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Sissejuhatus
Vääna-Jõesuu külaselts tegutseb avalikes huvides ja kaasates vabatahtlike. Külaseltsi
tegutsemiskohaks on Vääna-Jõesuu külakeskus (koolimaja) Hiie tee 21 Vääna-Jõesuu, kus seltsi
kasutada on külatuba.
Vääna-Jõesuu Külaselts loodi 2009. aastal ja seltsi tegevuse eesmärgiks on Vääna-Jõesuu kandi
seltsielu taaselustamine, looduse ja kultuuripärandi säilitamine, kandi arengule kaasaaitamine,
sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise infrastruktuuri edendamine ning piirkonna elanike huvide
esindamine ja kaitsmine. Tegevuse eesmärgist tulenevalt on külaseltsi ülesanded: 1) ettepanekute
tegemine kohalikule omavalitsusele külakogukonna ja tema elukeskkonna küsimustes ja koostöö
edendamine kohaliku omavalitsusega 2) meie kandi külakeskuse/noortekeskuse väljaarendamine 3)
meie kandi arengule kaasaaitavate ürituste, koolituste, treeningute, infopäevade korraldamine 4)
rahaliste ja muude vahendite hankimine ja vahendamine kogukonnale 5) igakülgse koostöö
arendamine teiste sarnaste organisatsioonidega Eestis ja välismaal.
1. Vääna-Jõesuu külaselts
1.1 Liikmed ja võrgustik
Vääna-Jõesuu külaseltsil on 92 liiget, seisuga 31.12.2021. Võrgustikku kuulub, aga oluliselt rohkem
inimesi. Facebookis on meie jälgijaid umbes ca 1800. Lisaks on seltsil oma koduleht: www.vjkselts.ee.
1.2 Juhatus
Seltsi juhatus oli 2021 7 liikmeline ja juhatuse esimees oli Ain Lillepalu, juhatuse liikmed: Janela
Lääne, Kristina Nurmetalu, Suzanne Meliste, Jaan Niitsoo, Indrek Tammoja ja Andrei Gudim.
Juhatuse liikmed on osalenud aktiivselt erinevatel vabaühendusi puudutavatel koolitustel,
koosolekutel, ümarlaudadel, õppereisidel jne.
1.3 Infolevi
Külaseltsiga seonduvat infot jagatakse e-postiloendi kaudu liikmetele, Vääna-Jõesuu külaseltsi
kodulehel www.vjkselts.ee , FB lehel https://www.facebook.com/vjkselts/ ja keskuses paikneval
infostendil ning külakeskuse/koolimaja infostendil. Infot on edastatud ka Harku Valla Teatajas.

1.4 Rahastamine

MTÜ Vääna-Jõesuu külaseltsi rahastamine 2021. aastal toimus liikmemaksude, annetuste, projektide
ja omatulu teenimise kaudu.
1.4.1 Liikmemaksud
MTÜ Vääna-Jõesuu külaseltsi liikmemaks on 12 eurot aastas. Liikmemaksude laekumine on rahuldav,
võlglastele on saadetud meeldetuletused. Liikmemaksudena saadi 2021 aastal tulu 1067 eurot.
1.4.2 Projektid
„ Vääna-Jõesuu külamaja korrastamise II etapp -uued aknad ja täiendavad uksed külamajale ”
Projekti kestvus: 30.04.2021-30.04.2022.
KOP: 3555 eur, seltsi omavahendid 400 eur.
Projekti läbiviimise tulemusena paigaldati külamajale 12 uut pakettakent ja 3 täiendavt ust. Projekti
tulemusena suleti hoone avatäited. „Projekt oli rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi
vahenditest“ ja seltsi omavahenditest.
„Töö võrgustike ja liikmetega”
Projekti kestvus: 01.10.2020-01.10.2021.
KOP: 1961,4 eur ja seltsi omavahendid 226,76 eur.
Projekti läbiviimise tulemusena viidi läbi koolitus seltsi juhatuse liikmetele, toimus juhatuse töö
ümberplaneerimine, täiendavate liikmete värbamine. Projekt oli rahastatud kohaliku omaaalgatuse
programmi vahenditest ja seltsi omavahenditest.

1.4.3. Projektid Harku vallaga
„Tegus Vääna-Jõesuu külakeskus”
Projekti kestus 01.01.2021-31.12.2021. Toetussumma 19 090,58 eurot, sihtotstarbeliseks tegevuseks.
Sihtotstarbelisteks tegevusteks on: Vääna-Jõesuu kandi külaelu ja rahvakultuuri edendamine,
erinevatele vanusrühmadele noorsootöö, vabaaja ja huvitegevuse korraldamine vastavalt toetuse
lepingule nr 5-9/117/21 Vääna-Jõesuu koolihoones seltsile eraldatud ruumides, Vääna-Jõesuu
külakeskuse avatuna hoidmine piirkondlike tegevuste läbiviimiseks.

„Vääna-Jõesuu kultuuriaasta”
Projektide kestus 01.01.2021-31.12.2021. Projektipõhise tegevuse leping, rahvakultuur leping nr 146/36 toetussumma 1500 eurot.
Vääna-Jõesuu rahvatantsurühma „Pööreline“ juhendaja tasu.
Projekti kestus 01.01.2021-31.12.2021. Rahvatantsurühm Pööreline leping nr; 14-6/36, toetus
summas 1400 eurot. Projekti finantseeriti rahvtantsurühma juhenda töötasu tantsupeoks
ettevalmistamisel.

1.4.4 Harku valla kaasfinantseerimine
Harku vald kaasfinantseeris kolme projekti kokku summas 1460 eurot.
2.Koostöö
Vääna-Jõesuu külaselts tegi koostööd 2021.aastal mitmete vabaühendustega, vabatahtlikega, Harku
vallavalitsusega, Vääna-Jõeuu kooliperega ja oma kandi ettevõtjatega. Väga oluline koostöövorm oli
oma kogukonnaga.
Vabatahtlikud
Vääna-Jõesuu külaseltsi tegemistesse on panustanud paljud oma kogukonna vabatahtlikud. Aidanud
korraldada üritusi, panustanud oma kandi korrashoidu, panustanud noorsootöösse.
Harku valla küladevaheline koostöö
Koostöös 9 Harku valla külaga toimus kolmas Harku valla Avatud külade nädal 2021. Nädala
peakorraldajad olid Vääna-Jõesuu külaselts ja Suurupi selts.
Nelja Valla Kogu
Vääna-Jõesuu külaselts on Nelja Valla Kogu liige alates 2010 septemberist. Nelja Valla Kogu on
LEADER piirkondlik tegevusgrupp, mis asutati 2006.aastal ning ta ühendab endas Harku, Saue, Saku
ja Kiili valda. Organisatsioonis on pea 40 mittetulundusühingut ja sihtasutust, 4 omavalitsust, 9
äriettevõtet. Seltsi juhatuse liige Ain Lillepalu on valitud projektide hindamiskomisjoni liikmeks.
Kodukant Harjumaa
Vääna-Jõesuu külaselts on alates 2016. oktooberist Kodukant Harjumaa liige. Kodukant Harjumaa
tegevuse eesmärk on Harjumaa maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja arendamisele
kaasaaitamine, külaelu kui elustiili toetamine, propageerimine ning erinevate külaliikumiste
ühendamine. Kristina Nurmetalu, külaseltsi juhatuse liige, on valitud alates 2017. aasta septembrist
Kodukant Harjumaa juhatusse, esindades Harku valda.

ETKA Andras
Vääna-Jõesuu külaselts teeb koostööd mittetulundusühing ETKA Andrasega alates 2016. aasta
novembrist ja Kristina Nurmetalu on Harjumaa täiskasvanuharidus saadik. Alates 2017. aasta
jaanuarist osaleb Kristina Nurmetalu ka Täiskasvanud Õppija Nädala TÕN maakondlikus komisjonis.
ETKA Andras on mittetulundusühing, mis loodi aastal 1991 ning tegeleb elukestva õppe
edendamisega. Eelduste loomine Eesti elanike elukestvaks õppeks, kaasates otsustajaid ning kõiki
sidusrühmi õpikeskkonna kujundamisse ning motiveerides õppijaid osalema õppeprotsessis. ETKA
Andras on koolitusega tegelevate organisatsioonide katusorganisatsioon. Käesoleval ajal kuulub
ETKA Andras liikmeskonda 36 organisatsiooni ning 15 individuaalliiget, kellest kolm on auliikmed.
ETKA Andras teeb koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning osaleb täiskasvanuhariduse
diskussioonides poliitilisel tasandil. ETKA Andras on täiskasvanute koolitaja kutsete kutse andja
alates 2004. ETKA Andras esindab Eestit rahvusvahelistes täiskasvanuhariduse projektides.

3. Tegevused
Aeg/tegevus/sündmus 2021

Tegevuse sisu lühikirjeldus

Jaanuar

Toimusid treeningud ja rahvatantsutunnid
külakeskuses ning talisuplejad kogunesid rannas
2x nädalas.

Veebruar

24.02 Pidulik lipu heiskamine Tabasalus koos
kogukonnaga, EV sünnipäeva tähistamine
külakeskuses ja päikeseloojangu suplusega
mererannas. Lisaks toimusid E-R treeningud ja
rahvatantsutunnid külakeskuses ning talisuplejad
kogunesid rannas 2x nädalas.

Märts

1.03 Pavlova koogi tegemise õpituba
külakeskuses. Lisaks toimusid treeningud ja
rahvatantsutunnid külakeskuses ning talisuplejad
kogunesid rannas 2x nädalas kuni algasid
piirangud.

Aprill

Toimusid sportlikud tegevused külakeskuses.

Mai

Toimusid sportlikud tegevused külakekeskuses.

Juuni

Toimusid sportlikud tegevused külakekeskuses

Juuli

17.07 Vääna-Jõesuu külapäev-laat külaplatsil,
võistlused mererannas ja Nedsaja Küla Bändi
simman külaplatsil. Avatud olid ka meie kandi
kodukohvikud. 16. juuli etendus suvemuusikal
„Koerahaldjas Mia“ kooli saalis.

August

Toimus seltsi üldkoosolek 01.08.2021 ja
kvoorumi puudumise tõttu täiendav üldkoosolek
11.08.2021. kus kinnitati majandusaasta arunne
ja valiti täiendav juhatuse liige.

September

Külakeskuses algasid treeningud E-R
ja
tantsutunnid 2x nädalas. Talisuplejad alustasid
hooaega, supeldi 2x nädalas.

Oktoober

Tähistasime rahvusvahelist eakate päeva koos
Harku
Vallavalitsusega.
Treeningud
ja
tantsutunnid külakeskuses. Talisuplejad 2x
nädalas.

November

Treeningud ja tantsutunnid jätkusid.
Talisuplejad 2x nädalas.

Detsember

Talisuplejate jõulupiknik mererannas. 23.12
jõuluvana külaskäik keskuses. Talisuplejad 2x
nädalas.

Külas tegutsevad aktiivselt iga nädal:
Rahvatantsu segarühm „Pööreline” ja naisrahvatantsurühm „Maranad“
Talisuplejad regulaarselt 2x nädala. Osaleti ka Talisupluse MM-l 2021
Regulaarsed erinevad treeningud külakeskuses.
4. Plaanid aastaks 2022
Jätkame traditsiooniks kujunenud tegevuste/üritustega. Traditsioonilised üritused; EV sünnipäeva
tähistamine külakeskuses, volbriõhtu külapaltsil, talgud, külakoosolek, kevadlaat, külapäevmeresjooks, sügisest-kevadeni treeningud/rahvatants külakeskuse, talisuplus, hingedepäeva kontserttänuõhtu, jõululaat, talisuplejate jõulupiknik. Jätkub külamaja renoveerimine. Hoonele on planeeritud
paigaldada uus katus, ehitada välja elektriliitumine ja alustada liitumisprotsessi vee ja
kanalisatsiooniga. Aktiivselt on planeeritud tegeleda täiendavate vahendite leidmisega ja projektide
kirjutamisega vastavatesse programmidesse.

