
kostub tema tegemisi. Sõnaga, ei 
ole enam Mustamäe ega Lasnamäe 
aga mitte ka Alutaguse põlislaas 
ega Pakri saare vaikus. Linnalähe-
dasse loodusse naasnutena peame 
järgima enda kehtestatud reegleid, 
sest meid on Harku vallas üha 
rohkem. 

Harku vallas on palju loodus-
kauneid ja huvitavaid paiku kuhu 
minna ja mille vahel liikuda. Kas 
liikuda jalgsi ja harrastada ke-
pikõndi, teha metsajooksu või 
põigata kergliiklusteelt kõrvale 
jalgrattal – nii kuidas tervis lubab 
või käsib ja süda lustib. Võib nn 
„valdurmikitalikult“ leida metsala-
gendiku või  mererannast istumise 
kivi ja asuda omaette mediteerima. 
Kuna inimene on loomult ühis-
kondlik loom siis tekkib aja jooksul 
vajadus kaaslastega emotsioone 
jagada. Valdur Mikita kirjutab raa-
matu aga enamus ülejäänuid leiab 

sobiva seltskonna ja asub retkele.
Vääna Jõesuu Külaseltsi rah-

vaga korraldasime aprillis kuueki-
lomeetrise mereäärse jalgsi-
matka Vääna Jõesuust Suurupi 
munakivitee platsini. Nägime ära 
mereäärsed natuke varjus olnud 
lautrikohad ja Peeter Suure Mere-
kindluse Suurupi suurtükipatarei 
võimsad jäänused. Natuke mõru 
maik jäi suhu, et Suurupi Põhja 
teel on ühele mehele antud õigus 
ehitada maja suisa kaldakõrgen-
dikule ja sulgeda  läbipääs. Minul 
oli igal juhul kaaslaste ees häbi 
kui pidime tegema kõrvalepõike 
majadevahelisele teele. Maikuus 
tegime rattaretke Liikva külast 
Tugamanni veskini ja sealt Naage 
kaudu Vääna Jõesuusse. Head-
meelt tegi Puukooli tee ühe kinnis-
tu omanik, härra Risto Vigolaineni 
suhtumine: „Korralikud matkajad 
on minu kinnistu piiridesse alati 
teretulnud!“  Vist nii ongi mõistlik. 
Kolmkümmend kilomeetrit ja neli 
pool tundi oli isegi kuue-seitsme 
aastastele noormeestele jõuko-
hane. Üks neist küsis matka lõpul 
nõudlikult: „Onu, millal me jälle 
sõitma lähema? “Järelikult tuleb 
minna!”

Järgmine jalgrattamatk mööda 
ajaloolisi militaarobjekte toimub 
pühapäeval, 17. juunil. Koguneme 
kell 11.00 Vääna Mõisakooli 
juures. Esimene peatus on Huma-
la nõukaaegsetel raadiolokatsiooni 
keskuse positsioonidel. Aga soovijate-
ga läbime ka Merekindluse 300 
meetri pikkuse maa-aluse tunne-
li. Vajalik tasulamp ja vahetus-
jalanõud või kummisäärikud. Tut-
vustab härra Kristo Pals, kohaliku 
Kaitseliidu üks juhte.  Sealt liigume 
muinasaega ulatuva Adra küla teid 
pidi Türisallu, kus oleme umbes 
kell 13 – 13.30. Soovijad võivad 
ka otse Türisallu tulla, kus tut-

vume endise raketibaasi rajatiste-
ga.  Türisalust liigume kilomeeter 
mööda Keila jõe vasakkallast mere 
suunas, kus asub Keila Joa mõisa 
rajaja, kindralleinant Alexander 
von Benckendorffi   perekonna ra-
hula. Ta on omal ajal väejuhina 
tuntud ka kui Napoleoni sõdade 
aegne Amsterdami linna vallutaja. 
Sellel retkel on täiskasvanutel süm-
boolne osalustasu ja osalejate eel-
registreerimine aadressil: heinart.
puhkim /at/gmail.com või fb-pri-
vas. 

HEINART PUHKIM,  retkejuht

Meie küla kingitus EV100-ndaks 
sünnipäevaks on valmis saanud, 
koostöös kooliga. Teo tegemise 
idee tuli Itaaliast ja kihelkonna-
triibu mõte Eddilt. Nii saigi 2 
ideed ühendatud. Oma kihelkon-
natriibud igasse külla! Täname 
kõiki abistajaid: koolipere, õpilased, 
kunstiringi lapsed ja juhendaja 
Pille-Riin. Suur tänu Markel, et 
kaablitrumli kohale toimetasid. 
Meie kooli puutööõpetaja Kaido, 
tõi materjali ja meisterdas teole 
pea, Täname. Tänud Vahur, et 
võtsid tööriistad kaasa ja aitasid 
teo omale kohale. Tänud Mari-
anne ja Ain, tegite teo ilusamaks 
lillede ja niidetud muruga. Ja mis 
on toredamat, kui kuuled oma 
küla inimeselt: “ Lõpuks mida-
gi ilusat ka Vääna-Jõesuus” PS! 
Uued teod juba mõtetes!

VJKS ARHIIV

KRISTINA NURMETALU

Avatud 
külakeskuse 
juures park-
metsas

VJKS ARHIIV


