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Vallavalitsus töötab
distantsilt, enamus allaasutusi on suletud
praegu terved, ent soovime
olla kindlad, et kõigi turvalisus on tagatud,“ kirjutatakse kooli FB seinal. „Jagame
infot edasise kohta jooksvalt lasteaia e-keskkonnas.
Küsimuste ja murede korral
palun helistage rühmaõpetajale või õppejuhile.“

Seoses üleriigilise eriolukorra kehtestamisega
oleme ümber korraldanud ametiasutuse töö.
Vallavalitsuse igapäevane töö jätkub ja kõik
teenused on endiselt kätte saadavad, kuid
elanike vastuvõttu ei toimu esialgu kuni 31.
märtsini.
Katrin Kiv
Kõik Haljala valla ametnikud on kättesaadavad telefoni või e-posti vahendusel.
Kontaktid on leitavad kodulehelt, interneti puudumisel
palun võtke ühendust meie
kantseleiga telefoni numbritel 325 8 630 või 5106244.
Kõikide toimingute jaoks
soovitame kasutada e-lahendusi. Kui see pole võimalik, siis palume võtta
ühendust ametnikuga ning
leppida kokku võimalik
lahendus.
Lisaks on võimalik avaldusi saata ka postiga aadressile:
Haljala Vallavalitsus, Mere tn
6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa või tuua Võsule
vallamaja või Haljalasse teenuskeskuse juures asuvatesse valla postkastidesse.
Ka kassa on suletud - sularahaga arveldamist ei toimu!
Kui soovite anda infot abiva-

jajate kohta, kellel on tekkinud probleeme esmatarvete
soetamisega, helistage palun
Haljala Vallavalitsuse telefonil 510 6244. Telefoni teel
selgitatakse välja abivajaja
olukord ja võetakse kontaktid, mis edastatakse sotsiaalosakonda.
Ka Haljala valla sotsiaaltöötajad ja lastekaitsespetsialist teevad kaugtööd ning
vastuvõttu ei toimu. Juhul
kui on vältimatu vajadus ja
kui keegi on seoses eriolukorraga mures, või teate
kedagi, palume võtta ühendust ning leppida kokku
eraldi aeg. Kõik muud küsimused lahendatakse telefoni
ja e-kirja teel.
Valla sotsiaaltöötajad ei
transpordi kliente poodi ja
apteeki, abivajajatele tuuakse kaup koju ja antakse ilma
lähikontaktita üle. Need, kel

Airi Öösalu, sotsiaaltöö juht,
tel: 56462167, e-post: airi.oosalu@haljala.ee
Urve Vogt, sotsiaaltöö spetsialist,
tel: 327 8226, 5656 6931, e-post: urve.vogt@haljala.ee
Eha Veem, sotsiaaltöö spetsialist,
tel: 325 8644, 5669 4345, e-post: eha.veem@haljala.ee
Helgi Vassar, lastekaitse spetsialist,
tel: 327 8224, 5344 8069, post: helgi.vassar@haljala.ee

Haljala Rahvamaja
Abivajajatele antakse kaup üle lähikontaktita
on tarvis arsti vastuvõtule
tingimata minna, viiakse ka
kohale. Samuti aidatakse jätkuvalt kõikide hädavajalike
toimingutega.
Olenemata olukorrast jätkame oma igapäevast tööd
ning püüame olla inimestele
igati abiks.
Palume säilitada rahu,
püsida kodus, teha võimalusel kaugtööd ning järgida
kõiki hügieeninõudeid.

Allasutused
Haljala Kool ja Võsu kool
on leviva viiruse tõkestamiseks alates esmaspäevast, 16.
märtsist, suletud.
Senini ei ole Haljala Koolis ega ka Võsu Koolis ühtegi
COVID-19 viiruse juhtumit.
Kui teie peres peaks ilmnema haigusnähtusid, mis viitavad koroonaviiruse kahtlusele, palume ühendust
võtta tervishoiutöötajaga ja
teavitada sellest ka klassijuhatajat.
Võsu Kooli direktori Liina

Altroﬃ sõnul koolimaja küll
suletakse aga õppetöö jätkub distantsilt riigi ja kooli
õppekava järgides.
„ L a p s eva n e m a t e t u g i
on õppetöö korraldamisel
väga oluline ning palume,
et võimaldaksite lastel koolitööks vajalike elektrooniliste kanalite kasutamist,“
kirjutab kooli direktor postituses. „Oluline on ka see,
et jälgiksite laste õppimist
kodus. Kõik õpiülesanded
ja õpiülesannetele viitavad
lingid pannakse õpetajate
poolt iga tunni kohta eKooli
ning antud ülesanded tuleb
sooritada õpetaja poolt ette
nähtud tähtajaks. Distantsõppe ajal sooritatud töid
hinnatakse.“
Distantsõppe perioodil soovitame lastel püsida
kodus. See on hea aeg raamatute lugemiseks ja kodu
lähedal õues viibimiseks.

Lasteaiad
Lisaks koolidele on suletud

ka Haljala noortekeskus ja
Võsu noortetuba.
Haljala Lasteaed Pesapuu rühmad jäävad esialgu
avatuks, kuid neil kellel on
vähegi võimalus, soovitatakse lapsed jätta koju.
Võsu Kooli Võsupere ja
Vihula rühmade lapsevanemad on aga otsustanud
lapsed ennetavalt koju jätta ning seetõttu on rühmad
alates 16. märtsist suletud.
Võsu Kooli direktori Liina Altroﬃ sõnul on õpetajatel rühmatelefonid kodus
kaasas. Kui lapsevanematel
tekib vajadus laps siiski lasteaeda tuua, siis palutakse
sellest eelneval päeval teada
anda. Nii saab sujuvalt korraldada laste toitlustuse ja
hoiu.
Võsu Kooli Võsu rühm
on alates esmaspäevast,
16.märtsist ennetava meetm e n a ka h e k s n ä d a l a k s
suletud, sest üks rühmas
viibinud lapsevanem puutus kokku viirusekandjaga.
„Nii lapsevanem kui laps on

Haljala Rahvamajas jäävad
ära kõik märtsis ja aprillis
planeeritud üritused kuni
maikuu alguseni. Teatrietenduste toimumisajad lükatakse võimalusel edasi. Palun
jälgige kuupäevade muudatusi. Lisainfo tel. 3250444

Haljala
Valla Spordikeskus
Võsu Spordihoone ja Haljala võimla on suletud. Kõik
võistlused on tühistatud või
edasi lükatud.

Haljala
Vallaraamatukogu
Alates 17.03.2020 töötab
Haljala Vallaraamatukogu
piiratud tingimustes. Lugemissaalid ja avalikud internetipunktid on suletud ja
külastajatel kohapeal viibimine keelatud.
Raamatute väljastamine ja
tagastamine kohapeal toimub ainult eelneval kokkuleppel.
Lisainfo: https://www.haljalaraamatukogu.ee/
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DETAILPLANEERINGUTE
AVALIKE ARUTELUDE ÄRAJÄTMINE
Haljala Vallavalitsus annab teda, et seoses riigis kehtestatud eriolukorraga jääb ära 23.03.2020 kell 11.00 Võsul
Mere tn 6 toimuma pidanud Eisma küla Sulevi maaüksuse
ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik arutelu.
Samuti jääb ära 24.03.2020 kell 11.00 Võsul Mere tn 6
toimuma pidanud Käsmu küla Põhja tn 7a maaüksuse ja
lähiümbruse detailplaneeringu avalik arutelu.
Ka jääb ära Võsu aleviku Kalda tn 3 detailplaneeringu avalik väljapanek (23.02-12.04.2020) ja arutelu
20.04.2020.
Detailplaneeringust huvitatud isikutel on võimalik
esitada nimetatud planeeringutele arvamusi e-kirja teel
haljala@haljala.ee kuni uue detailplaneeringu avaliku
väljapaneku või -arutelu kuulutamise päevani. Planeeringumaterjalid on leitavad Haljala valla kodulehelt. Uue
avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta edastame info
esimesel võimalusel.

Volikogu esimees Vello Väinsalu:
kitsaskohaks on meil ikkagi suhtlus
Haljala vallavanem Ivar Lilleberg

Hajaasustusprogrammi toetuste
vastuvõtmine toimub 17. aprillini
2020. aasta Hajaasustusprogrammi taotlusvoor on avatud
17. veebruar kuni 17. aprill 2020.
Hajaasustusprogrammi raames toetatakse:
--majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamist
(puurkaevud, veetrassid)
--elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava
süsteemi rajamist (reovee kohtkäitlusrajatised: kogumismahutid, biopuhastid, septikud, imbväljakud, trassid)
--aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamist,
--leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamist (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud
elektrivõrguga).
Programmi tingimused:
Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt
katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale
kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud
31. septembriks 2021.
Projekti omafinanseering on vähemalt 33% projekti
maksumusest ja maksimaalne toetus programmist ühele
majapidamisele on 6500 eurot.
Taotluse esitamiseks on vajalik vähemalt kahe erineva
ettevõttepoolt võrreldava hinnapakkumise olemasolu
projekti tegevuste elluviimiseks.
Rohkem infot Haljala Valla kodulehelt.

Väljaandja: Haljala Vallavalitsus

Haljala Valla Sõnumid on mõeldud jõudma iga Haljala valla elaniku ja asutuse postkasti.
Kui mingil põhjusel ei jõua valla leht teieni kuu kolme
viimase tööpäeva jooksul,
siis palun andke sellest teada aadressil:
leht@haljala.ee
Teie kaastööd on oodatud igaks 15. kuupäevaks
aadressile leht@haljala.ee

Mere tn 6, Võsu alevik
45501 Lääne-Virumaa
Telefon: 327 8227

Eesti Vabariigis on välja kuulutatud
eriolukord. Koolid ja paljud
teenindusasutused on suletud, meelelahtusja kultuurisündmused on keelatud. Kuidas
sellises olukorras läheb Haljala vallal ja
mida eriolukorrast arvavad meie valla juhid
Ivar Lilleberg ja Vello Väinsalu?
Intervjueeris Katrin Kivi

Haljala vallavanem
Ivar Lilleberg
Milliseks on kujunenud
Sinu kui vallavanema viimane nädal?
Töid-tegemisi on olnud ja on
ka praegu palju, kuid nüüd
on muutunud inimestega
suhtlemine.
Kõik koosolekud on muutunud digitaalseks, mis minu
hinnangul info jagamist pisut
pärsib, kuid kohanen olukorraga päev päeva järel.
Nüüd, kus vabariigis on
väljakuulutaud eriolukord,
mõistavad ilmselt paljud, et
kõik varasemad kriisiteemad on varem olnud paljude jaoks vaid probleemid
paberil.
Lisaks on tekkinud palju
suhtlemist riigi asutustega,
kes pidevalt olukorrast ülevaadet soovivad.
Mida Sa vallavanemana
arvad antud olukorrast
vabariigis, vallas?
Kindlasti jätab eriolukord

Eestile oma jälje - kui suur
see on, selgub hiljem.
Arvan, et meie valda puudutab praegune olukord
palju. Turismipiirkonnana
ei saa kohalike olukord kerge olema. Samas igal halval
on ka hea külg: edaspidi on
inimesed varustatud järgnevateks kriisideks oluliselt
paremini.
Usun, et tarbimisel hakatakse väärtustama veelgi
enam kohalike tooteid, sest
me ei saa toetuda Hiina
tootmistele.
Tõid välja, et turismisektoril ei saa ilmselt kerge olema, kuid kuidas
eriolukord riigis võib hinnanguliselt võib mõjutada
Haljala valla arengut või
inimeste heaolu?
Valla arengus üleüldiselt ma
suuri tagasilööke täna veel ei
näe. Kindlasti vaatame otsa
eelarvele ja teeme korrektuure aga investeeringute
osas on täna kavas tegevused, mis kohaliku omavalit-

suse teenuste jätkusuutlikkuse mõttes nii ehk teisiti
vajalikud.
Isiklikult ma loodan riigile,
kes ühtegi indiviidi hätta ei
jäta.
Kuidas on korraldatud
Vallavalitsuse töö? Millest
lähtub ametiasutuse töö?
Töö jätkub paljudel kodukontoris, kus teenuste katkemist ei tohi toimuda. Inimeste jaoks peame olema
täna olemas, isegi siis kui igaüks teeb seda omast kodust.
Sotsiaalosakond kindlasti on
täna kõige enam hõivatud,
aga valmistume vajadusel ka
lisajõude lisama. Inimesed
abistamata ei tohi jääda.
Kas antud eriolukorras on
midagi ka positiivset?
Kevad on käes. Kindlasti on
paljudel just paras aeg korra
hinge tõmmata ja end koguda. Meie kevad on selleks
päris hea võimaluse andnud.
Lõpetuseks kindlasti
nõustun Ilmar Raagi öelduga: „Täna peaksid inimesed
vaid kord päevas uudiseid
jälgima, nii ollakse antud
olukorrast oluliselt paremini
üle ja liigset paanikat ei teki.“

Haljala Vallavolikogu esimees
Vello Väinsalu
Viimane nädal kui mitte
öelda nädalad on olnud

sündmuste rohked. Milliseks on kujunenud Sinu
kui volikogu esimehe viimane nädal?
Viimane näost-näkku suhtlemine vallajuhtimise teemadel oli vahetult enne
eriolukorra väljakuulutamist.
Neljapäeval, 12.märtsil
otsustasime volikogu istungi
kokku kutsida 17.märtsiks,
kuid vähem kui paar tundi
pärast kutse välja saatmist
oli selge, et ilmselt tuleb see
tühistada. Nii saigi otsustatud, et tavapärasel volikogu
istungi ajal annab vaid vallavanem Youtube kanali kaudu ülevaate vallavalitsuse
olulisematest tegemistest.
Ise olen kodukontorit
eelistanud ja kasutanud kõiki tehnoloogilisi vahendeid,
et suhelda inimestega ja vallas toimuvaga kursis olla.
Olen suhelnud mõnede
omavalitsusjuhtidega ja jaganud mõtteid teemal, kuidas
kehtivas õigusruumis volikogu saaks rakendada kaugtöö
vorme. Vallavanemaga olen
suhelnud igapäevaselt. Elu
peab edasi minema, kõige
halvem oleks see, kui me
selles olukorras ülereageerime ja elu seisma jätame.
Meil tuleb selle uue naabriga (viirusega) õppida koos
elama.
Mida Sa arvad volikogu
esimehena antud olukorrast vabariigis, vallas?
Ei pea olema viroloog ega
meedik, et maailmas toimuva põhjal mõista, et tegemist
ei ole kiiresti mööduva kriisiga.
Viiruse leviku kulminatsioon Euroopas ja ka Eestis
on tõenäoliselt alles saabumas. See on probleemi üks
pool. Teine pool puudutab
meie igapäevast elu, mis
saab mõneks ajaks olema
tõsiselt häiritud.
Isegi kui paari kuu pärast
on viiruse suuremale levikule piir pandud, jätab see
reaalmajandusele tugeva
jälje.
Sügisel oleme kõik palju
targemad, tagantjärele tarkus on ju täppisteadus. Kuid
seni tuleb säilitada rahu,
tegeleda rohkem iseenda
ja oma pere muredega ning
olla alternatiivallikatest tuleva info suhtes allikakriitiline.
Kuidas see hinnanguliselt
võib mõjutada Haljala
valla arengut, eluolu?
Omavalitsuse jaoks saa-
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Volikogu esimees Vello Väinsalu

HALJALA VALLA UUDISED MÕNNE REAGA

Kooli projeteerimisega ollakse graafikus
Haljala vallavanem Ivar
Lilleberg andis veebipõhises infotunnis ülevaate
Haljala kooli projekteerimise hetkeseisust.
Eskiisprojekt on laekunud vastavalt projekteerimislepingule. Illustratiivsed joonised ilmuvad õigepea ülesse valla
kodulehele kõikidele
tutvumiseks. Lisaks lubas
Lilleberg korraldada digitaalse koosoleku kooli
komisjoniga, et küsida
tagasiside ja koguda ettepanekuid.
Hetkel on projektis
spordiosas: täismõõtmes
korvpallisaal, jõusaal ning
väikene tribüün. „Kõikidele teistele spordiala-

dele otsime teisi lahendusi,“
ütles vallavanem infotunnis.
„Näiteks lasketiiru ehitamist tulevikus näeme Tatrusel välitiiru läheduses, siin
tuleb koostööd teha kohaliku MTÜ-ga.“
„Kooli poole pealt on vajalik veel muudatusi teha, sest
pinda on vajalik veel vähen-

dada,“ jätkas ta. „Kindlasti
on see protsess, mis käib
kogu projekteerimise jooksul.“
Vallavanem märkis, et
projekteerimine on graaﬁkus ning asjaga liigutakse
edasi.

HVS

Võsu perearstikeskuse tulevik on lahtine
Haljala Vallavolikogu
andis möödunud aasta lõpus Vallavalitsusele
ülesandeks osta „Eesti
Posti“ maja ning see seada
Võsu perearstikekuseks
korda. Peale ostusoovi edastamist otsustas
Omniva AS, kellele see
hoone kuulub, korraldada enampakkumise.
Veebiinfotunnis rääkis
Haljala vallavanem Ivar
Lilleberg, et Omnivast
laekus info, millekohaselt osutus võitjaks keegi teine. „Seega Mere 63
buvad taolistest kriisidest kui ka valitud esinduskoguna liks.
Oluline roll lisaks vallavatulenevad mõjud alati tea- ei saa selle tööd peatada.
tud viitega. Valla rahakotile,
Praegu valmistame ette litsusele on siin kogukonmis määrab meie edaspidi- võimalust, et volikogu istun- dadel, et hoida sidet oma
sed tegemised, avaldab see geid pidada täielikult või inimestega ja anda vajadusel
abi. Olgu siis selleks vajadureaalset mõju alles kuu või osaliselt e-keskkonnas.
kahe pärast.
Komisjonide koosolekuid seks toiduabi või suhtlemiSiinjuures ei soovi ilmselt on e-keskkonnas varemgi seks vajaliku tehnika korrasmitte keegi olla selgeltnägija peetud. Suurem väljakutse hoid.
rollis. Kuna tegemist ei ole on arutelude korraldamine,
tavapärase, kui sellist sõna kus kõik asjaosalised (voli- Mõistagi kangastub kriisobib üldse kasutada, majan- kogu liikmed, komisjonide siga eelkõige negatiivsed
aspektid, kuid kas
duskriisiga,
on võimalik antud
vaid see on
eriolukorras näha
Täna peaksid
ülemaailmka midagi positiivn e ko m p inimesed vaid kord päevas uudiset?
leksne kriis,
seid jälgima, nii ollakse antud
Praegune olukord
siis ainult
olukorrast oluliselt paremini üle
mõjub tõelise kiilokaalsete
ja liigset paanikat
rendina e-keskkonmajanduslina arengule. Kui
ei
teki.
ke meetmevarasemalt kasutasitega seda
me erinevaid e-platp ro b l e e m i
vorme
rohkem
mugavusest,
liikmed jne.) saaksid vaheei lahenda.
siis
nüüd
on
need
muutumas
Ilmselt tuleb harjuda uue tult oma arvamust väljendahädavajaduseks.
Ja ka oma
olukorraga, kus kõik saab da.
igapäevastes tegevustes ilmolema mõnevõrra aeglasem.
selt kalkuleerime kõiki oma
Kaubad ja saadetised liigu- Kas on juba selgelt näha
samme põhjalikumalt ja olevad palju aeglasemalt, tekib ka mingeid kitsaskohti,
me alalhoidlikumad.
puudus paljudest harjumus- millele peab esmajoones
Loodetavasti annab ka
pärastest asjadest. Mitte hakkama lahendus leidpraegune suur nõudlus
põhjusel, et neid ei oleks, ma?
kaugtöö erinevate vormide
vaid need lihtsalt jõuavad Kitsaskohaks on ikkagi suhtjärele tõuke kiire internelemine. Kuigi peame endid
meieni aeglasemalt.
tiühenduste arendamiseks.
väga e-teadlikeks ja oleme
Teadaolevalt on riigi tasanOlukorras, kus igasugused uhked oma e-riigi üle, siis dil investeerimisplaanides
kogunemised on taunitud, praeguses olukorras oleme see ka üheks prioriteediks
kuidas olete korraldanud siiski veidi abitud.
võetud.
Eriti oluline on see
volikogu töö, millal toimub järgmine volikogu hajaasustusega omavalitsuses nagu on see meil. Tuleb
istung?
Volikogu töö peab jätkuma. leida lahendusi, kuidas iniNii demokraatia tööriistana mestevaheline suhtlus säi-

hoonet me tänase seisuga
soetamas ei ole.“
Praeguses perearsti hoones
plaanib suvel avada uksi uus
söögiasutus, mis võib tekitada ebamugavust perearstile,“ jätkas Lilleberg. „Olen
pidanud kõnelusi praeguste
ruumide omanikuga, kes on
vallale teinud pakkumise.“
Pakkumine sisaldab: vee- ja
kanalisatsiooni ümberehitamist, uue küttesüsteemi ehitamist, uute toalettruumide
ehitamist, ventilatsiooni
rajamine ning uue sissepääse
tegemine maja otsast. Eel-

datav valmimisaeg on juunis
2020.
Vallavanem nentis, et selliste
ümberehitustega kaasneks
kindlasti ka rendihinna tõus.
Lilleberg märkis, et perearstikeskuse osas plaanitakse õigepeakokku kutsuda
koosolek vastava komisjoniga ja otsustatakse edaspidised sammud.
„Üks variant on Mere tn 6a
kinnistule hoone ehitamine,“ pakkus Lilleberg veel
lahendusi välja, ent kui suur
ja milline, on otsustuskoht

Võsu rannaala arenduse hange kukkus läbi
Märtsi alguses lõppes
Võsu rannaala ehitamise hange - laekus 7
pakkumist. Pakkumised
olid 515 000 eurost kuni
1 000 000 euroni, lisandub käibemaks.
„Kõige odavam pakkumine oli järgmisest enam
kui 20 protsenti odavam,
mistõttu pidime veenduma, et ei ole tehtud vigu,“

kommenteeris vallavanem
Ivar Lilleberg. „Paraku leidis
pakkuja, te on teinud siiski arvutusvea, seega kõige
odavama pakkumisega ei
saanud enam arvestada.“
Järgmine pakkumine ületas
eelarves arvestatud summat
ligi 160 000 euroga, mistõttu
vallavalitsus kuulutas nimetatud hanke nurjunuks.
„Oleme ettevalmistamas

uue hanke ülesse panekut,
kus vormistame paremini
mahutabelid, mida eelmises
hankes ka välja toodi,“ rääkis Lilleberg. „Kogu protsess
lükkub sellega edasi umbes
35 päeva. Loodame saada
ikkagi pakkumist, mis jääb
eelarve piiresse.“

Ülevaade valla eelarve tulude laekumistest
Jaanuari tulude laekumise kasv võrreldes eelmise
aastaga oli vaid 0,8 protsenti, mis tekitas küsimusi ka viimasel volikogu
istungil. Kas on põhjust
muretsemiseks?
„Veebruari tulumaksu
laekumine suuresti vastab nendele küsimustele,“

nentis Haljala Vallavanem
Ivar Lilleberg. „ Tulumaksu
laekumine kahe kuu lõikes
on olnud äärmiselt erinev.
Veebruaris oli kasv nimelt
20,7 protsenti, mis teeb kahe
kuu kokkuvõttes tulumaksu
ülejäägiks eelarves 16 000
eurot. Seega võime järeldada, et jaanuari kehv kasv oli

pigem riigi poolt vähendatud.“
Märtsi esimene laekumine
on olnud samuti positiivne, kasv eelmise aastaga on
olnud 9,5%.
Lilleberg leiab, et küllap ka
viiruse levik jätab tulemaksu
laekumisele oma mõju.

Käsmu sadama detailplaneeringust
Vallavalitsuse infotunnis
rääkis vallavanem Ivar
Lilleberg ka sellest, Käsmu sadama detailplaneeringu kohtumenetluses on
kohus rakendanud esmast
õiguskaitset.
„Esialgse õiguskaitse
määruse kohaselt on peatatud vaidlustatud korralduse kehtivus planeeringu
osas alates ehitusloa taotluse esitamisest,“ märkis
Lilleberg. „ Seega hetkel

on Käsmu sadama detailplaneeringu kehtestamise otsus
kehtiv ning kõiki tegevusi
võib selle alusel läbi viia, v-a
esialgse õiguskaitse määruses nimetatud tegevusi.“
„Käsmu sadama detailplaneeringu kehtestamise otsuse kehtivus peatub alates
ehitusloa taotluse esitamisest,“ jätkas ta. „Seega ainus,
mida hetkel teha ei saa, on
ehitusloa menetlemine haldusorgani poolt.“

Kohtul tuleb 26.03.2020
tehtavas otsuses esialgse
õiguskaitse vajadust uuesti
hinnata, mistõttu ei kaevanud meie esindajad määrust
edasi.
Vallavalitsus sõlmib lähiajal
notariaalse hoonestusõiguse
lepingu. Peale seda on kõik
tegevused peatatud kuni
kohtu otsusteni.

HVS
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Kevad ja loodus - ilma talguteta!
Karantiin on pannud meid
kodukontorisse, lapsed
e-õppele, ning vabaaja veetmine värskes õhus on muudetud meeldivaks kohustuseks.
Mets ja rand on tervistavat õhku tulvil. Rohkelt
inimesi looduses on toonud
Võsu Külaseltsile pöördumisi meie Lahemaa looduse
mitmekesisuse säilimise ja
puhtuse hoidmise teemal. Et
praegu rahvarohkeid koristustalguid ei ole mõistlik
ette võtta, siis pöördub Võsu
Külaselts nüüd omakorda
eelkõige kolme metsakülastaja poole.
Esiteks, haljastusjäätmete
sihtkaitsevööndisse viija, ära
tee seda! Võib ju tunduda, et
mis see siis ära ei ole, et viia
riisutud lehed, viljapuude
oksad ja muu looduslik metsa, et see ju komposteerub
seal, aga – aia haljastusjäätmed rikuvad sihtkaitsevööndi looduskooslust. Sihtkaitsevööndis kaitstakse sealseid liike ja just sealses koosluses. Haljastusjäätmetega
jõuab sinna aga võõrliike ja
ka eestimaiseid liike, mis

Tasub teada

Aprill 2020

Perearst Koidu Saamot
on sünnilt ja hingelt maainimene
Tänavuse Eesti Vabariigi sünnipäeva kontsert-aktuse kulminatsiooniks oli kahtlemata valla aukodaniku tunnustamine
– teiste aukodanike kõrvale tõusis ligi
poolsada aastat Haljalas arstina töötanud
Koidu Saamot.

Katrin Kivi

sihtakaitsevööndile omased
ei ole. Valed liigid hävitavad
sihtkaitsevööndi koosluse.
Kaitstavate koosluste hävimine kahandab liigirikkust ja
looduse eriilmelisust. Lahemaa looduse eripära ja puhtust on aga tegelikult väga
lihtne hoida – Haljala valla
keskkonnaspetsalist kinnitas, et täiesti tasuta saavad
eraisikud oma krundi haljastusjäätmed ära anda nii Võsu

kui Haljala jäätmejaama.
Niisiis, kas sõita haljastusja muude jäätmetega metsa
või jäätmejaama!? Vali palun
jäätmejaam, siis pole vaja ka
prügikorjamise talguid metsas pidada!
Teiseks, RMK on meie
metsadesse rajanud kauneid
matkaradu. Hei, Sina, kes Sa
mootorsõidukiga matkaradadel ja neist eemal metsaalusel sõidad ning pehmest

pinnasest taimestiku üles
künnad ja hävitad, ära tee
seda! Mets sureb, kui sambla ja muu taimestiku hävitad. Võsu Külaselts soovitab:
proovi järgmine kord jalagrattaga või jala – elamus,
mille saad, on kordades mitmekesisem ja nauditavam –
looduse ilu, lõhnad, hääled
– mootorimürinas ja suurel
kiirusel on see kättesaamatu. Kui Sa nüüd mootorsõi-

dukiga metsa edasi ei hävita,
siis pole piirete ja keelusiltide tegemise talguid vaja
planeeridagi.
Enamus matkajaid, marjulisi-seenelisi teab, et kui
pead piknikku, sööd kommi
või nuuskad nina pabertaskurätti – siis pole midagi
lihtsamat, kui taara, konid,
paberid endaga kaasa võtta, et metsa saaks nautida
metsana ja randa rannana.

Kel see varem oli teadmata,
võtku sellest palun eeskuju.
Muide, nii prügistamine
kui rallitamine Lahemaa
looduses on seadustega keelatud!
Koristustalgute asemel siis
selline väikeste selgitustega
üleskutse Võsu Külaseltsilt.

Mõ�ed koondas teks�ks
Monika Salu

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
Haljala Vallavalitsuse
19.02.2020 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus üheksale isikule kokku summas 1516,8
eurot, millele lisanduvad tulevikus tehtavad ja kuludokumentide alusel väljamaksmisele kuuluvad summad.
Määrati ühele täiskasvanud isikule hooldus ja hooldajale
hooldajatoetus.
Lõpetati ühele lapsele tugiisiku teenuse osutamine.
Eraldati vallaeelarve reservfondist 264 eurot MTÜ-le Haljala
Võrkpall kahe Haljala Kooli 1.-3. klasside võistkonna ﬁnaalturniiril osalemise sõidukulude katmiseks.
Otsustati tunnustada Haljala valla tänukirjaga tublide sportlike
saavutuste eest 2019. aastal Ly Riksi, Jakob Tomingat, Elise
Saart ja Tarmo Nuijat.
Otsustati osta otsustuskorras Haljala vallale galvaniseeritud
kerega rannakoristusmasin 400S BARBER SURF RAKE (koos
pinna siluja ehk. viimistlejaga), tootjaﬁrmalt H. Barber & Sons,
Inc.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse õppuri toetus ühele
õpilasele.
Esitati määruse eelnõu Haljala Vallavalitsuse palgajuhendi
muutmisest volikogule menetlemiseks.
Vallavalituse infotunnis oli arutusel:
- Võsu Kooli detailplaneeringu menetlus;
- Võsu alevikus Mere tn 63 asuva hoone omandamise hetkeseis;
- Võsu rannaala ehitusprojekti hankemenetluses (pakkumuste
esitamise aeg 6.03.2020 10:00);
- Võsu nn sillast sillani kõnniteeprojekti hetkeseis;
- Võsu suveürituste parkimiskorraldus.

Haljala Vallavalitsuse
4.03.2020 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus kaheksale isikule kokku summas 1585
eurot.
Otsustati osaleda projektis „Kodud tuleohutuks 2020“ ja moodustada projekti „Kodud tuleohtuks 2020“ komisjon kooseisus
komisjoni esimees sotsiaaltöö juht Airi Öösalu ja liikmed Anneli
Kivisaar, Eha Veem, Urve Vogt, Helgi Vassar ja Annes Naan.
Väljastati projektlaagri tegevusluba Rakvere Spordikoolile, Rakvere Spordikooli sportlik-tervistavate suvelaagrite korraldamiseks 10.-23.08.2020 Võsul, MTÜ-le Free Flow Studio Dance
Until U Drop laagrite korraldamiseks 05.-18.07.2020 Võsul ja
Fän Clab MTÜ-le Fän Clab noortelaagri korraldamiseks 05.-

10.07.2020 Käsmu külas.
Määrati MTÜ-le Fc Aarik huvitegevuse teenusepakkuja toetust
summas 500 eurot ühe kuu kohta ajavahemikus jaanuar – mai 2020,
jalgpalli treeningute läbiviimiseks Haljala Koolis.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse õppuri toetus ühele õpilasele.
Tehti ettepanek lahendada üheselt Võsu Südasuve Challenge ja Võsu
saunafestivali ajal parkimise korraldus Võsu alevikus enne ürituse
korraldamiseks loa väljastamist.
Väljastati ehitusluba Võsu alevikus Luha tn 5 elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust ning Noonu külas
Paemurru katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
Seoses Aaspere liiklussõlme ehitamisega määrati Aaspere külas
asuva katastriüksuse 1 Tallinn-Narva tee, Aaspere külas asuva
katastriüksuse Oja tee ja, Aaspere külas asuva katastriüksuse 17212
Aaspere tee jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja
sihtotstarbed.
Määrati Võle külas asuva Jaagu katastriüksuse jagamisel tekkivate
katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed vastavalt Jaagu, maatulundusmaa 100% ja Päikesepargi, tootmismaa 100%.
Määrati Võle külas asuva Mullamäe katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed vastavalt Mullamäe, maatulundusmaa 100% ja Päikesejaama, tootmismaa 100%.
Vastavalt hindamistulemustele ja volikogu komisjonide ettepanekutele eraldati Haljala valla 2020. aasta eelarvest mittetulundusühingutele ühekordset toetust kogusummas 30 932 eurot ja projektipõhist toetust kogusummas 21 278.63 eurot.
Muudeti Haljala Vallavalituse 18.12.2019 korraldust nr 691 „Aktsiaselts Haljala Soojus aktsiakapitali suurendamine“ täiendades
korraldust väljaantavate aktsiate arvuga.
Tehti volikogule ettepanek lõpetada Võsu alevikus Kooli/Kooli 1
detailplaneeringu menetlus ja vallavalitusel algatada Võsu aleviku
Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
Vallavalituse infotunnis arutati Võsu Rannaklubi hoonele plaanitava
Georg Ots 100 bareljeeﬁ paigaldamisega seonduvat.

Haljala Vallavalitsuse
11.03.2020 istungi kokkuvõte
Otsustati lükata tagasi kõik riigihankele „Võsu ranna-ala rajatiste
ehitustööd” esitatud pakkumused, kui hankelepingu eeldatavat
maksumust ületavad pakkumused ja kuulutada välja korduv hange.
Määrati sotsiaaltoetus seitsmele isikule kokku summas 1310 eurot.
Määrati huvilaagri toetus ühele õpilasele.
Muudeti Karepa külas Vähi katastriüksusel olemasoleva kuuri laiendamiseks kuni 33% esialgu kavandatud mahust väljastatud projekteerimistingimusi.

Väljastati ehitusluba Võsu alevikus Eha tn 3 katastriüksusel elamu
ja rajatise (kelder) lammutamiseks.
Eraldati Haljala valla 2020. aasta eelarvest tegevustoetusi Haljala
vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele kogusummas 13
868,90 eurot.
Moodustati ajutine komisjon Võsu alevikus perearstikeskuse ruumidega seotud küsimuste lahendamiseks koosseisus vallavanem
Ivar Lilleberg, Margus Punane, Mirjam Kulla, Liina Heinvere, Virge
Ong ja Tiia Laidla.
Vallavalitsuse infotunnis:
- arutati kavatsust anda sotsiaaltoetuste määramise õigus sotsiaalosakonna juhi pädevusse ja ehitusvaldkonnas ehitus- ja kasutuslubade väljastamine õigus ehitusspetsilisti pädevusse;
- arutati dokumendihaldustarkvara Amphora vallavalituse istungite süsteemi kasutusele võtmise seisu.

Haljala Vallavalitsuse
16.03.2020 istungi kokkuvõte
Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga otsustati:
- sulgeda alates 17.03.2020 kõik raamatukogude lugemissaalid
ja avalikud internetipunktid ja lubada raamatute väljastamine ja
tagastamine kohapeal ainult eelneval kokkuleppel;
- kuni täiendavate juhiste andmiseni tagada lasteaiateenuse osutamine vajalikus mahus.

Haljala Vallavalitsuse
19.03.2020 istungi kokkuvõte
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse õppuri toetus ühele õpilasele.
Seati tähtajaline ja tasuline hoonestusõigus Haljala valla omandis
olevale Haljala alevikus asuvale kinnistule Uus põik 19.
Kinnitati Haljala valla 2020 aasta hankeplaan.
Anti nõusolek Haljala alevikus Rakvere mnt 3 äriruumide allüürile
andmiseks apteegiteenuse osutamise eesmärgil.
Otsustati mitte määrata tegevustoetust neljale mittetulundusühingule kelle taotlused said hindamisel vähem kui 2,5 hindepunkti.
Kuna hindamiskomisjonide otsustused olid toetuste määramise
ja mittemääramise osas erinevad otsustati saata nelja mittetulundusühingu tegevustoetuse taotlused hindamiskomisjonile uuesti
hindamiseks.
Vallavalitsuse infotunnis arutati seoses eriolukorraga juba tekkinud täiendavate kulude ja võimalike saamata jäänud tuludega
toimetuleku võimalusi.
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Tunnustuse kohta ütleb
perearst Koidu Saamot,
et loomulikult on see talle
tähtis: „Kui sind märgatakse,
siis järelikult oled elus.“
Kuid, kes on Koidu Saamot, milline on olnud tema
tee? Millisesse Haljalasse
ta 47 aastat tagasi saabus ja
muustki saate lugeda järgmisest usutlusest.

dise elu arstiteadusele.“

Haljalasse tulek

Niisiis õppis Koidu Saamot
terapeudiks, tavapraktika
kohaselt said terapeutidest
jaoskonnaarstid.
„Meie kursuselt sattus Rakverre enam kui kümme arsti,“ meenutab Haljala valla
aukodanik Saamot. „Mina
otsisin maakohta ja mulArstiks saamine
le pakuti Haljalat. Kui esi„Ma polegi muud elu näinud mest korda Haljalasse tulin,
kui meediku oma,“ räägib siis esimene asi, mida busta, kui uurin, kuidas temast siaknast saabudes nägin oli
arst sai. „Sündisin Koerus kirikutorn – nii nagu kodus
apteekri perre. Olen terve Koerus, oli ka Haljalas kirik
elu järginud isa elumudelit - üle tee.“
see on tõesti kummaline. Isa „Ruumid olid koledad,“
elas terve elu üleval apteegi märgib ta. „Jaoskonnaarsti
peal, ma tulin Haljalasse ja polnud selleks ajaks olnud
elasin palju aastaid ambula- juba kaks aastat, arsti tööd
tooriumi peal.“
oli teinud niikaua velsker.
Perearst Saamot räägib, et Lisaks töötasid õde Kaja, kes
meditsiin on olnud tema ela- tahtis ka Haljalast ära minna,
mise viis nii kaua kui mäle- ja lasteõde, kes oli ka ühtlasi
tab. „Lasteaialast minust ei laborant.“
saanud – tervis ei lubanud, Koidu räägib, et elukoha
seega veetsin oma päevad hankimiseks pöördus ta tooisa juures apteegis,“ meenu- nase kolhoosi esimehe Kalju
tab ta. „Õde tõmbas lasteaia Heinla poole, kes lubas talpoole, sest seal sai klaverit le uut kolmetoalist korterit
mängida – tema tee oligi kõige ilusamas kortermajas.
muusikutee.“
„Olin kõrvust tõstetud ja
„Minu hing aga tõmbas haarasin kohast kinni. Rääapteegi poole. Aitasin isa kisin Heinlale, et mul on
apteegis: pakendasin näi- veel jäänud aasta internateks ravimeid - nii jäid tuuris õppimist ja ametlikult
ravimite nimed meelde. Isa asun tööle 1. augustist aassooviski, et minust saaks tal 1973. Selle peale pakkus
apteeker, mina aga tahtsin kolhoosi esimees, et paneb
rohkem liikuvamat eluviisi ja aastaks elaniku korterisse ja
otsustasin arstiteaduskonna kui ma tulen, siis saan elamikasuks.“
se kätte.“
Elu pakkus Koidu Saamotile Koidu Saamot selgitab, et ta
võimalust valida teine tee. vormistati tööle ja palk pidi
Nimelt töötas ta peale kesk- temani toimetatama velskri
kooli aastaid lasteaiakasva- vahendusel, kuid juba esitajana, kus ta ka lauluõpetaja mesel internatuuri kuul sai
ametit proovis.
ta palga asemel kirja. „Vels„Jah, juhataja ütles: „Koidu, kri abiline kirjutas, et kuna
sina hakkad lastele laulu tal on vaja lapsi kasvatada,
õpetama.“ Ma ei saasiis ta võtab minu
nud ära öelda.
palga endaOlin isa
le. Kui
Kui sind
kõrvalt
m
a
õppiselmärgatakse, siis see
n u d
lest
k l a ke l tähendab, et sa oled
verilelemängu,
gi ei
olemas!
kaheksa
r ä ä aastat mängi, siis
gisin mandoliine,
mõistvat ta
ja nii ma siis hakkasingi
mind hästi teenida.
lastele laulmist õpetama. Sellegipoolest rääkisin selEnt selle töö käigus sain aru, lest olukorrast oma õppeet see pole minu kutsumus – jõule, kes soovitas mul viinii pühendasin oma edaspi- vitamatult sõita Haljalasse ja

asi ära klaarida.“
Seda Koidu ka tegi. Lõpuks
õnnestus tal küll saada kätte
pool palgast, kuid korterist
pidi ta suu puhtaks pühkima.

Vastu tuult
Esimesest vastuvõtu päevast meenutab Koidu Saamot järgmist: „Kui jõudsin
hommikul Rakverre, oli mul
Haljala bussini veidi aega,
nii otsustasin turu peal veidi
ringi vaadata – ostsin sealt
kaasa punased gladioolid. Kui Haljalasse jõudsin,
olid jaoskonna uksed lukus.
Velsker jõudis tund aega
pärast vastuvõtu alguse aega,
vaatas mind nende lilledega
ja ütles: „Mina oleksin pidanud lilled tooma.“ Nüüd on
sellest minu jaoks saanud
traditsioon – igal tööjuubelil
võtan koduaiast kaks punast
gladiooli, tulen istun ukse
taga ja meenutan viimast viit
aastat.“
Koidu tunnistab, et nende
aastate jooksul on seda vastu
tuult jooksmist palju olnud.
Peale seda kui ta oli mõnda
aega sõitnud tööle küll Koerust - vanemate kodust, või
Kiviõlist - abikaasa kodust,
sai tal villand ja võttis taas
sammud kolhoosi esimehe
juurde.
„Sellel ajal oli arstidest suur
puudus ja ma vaatasin veidi
ringi. Mu kursusekaaslane
kutsus mind Pärnumaale
tööle. Plaanisin kolhoosi
esimehele teada anda, et
kuna mul Haljalas korterit
pole, siis ma plaanin ametist lahkuda. Heinla oli tollel ajal puhkusel, aga teda
asendanud Hugo Lassur
andis mulle ambulatooriumi teise korruse ruumide remontimise võimaluse.
Kolhoosi poolt oli raha, aga
ehitajad pidime ise otsima.“
„Nende ruumide olukord
oli ikka väga halb: ahjud
olid katki, aknad rippusid,
hoones oli hiirte ja rottide
invasioon. Tegime ära suure töö ja lõpuks sai selle aja
mõistes superluks korter.
Maja kõrvale ehitati veel
ka kõrvalhoone, milles olid
saun ja garaaž – see kõik oli
meie jaoks tasuta. Veidi hiljem saime ka arstiruumides
teha remonti – nii ma siis
Haljalasse jäingi.“

Arstitöö
Saamot räägib, et tollel ajal
ei olnud klassikalises mõttes
arsti vastuvõtu aegu.
„Etteregistreerimist kui sellist polnud – isegi telefoniühendust polnud kõigil,“
selgitab tohter. „Seadus oli
selline, et kui olid haigus-

lehel, siis pidid kolme
päeva pärast uuesti vastuvõtule tulema, või kui
sul oli nohu ja natuke
palavikku, siis arst pidi
lippama patsiendile
koju – neid koduvisiite oli palju. Kujutage ette, mis möll
see toimus. Viirushaiguste aegu
oli ootesaal rahvast täis. Aga ma
ei mäleta, et keegi
oleks karjunud ja
pahandanud.“
Arsti sõnul kõnealusel
ajal ambulatooriumil
endal transporti polnud.
Haljalas oli üheksa asutust, kust telliti transport,
kui vajadus tekkis. Koidu
toob näidetena välja Annikvere juustutšehhi ja maltoosa tehase Aasperes.
Tema teenindada oli algusaastatel Haljala kolhoos,
Vihula kolhoos, Aaspere
kolhoos, Õitsengu kolhoos. „Kui nüüd toimus valdade ühinemine, siis minu jaoks
ei olnud seal midagi
uut, see piirkond
on mulle juba
ammu tuttav.“
Järgneb järgmises Haljala
Valla Sõnumites

Seoses eriolukorraga
töötab ka perearst distantsilt. Dr Saamotiga on
võimalik ühendust saada e-posti vahendusel või
telefoni teel tööpäeviti
kella 9-12.
Tel: 515 2652
info@koidusaamot.ee
www.koidusaamot.ee
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Ettevõtlikkus viib sihile!
Kas mäletate veel meie hüüet, et Haljala
Kooli 8. klass kogub ekskursiooniraha?
Kui hakkasime heade mõtete linna,
Tartu loodusmaja ja Ettevõtlusküla peale
mõtlema, tundus vajalik summa päris suur.
Aga nagu ütleb vanasõna - kus häda kõige
suurem seal abi kõige lähem! Lääne-Viru Arenduskeskus andis võimaluse nende
toele, kui poole Ettevõtlusküla külastamiseks vajaolevast rahast ise kokku kogume!
Saatsime kõigepealt kogukonda sõnumi,
et oleme valmis tööampsudeks. Lumetu
talv meid aga ei toetanud: suurt lumekühveldamist polnud, õuetööd ootavad pehmemat kevadeaega. Tegime ühe tööampsu. Kuna seda oli veidi vähe siis korraldasime ise tööampsu: lõime Sõbrakohviku!
Küpsetasime koolis käsitöö tunnis, samuti
aitasid kodud. Koolipere oli toetav, 2-päevane kohvik osutus ülimalt populaarseks,
aitäh! Pingutuste tulemusena sai kogunenud summaks 172.01 €, millele lisandus
Arenduskeskuse toetus.
Nüüd väljasõdupäevast lähemalt! Esimene sihtmärk oli meil Tartu Loodusmaja,
kus läbisime programmi nimega „Teod ja
karbid”. Meile räägiti väga palju huvitavaid
asju tigudest, näiteks tigude suurusest,
elupaigast, eluviisist ning nende toitumisest. Loomulikult saime ka ise tigudega
midagi ägedat teha! Meid jagati gruppideks
ning iga grupp sai endale teo ja töölehed.
Töölehed pidi oma grupiga ära täitma.
Arvutasime enda teo kiiruse, tehes selle
jaoks katse, kus võtsime kaks minutit ja
vaatasime palju selle aja jooksul tigu liikuda suudab. Kõige kiirem tigu oli Turbo-Albert, ta oli tõesti päris kiire. Peale
seda tegime teo võiduajamist - meie kõige
kiirem tigu ei võitnudki, võitis eelmise
katse natukene aeglasem tigu, kuid Turbo-Albert jäi teiseks.
Peale Tartu Loodusmaja oli kaks tundi vaba aega käia Tartu linna peal. Osad
käisid MacDonaldsis, teised poes, eks
igaüks valis, mis ta tegi. Igatahes veetsid

kõik oma vaba aega põnevalt. Varsti pidimegi kõik olema Ettevõtluskülas.
Nagu öeldud, Ettevõtlusküla jaoks
pidime ise raha koguma. Selleks moodustasime omavahel klassis grupid, kes
pidid midagi ette võtma. Meie kaheksanda
klassi tüdrukute sõbrapäeva kohvik oli ka
selle eesmärgiga, et me raha kokku saaks.
Mõned poisid käisid ka vana kraami ära
viimas. Ning nii me raha kokku kuidagi
saime! Saime ka kogemusi, kuidas tegelikult raha tuleb. Raha ei tule nii kergelt,
tegelikult peab selle jaoks päris palju tööd
tegema.
Ettevõtluskülas oli meil selline mängu-laadne asi, rollimäng, kus meid jagati meeskondadeks - iga grupp sai endale
ettevõtte, kus pidi hakkama rahaga majandama jne. Neil oli näiteks pank, kliinik,
salong ja kaubamaja. Iga ettevõte pidi
reklaamima enda teenuseid ja oma rahaasjadega toime tulema. Tegime kiirkorras
läbi kolm kuud, iga kuu pidid maksma
maksud, töötajatele palga jne. Iga kuu
pidi täitma mingeid ülesandeid ja tegema erinevaid asju, teistega kauplema,
ise oma äri ajama, vallavalitsusega asju
ajama... See oli küll väga väsitav, aga ka
väga põnev. Õppisime väga palju sellest,
millega tegelikult pead arvestama, kui sul
on oma ettevõte ja kuidas eraisikuna oma
võlgadest lahti saad, õpetaja mainis veel
erinevaid pädevusi, nagu väärtuspädevus
(seotus teiste inimeste ja loomadega), sotsiaalne pädevus, enesemääratluspädevus,
suhtluspädevus, matemaatikapädevus ja
ilmselgelt otseloomulikult ettevõtlikkuspädevus. Lisaks veel igasuguseid ainevaldkondade pädevusi, näiteks kasvõi see,
kuidas Sõbrakohvikut kaunistasime (kunstipädevus) või kokkasime (karjääriõpetus)... neid oleks veel palju. Terve projekt
oli väga tore!

Liia Laats
8. klass, Haljala Kool

MÕNE REAGA

Vainupeal saab suvel näha teatrit

Arvamusi distantsõppest
uue korralduse esimestel päevadel
päevadel
Vabariigi valitsuse suuniste alusel suundus terve Haljala koolipere ühel märtsikuu
esmaspäeval distantsõppele.
Greete Toming
Haljala Kooli avalike suhete- ja projek�juht
Õppetöö on korraldatud
läbi e-õpikeskkondade,
suunised õppetööks on
näha igapäevaselt eKoolis.
Olukord on terves Eestis
kõigile uudne ning taolist
töökorraldust ei ole me osanud teadlikult ette valmistada. Selleks ei ole ka varem ju
väikseimatki vajadust olnud.
Meie kasuks räägib see, et
oleme kooliga varasemalt
liitunud Opiq e-keskkonnaga ja kasutanud mõningaid
e-õppe platvorme.

Õpilased
Artikli kirjutamise ajal
oleme jõudnud “uue õppimise” kolmandasse päeva.
Kuidas siis praeguseni töö
edenenud on?

Ettevõtlusküla külastust toetas
Euroopa Regionaalarengu fond
läbi programmi “Piirkondlikud
algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse
edendamiseks”.
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7. klassi õpilane Mihkel
sõnab, et õppimisi on ehk
tõesti veidi vähem, kuid seeeest kulub ilma õpetajata
õppimisele palju rohkem
aega ja vaeva. “Igatsen teiste
inimestega õppimist ja koolis lõbutsemist!”
8. klassi õppurid toovad
aga välja ka distantsõppe
positiivseid pooli: saan ise
oma ajakasutust korraldada,
rohkem suhtlust klassikaaslastega ja sõpradega kaugemaltki. Ja muidugi saab
magada veidi kauem. Nalja
saab nii haihtunud töövihikute kui raamatutega, mis
imekombel siiski õnneks
kodus välja ilmuvad. Või kui
ei tule, peab olema leidlik
- küsima sõpradelt, pildistama, skänneerima.

9. klass on samuti väga
rõõmus võimaluse üle veidi
hiljem ärgata. “Kui muidu
oleme koolis koos mitu tundi, siis nüüd jätkub sama asi
kodus, ainult sotsiaalmeedia kõnede kaudu! Samuti
on distantsõppe juures väga
hea see, et vahepeal saab ise
oma aega planeerida, ja kui
suhelda kellegagi, saab nn
tunni ajal rohkem rääkida ja
nalja visata asjade üle,” toob
distantsõppe plusse välja 9.
klassi õpilane Steﬁ.

Õpetajad
3.B klassi õpetaja Meliita
Proosa ütleb, et esimesed
päevad on olnud väljakutseid pakkuvad.
“Rõõm on tõdeda, et meil
on head huumorit austav
õpetajaskond. Huumor on
abiks! Jagatakse nii muresid
kui ka rõõme. Üksi ei ole vast
kedagi jäetud. Soovin kõikidele lapsevanematele palju
jõudu ja jaksu!” Ta lisab, et

suurem osa õpilastest annab
endast silmanähtavalt parima. Julgetakse pöörduda ja
vajadusel abi küsida. “Koos
oleme tugevamad, jagatud
mure on pool muret!”
Haljala kooli haridustehnoloog ja 6. klassi klassijuhataja Andres Truman toob
välja, et esmaspäev algas
suure teadmatusega, sest
distantsõpe on sellisel kujul
uus kogemus nii õpilastele
kui õpetajatele. “Esimene päev oli keeruline, sest
ilmnesid probleemid eKooli suure kasutatavuse tõttu,
mis õnneks päeva peale
oma lahenduse leidis. Teine ja kolmas päev sujusid
juba rahulikult ja tekkimas
on esialgne töörütm.“ Andres märgib, et klassijuhatajatel on mõnevõrra rohkem tegemist, et selgitada
välja õpilaste digivajadused
ja kitsaskohad. E-õpe on
tema sõnul kulgenud suhteliselt rahulikult, väga palju
õpilaste ja vanemate abis-

tamist e-keskkondades ei
ole olnud. „Tuleb välja, et
meie õpetajad on valinud
turvalisi lahendusi, kasutades keskkondi, mida lapsed
ja vanemad juba tunnevad.
Suurem segadus on seetõttu
ära jäänud.“
“Mõistetavalt on töövorm
kooliõpilastele keeruline,
sest nõuab arenenud enesejuhtimisoskust ja vastutustunnet. Sellepärast loodame
järgnevatel nädalatel vanematelt eriti suurt koostööd
ning laste motiveerimist,”
saadab Haljala Kooli direktor Ivo Tupits kodudesse
sõnumi.

Lapsevanemad
III kooliastme lapsevanem
Merje Vask kommenteerib
kodust töö- ja koolikorraldust: “Kui 8. klassi laps on
ise kohusetundlik ja püüdlik, siis lapsevanemana eriti midagi tegema ei pea.
Püüame siiski kindlal kel-

laajal tõusta ja päevas korra ka värskes õhus viibida.
Üldiselt on ju kõik arusaadav
ja õpetajad on õpilaste jaoks
kättesaadavad.”
Lapsevanem toob välja,
et kindlasti sõltub olukord
palju lapse vanusest, algklasside õpilaste vanemad
peavad kindlasti ise rohkem pingutama. 3.B klassi
õpilase ema Eleri Aitman
on mõnest päevast juba
järeldusi teinud: “Esimene
distantsõppe päev oli suhteliselt kaootiline, mõtlesin,
et vaatame, kuis läheb. Järgnevateks päevadeks tegin
konkreetse päevaplaani
(kellaajad õppimiseks, puhkamiseks, söömiseks) ja asi
toimib juba palju paremini. Iseenesest on praegusel
hetkel võimalus I kooliastme
lapsel harjutada iseseisvat
õppimist ja enesekontrolli.
Lisaks sellele sai lapsel täna
saadetud oma esimene e-kiri õpetajale oma kodutööga!
Kahjuks sellel, kes harjunud

viis korda nädalas trennides
käima, on tavapäraste spordialadega keeruline tegeleda
- korvpall on meeskonnaala
ja ujumiseks kodus tingimusi
just pole.” Nende peres aitavad füüsilist koormust arendada erinevad harjutused
kodus ja jooksutrenn õues,
iga õppepäev algab kehalise
kasvatuse õpetaja saadetud
võimlemisharjutustega. “Ja
loomulikult on väiksemal
õel oma arvamus venna soovi kohta vaikselt koolitööd
teha, ka see nõuab harjumist
kõigi poolt! Jaksu ja tervist
meile kõigile!”
Kooli poolt soovitame
õppimistes hoolega järge
pidada, tööülesanded korralikult läbi lugeda ja vajadusel kindlasti õpetajaga julgelt
suhelda. Hoiame oma tervist, väldime rahvarohkeid
kohti ja viibime rohkem looduses!

Valla kirjandivõistluse tööd pakkusid põnevat lugemist

23. jaanuaril kogunes 32. Haljala valla
kirjandivõistlusele 42
8. klassi üks meeskond jagas pangas raha ning tundis ennast selles väga koduselt.
Foto: Greete Toming kirjutajat Haljala, Kunda ja Võsu koolidest.
Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu
direktor
2020. aasta on pühendatud rahvajuttudele ja
digikultuurile ning sellest
ajendatuna olid osalejatele
pakutud mõtisklemiseks ja
kirjutamiseks kaks teemat
– muinasjutt või arvutimaailm.
Muinasjutte kirjutati
majahiirest ja arvutihiirest,
lindudest ja loomadest,
putukatest ja tähtedest,

inimestest ja tulnukatest.
Valik oli tõepoolest mitmekülgne. Eriliselt paistis silma 3. klassi õpilase Kaspar
Heinla fantaasiajutt „Thor
ja Neptun“, kus antiikajast
tuntud kangelased kaugel
planeedil sõda peavad.
Loed ja imestad, millised
teadmised ja mõttelend
võivad ühel 3. klassi lapsel olla. Tulevikus on ehk
Haljalal oma paljutõotav
ulmekirjanik.
7. klassi noormees Rainer
Ait pani heldima nii mõnegi žürii liikme ja pälvis ohtralt kiidusõnu.
Tema kirjand „Kuskil
seal“ on idamaise lähenemisega sürrealismi näide
oma koha leidmisest. Ei saa

ju inimesed alati aru, et see
imetabane, mida otsitakse, on sul tegelikult juba
ammu olemas. Vaja on lihtsalt jõuda selgusele. Raineri kirjand tekitas emotsioone ja mõtteid, samas
oli rahustav ning pani end
lugema lausa mitu korda.
Nooremad osalejad kirjutasid teemal „Kuidas ma
arvutiga kohtusin“, vanemad pidid ette kujutama
päeva ilma nutiseadmeta.
„Kui minult võetaks telefon üheks päevaks ära, siis
oleks ausalt öeldes väga
pahasti“ algab üks kirjand.
Ja kirjutaja leiab, et mitte
ainult lapsed ei ole nutisõltlased, vaid lapsevanemad ja õpetajad samuti.

Lihtsalt praegu asjad nii
käivadki. On raske aru saada, millal algab sõltuvus.
Teisest kirjandist leiame
aga teistsuguse lähenemise ning tunnistuse, et nutiseadmeta on rohkem aega
tegeleda hobidega. „Vahel
peab aja maha võtma ja
elama hetkes. Peab ennast
armastama, leidma aega
lähedastele ja tegelema
just sellega, mida sa kõige
rohkem hindad. Mina pole
veel omale nutivaba päeva teinud, aga küll ma seda
tulevikus teen!“ kirjutab
Marleen.
On siiralt hea meel, kui
lapsed saavad aru, et lähedased, sõbrad ja pere on
väärt nende aega ja vahel

võiks pilgu ka telefonist
tõsta.
Häid mõtteid, toredaid
ideid, südamlikke avaldusi ja fantaasiat jagus igasse
kirjandisse.
Žüriil (Eha Veem, Ülle
Lehari, Merike Hunt, Urve
Kingumets, Ene Loo ja
Maiga Parksepp) oli raske
otsustada ja arvamused
erinesid. Vaatamata eriarvamustele kujunes välja
igas vanusegrupis kindel
esikolmik.
Suur tänu kõigile võistlusel osalejatele!

1.-3. klassid:
I Merilin Kurs, Haljala Kool, 3. klass;
II Kaspar Heinla, Haljala Kool, 3. klass;
III Kaileen Küngas, Kunda Ühisgümnaasium, 2. klass;
Eripreemia: Tõnn Lipp, Haljala Kool, 2. klass;
Eripreemia: Heleriin Kõiva, Haljala kool, 1. klass.

4.-6. klassid:
I Ingrit Parker, Kunda Ühisgümnaasium, 5. klass;
II Marleen Laigu, Haljala Kool, 6. klass;
III Henriette Nõmm, Võsu Kool, 6. klass.

7.-9. klassid:
I Nora Aron, Kunda Ühisgümnaasium, 8. klass;
II Karin Kivilo, Haljala Kool, 9. klass;
III Kati Liivamägi, Haljala Kool, 7. klass;
Eripreemia: Rainer Ait, Kunda Ühisgümnaasium, 7.
klass;

Vainupea kabelis on läbi aastate saanud näha mitmekülgset kultuuriprogrammi.
Tänavu on aga plaanis ära teha midagi erakordset –
pühakojas saab näha teatrit! Oma küla mees, Jaanus
Nuutre (Lavakakooli 28. lend), lavastab pühakojas Miina
Piiri tükki „Jutt jumala õige“. Peaosas astub lavale palavalt
armastatud Harry Kõrvits.
Jaanus Nuutre idee sünnist: „Mõte Vainupea kabelis
lavastus teha oli mul juba lavakunstikooli III kursuse ajal,
kuid toona jäi see ajapuuduse tõttu siiski katki. Möödus
kaks aastat … Käesoleva aasta jaanuaris asutasin ma projektiteatri ”Teater Nuutrum”, mille alt me nüüd lavastuse
18. juulil välja toome. Kuna küla eestvedajad minu tegevust kõigiti toetavad, siis ettevalmistused on kulgenud
hoogsalt ning tõrgeteta. Otsingud veel käivad, et leida
tublisid kohalikke ettevõtteid, kes meid toetada sooviksid. Äärmiselt rõõmus olen selle üle, et olen suutnud
kaasata asjatundliku meeskonna ja sellise särava näitleja
ning persooni nagu Harry Kõrvits. Muideks, Harryle ei
ole Karepa kant sugugi tundmatu – nimelt veetis ta oma
lapsepõlveaastad Karepal!”
Vainupea külaseltsi eestvedaja Mario Luik: „Säärased
projektid on meie kogukonnale innustavateks. Kui Jaanus
mõtet tutvustas olin nõus, et see asi tuleb kindlasti ära
teha ning küla poolt on selleks toetus olemas. Väljavalitud
lavastus oma temaatikaga sobitub suurepäraselt pühakoja
olemusega. Oleme püüdnud oma tegemistega pühakojas
alati eristuda ja meile kvaliteetse teatri kohapeale toomine on just üks sellistest ettevõtmistest. Kui palju on
Eestis üldse varem pühakodades tükke lavastatud? Oleme
ootusärevad.“
Etendust mängitakse suvel kokku kuuel korral. Esietendus toimub laupäeval, 18. juulil kell 19.00. Teatrisõpru
oodatakse külla ka 19., 23. ja 24. juulil ning 8. ja 9. augustil.
Piletid on peagi saadaval Piletilevist.
Lavastusest „Jutt jumala õige“. Ühel palaval juulikuu
hommikul ärkab ta oma järjekordsel sünnipäeval. Vähemalt ta ise arvab, et täna võib ta sünnipäev olla. Kuid
keda külla kutsuda, kui pea kõik su ümbert lahkunud on?
Ei jää muud üle, kui veeta päev jumala seltsis - selleks
pea ju ise usklik olema? See on südantsoojendav lugu
kõige isiklikematest tunnetest, headusest ja kurjusest ning
üksindusest. Või hoopis sõprusest?

Rõõmus päev naistele
Suhtumine naistepäeva tähistamisse on kahetine. Kes
peab seda iganenud punaseks pühaks, kes ilusaks traditsiooniks. Naistepäeva tähistatakse üle maailma erineval
viisil, 15nes riigis on see ka ametlik riigipüha. 20. sajandi
alguses oli naistepäeva mõte väljendada naiste solidaarsusust, et koos oma õigusi nõuda, et tunda õlg-õla tunnet,
et üksteist toetada. Aeg on edasi läinud, probleemid on
teisenenud. Ka tänapäeval korraldatakse naistepäeval
rongkäike ja muid aktsioone. Paljud on siiski seda meelt,
et kinkida lilli ja maiustusi, tähistada päeva pidulikumalt
ühise laua taga või koguni pidu pidada.
Lilli kingiti ja pidu peeti ka Karepa rahvamajas. Iga naisterahvas sai päikseliselt kollase nartsissiõie. Koos kaaslase
või ka kogu seltskonnaga võis fotoseina eest pilte teha.
Et tegu oli 70ndate stiilis peoga ja fotograaf oli varunud
lisaks mitmeid aksessuaare, tulid pildid eriti meeleolukad.
Loomulikult valiti peoliste hulgast ka stiilsemad välja.
Puhvetineiud olid ennast ületanud, valik oli rikkalik ja
soovitu toodi lausa lauda. Ansambel Compact repertuaar
oli stiilselt päevakohane. Rahvast oli just parasjagu, et
lauad tühjaks ei jäänud ja mõnusalt tantsida sai. Vaheaegu
sisustati viktoriini ja mängudega.
Et lahkuti tänades ja heatujuliselt, võib arvata – peoga
jäädi rahule.
Ene Loo
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Haljalas sirgub potentsiaaliga maadleja

MÕNE REAGA

Poolteist aastat tagasi toimus Haljala võimlas esimene maadlustreening lastele. Teiste
huviliste seas alustas toona ka praegu
11aastane Kahro Pallon, kes 2019/2020
hooajal on 15 võistluselt noppinud pjedestaalikohtasid 14 korral - nende seas ka Eesti
Meistrivõistluste III koht.

Vasakul esimese laua taga Kuldar pärn, paremal teine laud
Tõnu Lilleorg, kelle mängu jälgib meie tubli noormängija
Henri Kuum. Fotod: Avo Seidelberg

Väikeste valdade
kaheksas, üldkokkuvõttes 21. koht

Katrin Kivi

Eesti noorte meister sportronimises Ly Riks

2 9. 0 2 - 1 . 0 3 V i r u - N i g u l a v a l l a s t o i m u n u d E e s ti omavalitsuste 36. Talimängudel osales Haljala vald kuuel alal: suusatamises, juhtide mitmevõistluses, meeste korvpallis, lauatennises, kabes ja males.
Üldkokkuvõttes tulime 21-le kohale 50 omavalitsuse hulgas,
väikeste valdade arvestuses olime 21 valla hulgas kaheksandad.
Eelmisel aastal olime vastavalt 28ndad ja 10ndad. Eelmisel
aastal osalesime viiel alal, sel aastal lisandus meile male.
A i n s a n a p o o d i u m i ko h a l e t õ u s i s va l l ava n e m
Ivar Lilleberg, olles juhtide võistluse üldarvestus e s t ei ne, väi ke s te valdade arve s tus e s e s im e ne .
Täname talimängudel valda esindanud võistlejaid:
Ingmar Toomejõe, Targo Rätsep, Arvo Püvi, Marco Aitman,
Rainek Raudla, Magnar Martins, Erkki Sillamaa, Viljar Larin,
Alar Krautman, Avo Seidelberg, Valdek Kilk, William Lepik,
Kuldar Pärn, Tõnu Lilleorg, Henri Kuum, Kunnar Vahtras,
Allar Raudla, Ülle Vilba, Martti Neidla ja Ivar Lilleberg.

Avo Seidelberg

Aasta meessportlane Tarmo Nuija

Aasta naissportlane - Elise Saar

Jakobi auhinnal käis järgi vanaisa Tiit Tooming,
noormees ise oli treeningutel

Valiti aastasportlased

Rändkarikat hoiab Alar Rosin, paremal Taavi Etti.

Võidukarika viis koju Sakussaare
8. märtsil toimunud traditsioonilise külade spordipäeval
osales 6 küla: Aaspere, Sakussaare, Vatku, Vergi, Lihulõpe ja Haljala. Haljalast koguni kaks võistkonda – laste
ja täiskasvanute. Võidukarika viis koju Sakussaare. Teise
koha saavutas Aaspere ja kolmanda Haljala täiskasvanute
võistkond.
Individuaaladest võttis Sakussaare kolm esikohta: tripstraps-trullis, trenažööri minitriatlonis ja teatevõistlustes.
Kaks alavõitu oli Aasperel: kabes ja koroonas. Korvpalli
vabavisetes oli võidukas Haljala täiskasvanute võistkond.
Spordipäeva viisid läbi neli kohtunikku: Karmen Kask,
Valdek Kilk, Marco Aitman ja Avo Seidelberg.

Eesti Vabariigi sünnipäevaaktusel anti üle Aasta
sportlase 2019 tiitel neljas
kategoorias.
Aasta sportlaseks neidude
arvestuses on Eesti noorte
meister sportronimises LY
RIKS. Ly on võitnud esikoha
ka Eesti kaljuronimise karikasarjas.
Aasta sportlane noormeeste arvestuse on viieko rd n e L ä ä n e -V i r u m a a
meister ujumises JAKOB

TOMING. Jakob on võitnud
Järvamaa lahtistelt seeriavõistlustelt 7 esikohta, liska
ka ühe teise ja kolmanda
koha. Kolm esikohta Auroro
Open Cup`ilt, Eesti noortesarjas kaks esikohta ja üks
teine koht. Saksamaalt tõi
Jakob koju neli kuldmedalit.
Aasta naissportlane ELISE
SAAR on noppinud auhindu
nii Eestis kui ka välismaal.
Lisame siia vaid mõned:
Livonia Cup`i 7. Koht õhu-

püssist laskmises Lätis, Eesti
juunioride meistrivõistlusted. 3. Koht, Audentes CUP
2019/Raul Krusta XXXII
mälestusvõistlus 2.koht,
Eesti meistrivõistluste 2.
koht lamades laskmises,
Eestimaa Suvemängude
3.koht 3x20 sportpüssist
laskmises, Kaitseliidu meistrivõistluste 2. koht sportpüssist laskmises, Eesti Meistrivõsitluste 2. koht.
Aasta sportlane mees-

te arvestuses on TARMO
NUIJA. Tarmo on väga mitmekülgne spordimees, käib
võistlemas pea iga nädalavahetusel ja tuleb sealt tagasi
enamasti medaliga.
Põhiosa medalitest on
tulnud üle Eesti toimunud
võrkpallivõistlustelt aga ka
Soomest, edukas on Tarmo
olnud ka lauatennises.
Avo Seidelberg

Lauatennises meie mehed neljandad

Haljala noormees tõi valda
Eesti Meisrivõistluste medali

Avo Seidelberg

Järjepidevus!
Ent kogu see lugu pole nii
lihtne kui pealt paistab.
„Järjepidevust peab olema,“
leidis Janne. „Esimese aasta vältel olin mina ikka see,
kes iga kord sundis ja tuletas
meelde. Nüüd on aga initsiatiiv pigem Kahro poolel.“
„Terve meie pere elu keerleb maadlemise ümber,“ jätkas ta. „Kolm korda nädalas
on treeningud Haljalas, kaks
korda nädalas aga sõidame
Kadrinasse trenni. Lisaks on
väga sageli nädalavahetustel
võistlused. Sellega kaasnevad muidugi ka kulutused,
kuid õnneks oleme saanud

vallavalitsuselt toetust.“

Treeningutest
Oma maadlejakarjääri vältel on Kahro Pallon jõudnud juba treenida Soomes
ja Itaalias, võistelda on ta
saanud lisaks Eestile ka korduvalt Soomes, kuid tee on
teda viinud ka Rootsi, Tšehhi ja Iisraeli.
Janne sõnul saab see kõik
toimuda vaid tänu nende
aktiivsele treenerile. Nimelt
treenib Haljala noori Marger
Pormann, kes oma isa Valeri
Pormanniga on viinud Kadrina laste seas maadlemise
väga populaarseks.
„Kadrinas on nimekirjas
sadakond last,“ rääkis Marger Pormann. „Tänavu on
kõige rohkem korraga trennis olnud 56 õpilast. Haljas
käib praegu pidevalt kohal
6-7 last – mahub kindlasti
veel juurde. Uued maadlushuvilised on oodatud uudistama ja meiega liituma igal
ajal.“
Haljala valla lastele on
maadlustreeningud tasuta.
Treeningud toimuvad igal
esmaspäeval, teisipäeval ja
neljapäeval algusega kell
15.15 Haljala võimlas.
Kahro osas jagus treeneril
vaid kiidusõnu: „Poisil on
annet - ta on kiiresti arenenud,“ märkis ta. „Saatsin ta
pärast lühikest aega treenimist kohe ka võistlustulle, et
ta saaks kogemusi. Kadrinas
maadleb ta meestega. Ka
meistrivõistlustel maadles
endast vanematega.“
Tulevikust rääkides leidis ta, et üks eesmärkidest
võiks olla õppida Auden-

Haljala maadlejad koos
treeneri Marger Pormanniga
Fotod : Avo Seidelberg
teses „Kahro puhul on see
vast üks väiksematest eesmärkidest. Sinna on veel
veidi aega.“
Pormannil oli plaanis viia
maadlejad mais Kreetale
võistlustele, ka Itaalia oli
päevakorral, kuid praeguse
info valguses ei söanda keegi
midagi konkreetset mõelda.
„Muuhulgas jäi ära ka
märtsi lõpus toimuva pidanud 2200 võistlejaga Euroopa suurim võistlus Tallinn
Open,“ rääkis treener. „Meil
oli väga hea meel, et Kahro
võistlejate nimekirja pääses,
seegi on juba taseme näitaja.
Aga mis seal ikka, panustame siis rohkem treeningutele, kuigi ka siin on praegu
piirangud – teha saab vaid
jõu- ja vastupidavustreeninguid. Juhised annan õpilastele telefoni või interneti
vahendusel.“
Kõik, kes tunnevad, et
soovivad maadlust toetada,
siis praegu on selleks väga
hea aeg. Caaro SK Treener
Marger Pormanniga saab
ühendust telefoninumbril
5189060, e-posti aadressil
marger.pormann@gmail.
com, FB: Caaro SK, Instagram: caarosk.

Kahro Pallon
07.03.2020 Tallinnas K.Palusalu 32. MÄV noortele II KOHT
29.02.2020 EMV U15 Viljandi III KOHT
08.02.2020 Kauko Lehtosen MV Janakkala, Soome II KOHT
01.02.2020 T.Kangasniemen XXII MV ja TUL meistrivõisltused Tampoere, Soome I KOHT
07.12.2020 Rootsi, Stenhamra I KOHT
23.11.2019 L-Virumaa MV, Tapa III KOHT
16.11.2019 Jõgeva III KOHT
08.11.2019 Israel, Arad II KOHT
02.11.2019 Aleksander Abergi 48.MÄV Maardus II KOHT
27.10.2019 Tšehhi, Praha II KOHT
05.10.2019 IX Gustav Vahari MÄV III KOHT
21.09.2019 43.Olümpiavõitja E.Pütsepa MÄV Võrus jäi medalita
14.09.2019 Vantaan Sammon ikäkausikilpailut, Soome I KOHT
25.08.2019 Soomes, Turus XXXVI Kalle Mäkisen painit Suomi Cup II KOHT
28.07.2019 XXII Power Week" treeninglaager + XI Raimo "Sumo" Karlssonin mälestusvõistlused. I KOHT - siit algas hooaeg 2019/2020.

Palusalu 32. mälestusvõistlustel toodi haljalasse hõbe

Avo Seidelberg

Vabamaadluses saavutas Kahro Pallon kehakaalus kuni
85kg pronksmedali.
Kahro on sündinud 2008. a ja see vanus sai esimest
korda võistlustele peale treeneri loaga, tal tuli võistelda
endast 2-3 aastat vanemate maadlejate vastu.
Kahro oli võistluste üks noorimaid võistlejaid.
Imeliseks teeb veel selle kui Haljalas alustasime maadlusega, siis kaalus Kahro natukene üle 100kg, nüüd võistlustel oli kehakaal 83kg.
Eesti Meistrivõistluste medal tuli suure pühendumusega nii Kahro, lapsevanemate kui treenerite tiimi poolt.

Kahro Palloni enda sõnul
tegeles ta enne maadlemist
võrkpalliga, kuid kahtles,
kas see ala talle ikka sobib
- nii läkski ta maadlustrenni uudistama. Maadlemine
hakkas talle nii meeldima, et
täna treenib noormees viis
korda nädalas.
„Tänu maadlusele olen ma
nüüd palju tugevam ja enesekindlam,“ arvas poiss ja
nentis, et tänu maadlustreeningutele läheb tal ka koolis
palju paremini. Kahro ema
Janne Pallon nõustus pojaga.
„Kui kellegi lapsel on
käitumisega probleeme, siis
kindlasti soovitan maadlemist,“ rääkis Janne. „Kahro
oli hüperaktiivne laps, kuid
kui ta hakkas suunama oma
energiat maadlemisse, tekkisid muutused ka käitumises – nüüd on ta palju
rahulikuma ja tasakaalukam.
Vähem tähtis pole ka see, et
Kahro on kaotanud treeningute käigus 17 kg.“

Võsu 8 viienda etapi paarismängus võitsid Valeria Sarycheva ja Anatoli Lans Maardust, teisele kohale tulid Allan Salla
ja Rene` Kaljuvee Tallinnast, kolmandaks Pärnumaa mehed Oleg Safonov ja Jaanus Mölder. Meie meeste parimatena
tulid neljandale kohale Allar Raudla ja Kunnar Vahtras. Kokkuvõttes jätkab liidrina Alla Raudla, järgnevad Avo Seidelberg, Aarne Idavain ja Veljo Mõek. Kuues etapp on edasi lükatud, samuti seitsmes – jälgige reklaami.

Märtsi alguses selgitasid
noored maadlejad oma
paremust TalTech Spordihoones Tallinnas, kus toimusid 32. korda noortele
suunatud Kristjan Palusalu
mälestusvõistlused.
Võistlust korraldab Kristjan Palusalu Spordikool
Meelis Mäekalle eestvedamisel. Kohale on tulnud
sportlasi Eestist, Soomest,
Lätist, Ukraina ja Leedust.
Võistlustel osales kogu Eesti
paremik.

Lääne-Virumaale tõi ainsa kulla Kahro Palloni treeningkaaslane Aron Lavrits
Kadrinast.
Haljala maadlejates osales
sellel korral Mattias Toming
ja Kahro Pallon.
+65kg sammus Kahro Pallon nelja matšivõiduga ﬁnaali. Finaalivastane oli tuttav
poiss Joosep Kold Tallinnast,
keda varasemalt pole suutnud võita Kahro.
Sellel korral oli juba väga
lähedal Kahro vastase sel-

jatamisele aga natukene jäi
puudu ja punktidega saavutas võidu Joosep Kold ja
tasuks hõbemedal Kahrole.
Samas kehakaalus osales
ka Mattias Toming, sellel
korral kahes kohtumises
võiduarvet ei suutnud avada
aga samas sai kuhjaga kogemusi juurde.
Avo Seidelberg

10
ÕNNISTATUD
ÜLESTÕUSMISPÜHI!

Tähtsaim sõnum
„Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid! Issanda
parem käsi on tõusnud kõrgele, Issanda parem käsi
teeb vägevaid tegusid!” Ei ma sure, vaid jään elama,
ja jutustan Issanda tegusid. Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale.
Avage mulle õiguse väravad! Ma lähen neist sisse ja
tänan Issandat. See on Issanda värav. Õiged lähevad
sealt sisse. Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning
tulid mulle päästjaks! Kivi, mille hooneehitajad ära
põlgasid, on saanud nurgakiviks. Issanda käest on see
tulnud, see on imeasi meie silmis. See on päev, mille
Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast!
(Ps 118:15-24).
Hää Koguduse lehe lugeja!
Hetkel, mil ma seda lugu kirjutan, on 17. märts 2020,
kell on 22:11. Usun ja loodan, et Sa magad juba rahulikult
– või vähemasti püüad uinuda. Viimaste uudiste valgel,
mis meile ustest ja akendest sisse ronivad, ei pruugi see
olla lihtne.
„Miks Jumal lubab?“, „Kas see on Jumala karistus
meie pattude ja Temast kaugenemise eest?“, „Mis saab
minust ja minu lähedastest-kõigist, kellest hoolin, keda
armastan, kellest lugu pean?“ ja nõnda edasi. JA NÕNDA
EDASI. Hulk vastamata küsimusi.
Täna ootame ülestõusmispühi. Nende tähistamine
on kahjuks jõulude varju jäänud. Jumal on saanud inimeseks, et meie ARMUST õndsaks saaksime, aga meie
ei kipu seda eriti märkama.
Isegi siis, kui me kõigi vandenõuteooriate taustal,
mis meid kahjuks paratamatult saadavad, jäägu meie
teadmine, et Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja
igavesti.
Kohe on hommik. Üks minu parimaid sõpru nõuab
õue. Uus päev on alanud. Meile kõigile.
Jõudkem nüüd olemuslikuni:“ Siis Jeesus ütles neile:
„Ärge kartke! Minge ning teatage mu vendadele, et nad
läheksid Galileasse, ja seal saavad nad mind näha.”
Aga kui nad olid läinud, vaata, siis tulid mõned valvesalgast linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis
oli sündinud. Ja need tulid koos vanematega kokku ja
võtsid nõuks anda sõduritele rohkesti raha.
Nad õpetasid: „Öelge: „Jeesuse jüngrid tulid öösel
ja varastasid tema ära, kui me magasime.” Nemad aga
võtsid raha ja tegid, nagu neid oli õpetatud. Ja
seda juttu levitatakse juutide seas tänini.“ (Mt 28:13 -15)
Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks.
( Jh 16:20b)
Jeesuse haud on tühi. Endiselt.
Tänu olgu Jumalale!!!
Ahti Bachblum
EELK Haljala Püha Muritiuse koguduse diakon

Aprill 2020

Kuidas jääda eriolukorra ajal
ustavaks usule ja pühitseda pühapäeva
Kristliku nädala esimese päevana on pühapäev juba algkristlaste jaoks olnud eriliselt
sümboolne päev seetõttu, et
Jeesus tõusis surnust üles just
pühapäeval.
Nõnda on iga pühapäev
väike ülestõusmispüha. Paastureeglidki katkevad pühapäeviti Kristuse ülestõusmise
tähistamiseks. Kas nakkusohu
leviku peatamiseks kehtestatud eriolukord peaks samuti
pühapäeviti peatuma? Seda
me usklike inimestena loodaksime ja tahaksime. Kahjuks ei püsi viirus pühapäeviti
peidus. Järelikult on igati loomulik, et kirikudki toimivad
vastutustundlikult ja püüavad
soovitada oma liikmetel pühapäeviti pigem kodus püsida ja
rahvarohkeid jumalateenistusi
vältida. Siiski, ärevus ja hirm,
mis võivad meid panna peatuma nakkusohu või teadmatuse ees, millele lähipäevil või
lähinädalatel vastu läheme, ei
saa see halvata meie julgust
ajal üksteist veelgi innukamalt
ja pühendunumalt armastada,
julgustada, lohutada ja teenida!
On oluline, et me kõik
mõistaksime, et ühiskonnas
kehtestatud piirangud, sealhulgas avalike jumalateenistuste pidamise peatamine on
kehtestatud ikkagi meie endi,
meie lähedaste ja kogu rahva
tervise kaitseks. Vajame praeguses keerulises olukorras
üksmeelt ja ühtsust, mistõttu
on oluline üksteist toetada
ja kogu olukorra lahenemise
pärast tegutsedes ka palvetada.
Nõnda on kiriku positiivne sõnum raskel ajal see, et
me püüame ühiskonda veelgi
suurema usinusega vaimulikult teenida kui tavapäraselt.
Rasked ajad nõuavad raskeid
otsused, kuid ka erilisemat
tähelepanu ja märkamisvalmidust üksteise suhtes. Nõnda
on meil oluline teada ja teadvustada, et kirik ei ole raskel
ajal suletud, vaid kõigile avatud. Kiriku vaimulik teenimisülesanne ei ole eriolukorras
peatunud ega katkenud – see
toimub teistsugusel viisil ja
vormis. Küünlad põlevad,
kirikukellad helisevad, palved
ja orelihelid jätkuvad, erapihti
võetakse vastu, absolutsiooni
ja armulauda jagatakse ka siis,
kui inimesi organiseeritult
kirikusse ei kutsuta ja avalikud jumalateenistused jäävad
toimumata.
Sellises olukorras võib
inimene küsida, kuidas ma
saan siis ikkagi pühapäeva
pidada, Kristuse ülestõusmisest iganädalaselt rõõmustada
ja hingamispäeva pühitseda, kui kõik organiseeritud
avalikud jumalateenistused
ja muud inimeste kogunemised on kuni uute juhisteni või eriolukorra lõpuni ära
jäetud või edasi lükatud? Kuidas üks usklik inimene saab
oma südametunnistuse ja usu
kohaselt elada?
Püüan järgnevalt arutle-

da, millised on minu võimalused lähinädalatel ligimesest
ja ümbritsevast keskkonnast
hooliva, samas patuse ristinimesena ning kiriku liikmena
toimida erakorralise olukorra
tingimuses.
– Et saaksin kodust lahkumata pühitseda pühapäeva,
otsin üles kristlike raadiote
(Pereraadio ja Raadio 7) programmist need kellaajad, mil
kuulen eetrist jumalateenistuse ülekannet. Tean, et see
teenistus, mida üle kantakse
võib olla varem salvestatud
või on tegemist salvestusega,
kus vaimulikud ja muusikud
on pidanud ilma koguduseta
jumalateenistuse ainult selleks, et kuulajatel oleks võimalik teenistusest osa saada,
kuid seegi rõõmustab mind.
See võimaldab mul kirikusse
minemata siiski pühitseda
pühapäeva.
– Teades, et kogudustes on
loodud võimalus jälgida jumalateenistuse salvestust või
ka otseülekannet interneti
vahendusel, otsin need koduleheküljed internetist üles ja
teen oma valiku, mida vaadata. Saan taas osa jumalateenistusest nõnda, et ma ei pea
tingimata kirikusse minema.
– Otsin ERRi digitaalsest
arhiivist välja varem toimunud jumalateenistuste ülekannete salvestused, et neid
uuesti vaadates vältida tänavatele minemist ja inimestega
kokku puutudes võimalikku
haigestumist või pisikute levitamist.
– Olen rõõmus ja tänulik
selle üle, et kirikud on jätkuvalt avatud. See võimaldab mul siis, kui olen terve ja
ilma haigusnähtudeta, minna
nädala sees sel ajal, kui kiriku uksed on avatud või ajal,
mil olen harjunud pühapäeviti
teenistusele minema. Püüan
kirikusse minnes või mujale
kodust väljudes vältida ühistranspordiga liikumist.
– Kui näen tänaval või ka
kirikusse tulles tuttavat, ei
rutta teda tervitama ega talle
kättpidi õnnistust soovima.
Piirdun tervitamisel eemalt
lausutud heatahtlike tervitussõnade või õnnistussooviga. Kui tahan sõnadele lisada
mõne füüsilise märgi, sobib
selleks naeratus, peanoogutus või käeviibe. Miks mitte
õnnistada üksteist distantsilt
ristimärgiga!
– Kirikusse sisenedes desinfitseerin oma käed
vahendiga, mille kogudus on
minust ja teistest hoolides sissepääsu lähedale paigutanud.
– Kirikus saan süüdata
küünla, istuda kirikupinki ning
seal, kus see on võimalik, põlvitada omaette altari ees ning
palvetada.
– Istumispaika otsides
leian koha, kus olen teistest
inimestest eemal, et vältida võimalikku nakatumist.
Mõistlik oleks valida teistega
mõnemeetrine vahemaa.
– Kui minu kirikus viibimise
ajal peaks hakkama organist

mängima orelit, olen rõõmus,
et võin seda kuulata.
– Kui samal ajal, mil mina
kirikus viibin peab vaimulik
altarist või puldist palvust,
mida ei ole ette teatatud ega
välja kuulutatud, rõõmustan,
et sattusin just sel hetkel kirikusse ning võin palvusest osa
saada.
– Mul on õigus minna
kirikus vaimulikku kohates
või ka avalikult vaimuliku
kõnetunnist teada antud ajal
õpetaja juurde ning temaga
hingehoidliku vestluse, pihi
või armulaua, või mõne muu
isikliku usutalituse osas kokku
leppida. Seda selleks, et saaksin oma usu kohaselt elades
saada vaimulikult kosutatud
ja soovi korral osa sakramentidest.
– Kui vaimulik on mulle
loonud võimaluse armulaua
vastuvõtmiseks, järgin õpetaja antud korraldusi ja juhiseid selle kohta, kuidas toimida nõnda, et oleks turvaline
minul, vaimulikul ja kõigil
teistel, kellega kokku puutun.
Peamine on, et oleks välditud
nakkusoht.
– Kui minu peres tekib
vajadus selliste isiklike usuvõi ametitalituste järele, mida
ei ole võimalik edasi lükata,
pöördun selle küsimusega julgelt vaimuliku poole. Tean, et
minul ja vaimulikel on õigus
keerulistel aegadel sellised
olukorrad lähtuvalt südametunnistuse- ja usuvabadusest
hingehoidlikult lahendada.
Tean, et sellistel usutalitustel tuleb vältida inimestega
vahetut kontakti ja järgida
kõiki juhiseid, mille järgimine
on tarvilik nakkusohu vältimiseks.
– Mõeldes, mida saan veel
ära teha ka nende jaoks, kes
on hetkel nõutud, vajavad abi
ja tuge – ainelist või hingehoidlikku –, püüan seda
jõukohaselt ja nakkusohtu
vältides pakkuda. Võtan oma
tutvusringkonnas ühendust
nendega, kelle kohta tean,
et neil ei ole lähedasi ja nad
võivad olla päris üksi. Küsin,
milline on see abi, mida nad
enim vajavad (ravimid, toit,
esmased hügieenivahendid,
küttepuud, puhas vesi, jne) ja
püüan seda neile korraldada.
Saan anda abivajajast teada
ka kohalikule kogudusele,
sotsiaaltöötajale või kutsuda

kiirabi.
– Kui mul on selleks aega
ja valmisolekut võin pakkuda
ennast vabatahtlikuna appi
kogudusele, kohalikule omavalitsusele või nendele organisatsioonidele, kes hetkel eriolukorrast tingituna lahendavad
probleeme ning korraldavad
inimeste teenimist ja teenindamist kõige esmavajalikuga
varustades.
On tähelepanuväärne, et
viiruse leviku kõrghetk on
langenud paastuajale. See
tähendab, et kogu kristlaskond palvetab lakkamatult.
See juhib minugi mõtted minu
enda patule ja maailma patususele ning karjuvale vajadusele meeleparanduse järele.
Seepärast tahan esmalt palvetada, et Issand Kristus oma
kannatuste pärast annaks
mulle andeks minu eksimused
ja patud. Palvetan, et Jumal
halastaks ka patuse maailma
peale ja näitaks meile valgust sellest hetkelisest pimedusest ja kriisist väljumiseks.
Palvetan kõigi viiruse tõttu
hukkunud inimeste hingede
pärast. Palun, et Jumal tervendaks haigestunud. Palun
õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid
ravivad ja nende eest hool i t s eva d . Pa lve t a n kõ i g i
ametikandjate, ametnike ja
otsustajate pärast, kes kriisi
lahendamisega riigi ja kohalikul tasandil püsivalt ööpäevaringselt tegutsevad. Palun
Jumalalt neile kannatlikku
ja tasakaalukat tarka meelt
õigete sammude astumiseks
ja otsuste langetamiseks. Palvetan kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast
ega unusta seda palumast ka
iseenesele. Palun Issanda Jeesuse Kristuse nimel lahendust
kogu tekkinud olukorrale Eestis ja kogu maailmas.
Tean ja usun, et Issand
Kristus on ise hinge ja ihu
arstina kõiki tervendamas
ja õnnistamas, mis peletab
arguse ja annab mulle julguse
ligimesearmastuseks, hoolimiseks ja trööstimiseks
P eapiiskop Urmas Viilma

mõtisklus tema leheküljelt
Facebooki keskkonnas

Fresko Kristuse taevassetõusmise kirikust Jeerikos
Foto: Urmas Viilma
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Koguduste toimetulekust
Olen kuulnud palju küsimusi, et kuidas on korraldatud
koguduste rahastamine? Olen
kuulnud näiteks arvamusi, et
kogudused on riigi või kiriku
keskvalitsuse ülalpidamisel.
Paraku see nii ei ole.
Peamine tuluallikas ühel
keskmisel kogudusel on inimeste annetused. On üksikuid kogudusi, kelle tuludest
moodustavad märkimisväärse
osa renditulud või turistidelt
saadud piletitulu, kuid need
on harvad erandid. Alloleval
diagrammil on näha Käsmu
koguduse sissetulekute jaotus
aastal 2018.
Näeme diagrammilt, et ca
kolmandiku tulust moodustab
koguduse liikmete vabatahtlik
liikmeannetus. Käsmu kogudusel on ca 80 liikmeannetajat, kes selle annetuse on aasta
jooksul kokku kogunud. Keskmine liikmeannetus Käsmu ja
Haljala koguduse liikmeannetajatel on viimastel aastatel ca
100 eurot aastas liikme kohta.
Ligi viiendik Käsmu koguduse liikmeannetajatest on teinud igakuulise püsikorralduse
kogudusele. See on väga tänuväärne ja eeskuju järgimist
väärt algatus, sest koguduse
kulud on igakuulised ja seepärast on suureks abiks, kui
ka tulusid laekub igakuuliselt.
Ka on näiteks 10 eurot kuus
kogudusele üle kanda lihtsam,
kui 100 eurot üks kord aastas.
Seega soovitame kõikidele
koguduse liikmetele sõlmida pangas püsikorraldus oma
liikmeannetuse ülekandmiseks.
Teine suurem osa koguduse tulust on erinevad korjan-

dused, mis tulevad peamiselt
kahest allikast. Esiteks korjanduskastidest kirikutes ning
teiseks pühapäevaste ja pühade jumalateenistuste korjandustest. Käsmu koguduse näitel moodustub see ca veerandi
kogutulust.
Väiksema osa koguduse
tulust (ca 5%) moodustavad
annetused kiriklikest talitustest, nagu ristimised, leeriõnnistused, laulatused, matused
ja õnnistamised.
Kogudusel on tihti käsil
erinevaid projekte, millest
suur osa on omakorda seotud
kiriku hoonega. Kiriku hooned on enamasti ajaloolised
ja nende ülalpidamine on
koguduse kohustus. Tihti käib
see ka kogudusele üle jõu ja
seda ei ole võimalik teha ülalmainitud annetuste abil. On
väga tänuväärne, et sel juhul
tulevad appi erinevad head ja
helded inimesed, kes ühel või
teisel viisil on kohaliku kiriku, koguduse ja kogukonnaga
seotud. Oleme väga tänulikud
ka kohalikule omavalitsusele, kes läbi projektitoetuste
on toetanud kirikute kordategemisi. Samuti on võimalik
taotleda muinsuskaitse all
olevatele pühakodadele ja
objektidele erinevaid restaureerimise ja konserveerimise
toetusi. Paraku on vajadusi
ja taotlusi alati rohkem, kui
Muinsuskaitseametil võimalusi neid rahastada. Antud
diagrammil on projektitoetusi
ca 10% kogutulust, kuid see
on aastate lõikes väga varieeruv. Ca 10% kogutulust on sel
aastal Käsmu kogudus saanud
annetusi koguduse välistelt

sponsoritelt. Erinevus on
rile, küttele, kindlustusele jms.
selles, et projektitoetused on
Selle sees ei ole suuremaid
kindla sihtotstarbega, kuid
remonte, milleks on ainuke
sponsorite toetused ja annevõimalus taotleda väliseid
tused ei pruugi seda tingimata
vahendeid riigilt, omavalitsualati olla.
selt ja sponsoritelt.
Käsmu koguduse puhul on
15% laekunud liikmeannekinnisvara rendituru suhtelitustest tuleb igal kogudusel
selt väike, ca 5% aastas. See
kanda EELK kirikuvalitsusele.
on peamiselt seotud kiriku
Lisaks on praostkonnad kehrentimisega kontsertideks ja
testanud maksu kogudustele,
kiriklikeks talitusteks, näiteks
millest kantakse praostkonna
laulatusteks inimestele, kes
kulutused. Ka see maks on
ei ole koguduse liikmed. Viiteatud protsent koguduse liikmane tuluallikas on erinevad
meannetustest. Väiksem osa
muud juhusliku iseloomuga
kuludest on võimalik kasutatulud. Ülalmainitud tulud kokda lastetööks, diakooniatööks,
ku on Käsmu koguduse puhul
kantseleikuludeks ja transporolnud viimasel paaril aastal
diks. Muud kulud moodustaca 17000 eurot aastas. Olevad ca kümmekond protsenti
me selle eest väga tänulikud
kogukuludest.
igale inimesele, kes selle raha
Kokkuvõtteks peab tõdekokku kogumisele on kaasa
ma, et kogudus saab toimida
aidanud, sponsoritele, Haljala
vaid nende tulude raames, mis
vallavalitsusele ja Muinsuskogudusele laekuvad. Kogukaitseametile. Aga eelkõige
dus saab teha vaid neid kuluoleme tänulikud Loojale, kes
sid, millel on olemas rahaline
puudutab inimeste südameid
kate. Palume, et Issand jätkusellisel viisil, et nad on valmis
valt õnnistaks igat annetajat
annetama pühakodade säilining kõiki inimesi, kes hooTULUD
tamisele ja kogudusteKOGUDUSE
ülalpilivad
pühakodadest ja nende
damisele.
säilimisest
ning edasi andmiMuud tulud
Koguduse kuludest suurema
sest järeltulevatele põlvedeKinnisvara tulu
osa, ca kolmandiku
moodusle paremas korras, kui meie
tab koguduse töötajate tasu.
need eest leidsime. Palume
Liikmeannetused
Koos organisti
tasuga ja riikJumala jätkuvat õnnistust iniSponsorid
like tööjõumaksudega moomestele, kelle jaoks on oluline
dustab see ligikaudu poole
aastasadade traditsioonide ja
koguduse kogukulust nagu
ajatute tõdede kandmine üle
näha juuresolevalt diagraminimpõlvede kohalike kogumilt. Suur osa tööst koguduses
duste kaudu.
Projektide heaks
tehakse vabatahtlike tööpanusega.
Urmas Karilet
Ligikaudu veerandi koguEELK Käsmu, Haljala ja Narva
kulust moodustab
kinnisvara
Talitused
koguduste õpetaja
kulu. Siia kuuluvad erinevad
pühakoja ja muud jooksvadKorjandused
remondid, aga ka kulud elekt-

KOGUDUSE TULUD

Muud kulud
Kirikumaksud

Kinnisvara tulu
Liikmeannetused

Sponsorid

Teenistustasu

Laste ja diakooniatöö
Transport ja kantselei

Projektide heaks
Riigimaksud

Kinnisvara kulu

Talitused
Muusikatöö

Korjandused

KOGUDUSE KULUD
Praeguses keerulises Muud
olukorras
on palve ja Jumala usalkulud
damine ülimalt olulised. Seepärast on välja kuulutatud
Kirikumaksud
erilised paastuaja palvepäevad kolmapäevadel
ja reedetel.
Teenistustasu
*Palvepäevadel helistatakse kirikukelli, keskpäeval kell
ja diakooniatöö
12Laste
ja/või
pärastlõunal kell 15 viis kuni kümme minutit et
kutsuda inimesi üles oma usus püsima, rõõmsalt oma usku
Transport ja kantselei
tunnistama, aga ka meelt parandama ja palvetama.
*Haljala valla kirikud on kirikud on sel ajal avatud jumalateenistuste aegadel ning palvepävade palvuste ajal.
*Kui on küsimusi või soovi hingehoidlikuks vestluseks, siis
võta kindlasti ühendust oma koguduse õpetajaga.
*JälgiKinnisvara
oma kiriku/koguduse
jooksvaid teateid nende
FaceRiigimaksud
kulu
booki lehtedel.
.* Seoses riikliku eriolukorra ja rahvakogunemiste, sealhulgas jumalateenistuste keelamisega, on alates 22. märtsist
ETV2 eetris igal pühapäeval kell 11 palvused saates «Püha
Muusikatöö
päeva palvus».
*Jälgid teateid ja uudised ka interneti vahendusel: https://
eelk.ee/et/uudised/moningad-voimalused-saada-interneti-vahendusel-osa-vaimulikust-sonumist

Narva kogudus sai diakoni
8. märts oli Narva Maarja koguduses suurpäev. Kirikulistest tulvil Aleksandri kirikus ordineeris piiskop Tiit
Salumäe, keda assisteerisid koguduse õpetaja Urmas
Karileet ja abiõpetaja Vladimir Batuhtin, diakoniametisse Ulvar Kullerkupu. 1966. aastal sündinud Kullerkupp, kes töötab kaasomanikuna ettevõttes Hektolan,
kaitses eelmisel aastal usuteaduse instituudis bakalaureusetöö teoloogias, sooritas pastoraalseminari juures
diakonikoolituse ning jätkab magistriõpinguid sooviga
jõuda preestriordinatsioonini. Diakonipraktika sooritas
ta siinsamas Narvas mentor Urmas Karileedi juhendamisel.
Ordineerimiskõnes toonitas piiskop Salumäe, et kiriku ootused vaimulikele ei ole kahe tuhande aasta jooksul muutunud. „Sina, vend, alustad tööd Narva Maarja
mitmekeelses koguduses ja sinu ülesanne on ehitada
koguduseelu siin linnas,“ sõnas piiskop pühitsetavale.
Õp Karileet, kes lisaks Narva kogudusele teenib ka
Käsmu ja Haljala kogudust, jagas Eesti Kirikule oma
rõõmu: „Ulvari diakoniks ordineerimine hõlbustab
minu igapäevaelu tunduvalt. Virumaa eri otstes asuvate koguduste teenimine on väljakutse, nüüd saan Narva
koguduse teenimisel olulist tuge.“
„Narva on hea armas kogudus. On rõõm, et nad mu
endale vaimulikuks kutsusid. Rõõmuga püüan endast
anda kõik, et koguduslik elu edeneks. Soov on jätkata
teoloogiaõpinguid. Võib loota, et preestriordinatsioonini jõudes on ka kirik, mille ülesehitusse ma olen innuga
panustanud, valmis.“
Liina Raudvassar, Ajaleht „Eesti Kirik“ 11.03.2020

HALJALA VALLA KOGUDUSED

KOGUDUSE KULUD

Muud tulud

pildil Urmas Karileet (vasakult), piiskop Tiit Salumäe,
Ulvar Kullerkupp, Vladimir Batuhtin.
Foto:Erakogu

EESTPALVED
Parandage oma eluviise ja tegusid ja kuulake Issanda , oma
Jumala häält. / Jr 26:13/
Kõigeväeline, igavene Jumal, Sina oled oma Poja surmaga lunastanud meid patust ja päästnud surma võimusest ning tõotanud
Tema ülestõusmises meile igavest elu, et me kuradi meelevalla
alt päästetuna saaksime elada Sinu riigis. Anna meile armu, et
me elaksime selles rõõmsas usus ning Sind igal ajal kiidaksime ja
tänaksime Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga
Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
Hea taevane Isa, palun halasta patuse maailma peale ja palun
näita valgust koroonaviiruse levikuga kaasnenud ülemaailmsest
kriisist väljumiseks.
Issand Jumal, me palume, et Sa annaksid kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt kõigile neile tublidele inimestele, kes kriisi
lahendamise nimel ööpäevaringselt tegutsevad.
Hea Taevane Isa, tee meid hea sõnumi kandjateks, et meist
igaüks võiks ühineda Püha Vaimu läbi Sind kiitma.

EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus
Rakvere mnt 1b, Haljala, 45301 Lääne-Virumaa
õpetaja Urmas Karileet,
tel 5 851 5800; e-post: urmas.karileet@eelk.ee
Diakon Ahti Bachblum tel 5 361 3273 ahti.bachblum@eelk.ee
Juhatuse esimees Margus Punane tel 504 9998
a/a EE552200221028664113
www.facebook.com/EELK-Haljala-P%C3%BChaMauritiuse-kogudus-104764774221274/
SA Esku Kabel (EELK Haljala kogudus)
a/a EE 942200221046039021
Vello Väinsalu, vellovainsalu@gmail.com; tel 504 7916
õpetaja Urmas Karilee
EELK Ilumäe kogudus, reg kood 80208231
Ilumäe küla, Haljala vald 45414 Lääne Virumaa
Hooldajaõpetaja Meelis-Lauri Erikson
tel 5 345 8594 e- post: mlerikson@gmail.com
Juhatuse esimees Õie Alt
tel 5 809 1356; e-post: ilumae@eelk.ee
Ilumäe kalmistuvaht Anne Sambla tel. 5 341 8156 a/a
EE241010502001277003 Oreli remondi toetuseks: a/a
EE021010031313678227 www.facebook.com/ilumae kirik/
EELK Käsmu kogudus Reg. kood 80210148
Laane tee 4, Käsmu küla Haljala vald 45601 Lääne- Virumaa
Õpetaja Urmas Karileet
Juhatuse esimees Heino Laanemets tel. 517 9356 A/a:
EE861010502018079003 kasmu.eu/?page_id=160 www.
facebook.com/eelkkasmu/
Vainupea kabel
Vainupea küla Haljala vald 45446 Lääne-Virumaa a/a:
EE392200221058315555
Mario Luik Vainupea küla selts MTÜ tel 5 559 8316 e-post:
marioluik@gmail.com www.vainupea.ee
Sakussaare Metodisti kogudus Sakussaare küla Haljala vald
45438 Lääne-Viru maakond a/a EE092200221018330949
Pastor Hans Lahi
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Võsu esmamainimisest 510
Antud artikkel on refereeritud
Mari-Anne Heljase raamatu
„Võsu rahvas ja tema ajalugu“
järgi.
Riina Kaptein
Võsu asulat on esmakordselt
mainitud 510 aastat tagasi,
3.aprillil 1510. Võsu kuulus
Palmse mõisa valdustesse.
Mõisale kuulus maa, meri kui
ka rannarahvas, kes siin elas.
Midagi ei saanud Võsul toimuda Palmse parunite teadmata-tahtmata. Nii kestis see
kuni pärisorjuse kaotamiseni
ja talude päriseksostmiseni
alates 1848.aastast.
On oletatud, et nimi Võsu
tuleneb sõnast „võsa“, või ka
saksakeelsest sõnast vose,
mis tähendab oja või jõge.
Aga kindel on, et kohanimega Võsu tähistati asustust, mis
asus Võsu jõe mõlema kalda
äärsel alal.
Samal ajal, kui avati Tallinn-Peterburg raudtee läbi
Rakvere aastal 1870, algas
Võsu kujunemine suvituskohaks. Praeguse Mere tänava
äärne ala müüdi suvilakruntideks. Suvitajate teenindamine
oli tulutoov tegevus. Tol ajal
oli Võsul kaks pagaritöökoda
koos kohvikutega, sepikoda,
tolliosakond, meierei, õllepood, kino, kool, apteek, piltnik, kellassepp, mitu rätsepat
ja kingsepp, tisleritöökoda,
väga edukas tellisetootmine, Palmse mõis oli ehitanud
kõrtsi, mis viitab asjaolule,
et selleks ajaks oli siin küllalt suur elanikkond. Kehtis
eraomand ja eraettevõtlus, oli
olemas kõik igapäevaseks eluja ehitustegevuseks vajalik.
1912.aastast toimis laevaliiklus
Tallinna ja Võsu vahel.
Esimene maailmasõda ja

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD
AS Miskort
Tel 508 4842
e-mail miskort@miskort.ee

1917.aasta riigipööre ei jätnud
ka Võsut puudutamata. Tsaariarmeesse sattus Võsu mehi,
oli arreteerituid. Novembris
1918.a alanud Vabadussõjast
võtsid samuti osa ka Võsu
mehed, paljud neist hukkusid.
Eesti iseseisvumisel riigistati
kõik mõisamaad ja kirikumõisad. Isikute poolt omandatud
maa ja muu vara jäi jätkuvalt
nende puutumatuks varaks
ja majanduselu sai edeneda. Suhete katkemise tõttu
Venemaaga vähenes ajutiselt
Võsu suvitajate arv. Kasvama hakkas aga maksujõuliste eestimaalastest suvitajate
arv. Elu Võsul oli orienteeritud suvitajatele, peaaegu kõik
majaomanikud olid kohandanud oma elamise suvitajate
vastuvõtmiseks. Väga suurt
tähelepanu pöörati ranna ja
tänavate heakorrale. Arenenud oli edukas eraettevõtlus
– kauplused, lihakarnid, söögikohad, pansionaadid, kohvikud Sissetuleku tõid põllupidamine ja loomakasvatus,
merendus ja kalapüük. Võsul
ei olnud peret, kust ei olnud
kedagi tööl merel, igal perel
oli vähemalt aerupaat.
Teise maailmasõja käigus
saabusid Nõukogude okupatsiooniväed Võsule 1940.a.
juunis. Okupatsioonivõim

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

natsionaliseeris maa, elamud,
suvilad, laevad, paadid, ettevõtted, keelati eraettevõtlus
ja merele minek. Algasid arreteerimised ja väljasaatmised.
1941.aastal vahetus Nõukogude okupatsioon Saksa okupatsiooniga. Natsionaliseeritud
maid elanikele ei tagastatud,
suvituselu oli välja surnud,
poed olid suletud, raha eest ei
saanud midagi, kõik elu käis
kaubavahetuse korras. Toimis
täielik naturaalmajanduslik
elu. Merel lubati kala püüdmas käia koos Saksa sõduriga.
15.jaanuaril 1943.a. pommitasid Vene lennukid Võsu küla.
Hooned õnneks väga kannatada ei saanud, hulk pomme
sattusid merre ja metsadesse.
9.märtsil 1944.a. lendasid Vene
lennukid üle Võsu Tallinna
pommitama ja siis Venemaa
poole tagasi. Tallinna põlemine oli nii suur, et selle leegitsev kuma paistis Võsule.
1944.a sügisel saabusid Võsule taas Vene väed, sakslased
taganesid. Algas teine Nõukogude okupatsioon. Taas
kehtestati randa mineku
keeld, kalurite paadid hävitati.1944.a. jätkus kohaliku
elanikkonna arreteerimine ja
väljasaatmine. Lisaks puudutas ka 1949.a. märtsi suurküüditamine Võsult varem arre-

teeritute perekonnaliikmeid,
hoolimata kõrgest east või alaealisusest. Meie küla inimkaotused olid väga suured, väga
paljud surid Siberis, ometi pidi
elu kodukülas jätkuma. Maa
oli natsionaliseeritud, merele minek ja kalapüük oli võimatuks tehtud, eraettevõtlus
keelatud. Riigipiirid suletud.
Võsu oli kuulutatud piiritsooniks, kuhu sissesõiduks tuli
taotleda luba. Kodumajades
käidi passe ja piiritsooni sissekirjutust kontrollimas.
Võsu põline, aktiivne, ettevõtlik, keskealine püsielanikkond
lakkas olemast.
Natsionaliseeritud suvilate ja
eramute baasil organiseeris
Nõukogude võim üleliidulise
alluvusega Võsu Puhkekodu.
Puhkajad majutati hajali üle
kogu küla asuvatesse natsionaliseeritud suvemajadesse.
Puhkekodusse toodi suveperioodiks mujalt tööjõudu.
Algas hoogne natsionaliseeritud talumaade tasuta väljajagamine suvilakruntideks.
Suvilaehitajad olid linnainimesed, kellest Võsu püsielanikke ei saanud. Võsule oli
tulnud tööle palju võõrast
rahvast, kes ei teadnud midagi
külas üleelatud valust.
Eesti taasiseseisvumise järgselt algas 1991.a.represseeritud
perekondadele õigusvastaselt
võõrandatud varade tagastamine. Pikaaegse protsessi
tulemusena on paljude omanike järeltulijad oma vanemate, vanavanemate hooned
tagasi saanud ja kujundanud
need uuesti suvilateks või
aastaringseks elamuks. Kahjuks ei ole taastunud kunagine
ettevõtlus ning seetõttu on ka
hetkel Võsu püsielanikkond
aina vananemas.
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ÕNNITLEME VANEMAID

ÕNNITLEME VANEMAT
BETTI TOOMEJÕE
tütar BERITH TOOMEJÕE sündis 21.02.2020

ÕNNITLEME JUUBILARE

92
AGNES-LUDMILLA KALJURAND – 18. aprill

91
ELSA-ELFRIEDE SANDER – 03. aprill
VIRVE TERNO – 14. aprill

90
LEIDA ROHUMETS – 25. aprill

89
HILJA REIMETS – 01. aprill
HELVE ARVIK – 17. aprill

87
MEERI RUUT – 09. aprill

86
ELVI MÄNNIK – 08. aprill
HELGI MANNOV – 19. aprill

85
TIIU KÜBARSEPP – 06. aprill

84
EVI LUMISTE – 08. aprill
SILVI VENT – 27. aprill

83
SILVI-KOIDULA LIHT – 01. aprill
VILLU PAAT – 04. aprill
VAIKE KALDE – 08. aprill

81
VELLO FREIBERG – 05. aprill
EINO KIVIBERG – 10. aprill
JÜRI NOORLIND – 10. aprill
KLAVDIA TOMEL – 15. aprill
LINDA HENSEN – 18. aprill
TIIU SUURKIVI – 19. aprill
VALTER FLOREN – 19. aprill
AIN LINKGREIM – 24. aprill
AIME JÕEÄÄR – 29. aprill
MAIE MEI – 30. aprill

80

Projekteerimisest paigalduseni. Tööd üle Eesti.

EDUARD KARHU – 09. aprill
ELLEN TÕEVERE – 26. aprill

75
PUURKAEVUD,
MAASOOJUSSÜSTEEMID
VEE-, KANALISATSIOONIJA FILTERSÜSTEEMID

Lisainfo: 50 21 279 / 52 69 604 / www.puurkaevumeistrid.ee

GENNADI AINT – 13. aprill
HANS DOMNIN – 14. aprill
MALLE KOMP – 30. aprill

70
VAHUR ROSENBERG – 3. aprill
ENNO OJANG – 7. aprill
PAUL RAJA – 8. aprill
VOITTO PETROV – 20. aprill
ENNO VAINLO – 23. aprill
OLAVI HEINBERK – 28. aprill
MARE TÕNURIST – 29. aprill

Meie seast on lahkunud

Ajalehe vastutav väljaandja on Haljala Vallavalitsus
Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa
Telefon: 327 8227, E-post: leht@haljala.ee

AADU NURMSALU

13.05.1938 – 14.02.2019

AAVO MEIKAR

30.06.1953 - 23.02.2020

ENDEL TOOMSALU

19.02.1925 - 02.03.2020

HELJA HEINBERK

06.07.1950 - 10.03.2020

