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Kuidas läheb Haljala
vallal?
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Head kriisi
ei tohi
raisku lasta ehk
kuu distantsõpet Võsu Koolis
Võus Kooli direktor Liina Altroff
Foto: Avo Seidelberg

Koolides märtsi keskel alanud koduõppeks
polnud päriselt valmis vist keegi. Küll aga
saab ootamatustega kohtudes alati valida,
kas keskenduda ebamugavustele, mis
uute olukordadega kindlasti kaasnevad,
või võimalustele, mis on teadmatuses
kindlasti peidus. Kas ootame, et äkki
läheb lihtsalt üle, või kasutame head
võimalust katsetada ja õppida.

Liina Altroff
VõsuKool

KOHE. Taipasime Võsul
üsna pea, et kahe nädalaga tavapärase rütmi juurde
naasmine ei ole tõenäoline
ja leppisime kokku põhilises: jätkame laste õpetamist
nii palju kui võimalik riikliku
õppekava kohaselt ning ainult õpikutest ja vihikutest
selleks ei piisa.
Kasutusele tuleb võtta
kõik eelmisel aastal HITSA
digikiirendi koolituselt saadud teadmised ning hankida

neid kindlasti käigu pealt
kõvasti juurde.
Kui mitmel veebikoolitusel on Võsu kooli õpetajad
distantsõppe vältel lisaks
osalenud, kui palju teiste
veebis jagatud kogemustest
õppinud ja kui palju ise katsetades teadmisi kogunud,
pole võimalik kokku arvata.
Tean aga, et seda on väga
palju.
AITÄH! Oleme väga tänulikud lapsevanematele, kes

meid kahel esimesel nädalal
põhjaliku tagasisidega toetasid ja kellelt saadud mõtteid
õppetöö korraldamisel hoolega ära kasutasime.
Mõistsime, et e-kiri ja
eKool on eilne päev ning
vaatamata sellele, et Võsu
koolis ei ole praegu tööl haridustehnoloogi, tuleb luua
virtuaaltunde võimaldav
koolikeskkond.
Tänu varasematele koolis
tehtud arendustele oli meil
tehniline võimekus kohe
olemas ning aitäh koostööpartneritele, kes selle keskkonna kiiresti üles ehitada
aitasid.
Aitäh õpetajatele, kes pärast lühikest veebikoolitust
uue keskkonna kasutusele
võtsid ja aitäh vanematele,
kes lastel kodus arvuteid
seadistada aitasid. Olen väga
tänulik, et õpetajad üksteist
toetasid ning digiteemadel
võimekamad kordamööda
teistele tehniliseks toeks

senised head suhted on distantsilt õppides ja töötades
võtmetähtsusega, ent keeruliste suhete puhul tuleb pingutada kahekordselt. Seetõttu olemegi püüdnud suhelda
kõikvõimalikke mõeldavaid
ja igaühele sobivaid kanaleid
kasutades.
Ühisel lainel on meil aidanud püsida ka 1. aprillil
toimunud ülekooliline virtuaalne Playback ja lõimitud
õppimisega projektipäevad,
mil õpetajad loovusel lennata lastes ühe õppeprojekti raames ühiselt mitut ainet
õpetavad. Vaatamata sellele,
et me ühes ruumis ei viibi,
on väga hea aeg koostööks.
Samuti uuenduste ja muudatuste katsetamiseks.
KUIDAS EDASI? Oleme sõnastanud Võsu kooli
ühised distantsõppe põhimõtted, millest eriolukorra
lõppemiseni lähtume.
Mõned meist ootavad
pikisilmi naasmist kooli.

Mõned leiavad, et distantsilt õppimine on põnev ja
nii mõnelgi puhul tõhusam.
Distantsõpe on muutunud
harjumuseks, isegi veidi tavaliseks.
Artikli kirjutamise ajal on
teada, et põhikooli lõpueksameid sel aastal ei korraldata ning õppetööd üritatakse
võimalusel osaliselt taasalustada 15. maist.
III trimestri eest tunnistusele hindeid ei panda,
kasutame väärtusi „arvestatud/mittearvestatud“. Kuidas
täpselt kujunevad aastahinded ja mil moel leiab aset
põhikooli lõpuaktus, pole
veel selge. Küllap elu näitab.
Hoiame oma kooliperet
jätkuvalt kõikide arengutega
kursis.
Ilusat kevadet ja jäägem
terveks!

Ootame lapsi Võsu kooli 1. klassi
ning Vihula, Võsupere ja Võsu
lasteaiarühmadesse

Maailma valitseb koroona
Olgu kodus toidumoona
Vaid üksi poodi minna tohid

Ootame lapevanemate sooviavaldusi 31. maini.
Lisaks palume esitada lapse ja lapsevanema isikut
tõendava dokumendi koopia.

Teistest hoia pikivahet
Meetrit kaks, et oleks lahe
Siis ei saa sust vahelüli
Koroona leviahelas
Surmavalla pahelas
Sestap hoia pikivahet
Et saaks üle sellest pahest
Elu oleks jälle lahe

kehastusid.
DIGI. Minu arvutiekraani paremas alumises nurgas
plingib nüüd sageli mõne
klassi virtuaaltunni algust
märkiv sinine kastike. Tundi
minek nõuab vaid hiireklõpsu ning mõne hetke jooksul
saan nii vaatleja kui ka osalejana viibida mitmes koolitunnis.
Tunde piilumas käies ning
üksteisega pildi ja heli kaudu
suhtlevate õpetajate ja laste
rõõmsaks muutuvaid nägusid nähes tean, et see oli üks
hea otsus.
Ühine ruum ka siis, kui see
on vaid virtuaalne ja vahel
ehk lukuauku meenutav, on
õppimise ja üksteisega kohtumise jaoks praegu äärmiselt oluline. Sama keskkonna kaudu toimuvad meil
ka õpetajate infominutid,
koosolekud ja isegi õppenõukogu.
ÜHEL LAINEL. Tekkinud olukord näitas hästi, et

Avalduse vormi leiate kooli kodulehelt
www.vosu.edu.ee/avalduste-blanketid

Mari-Anne Heljas Võsult

Lisainfo: õppejuht Aet Kruusimägi,
tel 5568 5361, info@vosukool.ee.
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HALJALA VALLA UUDISED MÕNNE REAGA
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Käsmu liiklust piirati ajutiselt

9. aprillist oli Käsmu külas ajutiselt sissesõidu keelumärk
üleval 3 päeva. Foto: Virge Ong

Aprilli alguseks oli Käsmu rahval probleeme rahvaste kogunemistega. Küla oli rahvast täis ja sellega polnud rahul
ei käsmukad ega ka Politsei- ja Piirivalveamet.
„Vaatamata sellele, et Käsmu oli Keskkonna inspektsiooni kontrollida, olid probleemid suured,“ kommenteeris Haljala vallavanem Ivar Lilleberg. „Seetõttu tegime
koostöös külaga infotahvlid, kus palusime inimestel Käsmu mitte tulla. Tegu ei olnud juriidilist jõudu omavate
siltidega. Pigem soovisime inimeste mõistmist.“
Pärast seda, kui saabus teave, et Jõelähtme piiras liiklust, pöördus ka Haljala Vallavalitsus Maanteeameti poole
taotlusega sulgeda sissesõit Käsmu. Vastavasisuline luba
saadi 9. aprillil, samal päeval paigaldati ka keelumärk.
„Märk oli mootorsõidukite keelumärk,“ selgitas Lilleberg. „Küla ei olnud kellelegi otseselt suletud, pigem ei
pääsenud sinna liiklusvahendina.“
Justiitsministeerium ja õiguskantsler pidasid Maanteeameti luba õigusvastaseks, mistõttu märke enam väljas ei
ole. 18. aprillist on RMK palganud Käsmu korda tagama
G4S patrulli.

VALLAVOLIKOGU istung nr 35
veebikeskkonnas Microsoft Teams, 21. aprillil 2020 kell
16:00.
Istungil osales 15 volikogu liiget: Leo Aadel, Anneli Alemaa, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Alvar Jõe, Krista
Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer,
Jaan Meerits, Margus Punane, Anti Puusepp, Greete
Toming, Triin Toming ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osalenud Urmas Osila ja Aide Veinjärv.
Määrusega nr 75
vabastati vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 1.
aprillist kuni 31. maini 2020.
Määrusega nr 76
muudeti Haljala Vallavalitsuse palgajuhendit.
Otsusega nr 142
lõpetati Võsu aleviku Kooli/Kooli 1 detailplaneeringu
menetlus ja tunnistada kehtetuks Vihula Vallavolikogu
10.05.2007 otsus nr 144 „Detailplaneeringu koostamise
algatamine Vihula vallale kuuluvatele kinnistutele Kooli
1/Kooli Võsu alevikus.“ Vallavalitsusele tehti ülesandeks
algatada Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
Otsusega nr 143
tunnistati kehtetuks Haljala Vallavolikogu 17. juuni 2014
otsus nr 59 „Võsu mnt 4 kinnistu võõrandamine“ ja anti
vallavalitsusele luba korraldada hoonestatud kinnistu Võsu
mnt 4, Haljala alevik (registriosa nr 2834731, katastritunnus 19002:003:0015) võõrandamine.
Lisaks otsustati teha vallavalitsusele ülesandeks alustada
Haljala valla põhimääruse muutmise menetlust. Volikogu liikmetel ja komisjonidel tuleb esitada põhimääruse
muutmise ettepanekud vallavalitsusele hiljemalt 12. maiks
2020. Vallavalitus esitab Haljala valla põhimääruse muutmise eelnõu vallavolikogule hiljemalt 1. juuniks 2020.
Vallavanem informeeris volikogu eriolukorrast ja sellega
seonduvatest tegevustest. Lisaks andis ta ülevaate Haljala
koolihoone projekteerimise hetkeseisust, Võsu perearstikeskuse edasistest arengutest, Võsu sadama kohtuvaidlusest ja Käsmu sadama detailplaneeringu kohtuvaidlusest.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla
kantseleis ja elektroonilises dokumendiregistris veebilehel: www.haljala.ee.

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

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

Kuidas
läheb –
Haljala
vald?
Enam kui kuu on inimesed üle terve ilma
pidanud, kes rohkem, kes vähem, silmitsi
seisma uue olukorraga: riigipiirid on suletud,
kooliõpe ja töö toimuvad valdavalt distantsilt,
inimesed hoiavad distantsi, hirm viiruse ja
surma ees. Kuidas läheb sellises olukorras
Haljala vallal?

Katrin Kivi

Toome lugejateni mõttevahetused vallavanema Ivar
Lillebergi ja Haljala vallavolikogu esimehe Vello
Väinsaluga.
Ivar Lilleberg, nüüd, kus
eriolukord on kestnud üle
kuu aja, on Sul ilmselt olnud võimalik vaadata tagasi. Kuidas vallal läheb?
Meie vallas on testitud kolm
positiivset, üks neist on ka
juba tervenenud. Mul on
väga hea meel, et aprilli algusest ei ole see number
suurenenud. Suuremat sorti
sotsiaalset katastroofi meil
pole – sotsiaalosakond saab
oma jõududega hakkama ja
tegeleb jooksvalt oma ülesannetega.
Vallavalitsuse tööst rääkides usun, et ükski teenus
ei ole jäänud inimestele tagamata. Kogu asjaajamine
omavalitsusega on võimalik
teostada digitaalselt. Tänaseks on kaugtöö rutiin paika
loksunud ning kõik toimib.
Aeg on näidanud, et praegu
ei ole asjaajamist vähemaks
jäänud, pigem vastupidi,
taotluste, pöördumiste arv
on suurenenud.
Laiemalt vaadatuna on
selge, et tänane olukord ei
ole tavapärane kriis, sellele
vaatamata oleks võinud kriisiks valmisolek olla parem
mitte ainult Haljala vallas
vaid ka kogu Eestis.
Olukord õpetab meid
kõiki.

Millised on valla finantsilised väljavaated? Kas on
põhjust muretseda? Kas
ja kuidas saaksime valla
tulubaasi suurendada?
I.L: Kindlasti on muretsemiseks põhjust. Kärpeplaani
koostamine käib ja vajadusel
seda ka rakendame. Riik on
küll andnud signaali, et saamata jäänud tulu kaetakse,
aga teated koondamistest ja
töötute arvu kasv viitab tulumaksu vähenemisele aasta
teisel poolel. Ainult aeg näitab, kui suur on kukkumine
meie vallal.
Tulubaasi üle otsustab
ikkagi riik, siin meil palju
sõnaõigust ei ole. Selleks,
et valla tulumaksu laekumine võimalikult vähe langeks, on minu silmis vajalik
meil kõigil tarbijatena oma
suhtumist muuta.
Mulle väga meeldis Sirje
Potisepa artikkel „Kui tahad,
et naabrimees ostaks sinu
kurki, siis ole valmis ostma
vastu tema piima“. Pealkiri
ütleb juba selgelt, mis suunas oma harjumusi muutma
peame.
Kui nii käitume, võivad
olukorrast võita nii meie ettevõtted, riik ja kui lõpuks
ka kohalikud omavalitsused,
sealhulgas ka Haljala vald.
Kui palju on praegusel
ajal vallavanemal vaja
suhelda erinevate ametkondadega? Millise sisuga
need valdavalt on?

I.L: Ma ei ütle, et suhtlus
igapäevane on, aga väga
aktiivne küll. Terviseameti,
Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveametiga oleme kontaktis jooksvalt ja eelkõige
on teemaks erinevad ennetustööd viiruse leviku osas.
Rakendatud meetmed on
alati nende asutustega läbi
räägitud.
Millises valdkonnas on
kriisi ajal ilmnenud kõige
rohkem probleeme, millised?
I.L: Kõige suuremaks probleemiks on tänaseni olnud
isikukaitsevahendite nappus. Tarneraskused on olnud ettevõtjatel ja ka riigil,
kõik on aga abi pakkumas.
Tänaseni ei ole tekkinud
ühest praktikat, kas vahendid laekuvad omavalitsustele vastavalt vajadustele riigilt või peab igaüks ise need
hankima. Keegi kindlaid lubadusi ei anna, mis teeb olukorra äärmiselt ebakindlaks.
Kas on olnud ka selliseid
olukordi, kus said positiivse üllatuse osaliseks,
et oi kui hästi on inimesed
hakkama saanud või olukorrad lahendunud?
I.L: Kindlasti on koolid olnud tublid. Siit ka kiitus
meie kooliperedele!
Eraldi tahan välja tuua aga
Käsmu külavanema. Julgen
öelda, et Eduard on hingega
oma küla eest väljas olnud.
Ei ole mõtet lahata, kas Käsmu küla liikluse piiramine
oli õige või mitte. Küll aga
külavanema seismine küla
eest on olnud eriolukorra
ajal minu jaoks silmapaistev.
Mida Sa vallajuhina ootad
Haljala valla rahvalt? Kolleegidelt? Volikogu liikmetelt?

Haljala vald soetas rannaliiva puhastamiseks spetsiaalse seadme
Foto: Ivar Lilleberg

Võsu rannaliiv saab puhtaks

Ekraanikuva tõmmis volikogu e-istungilt
I.L: Viiruse taandumine on
täna eelkõige rahva enda
käes. Peame kinni kehtestatud reeglitest, võtame olukorda tõsiselt ja ennetame
uusi probleeme. Valvsust ei
saa täna kaotada, vastasel
juhul oleme eriolukorra alguses tagasi.
Volikogu liikmed on tänaseks tõestanud, et on valmis
oma istungeid pidama ka
paindlikult digitaalses vormis. Ma ei pea aga õigeks
eriolukorda poliitiliselt ära
kasutada, veel enam laimu
levitades. Ma ei usu, et seda
rahvas praegusel hetkel vajab.
Tõepoolest, Haljala valla
esimene veebi vahendusel peetud volikogu istung
on selja taga. Uurimegi
vallavolikogu esimehelt
Vello Väinsalult sellekohast tagasiside. Vello, kuidas läks esimene e-istung
korda?
Vello Väinsalu: Läks hästi.
Kõik osalejad olid tublisti
ette valmistunud, omades
e-koosolekuks vajalikku
nutikust ja nutivara. Volikogu istung toimus MS Teams
keskkonnas, mis on üks
enimkasutatud platvorme.
Osavõtt oli hea, 17-st volikogu liikmest osales 15.
Millised olid tähtsamad
otsused, mida eile tegite?
V.V: Üks olulisemaid otsuseid oli lastevanemate vabastamine 31. maini lasteaia
kohatasudest. Analoogse
otsuse on eriolukorra ajaks
teinud enamik maakonna
kohalikke omavalitsusi. Ülejäänud otsused olid pigem
ajakriitiliselt kaasa tulnud
teemad, mis vajasid volikogu poolt nn “rohelist tuld”,
et vallavalitsus saaks nende
asjadega edasi tegeleda.

Milliseks kujuneb eelolev
kuu volikogu liikmete ja
oks?
V.V: Eelseisev kuu saab olema väga töine. Kui eelmises
volikogu istungite vahelises
tsüklis toimus vaid volikogu
ühe komisjoni koosolek ja
eelmine volikogu istung jäi
eriolukorra väljakuulutamise
tõttu sootuks ära, siis nüüd
on need toimumas pea kõigil
komisjonidel - loomulikult
e-keskkonnas. Peamisteks
teemadeks on valla põhimäärusega seonduvad muudatused ja võimalikust eelseisvast kulude kärpimisest
ning sellega kaasnevast võimalikust negatiivsest lisaeelarvest tulenevad arutelud.
Need on nii emotsionaalselt
keerulised arutelud kui ka
ülesanded, mis on mitmete
tundmatutega. Loodetavasti
annab ka lähiaeg vastuseid ja
arusaamu trendidest, kuhu
oleme kogu ühiskonnaga liikumas. Kahjuks ei ole keegi
meist selgeltnägija.
On üsna selge, et järgnevatel kuudel vähenevad
tulumaksulaekumised,
mis on omavalitsuste üks
peamisi sissetulekuallikaid. Kas sellises olukorras oleks mingi võimalus
tulubaasi hoopis suurendada? Mida oleme teinud
selleks, et inimesi tuleks
juurde?
V.V: Siin tuleks vaadata
probleemile hoopis teise
nurga alt. Mis on põhjus ja
mis on tagajärg? Esmalt astume ikkagi samme selles
suunas, et oma elanike jaoks
oleks kõik vajalikud teenused omavalitsuse poolt tagatud ja need oleksid hea
kvaliteediga. Kui see on
kõik hästi korraldatud, siis
tulevad/jäävad ka uued elanikud ja maksumaksjad. Kui

alustame kampaaniat lihtsalt
elanike juurde saamiseks,
siis oleme lähenenud küsimusele täiesti valest otsast,
tehes mõtetuid kulutusi ja
väärtustades valesid asju.
Siinkohal olekski sobilik
küsida, et millises valdkonnas on nn kriisi ajal
ilmnenud kõige rohkem
probleeme, millised?
V.V: Muidugi on ilmnenud
taas vana teadmine, et maapiirkonnas, kus me inimesed valdavalt elavad, ei ole
kõiki neid kodulähedasi
teenuseid ja tehnilisi lahendusi, mida saavad kasutada
linnainimesed. Siinjuures
torkab eriti teravalt silma
see, et kui ebaühtlane on
ligipääs kiirele internetile
paljudes maapiirkondades.
Eriti on see ilmnenud kaugtöö ja koduõppe korraldamisel.
Kui linnades soovitakse
rohkem kasutada e-kaubandust, siis võiks ka maapiirkonnas olla pakiautomaadid kõigis suuremates
külades. Siin on ilmselgelt
tegemist turutõrkega ja asjakohane on siinjuures riigi
või kohaliku omavalitsuse
tugi ettevõtjatele, kes sellega tegelevad. Väiketranspordilahendused - niigi ei
ole maapiirkondades korralikku ühistransporti ja trendid näitavad pigem seda, et
veelgi rohkem muutuvad
inimeste liikumisharjumused, mis ei toeta vanade
klassikaliste bussiliinide
rajamist või töös-hoidmist.
P i ge m t u l e b s i i n j u u re s
mõelda toetusmeetmetele,
kuidas toetada väikevedajaid ja neid e-platvorme,
mis vahendavad neid veoteenuseid. Tulevikus saab
üha rohkem olema tellimussõite kui igapäevaselt kulge-

Tänavu veebruaris otsustas
Haljala Vallavalitsus soetada Võsu ranna puhastamiseks liiva sõelumise masin.
20. aprillil jõudiski masin
valda.
Haljal vallavanem Ivar Lillebergi sõnul puhastati randa valdavalt käsitsi.
„Paraku kostus ikkagi tihti nurinat, et rand on must
ja räpane,“ kommenteeris
Lilleberg. „5Miinust peab
Võsut Ibizaks, seega peame
ka Ibizale vääriliselt oma
randa korras hoidma. Loodame, et saabunud masina-

ga saame kõik meie ilusad
rannad puhtaks teha.“
Kui palju kõne all olev masin tööd hooaja jooksul
tegema hakkab ei osanud
vallavanem öelda. Samuti
pole veel teada, kas sellega
ka teenust teistele avalikele
randadele võiks pakkuda.
„Eks seda kõike näitab aeg,“
ütles Lilleberg. „Kõigepealt
tuleb meil kindlaks teha,
kui kaua meie oma randade sõelumine aega võtab.
Kui masinal aega jääb, et
naabreid aidata, siis kindlasti oleme valmis.“

Seadet saab kasutada haagituna traktori järgi. Masin
sõelub liiva 15 cm sügavuselt.
Masin telliti Ameerika
Ühendriikidest ja selle maksumuseks kujunes
koos maksude ja transpordiga 32 000 eurot, seadme
enda hind oli 24391 eurot.
Samasuguse soetas ka naabervald Viru-Nigula. Transport organiseeriti koostöös
kahe vallaga.
Katrin Kivi

Koolilastele jätkatakse toidupakkide jagamist

vaid bussiliine.
Selge on see, et kriisiolukorras paratamatult hakkavad enam silma kitsaskohad, kuid kas oled
märganud, on meil vallas
ka valdkondi ja inimesi,
kes on üllatavalt hästi toime tulnud?
V.V: Kõik need inimesed,
kelledest on sõltunud elanike jaoks teenuste pakkumine: sotsiaaltöötajad, kooliõpetajad, vallaametnikud.
Olen siinjuures eriti positiivselt üllatunud koduõppe kiire käivitumise üle. Ja
seda mitte ainult meie vallas.
See on üks suuremaid väljakutseid, millega nii meie
valla koolid koolid üle Eesti
on väga hästi toime tulnud.
Olukord on olnud kindlasti
väga raske kõigi asjaosaliste
jaoks, kuid väga hea praktiline alus on loodud. Siit on
võimalik edasi liikuda ja asju
sujuvamaks lihvida.
Mida on viimane kuu Sulle õpetanud, kas on midagi, mida kaasa võtta kriisivälisesse aega?
V.V: Kindlasti on viimane aeg õpetanud, et asju
saab ajada ka sellisel moel
nagu seda nüüd oleme teinud: e-koosolekud, rohkem
kaugtööd jne. Kindlasti on
see õppetund tulevikuks.
Samuti tasub tulevikus
tõsiselt kaaluda, kas alati
on ikka mõttekas võtta ette
pool tundi autosõitu, et siis
pool tundi koosolekut pidada. Vahetu kontakt on
muidugi väga oluline, kuid
võiksime palju rohkem ja
julgemalt kasutada e-keskkondi ja kaugtöö vorme.
Hoiaksime kokku nii aega
kui ka raha ning jõuaksime
palju enamat korda saata.

Haljala Valla Sõnumid ilmumise nädalaks on Haljala
Vallavalitsus lastele koolitoidupakke välja jaganud kahel
korral: esimesel said pakid
vähekindlustatud pered, teisel korral said kõik soovijad.
Haljala valla haridusjuhi
Kristi Tomingase sõnul on
vallavalitsus otsustanud toidupakkide jagamise korraldada koolide kaudu ehk Võsu
Kooli õpilaste toidupakid
korraldab Võsu Kool ja Haljala Kooli õpilaste toidupaki
Haljala Kool.
„Toidupakkide jagamise
eesmärk on esmajärjekorras
aidata perekondasid, kes ühel
või teisel moel eriolukorrast puudutatud on saanud,“
kommenteeris Tomingas.
„On see siis töökoha kaotus, töötasu vähenemine või
lihtsalt majandusraskustega
silmitsi seismine.“
„3. aprilli toidupakkide
saajate nimekirja aluseks oli
sisend valla sotsiaalosakonnast ja koolidelt saadud info
perede osas,“ jätkas haridusjuht. „Toidupakkide komplekteerimisel arvestasime
kõigi peres elavate lastega,
olenemata sellest, kas nad on
lasteaialapsed või põhikooli
õpilased. Kokku sai paki 25
pere ehk 70 last.“
24. aprilliks jagati välja
uue koolinädala toit. „Haljala Koolis oli soovijaid sel
korral 81, Võsu Koolis 53,
Võsu Kooli lasteaiarühmades
(Võsu, Vihula, Võsupere) 20

Haljala vallas saavad koolilõuna ka lasteaia lapsed

ja Haljala Lasteaias Pesapuu
18 last.
Tomingas kinnitas, et jätkuvalt arvestatakse toidupakkide andmisel kõigi peres
elavate põhikoolis ja lasteaias
käivate lastega. Lasteaialaste osas saavad pakid pered,
kelle lapsed eriolukorrast
tingituna lasteaia teenust ei
kasuta.
Alternatiivina toidupakkidele kaaluti põhjalikult ka
sooja koolilõuna pakkumise võimalust, ent piirkonna
erisuse tõttu loobuti lõpuks
sellest plaanist. „Haljala vald
on hajaasustusega piirkond ja
sooja toidu kättetoimetamine liiga aja- ja ressursimahukaks,“ ütles Tomingas.
Toidupakkide rahastamine tuleb osaliselt riigi taskust,
teise osa katab vald. „Riiklikult on koolilõunaks ette
nähtud lapse kohta 1 euro
päevas,“ selgitas Tomingas.

„Koolide toitlustamise puhul hangitakse toiduained
suurtes kogustes ja tehakse
soe toit, see võimaldab pakkuda sellise raha eest süüa.
Toidupakke aga paraku pole
sellise raha eest võimlik teha,
nii otsustasime panna ka valla
poolt panuse.“
„Lasteaialaste toidupakid
on aga 100 protsent valla
eelarvest,“ jätkas Tomingas.
„Oleme arvestanud ühe paki
maksumuseks 10 eurot. Soovime, et meie lapsed oleksid
hoitud, kõht täis ja peredel
mingiski osas kergem”.
Tomingas rääkis, et valla
haridusasutuste juhtidega
arutatakse juba ka kolmanda ringi korraldamist. Mai
esimesel nädalal jagatavad
pakid on mõeldud kaheks
nädalaks.

Katrin Kivi

Väljaandja: Haljala Vallavalitsus
Haljala Valla Sõnumid on mõeldud jõudma iga Haljala valla elaniku ja asutuse
postkasti.
Teie kaastööd on oodatud igaks 15. kuupäevaks
aadressile leht@haljala.ee
Mere tn 6, Võsu alevik
45501 Lääne-Virumaa
Telefon: 327 8227
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Tasub teada

Miks nii ?
Olen plaaninud ja lubanud
seda kirjatükki juba mõnda
aega. Kehtestatud eriolukord pole ilmselt parim aeg
kriitilisema ülevaate jaoks,
kuid seda reljeefsemalt on
tulnud ilmsiks koalitsiooni
(Reformierakond, Maheda ja
Plaan A) saamatus valla elu
korraldamisel.
Valimistest on möödunud
pea kaks ja pool aastat ning
seda nüüd Haljala ja Vihula
ühisvallana. Kaugele oleme
jõudnud ja kas on põhjust
rahuloluks nagu seda saime
lugeda aastavahetusel volikogu komisjonide esimeeste
kokkuvõtetest?
Kahjuks tuleb sissejuhatuseks nentida, et suur unistus, mis oli kindlalt olemas
ühinemislepingut sõlmides,
teha ühisvallast parim omavalitsus, on kadumas.
Millega siis on tegeletud ja
mida saavutatud?
Kõikide erakondade ja valimisliitude ( v.a. Plaan A ja
Vello Väinsalu, sest nemad
kahtlesid uue koolimaja ehitamise võimalikkuses juba
enne valimisi ) lubadustes
oli Haljala kooli ehitus.
Milline on seis täna? Just,
nagu ka enne valimisi, koolimaja ei ole. Olnuks otsustajate ehitamise soov siiras ei
peaks me täna enam Haljala
uue koolihoone ehitamisest
rääkima.Tänaseks on kulutatud sadu tuhandeid eurosid.
Loobuti ehitamast aastaid
koostatud projekti põhjal
(volikogu esimehe hinnangul oli tegemist käkerdisega)
ning alustati uuesti. Moodustati kooli ehitamise komisjon
ning viimasel eelarve ja majanduskomisjoni koosolekul
teatas vallavanem, et on veel
eraldi projekteerimiskomisjon või mis iganes moodustis, millisest sai nüüd teada
ka ehituskomisjoni liige ja
ühtlasi eelarve ja majanduskomisjoni esimees Rainer
Lille ning teised koosolekust
osavõtjad. Segadused koolimaja rajamisega jätkuvad.
Kas koolimaja selle volikogu esimehe juhtimisel tuleb
või ei, pole raske ennustada.
Aga kui eksin ja koolimaja
tuleb, siis uue ehitamisega
ei tohiks elukvaliteet vallas
väheneda ja lisaks haridu-

se andmisele peaks säilima
Haljalas lasketiir, täienema
muud sportimisvõimalused
ja ka võimlas peaks kohti
olema mitte ainult Haljalast
pärit pealtvaatajatele. Peame ehitama väärika koolimaja, milline oleks üheks
valla sümboliks ning ainukeseks ehituse kriteeriumiks
ei tohiks olla raha.
Sama saamatu tegevus on
kaasnenud Võsu perearsti ja raamatukogu ruumide
ehitusega, milline on samuti
kavandatud valdade ühinemislepingus. Olemas on
detailplaneering ja vajalike
kookõlastustega projekt,
milline on tehtud perearsti
ja apteegipidaja soovitusi arvestades. Apteek ei uskunud
uute ruumide valmimisse ja
lahkus. Millal lahkub perearst on aja küsimus. Loodan,
et peab järgmiste valimisteni
vastu. Näeme ju selgelt, kui
väga oleks tänases olukorras vaja perearstile kaasaegseid ruume. Võsu kandikogu
pooldab uue hoone ehitust.
Eelarve ja majanduskomisjonis volikogu esimees
väitis , et vähendatud kujul
ehitamine võtab aega – uus
projekt, kooskõlastused jne.
Lahendus on lihtsam – ei
ole vaja vähendatud kujul
hoonet - ehitame projekteeritud 400 m2 suuruses
hoones välja esialgu vaid
esimese korruse ruumid ja
maksumus väheneb oluliselt. Uus hoone oleks hiljemalt aastavahetuseks valmis.
Usun, et apteek tuleb uutesse ruumidesse tagasi.
Positiivne on olnud soov
kaasata kogukondi. Paraku
on ka see algatus saanud tagasilööke. Moodustatud on
kandikogud ja see on ülimalt
positiivne, kui vaid nende
kogude arvamustega arvestataks. Võsu kandikogu on
kogenud vastupidist. Karepa kandikogu esimehe sõnul
nemad ka.
Eelmise aasta kevadel
saime mitmel korral maakonnalehest lugeda volikogu esimehe ja vallavanema
lubadusi rannaala arendamisest ja parkla ehitamist.
Takistuseks tööde alustamiseks olevat vaid Võidupäeva
tähistamine. Milline on seis

täna?
Vastan:Seis on endine. Võdupüha on tähistatud.
Lubati Haljalas Tallinna
tänava tegemist. Milline on
seis täna?
Vastan: Seis on endine.
Lubatakse ka täna.
Lubati Võsule sildade vahelist kergteed. Milline on
seis täna?
Vastan: Seis on endine.
Kergteed ei ole.
Valla töötajad lubati koondada ühte hoonesse. Milline
on seis täna?
Vastan: Seis on endine ja
kulud suuremad kui kahel
vallal enne ühinemist kokku.
Otsustati teha Võsu kooli
juurdeehituse arhitektuuri
võistlus. Võidutöö näeb ette
2000 m2 laiendust ja projekteerimist 170 000.- euro
eest. Võrdluseks: Haljala
kooli suurus esimese projekti põhjal oli 2080 m2.
Milline on seis täna?
Vastan: Eelmine algatatud detailplaneering on lõpetamata. Uus pidi lähtuma
võidutööst. Sellisel kujul
uus planeering on sobimatu. Muidugi oleks võidutöö
realiseerimine kena, kuid
selliseid vahendeid nii suure
juurdeehituse jaoks reaalselt
lähima aastakümne jooksul
puuduvad ja seega peaksime projekteerimiseks planeeritud summat kasutama
mõistlikumalt. Paraku valla
poolt koostatud konkursi
tingimused meil seda teha
ilmselt ei luba. See ei tähenda, et Võsule poleks vaja uut
lasteaeda. On, ja võimalikult
kiiresti. Kui ehitada samasugune kui on Võsuperes
(lisada võiks viilkatuse),
oleks vabanevale projekteerimissummale vaja lisada
õige vähe. Kümned tuhanded eurod on kulunud Võsu
koolimaja juurdeehituse
ning Mere tänava arhidektuurikonkursitele väikese
grupi ambitsioonide rahuldamiseks volikogu esimehe
eestvedamisel.
On põhjust nentida, et
suures osas on valla juhtimisel tegeletud asendustegevusega, mille kontuurne
näide on volikogu esimehe
poolt nõutud SA Võsu Kuurort taaskäivitamine. Täna-

seks on otsustatud sihtasutuse tegevus taas peatada
ja sellist otsust on põhjus
tervitada.
Volikogu liikmetele saabus kiri Ivo Veiert`ilt Haljala Uus põik trasside ja tee
ehitamise kohta. Aastaid on
jagatud tühiseid lubadusi.
Kuna tegemist ei ole eriti
suuremahulise tööga oleks
lihtne lahendus vallavanemal/volikogu esimehel delegeerida see ülesanne Haljala Soojusele. Paraku on
aeg näidanud, et nii Haljala
Soojuse nõukogu esimees,
kui ka juhatuse liige otsustavad ise, mida ja millal ja kas
üldse teha. Mõned näited:
nõukogu esimees palus edasi
lükata eelarve ja majanduskomisjoni koosoleku, kuna
nimetatud päev ei olnud
talle sobilik ning nimetas ise
sobiva aja. Keda koosolekule ei tulnud, oli nõukogu
esimees...... Juhatuse liige ei
saanud tulla Võsu kandikogu
koosolekule, kuhu oli kogunenud pea paarsada inimest.
Põhjus:haige. Järgmisel päeval oli ta taas tööl. Imeline
tervenemine. Suudaksime
meie tänases ollukorras nii.
Täitmata lubaduste nimekiri pole siinkohal lõplik.
Loodan, et lugeja täiendab
seda ise.
Aga täna (12.04.2020) on
eriolukord. On olnud seda
juba kuu aega. Loodame, et
lisandub veel vaid üks.
Mis tehtud ja mida peaks
veel seoses eriolukorraga
silmas pidama.
Üllatav oli volikogu esimehe ja komisjoni esimeeste
passiivsus peale eriolukorra kehtestamist. Alles peale
eelarve ja majanduskomisjoni aseesimehe Leo Aadli ettepanekut (01 aprill), kutsuda
kokku komisjoni koosolek,
asuti tegutsema. Mõistmatu
on, et kujunenud olukorras
pole leidnud sotsiaalkomisjoni esimees Margus Punane
põhjust kutsuda kokku komisjoni koosolekut.
Läks üle kahe nädala,
enne kui jõuti koolilastele toidu jagamiseni. Paraku
pakkidena, kuigi vallavanem
kinnitas mõni aeg enne, et
tuleb soe toit. Milline ametnik selle otsuse muutis, jäägu
lugeja arvata. Kas need paar
nädalat kulusid hanke tegemiseks? Arvan, et pakide jagamise protsess oli läbimõtlemata ja korraldatud nii,
et taas ametnik/ametnikud
said otsustada, kelle jagada
või mitte. Õigele lähenemi-
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sele, jagada pakid kõigile,
jõuti palju hiljem ning taas
tehakse seda avalduste alusel, mida ma ei pea õigeks.
Avalduse võiksid esitada
need, kes ei soovi koolitoitu.
Teise nädala lõpuks said
ka eriolukorra teavitused
kergliiklustee tahvlitele ja
seda kahes keeles.
Mõned ettepanekud :
Kui Võsu lasteaia töötajate
palku tõsteti, siis tuleb seda
teha ka Haljala lasteaednike
puhul (vallavalitsuse otsus:
peatada eriolukorras Haljala lasteaednike palgatõus).
Oleme ühisvald ning on
arusaamatu, miks selliseid
tegevusi menetletakse ikka
veel piirkonniti.
Samuti tuleb vee ja kanalisatsiooni hinnad kohe üle
valla võrdsustada. Kui selleks on vaja lisavahendeid,
siis on vaja need leida. Pigem on siin vaja ühist tahet.
Ühe Haljala Soojuse nõukogu liikme argument, et vee
hinda ei saa ühtlustada kuna
Võsul ja Käsmus varastatakse vett, ei päde. Kui tahame
olla edukas ühisvald, siis
peame koos jagama rõõmud
ja mured.
Samuti pole õige, et vallavalitsus võttis enadale õiguse peatada valla mtü-de
väljamaksed eriolukorra ajal.
Valla mtü-del on õigustatud
ootus volikogu komisjonide
poolt määratud toetustele.
Oleme ju kinnitanud kodanikualgatuse toetamist
ja nüüd asume nende toetamist raskel ajal esimeses
järjekorras piirama.
Ametnike töötasud tuleb
üle vaadata, raske on uskuda väidet, et kõik ametnikud panustavad kodus samas suurusjärgus, kui enne
eriolukorda. Eraettevõtlus,
kelle maksudest sõltub valla
eelarve, on töötasid juba vähendanud.
Tervitatav on vallavalitsuse soov loobuda kaheks
kuuks lasteaia kohatasust.
Ja veel keeldudest. Valimisliit Vaba Vallakodanik on
lähtunid printsiibist: mitte
keelata, vaid luua võimalusi.
Seda ka nüüd eriolukorras.
Mõistan kui suur tähtsus on
2+2 printsiibil.
Isiklikult olen seda meelt,
et igasuguse tarastamise puhul jäävad pahelised ikka
tarasse ning ausad ja vabad
liiguvad väljaspool.
Saan aru nendest argumentidest, miks tahetakse
asumitesse sisenemine keelata, aga kas me ei võta selle-

ga ka iseendalt õiguse sellest
asumist väljuda. Selgitame ja
usaldame.
2011 aasta oktoobris esitas Vihula valla vallavanem
Rene Treial volikogule,
mida juhtis Vello Väinsalu,
ametist vabastamise avalduse. Oli arusaadav, et sellise
volikogu esimehe juhtimisel
ei ole võimalik vallavalitsusel panustada valla arengusse. Seda tõestasid ka kaks
järgnevat vaikelulist aastat
Vihula vallas.
Ajalugu on kordunud –
vaikelu saabunud. On vaid
isiklikud ambitsioonid.
Leian, et ka tänasel vallavanemal/vallavalitsusel
oleks koht kaalutud otsusele.
Miks nii on läinud?
Vastan: Kui peale valimisi
otsustas tänane koalitsioon
teise tulemuse teinud valimisliidu Vaba Vallakodanik
valitsemisest kõrvale jätta,
(kui liiga tegusa?) ei jätkunud
valimisliidul Maheda julgust
võtta poliitiline vastutus ja
asuda juhtima volikogu. See
koht loovutati marginaalse
tulemuse saanud, võrreldes
kolme esimesega, valimisliit Plaan A-le. Tulemus on
käes.
Pole hullu! Ajad ei ole kerged kellelegi ja ainult koos
suudame oludele vastu seista. Ehk ongi nii, et valimised
võitnud Reformierakonna
mahe plaan A, mitte midagi
märkimisväärset ühisvalla
arenguks teha on osavalt
korraldatud eriolukorraga
toime tulekuks.
On võimalik ka teisiti –
eesmärgiga rajada koos parim omavalitsus meile kõigile.

Urmas Osila
Valimisliit
Vaba Vallakodanik
Artikkel on avaldatud
täismahus muutmata kujul
(toim.)

oleksime eeldanud paremat
informeeritust ja asjadest
arusaamist. Segamini on
aetud vallavalitsuse ja volikogu pädevused, põhjused
ja tagajärjed. On see teadlik
või tõesti teadmatusest, jääb
autori südametunnistusele.
Kahjuks on Urmas Osila ise
puudunud väga paljudelt
koosolekutelt, kus tema
poolt kirjeldatud teemasid
on käsitletud.

Milliseks kujuneb sündmuste suvi?
Haljala valla
rannaalad on suviti
alati rahva- ja
sündmusterohked,
kuid milliseks võib
kujuned eelolev suvi?
Katrin Kivi
Aastaid on valla korraldada
olnud Võsu Muusikapäevad,
mis seoses Georg Otsa 100
sünnipäevaga oleks olnud
üks osa kolmiksündmusest:
Võsu Muusikapäevad, Võsu
Jazz ja Georg Otsa traditsiooniline kontsert.

VÕSU MUUSIKAPÄEVAD
JÄÄVAD ÄRA

Seoses ülemaailmse eriolukorraga otsustas Haljala Vallavalitsus ära jätta suursündmuse vallapoolse osa ehk
Võsu Muusikapäevad.
Võsu Muusikapäevad pidid toimuma 8.-10. juulil,
Võsu Jazz 11. juulil ja Georg
Otsa kontsert 12. juulil.
Tegemist oleks olnud Võsu
suve suursündmusega, kuhu
oli plaanitud hulganisti kontserte, näitus ja Georg Otsa
bareljeef i avamine Võsu
Rannaklubi seinal.
„Otsustasime selle projekti koos bareljeefi tegemisega edasi lükata järgmisesse
aastasse,“ kommenteeris
Haljala vallavanem Ivar Lilleberg. „Kui sellel suvel üldse mingeid üritusi lubatakse
korraldada, siis jätame selle
õiguse elukutselistele kontserdikorraldajatele.“
Millised mõtted on
suursündmuse teistel osapooltel? „Kõik sõltub sellest,
millal lõpuks selgub, kas üritusi lubatakse korraldada,“
kommenteeris aastaid Võsu
Jazzi korraldanud Enar Essenson. „Praegu ei julge midagi välja hõigata.“
Georg Otsa kontserdi korraldaja Toomas Lepp aga on
juba tänaseks kõik ettevalmistused teinud. „Arvan, et
praegu võib kontserdi välja
kuulutada küll,“ ütles ta. „Kui
kuu aja pärast on eriolukord
lõppenud ning avalikud ürituse lubatud, siis on kõik
korras ja jõuame teha.“
„Kui selleks ajaks on selgunud, et avalikke üritusi
suvel ei toimu, siis jõuame
ka kenasti tühistada,“ leidis

Lepp. „Võimalik on ka, et
vabaõhukontserte lubatakse teha, siis teeme meie ka
vabas õhus.“
Toomas Lepal on 12. juuliks ettevalmistatud kontsert nimega Sajandi kontsert Võsul – Georg Ots 100.
Kui kõik läheb korraldajale
soodsalt, siis tuleb lavale
Georg Ots ja temaga koos
Estonia ooperitähed Helen
Lokuta ja Aare Saal ning
estraadi superstaarid Kalle
Sepp ja Uku Suviste.
Toomas Lepal on praegu
käsil ka filmitegu, millega ta
loodab jõuda valmis suurkontserdi ajaks. Film mõistagi räägib Georg Otsast
Võsul.

SAUNAFESTIVAL

Võsu Südasuve Challenge ja
Saunafestival on Eesti Ööjooksude meeskonna kaks
viiest ettevalmistatud sündmusest, millest esimene nimetatu toimus ka möödunud
aastal. Ka Saunafestival pole
päris uus üritus, esimest korda leidis see sündmus aset
Rakvere kesklinnas, tänavu
aga soovivad korraldajad
tuua sündmuse Võsule.
Mainitud sündmuste peakorraldaja Marko Torm ütles, et mõistagi on inimeste
tervis neile kõige olulisem,
kuid usuvad, et kui piirangud taanduvad, siis soovivad
inimesed taas üritusi külastada ja oma võistlusvormi
proovile panna.
„Seega jätkame ettevalmistuste tegemisega,“ märkis
Torm. „Teeme kulutusi, sõlmime kokkuleppeid, taotleme lubasid, tasume jätkuvalt
ühingu toimimiseks vajalik-

ke rendi- ja liisinguleppeid,
teostame investeeringuid,
arendame veebiteenuseid
jpm. Seda kõike lootuses, et
suudame üheskoos raskest
ajast läbi tulla.“
„Sotsiaalse ettevõtluse
eestvedajatena ei ole meil
võimalik end taas käivitama
hakata kui piirangud kaovad ja olukord võimaldab
taas inimestele elamuslikke
sündmusi pakkuda,“ selgitas Torm. „See on pikk ja
järjepidev töö, mis tarnete
ja soetuste mõistes seotud
ka tellimustega, mis vajavad
sõlmimist enam kui pool
aastat enne sündmust.“
„Majanduslikus mõttes on
see aastat sündmuse korraldajale õudusunenägu,“ jätkas Torm. „Oleme ainuüksi
märtsikuuga kaotanud enam
kui 35 protsenti oma lojaalsetest toetajatest ja see on
täiesti mõistetav. Näeme, et
mai lõpuks on see suurusjärk 60 protsenti.“
Marko Tormi sõnul jääb
üle vaid loota, et kohalikud
omavalitsused, kus rahvarohkeid sündmusi korraldatakse, panevad täiendavalt
õla alla. „Arvestades, mida
me turundusega piirkonna
jaoks teeme, on väljastatud
toetused omavalitsuse jaoks
väga odav lahendus teenindussektorisse teenistuse
toomiseks. Rääkimata korralduskoha üle-eestilisest
kajastusest.“

AGA TEISED?

Viru Folgi ja Käsmu Kaunid
Kontserdid peakorraldaja
Peep Veedla oma meeskonnaga on hetkel äraootavas olukorras. „Seni me

midagi muutnud pole, kuigi
on üsna tõenäoline, et vähemalt kauneid kontserte juunis ilmselt teha ei õnnestu,“
ütles Peep Veedla.
Ootusärevust tuntakse
Veedla sõnul seetõttu, et
hetkel pole veel arusaama,
millal saabub selgus, kas
kontserdid on mõtet lükata edasi näiteks augusti või
kohe järgmisse aastasse.
„Umbropsu rapsima ei tahaks hakata,“ arvas Veedla.
„Seega meie sõnum on see,
et ära ei jäta midagi, vaid
lükkame edasi. Kuhu täpselt, see on küsimus millele
loodame vastuse saada maikuus.“
Rannafestivali peakorraldaja Romeo Savinski ütles,
et suurürituse ettevalmistused on kõik tehtud. „Loodame, et olukord Eestis ja
kogu maailmas stabiliseerub ja saame ka sel aastal
inimestele festivalielamusi
pakkuda.

AVALIKE ÜRITUSTE LOAD

Hetkel Haljala Vallavalitsus
avalike ürituste lubasid ei
menetle. Täpsemad juhised
selguvad eriolukorra lõppedes.
Oluline on ka märkida, et
eriolukorra lõppedes tuleb
hakata avalike ürituste lubade jaoks võtta kooskõlastus
ka Terviseametist.
„Kahjuks ei ole hetkel
täpsemat infot selle kohta,
kui kaua eriolukord pikeneb
ning millised nõuded selle
lõppedes avalike ürituste
korraldamisele kehtestatakse,“ kommenteeris Terviseameti Ida regionaalosakonna
vaneminspektor Kata Pedamäe.
„Juhul, kui eriolukord lõppeb ning hakatakse tegema
mööndusi, ei ole meelelahutusüritustele kehtestatud
piirangute kaotamine esmane prioriteet,“ jätkas ta.
„Kõigepealt kaalutakse osalist tervishoiuteenuste toimimise ja teiste ettevõtete
töö taastamist.“
Samuti on peatatud toetuslepingute sõlmimine nende MTÜ-dega, kelle toetused on taotletud sündmuste
korraldamiseks. Uusi taotlusi Haljala Vallavalitsus hetkel
vastu ei võta.

MTÜde toetuste kasutamise lepingute sõlmimised peatati

Vastulause
Kahju, et artikli autor lükkas tagasi lehe toimetaja
pakutud abi. Artikkel oleks
võinud saada palju selgem ja
arusaadavam. Nüüd on see
nagu "puder ja kapsad”, milles on segamini külajutud ja
valed ning kangesti tundub,
et alanud on valimiseelne
poliitkampaania või pole
mõni veel eelmisestki jõudnud väljuda.
Vallavolikogu liikmelt
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Kohatu oleks hakata siinjuures ükshaaval kõige kirjutatu kohta seisukohti jagama, sellest tuleks veel kaks
korda pikem lugu või nagu
kujundlikult on juba klassikudki nentinud, et enne läheb issanda päike looja, kui
kõik kirjapandu saaks vastatud, selgitatud, ümberlükatud või avalikult vabandatud.
Huvitatutel tasuks siiski
järelevaadata volikogu vii-

mase istungi salvestust valla
kodulehel, mille lõpuosas
muude küsimuste all ka
mitmeid artiklis puudutatud
teemasid sai käsitletud.
Vello Väinsalu
Haljala vallavolikogu
esimees

Haljala Vallavalitsuse 19.
märtsi 2020 istungil vastu
võetud otsusega on kuni
täiendavate juhisteni mittetulundusühendustega toetuste kasutamise lepingute
sõlmimine peatatud.
Haljala vald toetab mittetulunduslikku tegevust,
et arendada kogukondade
omaalgatuslikku tegevust
ja soodustada valla elanike
koostööd, toetada kultuuri-,
spordi-, keskkonnakaitse,
terviseedendamise, noorsootöö, ühistegevuse ja vaba
aja võimalusi.

Selle aasta eelarve jaoks
on MTÜdelt laekunud 12
ühekordse toetuse taotlust
summas 37 182 eurot. Hindamiskomisjoni ettepanekul
otsustas Haljala Vallavalitsus
eraldada 30 932 eurot. Tänaseks on aga ka juba üks
taotleja teatanud soovist
loobuda, sest jätab suvise
ürituse ära.
Projektitoetusi saabus
kokku 10 summas 26 278,63
eurot, eraldada otsustati 21
278,63 eurot.
Tegevustoetusi taotlusi
esitati 17 summas 62 262,90,

eraldati 20 568,90 eurot.
Kui möödunud aastal
maksti toetusi välja valla eelarvest 96 126 euro eest, siis
tänavu eelarves on MTÜde
toetuste jaoks ettenähtud
98 400 euro. Sellest 40 000
eurot on planeeritud investeeringutoetusteks. Haljala
valla finantsjuht Sirje Laigu
märgib, et tingituna eriolukorrast ei pruugi sellises
ulatuses väljamakseid siiski
tulla. „See, kas peame edasi
liikuma kärbitud eelarvega,
selgub aja jooksul.“
Toetuste andmist regu-

leeriva korra kohaselt esitatakse rahataotlus järgmiseks
eelarveaastaks esitatakse
hiljemalt jooksva aasta 15.
septembriks, erandkorras
ja vahendite olemasolul on
võimalik taotlusi esitada
ka jooksvalt. Eriolukorrast
tingituna on vallavalitsus otsustanud, et hetkel jooksvalt
laekuvaid taotlusi hindamisele ei saadeta.
Katrin Kivi

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
Haljala Vallavalitsuse 25.03.2020 istungi kokkuvõte
1.Määrati sotsiaalteotus kuuele isikule summas 904 eurot.
2.Määrati täisealise isiku hooldus kahele inimesele.
3.Otsustati toetada kahe õpilase osalemist vahetusõpilaste programmis ja eraldada vallaeelarve reservfondist kokku 1900 eurot.
4.Väljastati ehitusluba Palmse külas Maakivi katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks, Palmse külas Päikesevälja tee katastriüksusele ühisveevärgitrassi ja ühiskanalisatsioonitrassi rajamiseks, Tepelvälja külas Esku kabeli katastriüksusele puurkaevu
rajamiseks ja Essu külas Madismäe katastriüksusele alla 100 kw
päikejaama püstitamiseks.
5.Otsustati seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Võsu alevikus
asuvale kinnistule Laine tänav.
6.Määrati Tatruse külas Prügila katastriüksuse sihtotstarbeks
tootmismaa 100%.
7.Määrati Varangu külas Piirituse ja Kaasikualuse katastriüksuste piiride muutmisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja
sihtotstarbed.
8.Määrati Eisma külas asuva Vanakõrtsi katastriüksuse jagamisel
tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
9.Määrati 5 katastriüksusele, mille lähiaadressid on vastuolus
koha-aadresside määramise põhimõtetega, uued lähiaadressid.
10.Otsustati eraldada Haljala valla 2020. aasta eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks tegevustoetus kolmele taotlejale.
Infotunnis arutati eriolukorra reeglitest kinnipidamist.
Haljala Vallavalitsuse 1.04.2020 istungi kokkuvõte
1.Väljastati ehitusluba Pedassaare küla külas Kaugi katastriüksusele suvila püstitamiseks ja Palmse külas Sära katastriüksusele
pereelamu püstitamiseks ja reoveepuhasti rajamiseks.
2.Määrati Eisma külas Rähni katastriüksuse maa sihtotstarbeks
elamumaa 100%.
3.Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks ja mitte rahuldada ühe jäätmevaldaja taotlust korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.
4.Nõustuti keskkonnaloa andmisega Osaühingule Aaspere Agro.
5.Otsustati sõlmida Võsu Surfikool OÜga tähtajaline leping Võsu
alevikus Võsu rand 2 katastriüksuse kasutamiseks.
6.ehti volikogule ettepanek vabastada vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest
alates 1. aprillist kuni 31. mai 2020 ja esitati vastav eelnõu.
7.Infotunnis oli arutusel: •mittetulunduslikuks tegevuseks esitatud taotlused•Tatruse krossiraja kasutamisest; •Haljala postipunkti taotlus.
Haljala Vallavalitsuse 8.04.2020 istungi kokkuvõte
1.Määrati sotsiaalteotus neljale isikule kokku summas 720 eurot.
2.Otsustati toetada ühe isiku hooldekodukulude tasumist 2020
aprillist kuni juunini.
3.Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Lepiksoo maaüksusele
päikese elektrijaama rajamiseks, Palmse külas Päikesevälja katastriüksusele puurkaevu rajamiseks, Võsu alevikus Sääse vkt
12 puurkaevu rajamiseks ja Uuskülas Kadaka katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks.
4.Väljastati projekteerimistingimused Käsmu külas Põllu 14 katastriüksusele pereelamu ehitusprojekti koostamiseks ja Idavere
külas Nõgese katastriüksusele Nõgese Päikese farm 1,3 MW
rajamiseks.
5.Otsustati muuta Vainupea külas Okteti vkt katastriüksuste
koha-aadressid ja Sagadi külas Sepa, Eisma külas Vanakõrtsi ja
Tiigi külas Villika katastriüksuste koha aadressid, et viia need
vastavusse koha-aadresside määramise põhimõtetega.
6.Otsustati tasaarveldada Haljala Vallavalitsuse ja Kükloop OÜ
vahel 10.08.2018 sõlmitud äriruumi üürilepingu täitmisel äriruumis 2019 aastal tehtud parenduste ja võlgnevuse vahe.
7.Tehti volikogule ettepanek lubada vallavalitsusel võõrandada
Haljala alevikus Võsu mnt 4 kinnistu.
8.Muudeti Vallavalituse 24.05.2018 määrust nr 7 „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks“ asendades ametinimetuse
järelevalveametnik ametinimetusega järelevalvespetsialist.
9.Otsustati nõustuda lageraietega Sakumetsa tee teekaitsevööndis Kõrvepõllu maaüksusel.
10.Otsustati Haljala postipunkti toetuse taotlust mitte rahuldada
ja võimalusel suhelda veel Eesti Postiga.
11.Otsustati lükata Stadnik Toitlustus OÜ toetamise otsustamine
edasi seniks kuni on selgunud kas ettevõtja komplekteerib vallale
koolitoidu pakid.
12.Infotunnis oli arutusel: •eelarve võimalikud kokkuhoiu meetmed;•koolitoit;•vallavanema eriolukorra ülevaade;•Georg Ots
bareljeefis.
Haljala Vallavalitsuse 15.04.2020 istungi kokkuvõte
1.Määrati huvihariduse ja huvitegevuse õppuri toetus ühele
õpilasele.
2.Määrati Haljala alevikus asuva Lepiksoo katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed
vastavalt Päikesejaama, tootmismaa 100% ja Lepiksoo, maatulundusmaa 100%.
3.Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Uus põik 18 elamule, Haljala alevikus Uus tn 14 majandushoone ümberehituseks ja Võsu
alevikus Eha tn 3 soojuspuurkaevudele.
4.Väljastati projekteerimistingimused Võsu alevikus Kalda tn
32 katastriüksusele uue suvila ning abihoone püstitamiseks ja
Haljala alevikus Võsu mnt 39 kinnistule elamu ehitusprojekti
koostamiseks.
5.Eraldati Haljala valla 2020. aasta eelarvest tegevustoetus ühele
mittetulundusühingule.
6.Kinnitati Haljala Vallaraamatukogu arengukava 2020-2025.
7.Infotunnis oli arutusel: •MTÜ Võsu Jazz projektide Võsu Jazz
aiakontserdid 2019 ja Jõulujazz 2019 kohta koostatud aruanne;
•Leo Aadeli arupärimisele vastamine;
•Suurüritused ja avalike ürituste lubade menetlemine;
•Võsu Surfikool OÜ lepingu tingimused;
•Käsmu sadama vaidluse edasine menetlemine.
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Haljala valla külad ja kandid aastal 2020
Haljala vald

Pisut enam kui aasta
aega tagasi ilmus
esimene kogukonna
eriväljaanne
koos illustreeriva
kaardiga. Täna
teeme taas
kokkuvõtte meie
vallas toimunud
muutustest
kogukonnas.
Triin Toming
Kogukonna komisjoni
esimees
Vaadates eelmisele aastale tagasi, siis võiks seda nimetada
kandikogude tärkamisajaks
ning seda põhjusel, et Haljala
valla kümnest kandist seitsmel on tänaseks olemas oma

Käsmu kant
Külad: Käsmu ja Järve

Inimeste arv: 153
Kandivanem: Eduard Vainu
Kontaktid: e-post eduardvainu@gmail.com, telefon: 5552
5205
Eduard, palun tutvusta end.
Eduard Vainu: Olen aktiivne põlisasukas, kasvanud
Käsmus ning väga looduslähedase suhtumisega. Ametilt
droonioperatsioonide projektijuht ning harjunud rööprähklemisega.
Suhtumiselt pigem otsekohene ning konkreetne, nii
saab asjad selgelt korda aetud.
Milliste soovidega asusite
kandivanemana tegutsema?
Kandivanemana asusin tegutsema sooviga parandada
külaelu ning tuua inimesed
üksteisele lähemale. Samuti

Varangu kant

on külavanemana suur eelis
olla ka kandivanem, nii on
mõnedki mured ja mõtted
valjemini esindatud.
Millised on teie ootused
vallale, oma piirkonna inimestele, külavanematele?
Vallalt ootan panustamist
Käsmu infrastruktuuri. Paljud
asjad, mille tegemises oleme
kokku leppinud on veel üleval.
Oma inimeselt ootan koostööd, vastastikust läbisaamist
ning initsiatiivikust. Teiste külavanemate osas ootaks tugevamat koos- ja kaastööd.
Mis küsimustega inimesed
võiksid kandivanema poole
pöörduda? Mida teeb kandivanem?
Kuna meie külas on kandi
ja külavanem sama inimene,
võib mu poole pea kõigega
pöörduda. Mina ei ole küsija
suu pihta löönud.
Kandivanema töö on külas

ühistegevuse eestvedamine,
külaelanike omaalgatusvõime toetamine ja külaelanikke
MUIKE
JOANDU
koostööle kaasamine.
METSANURGA
Kas ja kuidas on eriolukord
teie kanti mõjutanud, milPALMSE
lised on olnud suurimad
väljakutsed?
AASUMETSA
Eriolukorra mõjud on olnud
UUSKÜLA
VÕSUPERE
suured. Alates sellest, et paljud kolisid linnast maale ning
alustasid siin kodukontoritega. Siit aga tuli ka probleem
– interneti kiirus.
halikud majuSAKUSSAARE
Tänaseks oleme suhtlemas
tus- ja toitlustusasutused,
Elektrileviga, et saaksime kiikes hetkel ilma klientideta
rema side Käsmu.
peavad hakkama saama, neil
Teiseks liikluse piiramine
on kindlasti väga raske. MilKäsmus. Kuna eriolukorra ajal
lised on Teie kandi viimase
oli meil tohutult külastajaid
paari kuu tähtsamad uudining 2+2 reegleid ei jälgitud,
sed?
pargiti kuhu iganes, võttis
Küll aga on valmis saanud
Viimased paar kuud on
vald minu ja külaelanike sooKäsmu rahvamaja köök ja väimöödunud karantiinis, seega
vil vastu otsuse piirata liiklust
ke saal - seda tänu Virge Ongi
suurt uudist pole. Istume koNeeme teel.
eestvedamisele. Aitäh kogu
dudes ja hoiame end.
Kolmandaks toon välja koküla poolt Virge!

nelt
öeldaks
„olen
valmis uuteks väljakutseteks“.

Minu suureks hobiks on aiandus ja meeldib inimestega
suhelda
Milliste soovidega
asusite kandivanemana tegutsema?
T. L: Ootan, et
valdades ei oleks
vaid keskused ja
elu toimiks ka
ääremaal. Et oma
tasutud maksude eest ei saaks
me vastu mitte väga
palju vähem kui linnainimene. Et töötajad, kelle poole vallas
pöördun, oleksid eelkõige
inimesed ja mitte ametnikud.
Millised on teie ootused
vallale, oma piirkonna inimestele, külavanematele?

Külad: Va ra n g u , Pe h ka ,
Kandle ja Aaviku külad
Inimeste arv: 146
Kandivanem: Urve Kingumets
Kontaktid e-post: urve.
kingumets@mail.ee, telefon:
5649 7443
Pa l u n t u t v u s t a g e e n d
Urve Kingumets: Minu lapsepõlv möödus Narvas. Varangule asusin elama 1980 a.

peale Jäneda ST lõpetamist.
Esimene töökoht oli „Õitsengu“ kolhoosis põllubribadirina. 1993.a. asusin tööle Varangu raamatukokku, kus siiani
töötan. Mul on 3 täiskasvanud
tütart ja neli lapselast. Olles
Varangu Külaseltsi juhatuse
liige tegelen aktiivselt kohaliku kultuurielu edendamisega.
Milliste soovidega asusite
kandivanemana tegutsema?
U. K: Sooviks on külaelanikke
innustada ja julgustada oma

LOBI
PEDASSAARE
LAHE
KOOLIMÄE

PIHLASPEA

VERGI
ALTJA

HAILI

VÕSU

PAJUVESKI

OANDU

TEPELVÄLJA

EISMA

ANDI

kandivanemana tegutsema?
R. K: Alevikuvanemaks kandideerides oli soov anda
panus kohaliku elu parandamiseks ning kogukonna tegevuse aktiviseerimiseks, olla
infolüliks kohaliku võimu ja
külaelanike vahel. Kandikogu
otsustas meil kandivanemaks
nimetada alevikuvanema. Just
kandikogu moodustamise ajal
oli vallavolikogul päevakorras
Võsu perearstikeskuse saatuse
arutamine, mis sai koheselt ka
kandikogu peamiseks arutlusteemaks. Paraku ei
ole veel tänase-

VIHULA

LAULI

KOLJAKU

RUTJA

KARULA

TÕUGU
VATKU

muredest rääkima. Tahan aidata kaasa kodukandi ühtsustunde tekkimisele.
Millised on teie ootused
vallale, oma piirkonna inimestele, külavanematele?
U. K: Vald ei tohiks unustada väikeste hajakülade elanike
vajadusi ja peaks kogukonda
puudutavate otsuste tegemisel kogukonna soovidega arvestama. Piirkonna inimesed
võiksid rohkem omavahel
suhelda ja koos käia. Selleks

Palun tutvustage end.
Riina Kaptein: Olen Võsul
sündinud ja üles kasvanud.
Peale abiellumist hakkasime
Külad: Võsu alevik ja Koljaku endale Võsule maja ehitama,
nii et kogu elu seotud Võsuküla.
ga. Tööl olen käinud kogu
Kandivanem: Riina Kaptein
aeg Rakveres Lääne-Viru
Kontaktid: tel 5175526.
Maavalitsuses, töötanud rahandusosakonna juhatajana ja
finantsnõunikuna.
Milliste soov i d e g a
MUSTOJA
VAINUPEA
asusite

Võsu kant

NATTURI

nemat valitud ei ole. Nendeks on Sagadi-Vergi kant,
Vihula-Annikvere kant ja Essu
kant.
Juuresolevalt kaardilt näete, millistes külades on valitud külavanemad. Tekstina on
võimalik lugeda lühiintervjuusid valitud kandivanematega.
Lisaks neile ära märgituile on
meil moodustatud kandikogu
ka Aasperes. Aaspere alla kuuluvad Kavastu, Kõldu, Kärmu,
Liiguste ja Sauste. Kuigi Aasperel pole kandivanemat, toimetab seal piirkonnas tegus
kandikogu, mille liikmeteks
on Viljar Larin, Regina Kuuskla, Jaanus Valving, Alo Merilo
ja Juta järve.
Loodan siiralt, et meie tegevus aitab kaasa valla ja kogukondade omavahelisele

Võhma-Palmse
kant

Külad: Aasumetsa, Eru,
Ilumäe, Joandu, Korjuse, Metsanurga, Muike,
Palmse, Sakussaare,
Tõugu, Uusküla, Vatku,
Võhma ja Võsupere.
Inimeste arv: 406
Kandivanem: Tiia
Laidla
Kontaktid: E-post:
tiia.puusepp@gmail.
com, telefon: 56 464 170
Palun tutvustage end.
Tiia Laidla: Elan Võsupere külas. Töötan Palmse
Park-Hotelli juhatajana juba
ligi 25 aastat. Selle aasta lõpus
saab see töö otsa ja nagu pee-

info liikumisele ning kaasab
rohkemal määral inimesi, et
üheskoos meie valla elu paremaks
muuta. Olen tänulik kandivanematele, külavanematele
KÄSMU
ja ka kandikogu liikmetele,
kes leiavad aega
ja tahet kogukonna hüvanguks
panustamisel.
ERU
Usun, et teie
positiivne
kaasatus on
KORJUSE
nakkav!

kandikogu ja kuuel ka kandivanem.
Kõik valitud kandivanemad kuuluvad ka kogukonnakomisjoni, mis on viimase
aasta jooksul liikunud samm
sammult palju ligemale oma
algsele eesmärgile, milleks
on komisjoni koosseis muuta
kantide põhiseks. See näitab
kogukondade hoolimist ja
tahet panustada oma kandi
paremaks toimimiseks, anda
panus valla tegemistesse ning
rääkida kaasa meid kõik puudutavates küsimustes.
Alanud aasta eemärgiks
on ergutada külasid, kus ei
ole veel külavanemat valitud
ning kogukonnakomisjonil on
kindlasti plaanis ka külastada neid kolme kanti, kus täna
veel kandikogu ega kandiva-

T. L: Meie piirkonna inimestelt ootan, et nad julgelt
minu poole pöörduksid, kui
ikka mure majas. Osalen nüüd
alates veebruarist ka Kogukonnakomisjoni töös ja neid
muresid saab sinna siis nö „
kaasa võtta“. „ Kaks pead on
ikka kaks pead“ - öeldi vanasti
ja saati siis nüüd, kui neid päid
veelgi rohkem koos.
Tegin kandivanemaks asumise järel väikese tiiru meie
kandi külades. Pean ausalt
tunnistama, et polnud mõnda
neist kunagi veel jõudnudki.
Ilus on meil siin!
Mis küsimustega inimesed võiksid kandivanema
poole pöörduda? Mida teeb
kandivanem?
T. L: Tegeleda tuleb nende

pakub häid võimalusi Varangu
seltsimaja, kus toimub toredaid üritusi ja kuhu kõik on
teretulnud.
Mis küsimustega inimesed
võiksid kandivanema poole
pöörduda? Mida teeb kandivanem?
U. K: Kandivanem aitab
lahendada külaelanike muresid, mis puudutavad tema
elukeskkonda, näiteks teede
korrashoid, ühistransport jm.
Eelkõige näen kandivanema

TIIGI

SAGADI

VÕHMA
ILUMÄE

küsimustega, mis ette tulevad.
Kandivanem on meie kandi
soovide eest seisja vallas.
Kas ja kuidas on eriolukord
teie kanti mõjutanud, millised on olnud suurimad
muutused ja väljakutsed?
Eriolukord on näidanud nii
mulle ja paljudele teistele, et
kui olukord on tõesti väga raske, on maal siiski palju parem
elada kui linnas.
Meie kandi kaks suurt metallitööstust töötavad siiani,
töötab ka Palmse mõis, kus
tehakse heakorratöid. Raamatukogus saab luugi kaudu
raamatuid ka. Lasteaed on
kinni. Seega pealtnäha kõik
nii, nagu tavaliselt. Bussid ka
veel sõidavad.
Siiani pole keegi ka küla-

rolli infovahendajana valla ja
külaelaniku vahel.
Kas ja kuidas on eriolukord
teie kanti mõjutanud, millised on olnud suurimad
väljakutsed?
U.K: Ma ei oskagi nende
küsimuste kohta palju öelda.
Kandivanema ja -kogu poole pole keegi probleemidega
pöördunud.
Elu käib tavapäraselt edasi.
Autolahvka käib ikka korra
nädalas, raamatukogu lae-

KOSTA

KIVA
TIDRIKU

PAASI
KAKUVÄLJA
VILLANDI

NOONU
ANNIKVERE

VILA

AAVIKU

ADAKA

KANDLE
METSIKU
PEHKA

SALATSE

ni nimetatud teema lahendust
leidnud.
Mis küsimustega inimesed võiksid kandivanema
poole pöörduda? Mida teeb
kandivanem?
Kandivanemal on Võsul kõige
enam vaja tegelda heakorra,
turvalisuse, teenuste kättesaadavuse tagamisega. Suvisel perioodil võimenduvad
nimetatud teemad eriti, lisaks
suvine parkimine ja suurüritused Võsul.
Palju kirgi ja mittemõistmist tekitab kõrge vee hind.
K a n d i va n e m a p o o l e o n
pöördutud tänavavalgustuse
teemaga, küsimustega, miks
majaomanikud oma krunte
„kollaste lintidega“ ümbritsevad, kõnniteede
KAREPA
aukude lappimise
ja kergliiklustee
hoolduse küTOOLSE
simustega.
Millised
on teie
ootused
vallale,
oma piirkonna
inimestele, külavanematele?
Koostööd vallaametnikega
pean heaks, vajadusel helistan ja kirjutan neile, pea üle
nädala on erinevatel põhjustel

olnud asja vallamajja.
Infot otse, õigeaegselt ja lahti
räägitult saada ning kogukonna
seisuko h t a de ärakuul a mine
peaks
tagama parimate
lahenduste saavutamise.
O m a p i i rkonna inimestelt ootan aktiivset kaasalöömist, kui
vastavad üleskutsed tehakse
ja abi vajatakse. Sellel aastal
ilmselt ühiseid koristustalguid
„Teeme ära“ ei toimu, kutsun
aga kõiki üles individuaalselt
ümbruskonda puhastama.
Kas ja kuidas on eriolukord
teie kanti mõjutanud?
Eriolukorra tõttu on aktiivne
suhtlemine veidi vähenenud,
aga Võsule on loodud entusiastlikest inimestest , valdavalt suvisest elanikkonnast,
küla selts, kellega loodame

head
ko o s tööd. Kandikogu
poolt oleme alustanud Võsu
ajaloo tutvustamist valla lehes.
Tahame talletada veel alles
olevad artiklid ja memuaarid,
kavandamisel on ajaloolise
fotonäituse korraldamine.
Otsime selleks parimaid võimalusi.

VARANGU

KAVASTU

Karepa kant

VÕLE
LIIGUSTE

vanema poole pöördunud, et
abi küsida, ilmselt, kel häda
käes, suhtleb otse vallaga.
Millised on Teie kandi
viimase paari kuu tähtsamad uudised?
Uudiseid polegi, inimesed
vaatavad neid telerist või netist, aga üha rohkem on näha,
et ka neid enam vaadata ei taheta. Liiga palju stressi. Läks
väga kurvaks, aga midagi pole
parata.
Näen, et turismisektor sel
hooajal ilmsel ei taastugi, hotellis annulleeritakse isegi augustikuu tellimusi. Ilmselt ei
toimu meie piirkonnas ka ühtegi suurüritust või suveteatrit,
mis alati rahva kohale tõi.

nutuspunkt laenutab samuti
ettetellimise peale. Küla vahel on rohkem liikumist, sest
nüüd on aega jalutama minna
või koduaedades tegutseda.
Põllumajandusühistul käivad
põldudel kevadtööd.
Igakevadised talgud Varangu
pargis on plaanis läbi viia, sest
seal on piisavalt ruumi kontaktivabalt toimetada.
Arvan, et meie kandis pole
inimesed sellistel ametitel, et
oleksid töötuks jäänud.

KÕLDU

TATRUSE
VANAMÕISA

KÄRMU

ESSU

SAUSTE
HALJALA

IDAVERE
PÕDRUSE

AASPERE
LIHULÕPE

KISUVERE

AASU

AUKÜLA

Külavanemad puudu

Külad: Pajuveski, Vainupea,
Eisma, Kiva, Rutja, Karepa
Tidriku ja Toolse külad.
Kandivanem: Olavi Kasemaa,
Kontaktid: 5165556, olavikasemaa@hot.ee., kaolavi@
gmail.com.
Palun tutvustage end.
Sündinud Käsmus, kasvanud
Karepal. Emapoolsed vanavanemad Rüngad elasid Käsmus Kalaoja talus, isapoolsed
vanavanemad Kaskmannid,
hiljem Kasemaad Kubukalda
vabadikutalus Karepal. Lõpetasin Rakvere Muusikakooli,
Tallinna Konservatooriumi ja
TA Ajaloo Instituudi, D. Ph.,
emeriitprofessor. Muusika ja
õpetamise kõrvalt kirglik kalamees, käesoleval ajal tegev ka

mitmete seltside ja ühingute
juhatuses.
Milliste ootustega asusite
kandivanemana tegutsema?
Kandivanema kohustused võtsin vastu siira sooviga ühendada kandikogu liikmete mõtted
ja teod oma külade ning kandi
hüvanguks. Et tunda end taas
ajaloolise Haljala kihelkonna,
nüüd Haljala valla lahutamatu
osana, kaardistada olevik ning
planeerida tulevikku.
Millised on teie ootused
vallale, oma piirkonna inimestele, külavanematele?
Vallalt ootab kandikogu eelkõige partnerlust, edasiviivat
dialoogi ja läbipaistvust otsustes, mis puudutavad piirkonna
arengut. Et tekiks kõigil soovijatel võimalus esitada oma
nägemus ja luua ühine visioon.
Kandi õnneks on juba alates
2003. aastast tegutsev Karepa Selts suutnud luua tugeva

Külavanemad puudu

Haljala kant
Külad: Auküla, Haljala, Idavere, Kisuvere, Lihulõpe,
Tatruse, Vanamõisa, Võle
Inimeste arv: 1457
K a n d i va n e m : M a r g u s
Laigu
Kontaktid: margus.laigu@
gmail.com, 5149943
Palun tutvustage end
Olen põline Haljala poiss,
vahepeal laias maailmas
ringi käinud ja nüüd juba
15 aastat tagasi. Elan Haljala keskuses, kahe lapse isa
ja oma parimates aastates.

Milliste soovidega asusite
kandivanemana tegutsema?
Soov on ühendada ja aktiviseerida kandi inimesi
parendama oma elu-olu,
mitte lootma vaid teistele,
vaid ise midagi omast vabast
ajast ja vahenditest korda
saatma. Ootan, et koos suudame ka midagi märkimisväärset korda saata.
Millised on teie ootused
vallale, oma piirkonna
inimestele, külavanematele?
Vallalt loodaks tuge just
info näol, et oleks vastastikune kommunikatsioon, sest
külajuttude tasemel läheb

vahel mõte ja sisu kaduma.
Sama ka kandi inimestelt, et
nad annaks teada, mida ja
kus saab meie ühist elukeskonda paremaks muuta.
Mis küsimustega inimesed võiksid kandivanema poole pöörduda?
Mida teeb kandivanem?
Olen avatud kõikidele ettepanekutele ja küsimustele Haljala kandi inimestelt.
Mida ise ei oska ega taipa
arvata, seda küsin teadjamatelt ning esindan vallas oma
kandi inimeste huve kirega.
Kas ja kuidas on eriolukord teie kanti mõjutanud, millised on olnud
suurimad väljakutsed?

Eks samad mured ja probleemid, mis igal pool, ei oska
küll midagi spetsiifilist välja
tuua. Ära on jäänud kõik vabaaja üritused (Rahvamaja
suletud), võimla suletud ja
kahjuks ka välispordiplats
on koht, kus 2+2 reegleid
rikutakse.
Millised on teie kandi viimase paari kuu tähtsamad
uudised?
Viimase kuu uudised ikka
seotud vaid „eriolukorraga“.
Suurim uudis, et meie vallas
on ka juba corona-viirusega inimesi, aga kahjuks või
õnneks ei tea, mis kandis
täpsemalt.

vundamendi ühistegevuseks,
meie ülesandeks on aidata
seda laiendada, tuua juurde
uusi inimesi ja uusi mõtteid.
Kandikogu on vallas uus nähtus, nn „ülevalt poolt“ ette
pandud, mitte vajadustekkeline. Mismoodi see tööle
hakkab, sõltub inimestest, kes
oma aega ja energiat soovivad
panustada ning asjale kohapeal sisu annavad ning sugugi
mitte vähem sellest, kuivõrd
tõsiselt vald kandirahva ettepanekutesse, soovidesse
ja tegemistesse suhtub. Siis
kujunevad välja kandikogu ja
selle vanema tõelised (elulised) funktsioonid ning rahva
suhtumine. Usaldus ja lugupidamine tulevad välja teenida,
administratiivselt neid kellelgi
juurde ei poogi (nii ütles mulle
isa). Omast kogemusest julgen
lisada, et see kehtib kõigil elualadel ja igas ametis.
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Ülevaade
sotsiaaltööst eriolukorras

Noorsootöö eriolukorra ajal

2015. aastal toimus võrkpalliplatsil vilgas tegevus. Hetkel eriolukorra nõuded taolist võrkpallipidu ei luba. Foto: Greete Toming

Kuigi elanike vastuvõttu ei toimu, jätkub sotsiaaltöö ja
kõik teenused on endiselt kättesaadavad. Haljala valla
sotsiaaltöötajad ja lastekaitsespetsialist teevad kaugtööd.
Kui on vältimatu vajadus ja kui keegi on seoses eriolukorraga mures, oleme palunud võtta ühendust ning leppida kokku eraldi aeg. Info ja kontaktid Haljala on valla
kodulehel. Siiani on kõik küsimused lahendatud telefoni
ja e-kirja teel.
Sotsiaaltöötajad ei transpordi kliente poodi ega apteeki,
abivajajatele tuuakse kaup koju ja antakse ilma lähikontaktita üle. Need, kel on tarvis arsti vastuvõtule tingimata
minna, viiakse ka kohale. Samuti aidatakse jätkuvalt kõikide hädavajalike toimingutega. Hooldustöötjatel Haljalas
ja Võsul on hooldada kokku ca 25 inimest.
Vanematele inimestele pannakse südamele, et poeskäigu võib rahumeeli sugulaste või omavalitsuse õlgadele jätta. Abi tasub julgelt küsida ka neil, kes otseselt riskigruppi
ei kuulu, kuid abi vajavad.
Telefonitsi koostame toidunimekirja, läheme poodi,
ostame asjad ära ja siis toimetame neile selle ukse taha.
Niisamuti toimetame ka ravimite tellimustega.
Ravimiamet kinnitas, et 1. aprillist jätkab Virumaa Apteegi haruapteek apteegiteenuse osutamist samas tegutsemiskohas Haljalas, Rakvere mnt 3.
Aprillist tõusid pensionid.
Hoiame ühendust hooldekodudega ja hetkel hooldekodudesse inimesi juurde ei paigutata.
Arvestades, et paljud pered viibivad nüüd enam aega
kodus, esineb perevägivalla juhtumeid. Ka juhtumeid kus
lapsed pealtnägijad. Enamus neist sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele tuttavad.
EL toiduabi saabus 8. aprillil ja sai ladustatud Haljala
Rahvamaja ruumidesse. Pakkide komplekteerimisega on
alustatud ja jagamine esimesel võimalusel. Jagamine toimub Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud nimekirjade
alusel. Nimekirja koostamise aluseks on võetud toimetulekutoetuse saajad ja pereliikmed ning vallaeelarvest
toetuse saajad. Jagamine lõppeb 15. mai 2020.
Päästeameti projekt „Kodud tuleohutuks“ leping on
allkirjastamisel ja veel käesoleval aastal saab tuleohutuks
Haljala valla 4 majapidamist. Kuna hinnapakkumised esitati enne eriolukorda ja kehtivusajaga, tuleb pakkujatega
kontakteeruda ja kinnitada kokkuleppeid. Ehitamistega
saab alustada eriolukorra lõppedes.
Jätkame ka projektiga „Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine Haljala vallas“.
Haljala vallale on pakkunud oma abi eraisikud ja ettevõtjad. Oleme kõigile väga tänulikud, kuid siiani oma
jõududega hakkama saanud. Ka meie inimesed tulevad
meie hinnangul väga hästi toime.
Kriisi ajal on paljude suurim mure mitte niivõrd tervis,
vaid üksindus. Teie head sõbrad, lähedased, üksi elavad
tunnevad praegusel ajal suurt rõõmu, kui tunnete nende
vastu huvi.
Olenemata olukorrast jätkame oma igapäevast tööd
ning püüame olla inimestele igati abiks.
Kõigile head tervist soovides

9. klassi mõtteid eriolukorrast
Haljala Kooli 9. klassi jagab lehelugejaga aprillikuu
alguses kirja pandud mõtteid, soovitusi ja ettepanekuid riigile ( ja tegelikult
ka meile endile), mis kirja
pandud ühiskonnaõpetuse
tunni raames. Kuigi hetkel
võib tunduda, et hullem on
möödas, tasub noorte mõtteid kindlasti arvesse võtta ja
meenutada, kuidas tundsime
end aprillikuu alguses.
Markus: Minu arust peaks
riik tegema, mida paljud teised riigid teevad - panevad
kõik inimesed koju jääma,
et mitte ise saada ega levitada haigusi. Need, kes ei viibi
kodus, saadetakse otsekohe
koju või antakse väike trahv
(24€-50€).
Elis: Kui inimesed peaksid meetmetest kinni ja püsiksid kodus, ei leviks viirus
enam nii hullusti ja puhangu
saaks kontrolli alla. On selge, et poodide allahindlused toovad kliente ligi - nii
juhtus ka ühes Sportlandis,
kuhu kogunes suur rahva-

mass. Minu arvamus sellest,
kuidas peaks riik tänases
olukorras käituma: reeglid
peaksid olema veidi karmimad, käsk kodus viibida
peaks rakenduma kõigile ja
kohe. Noored jalutavad ikka
mitmekesi ringi, kui politsei
näeb ja ajab laiali nad, siis
pärast saavad nad samamoodi mõne aja pärast jälle
kokku.
Stefi: Riik peaks kehtestama inimestele liikumispiirangu. Küll mitte täieliku,
aga ikkagi suurema ja rangema kui hetkel. Ning kui
ka siis inimesed vaatamata
sellele liiguvad kampades
ringi ja käivad liialt avalikes
kohtades tuleks hakata tegema reaalseid trahve nagu tehakse näiteks Prantsusmaal.
Samuti peaks hakkama
enamus Eesti haiglaid valmistuma vastu võtma enam
patsiente ja looma endale
haiglakohti juurde. Kuid kui
vaadata praegust hetke tuleks kuidagi hakata võimaldama inimestele, kes ei ole

riskigrupis ega viirusekandjad, käimisi ametiasutustes ja
ajamas tähtsamaid asju.
Maris: Ma ei leia, et riik
peaks kuidagi käituma teisti
kui praegu. Ma olen arvamusel, et võrreldes mõne muu
riigiga, toimis Eesti kiiresti,
kehtestades riigis eriolukorra, mille alla läks ka koolide
sulgemine. Lisaks nüüd hiljuti ka kaubanduskeskuste
sulgemine, jättes lahti vaid
toidupoed ja apteegid. Loomulikult võiks välja kuulutada täieliku liikumispiirangu,
kuid ma arvan, et see siiski ei
ole praegu hädavajalik.
Elli-Maria: Minu arvamus hetke Eesti olukorra
kohta on see, et riik peaks
karmistama inimeste liikumist. Kuna tänapäeva noortel ei jõua kohale, et tegu on
tõsise probleemiga, siis liiguvad nad ikka gruppidena ringi. Võibolla arvavad, et neile
see ei mõju, aga kui nad vanavanemate juurde lähevad
võib viirus olla neile lausa
eluohtlik. Isegi täiskasvanud

inimesed ei näi probleemi
tõsidust mõistvat ja käivad
iga päev poes selle asemel,
et toitu ette osta ja koguaeg
poes ei peaks käima! Efektiivsem liikumispiirang aitab
keelustada inimeste omavahelised kokkupuuteid ja see
omakorda vähendab koroona viiruse levimist.
Karin: Riik saab ainult
pakkuda abi ja kehtestada
keelde, kuid suur rõhk on
inimeste enda vastutusel.
Kuna paljud inimesed ei pea
reeglitest kinni või ei võta
vastavaid meetmeid kasutusele, siis on viiruse levik
kindlustatud ja ei toimu epideemia kasvu aeglustumist.
Riik peab jälgima olukorda ja
vajadusel kehtestama lisapiirangud, mis kõigile ei pruugi
meeldida, ning kehtestama trahvid neile, kes peale
mitmekordset hoiatust pole
siiski mõistnud olukorra tõsidust (Karin)
Haljala Kool

Haljala Kool - maagiline 333

Möödunud aastal embas koolipere kooli sünnipäeva puhul embamas. Foto: Ain Liiva

Airi Öösalu
Haljala Vallavalitsus
sotsiaaltöö juht
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Muutuste ja eriolukorra tuules oleme
jõudnud aprillikuusse, kus traditsiooniliselt toob
Haljala esimene
koolmeister Jaak
meile uudiseid kooli
sünnipäevast.
Greete Toming
Haljala Kool

Sel aastal võiks Jaak aga
olla koolimajja jõudes üpris
kohkunud - harjunud juba
mitmeid aastaid kooliõpilasi leidma aadressil Rakvere
maantee 10, on sel korral
olukord hoopis eriline - ei
õpilasi, ei õpetajaid, ei kedagi.
Maagiline number kolm
on toonud õppeaasta lõppu
olukorra, mida pole Haljala
Kool sellisel moel veel näinud - kuigi õppetöö jätkub,
pole koolis kedagi. Kooli
asukohti on märtsi keskpaigast piirkonnas enam kui
200, kõik omavahel näh-

tamatute internetiniitidega
ühendatud - kui see pole
maagia, mis siis veel.
Märkamatult on läbi saanud viies distantsõppe nädal
ja neljas veerand. Usun, et
Jaak ei oleks samuti praegu kiitusega kitsi - kiidame õpilasi, lapsevanemaid,
õpetajaid, tugipersonali ja
töötajaid. Oleme üheskoos
viimaste nädalatega saanud
hakkama millegi enneolematu ning vaimustavaga.
Aastate pärast praegusesse
hetke tagasi vaadates ei oska
me ilmselt arugi saada, kuidas suutsime ühe-päevase

etteteatamisega distantsõppe nõnda tõhusalt töösse rakendada. Usume, et edu taga
peidab ennast meeskonnatöö, üksteise kuulamine ja
toetamine, suhtlemine ja
empaatia, viisakus ja kannatlikkus, mõistmine.
Olukorra taustal on selge,
et hetkel me üheskoos sünnipäevatorti süüa ei saa. Ehk
aga ongi hetk õige, et mõelda
selle peale, mis siis tegelikult
haridus on. Vaatame koos
kaugemale, oleme tänulikud
tänapäevastele võimalustele,
mille “maagilisel” toel saame
oma haridusteel edasi minna
ja järgmisel aastal tähistada
Haljala kooli 334 aastapäeva.
Meie koolipere oskused ja
otsused ei jäta kahtlust, et
uue koolihoone ehitamise
ajal asenduspindadel olles
on meil olemas ühine keel ja
meel, et uude haridustemplisse kolides minna edasi
õpilastele veelgi sobivamate
õpikäsitustega.
Oma kooli maagilist sünnipäeva tähistame üheskoos
sügisel. Rõõm missugune kaks sünnipäeva ühel kooliaastal, lisaks veel kohtumine sõpradega, keda pole nii
ammu näinud.

Fotol noorsootöötajad Elisabeth, Raili ja taamal seiab Noortekeskuse hispaanlasest vabatahtlik
Daniel. Foto on tehtud enne eriolukorra algust

Kui 16. märtsist viidi Eestis
kõik haridusasutused distantsõppele, siis nendega
koos algas nutitöö ka noortekeskustes.
Haljala valla kaks noortekeskust: üks Haljalas, teine
Võsul, toimivad praegu täielikult internetis.
Nutinoortekad töötavad
samamoodi avatud noorsootöö põhimõttel nagu
töötavad füüsilised noortekeskused: kõik on oodatud
meiega ühinema, lööma
kaasa tegevustes, tegema ettepanekuid, niisama lobisema. Võib tulla ka ainult ideid
koguma või veidi piiluma,
millega me üldse tegeleme!
Meie eesmärk on peamiselt
lihtsalt noorte jaoks olemas

olla. Abistada nõu ja jõuga
sellel veidral ajal :)
Mõlemal noortekal on
oma Instagrami ja Facebooki lehed, kus noorsootöötajad Elisabeth ja Raili
on pidevalt noorte jaoks
kättesaadavad, samuti suhtleme noortega Messengeri
äpi vahendusel (me ei luba
päris 24/7 internetis passida,
aga noortekeskuste tavalistel lahtiolekuaegadel oleme
kõigile soovijatele hõlpsalt
leitavad, vali vaid sulle sobivaim kanal).
Praeguses eriolukorras on
tulnud palju nuputada, kuidas pakkuda endiselt erinevaid tegevusi kokandusest
meisterdamise ning spordini, ja seda virtuaalselt - näost

näkku kohtumata. Noorsootöö toimub aga ikkagi edasi:
jagame erinevaid põnevaid
viiteid internetis toimuvatele koolitustele, kontsertidele ja muudele üritustele,
mis noortele huvi võiksid
pakkuda. Ootame väga noori endaga kontakteeruma: on
mureks siis kodused ülesanded või lihtsalt suhtlemisvajadus, samuti tahame väga
kuulda, mis meie virtuaalsetes noortekates on siiani
meeldinud, ja mida võiks
tulevikus teha.
Muidugi püüame seoses
saabuvate ilusate ilmadega
leida võimalusi ka värskes
õhus tegutsemiseks, selleks
korraldame fotojahte, aaretejahte, orienteerumisi ja

püüame seda kõike teha võimalikult ohutult ning kõiki
reegleid arvestades.
Hetkel toimub nii Võsul
kui Haljalas ka tänavanoorsootöö, kus liigume asulates
ringi, et vajadusel noortega
vestelda hetkel kehtivatest
reeglitest ning seletada nende järgimise vajalikkust. Õnneks oleme kohanud peamiselt siiski väga korrektset
käitumist: rõõm on näha, et
nii Võsul kui Haljalas võtavad noored tõesti praegust
olukorda tõsiselt ning annavad kõik oma panuse, et
saaksime ruttu-ruttu tavaellu naasta!
Lõpuks ei olegi vähemalt
noorsootöötajate elus nii
väga palju muutunud: korraldame endiselt üritusi,
pakume vaheldust ja tegevust. Ainult kokku saada
oma valla ägedate ja mõnusate noortega me praegu ei
saa, ja osasid lauamänge on
raske virtuaalselt mängida..
Ootame väga, et saaks peagi
jälle virtuaalsest maailmast
tagasi noortetubadesse kolida! Seni aga näeme teid
ikka internetis, ja loodame,
et püsite kõik ilusti terved ja
kodus! :)
Raili Seiton ja Elisabeth
Orgmets, Haljala valla
noorsootöötajad

Tähelepanekuid 8. klassi loov- ja uurimistöödest
Distantsõppe tingimustes
kogunesid Haljala kooli 8.
klassi õpilased 14. aprillil
videotundi, et arutleda oma
loov- ja uurimistööde üle:
mis on hästi, mis vajab veel
parandamist. Paraku praeguses olukorras lükkub tööde kaitsmine maikuu lõppu
või hoopis sügisesse.
Loovtöö komisjoni liikmed tõid välja, et töid oli
huvitav lugeda, ka praktilise töö valinud õpilased olid
oma teemasse süvenenud
ning kirjutanud põhjaliku
teoreetilise ülevaate, enne
kui praktilise töö käiku kirjeldasid. Näiteks sai lugeja
ülevaate, mis on seinamaal,
keraamikast ja selle liikidest,
tõlkeprogrammidest ning
tõlkija tööst, mitmest spordialast, keskkonnahoiust.
Oma klassi ettevõtmistest
kirjutas Kristjan klassikroonikas, seda tööd täiendas
Kaileni loovtöö „Klassi fotokroonika loomine ja korrastamine“. T.O.R.E. liikumisest ja TORE vahetundide
läbiviimisest Haljala koolis
andsid oma loovtöös ülevaate Andris ja Liia.
Andro ja Teiren spordipoistena korraldasid korvpalliturniiri III kooliastme
korvipoistele, kuid andsid
oma töös ka põhjaliku ülevaate korvpallist. Sama tegid Henar ja Kaspar discgolfi
kohta, aga et eriolukord ei

Veel enne eriolukorra algust viisid Teiren ja Andro läbi
korvpalliturniiri. Foto: Liia Laats

võimaldanud teemapäeva
kaasõpilastele korraldada,
täiendab nende tööd õpetlik video.
Õpilasi, kes otsustasid oma
kätega midagi teha, oli päris
mitu. Nii kaunistas Emma
villase mantli imekaunite
tikanditega ning Janne ja
Marion tegid keraamilise
teeserviisi, Markus disainis looduslikust materjalist
laualambi. Oma hobidest
lähtuvalt võttis Ketlin osa P.
Toominga nimelisest fotokonkursist ning kajastas seda
oma loovtöös. See nõudis
kaameraga Eestimaa nende paikade jäädvustamist,
mida tegid Carl Sarap 1937.
ja Peeter Tooming 1992.
aastal, ning teha oma pildid.
Emmeline korraldas koolis

oma töödest kunstinäituse.
Kaks Kristelit uurisid koos,
mis on seinamaal ning tegid
praktilise tööna oma klassi
seinale maali.
Oma lauluoskust näitas
Miia: valis laulud, õppis laulud selgeks ja lindistas need
õe Kelly juhendamisel ning
kirjeldas kogu protsessi oma
loovtöös. Väga põhjaliku
teoreetilise osa tõlkimise
kohta kirjutas Jane ning tõlkis inglise keelest lasteraamatu „Õunaspioon“.
3D printimise valisid oma
loovtööks Janar (matemaatika õppevahendid) ja Robin
(pliiatsihoidja). Enne printimist tuli loomulikult teha
disaineritööd. Kert valmistas ette koolimaja mudeli 3D
vaates.

Põhjaliku uurimusliku osa
prügi sorteerimise vajalikkusest kirjutas Janette, lisaks
viis läbi mängu, kus 6. ja 8.
klassi õpilased näitasid oma
teadmisi prügi sorteerimises. Kodu-uurimusliku töö
oma kodukohast Kandlest
kirjutas Joonas. Keelt uurisid
Meriliis (reklaamide pealkirjade keelekasutus) ja Cristel
Valeria („Virumaa Teataja“
kujundlik sõnavara).
Jääb loota, et õpilastel õnnestub oma tublisti tehtud
töid ka säravalt komisjoni
ees kaitsta.
Komisjoni nimel
Külli Heinla
Haljala Kool

Väärikas Kendama on praegugi populaarne - pildil
mängib Oliver. Foto: Trinity-Ly Tomel

Väärika Kendama lugu
Ühel päeval, kui poe müüja ladus uut kaupa riiulite peale, nägi ta kastis mingisugust imeliku pildiga karpi. Karbi
peale oli kirjutatud KENDAMA.
Tavaataskarpi pikalt,pani selle lõpuks riiulile ja toimetas edasi.
Kendama vaatas riiulil olles enda ümber ringi. Kuna
tal hakkas juba igav, otsustas ta teha sõprust enda kõrval
olev mänguasjaga.
Kendama: „Tere! Kes sina selline oled?“
Lego:“Mina olen Lego. Ma olen laste lemmikmänguasi. Aga kes sina selline oled? Ma ei ole sind varem
näinud.“
Kendama: „Minu nimi on Kendama.“
Lego: „Kendama? Pole kunagi sinust kuulnud. Ja miks
sa nii imelik välja näed?“
„Mis minus siis nii imelikku on? Minu pere on suur.
Jah, me oleme kõik sarnased, kuid samas väikeste erinevustega,“ sõnas Kendama tähtsalt.
Lego: „Seleta mulle, Kendama, mida lapsed sinuga
üldse teha saavad? Sa oled ju lihtsalt üks puust asi, mis ei
ole isegi ühes tükis. Ja miks sul ripub nööri küljes mingi
auguga pall?“
Kendama: „Oh sind küll, Lego! Kohe näha, et sa ei
tea ajaloost ja Jaapanist midagi.“
Lego: „No ja kuidas see ajalugu ja teadmised siis sinuga seotud on?“
Kendama: „Aga seda, et ma olen pärit Jaapanist ja
olen traditsiooniline mänguasi.“
Lego: „Ja mis siis sellest, et oled pärit Jaapanist? Miks
peaks laps tahtma sinuga mängida – sinuga on ju lastel
igav!“
Kendama: „Siin sa eksid, Lego. Laps, kes minuga sõbraks saab, saab olema osavam, areneb tema silma-käe
koordinatsioon, paranevad refleksid ja koordinatsioon.
Näed, kui palju on minus arendavat!“
Lego: „Ja see ongi kõik, millega saad uhkustada?“
Kendama: „Oh ei! Meie, Kendamadega, on juba üle
kahekümne aasta viidud läbi Freestyle turniire ja isegi
meistrivõistluseid. Meiega mängivad mitte ainult lapsed,
vaid ka täiskasvanud.“
Lego: „Sa võid küll uhkustada oma päritoluga, kuid
siia riiulisse sa passima jäädki. Veame kihla, et minu,
Lego, võtab järgmine poodi tulev laps ära, sina aga jääd
vaateakendest möödaminejaid imetlema ja igavlema.“
Peatselt avanes poe uks ja sisse astus mees oma pojaga. Nad vaatasid poes ringi ja äkki läksid poisi silmad
särama ning ta hõikas oma isale: „Issi, see ongi just see
mänguasi, seesama Kendamo, mida ma olen tahtnud!“.
Isa maksis poja poolt valitud mänguasja eest kassas ära
ja nad liikusid ukse poole.
Kendama kummardas Lego poole ja ütles talle: „Minu
lugupidamine! Soovin sulle peatselt hea sõbraga kohtumist!“
Igal lapsel on olemas lemmikmänguasi ja igale mänguasjale on olemas mängusõber.
Martten Toomejõe
4. klass
Haljala Kool
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Regulaarne trenn – üks viis
end viiruse eest kaitsta
Võsu rand 1930ndail aastail
Võsu oli nii siin kui ka välismaal Eesti tuntud suvituskohtade hulgas neljas Narva-Jõesuu, Pärnu ja Haapsalu järel.
Nimetatud kuurordid olid aga kas liiga kallid või ülerahvastatud ning selle tõttu eelistasid paljud suvepuhkust just
Võsul veeta. Puhas mereõhk ja hapnikurikas männimetsaõhk lõid selleks harukordselt head tingimused. Võsu
magnetiks oli, on ja jääb Võsu mererand.
Ranna heakord on nagu peegel ja, et see puhas oleks,
tuli ka midagi teha. Moodustati kolmeliikmeline heakorrakomisjon, mille oskuslikul juhtimisel korraldati igal
kevadel ranna ja metsaaluse koristamine. Tööst võtsid
oa kõik, kes soovisid suvekuudel suvitajaid üürile võtta.
Koristamist vajavad kohad jagati majaomanike vahel lõikudeks. Mererannaga seotud probleemide lahendamiseks
kaasati teadlasedki, sest rannikumerd mõjutavad omad,
spetsiifilised loodusseadused. Ajaleht „Vaba Maa“ kirjutas
1932. a, 12. juunil, et insener Kutturi projekti järgi hakati
plaaži rajama. Kuna sügisesed tormituuled ja suurvesi
lükkasid liiva rannast eemale kalda alla, tuli igal kevadel
uuesti seda asemele tuua. Plaaź täideti 50-60 cm paksuse
liivakihiga. Niimoodi talitati igal kevadel kuni 1940. aasta
kevadeni. Võsu supelrand oli kaetud peene, puhta, valge
mereliivaga, kus ei olnud ühtegi rohuliblet, adrujäänuseid
ega muud. Kuidas see kõik saavutati? Talgute korras käis
kevadel rannas hoogne tegevus. Ümbruskaudsete talude
tööhobustega veeti liiva merest ja ka käsikärudega olid
paljud ametis, sest mööda laudteed sai ka nendega toimetada. 20. juuniks pidid kõik tööd rannas olema tehtud. Nii
saavutatigi ühisel jõul ilus supelrand. Suviti pidas plaažil
korda kohalikust elanikust rannapolitseinik Rannas tegutses ka kiirpiltnik Rakverest. Koristustööde lõppedes
ehitati merre algavaks hooajaks randumissild laevalt
saabuvatele suvitajatele, kuna 1912. aastal avati rannasõiduliin Tallinn-Loksa-Võsu-Jõesuu-Narva. Reisijad toodi
maale ja viidi laevale paadiga, millega toimetas kohalik
mees Herman Leemets oma suure valgeks värvitud sõudepaadiga. Hiljem võttis selle töö üle üks kohalik mootorpaadiomanik. Randumiseks ehitati pukkidele plankudest
kokkupandav käsipuuga sild, mis kevadel merre pandi ja
sügisel välja võeti, et talvine jää seda ei purustaks. Silla
merepoolses otsas oli suur platvorm koos istumispingiga.
Rannalähedases vees paadisilla juures oli süstasadam,
mille rajas kohalik mees Voldemar Isop. Rannas olid ka
sõude- ja purjepaadid. Paatide üürijatest puudust polnud.
Suviti teenindas Võsu suvitajaid kaks mootorpaati,
mis seisid randumissilla juures. Ühe omanikuks oli üle
kolmekümne aasta maailmameresid seilanud kohalik
mees Aleksander Strandmann, teine kuulus Käsmu mehele Artur Otsuustalule. Paadid olid suured, mahutasid
kuni viisteist inimest. Tavaliselt soovisid suvitajad sõita
Kuradisaarele (Saartneemele), Mohni saarele, Lobi neemele või Palganeemele õnnekivihunnikut vaatama ja
sinna oma kivi lisama.
Võsu supelranna ehteks oli kõlakoda. Kui jalutada mööda Ranna tänavat mere poole, paistis juba kaugelt kõlakoda, mis oli mõeldud suviste kontsertide jaoks. Hoone
oli mere poolt küljest kaarja kujuga, maapoolses osas
paiknesid kõrvalruumid. Kuna kõlakoja kõrval olev ilusa kujuga mänd on veel alles, võib tänagi mõni teadlik
möödakäija seda kõike meenutada. Iga pühapäeva õhtupoolikul esines Võsu kõlakojas Rakveres paikneva diviisi
puhkpilliorkester. Selleks ajaks olid kõik süstad-paadid
suvitajatega merel kontserti nautimas. Räägitakse, et isegi käsmukad olevat tuulevaikse ilmaga teisel pool lahte
rannas kontserti kuulamas käinud. Nõukogude ajal ehitati
kõlakoja ette laudadest tantsupõrand, mida nii mõnedki
ehk veel mäletavad.
Kohalik aktiivne ühiskonna- ja kultuuritegelane Eduard
Langsepp rajas oma krundi lähedal randa nn. vannimaja,
kus sai tellida mudavanne. Muda oli selleks spetsiaalselt
Haapsalust toodud. Ka sipelgavannid olid mõne tervisevaevuse puhul nõutavad.
Meres olid supelmajad. Tänapäeva inimesele on veidi
arusaamatu, miks varem mõned jõukamad eelistasid rohkem privaatsust isegi supeldes. Hommikul kella kaheksast
kuni kümneni olid supelmajad broneeritud härradele ja
seejärel kella kümnest kuni kaheteistkümneni daamidele.
Omaaegsed eetikanormid ei lubanud näidata end rannas
supeltrikoos.
Eriti noorte hulgas oli saanud populaarseks pöördkiik,
mis paiknes Vambola tänava lõpus supelrannal kõrge, tugeva posti otsas. Kiik olevat olnud kogu aeg käigus, eriti
pühapäeviti, mil maainimesed mere äärde tulid.
Aeg on teinud Võsu rannas oma korrektiive, kuid mälestustes on see kõik veel olemas. Kaitskem üheskoos
Võsu randa ja põlismände, mis aitavad inimestel oma
tervist parandada.
(Helle-Maie Strandmanni artikkel lühendatud kujul)
Riina Kaptein

Teadlased leidsid, et regulaarne trenn vähendab koroonaviiruse patsientidel organismi kahjustuste riski, vahendab Neuroscience News. Teadlased soovitavad organismi
tugevdamiseks ja viiruse tõttu tekkinud tüsistuste vältimiseks tegeleda regulaarselt trenniga.
Virginia Ülikooli meditsiiniosakonna teadlaste uuringust
on selgunud, et treenimine võib ennetada ägeda respiratoorse distressi (ARDS) ehk levinud Covid-19 tüsistuse tekkimist või vähendada selle kahjulikku mõju organismile.
ARDS tekib 3–17 protsendil koroonaviirusesse nakatunutel ning 20–42 protsendil haiglaravi vajavatel nakatunutel. Varasemast uuringust on teada, et umbes 45 protsenti
ägeda respiratoorse disstressi sündroomiga patsientidest
sureb. Uuringu käigus analüüsiti ekstratsellulaarse superoksiidi dismutaasi (EcSOD) mõju organismile. Tegemist
on antioksüdandiga, mis hävitab kehas vabu radikaale, kaitseb kudesid ning ennetab haigusi. Antioksüdanti
toodavad lihaskoed, mis eritavad seda vereringesse ning
teistesse organitesse ning selle sisaldust organismis on
võimalik suurendada kardiotrenniga.
Antioksüdandi sisaldus väheneb näiteks kopsuhaiguste või
südamehaiguste tagajärjel ning loomkatsetest on selgunud, et selle sisalduse vähendamine toob kaasa raskemad
haigussümptomid. Uuringust on selgunud, et isegi üks
trenn suurendab antioksüdandi sisaldust ning teadlased
soovitavad seetõttu kõigil teha regulaarselt trenni, et end
haiguste eest kaitsta.
Avo Seidelberg
Pisut rohkem kui kuu aega
kestnud eriolukord sulges
spordihooned ja piiras väli-spordirajatiste kasutamist,
kõik võistlused on teadmata
ajaks edasi lükatud või ära
jäänud. Lubasime välirajatiste kasutamist tingimusel,
et jälgitakse eriolukorra
reegleid – paraku tuli Haljala korvpalliväljak lukku panna, sest kiusatus mängida oli
suurem kui ohutunne.
Saatuse tahtel oli esimene
võistlus, mis edasi lükati koroona seeriavõistluse kolmas
etapp.
Täna näitab viiruse levik
taganemise märke, ent võitlus jätkub ning valitsus on
lubanud alanud nädalal anda
signaali eriolukorra reegli-

te pikendamise või lõdvendamise kohta. Kuidas see
mõjutab meie spordirajatiste kasutamist ja ürituste
korraldamist, anname teada
esimesel võimalusel.
Kogenud spordiharrastajad teavad, kuidas eriolukorda kasutada treenides
välitingimustes ja kasutades
koduseid võimalusi. Kellel
treener, saab nõu küsida temalt. Palju informatsiooni
saab internetist ja abiks on
nii televisioon kui ka raadio,
sotsiaalmeediast rääkimata.
Erinevaid võimalusi pakub
virtuaalsport. Heaks näiteks
on siinkohal Haljala kooli
korraldatud virtuaalne Jüriööjooks. Kadrina vald on
korraldanud terve virtuaal-

Tänu olgu Jumalale, kes
ei ole heitnud kõrvale mu
palvet ega ole mult ära
võtnud oma heldust.Psalm
/66:20/
JUMALA TALL-Agnus Dei (ldk.k) on Kristust sümboliseeriv
lambatall. Sümboli aluseks
on Ristija Johannese tunnistus Kristuse kohta: “ Vaata, see on
Jumala Tall, kes võtab ära maailma patu! ( Jh1:29) ning J ohannese Ilmutusraamatu nägemused Kristusest kui tallest(Ilm5:1jj;19.1jj), ka Paulus nimetab Kristust „paasatalleks“(1Kr
5:7). Tall sümboliseerib Kristust kui lepitusohvrit inimkonna
pattude eest. Lipuga Tall onülestõusnud Kristuse sümboliks.
Tiit Saare „ Sümboolikaleksikon“, Avita 2001
PILT Agnus Dei
allikas Internet

Aeg pühi pidada
Maadlustreener Marger Pormann: „Meie oma poiss Kahro
Pallon on kõigile lastele olnud eeskujuks, sest tema päevad
ei ole möödunud ka selles keerulisel ajal ilma spordita. Kuna
maadlussaalid on kinni, siis tuleb arendada muid lihaseid.
Ei möödu päeva, kui Kahro ei sõidaks Haljalast- Rakvere ja
tagasi rattaga või ei treeniks sangpommiga. Ta igatseb samas
väga maadlustreeninguid.“

jooksu sarja, kus meie valla
inimesed edukalt osalenud.
Kriisiolukord on pannud
mõtlema uutele võimalustele ja suure tõenäosusega
jäävad osa täna välja mõeldud lahendused kestma ka
peale eriolukorra lõppemist.
Haljala valla spordikeskuse haldusalasse on lisandunud üks välispordirajatis
- Tatruse krossirada. Esmatutvusel rajast jättis trööstitu
mulje. Kõik, kes on huvitatud krossisõidu jätkumisest
Tatrusel aga ka need, kes
seda ei soovi, on oodatud
oma arvamust välja ütlema
aadressil spordikeskus@haljalavald.ee.
On peetud plaane sinnakanti ka tervise- ja spordira-

da tekitada. Oma mõtteid sel
teemal jagama on oodatud
samal aadressil kõik huvilised. Korjame kõik soovid
ja head mõtted kokku ning
mõtleme üheskoos kuhu
soovime edasi liikuda.
Kasutagem täna siis neid
võimalusi, mida eriolukord
pakub – liikuda võimalikult
palju värskes õhus, hoides
vajalikku distantsi. Pole
oluline, kas joostes või rattaga sõites, kasulikud on ka
regulaarsed jalutuskäigud.
Hoidkem end vormis, et kuri
haigus ligi ei pääseks või kui
see peakski meid tabama,
oleksime tugevamad selle
üle elamiseks!

Pühapäevad ja kirikupühad
loovad oma sisu, sõnumi,
traditsioonide ja sümboolikaga meile erilise elurütmi.
Sellise aastaringiga – kirikuaastaga – avanevad meile
samm-sammult ristiusu põhilised teemad. EELK kodulehelt.
Praegusel ajal ei ole võimalik tavalisel moel kirikus
pühi pidada. Kuid ometi
saab seda teha kodudes ja
mis veel olulisem – oma
südames. Alles me tähistasime ülestõusmispüha. Või
lihavõtteid või munadepüha.
Kogudused, kellel see võimalik, tegid interneti kaudu
ülekandeid või salvestusi

jumalateenistustest või palvustest. Kuid ülestõusmisaeg
kestab edasi. Seda perioodi
pärast suurt kirikupüha nii
nimetataksegi. Ülestõusmisajal meenutame piiblis
kirjeldatud kohtumisi ülestõusnud Kristusega. Temaga
kohtuvad ta õpilased, kuid
ka Maarja ja teised naised
ning õpivad, et Kristus eksisteerib nüüd teisiti, kui
varem. Siit on ka meil õppida, et ühendusepidamine
ülestõusnud Kristusega on
siiski võimalik ja et see on
elumuutev kogemus. Ülestõusmisaeg kestab taevaminemispühani ehk rahvapäraselt ristineljapäevani.

naliikmetele sai boonuseks
vabastus kehalise kasvatuse
tunni nädalaülesandest.
Osalema paluti Haljala
Kooli õpilased, alguses 5.-9.
klass, kuid info edastati ka
noorematele. Korraldajate
suureks heameeleks kogunes huvilisi hulganisti noorematestki klassidest, samuti
ka lapsevanemate ning kooli sõprade seast. Kokku oli
osalenud meeskondi 15, mis
tähendab pea 120 osalejat!
I kooliastmes oli 2 minutiga läbitud pikim distants
490 meetrit (Mattias-Erik
Aitman), II kooliastmes 560
meetrit (Riiko Altmäe) ning
III kooliastmes 620 meetrit
(Teiren Tõld). Täiskasvanute võistkondade hulgas oli
pikim 2 minutiga läbitud
vahemaa 630 meetrit (Timo
Veiert).
I kooliastme võitjameeskonnaks osutus 3. klass, kes
läbis vahemaa 3171 meetrit.
II koht 1.B-le 2790 meetriga.
II kooliastme kuldmedal
6. klassi II meeskonnale,

läbides 2 minutiga distantsi 4060 meetrit. II kohale
platseerub 4. Klassi I grupp,
(3235 meetrit) ning III koht
5. klass (3183 meetrit)
III kooliastme poodiumi kõrgeimale kohale tuli
8.klass, jõudes meeskondlikult paari minutiga läbida
4015 meetrit. II koht 9. klass
läbis 3741 meetrit ning III
koha pärg läheb 7. klassi II
rühmale – 3460 meetrit.
Täiskasvanute arvestuses
osales 4 meeskonda. Võitjameeskond Ürdid vs Klots
läbis kokku 4280 meetrit,
saavutades sellega ka jooksu
üldvõidu! II kohale platseerus võiskond Õpetajad 3420
meetriga ning III tulemus
vanusegrupis 3.B lapsevanematele, kes lidusid läbi
3310 meetrit. Eraldi kiitus
perekond Heinmetsale, kes
osalesid jooksus perega ning
läbisid samuti päris arvestatava hulga meetreid, kaasates nii vanemad kui erinevas
vanuses lapsed!
Oleme tänulikud kõi-

Jäägem terveks!

gile jooksjatele. Meil on
hea meel näha, et 2-minuti-jooksus maailmarekordeid ei sündinud ning iga
jooksja andis jooksulustile andudes endast parima.
Üheskoos jooksime seekord
läbi enam kui maratoni, taldade alt käis läbi 46,525 kilomeetrit.
Greete Toming
Haljala Kool

vana. Kristus ei jätnud omasid nõutult üksi, vaid saatis
meile selle anni. Nüüdsest
kogub ühise nimetaja alla
kogudusi kokku Tema.
Sinna vahele sobitub veel
maikuu teine pühapäev,
emadepäev. See on emade
ja laste püha, kus on tähtis
meenutada ka Jeesuse ema
Maarjat. Paljudes kogudustes lõpetavad pühapäevakoolid õppeaasta just emadepäeval.
Meelis- Lauri Erikson
Ilumäe ja Kadrina
koguduste õpetaja

Haljala kiriku peaportaali
restaureerimine algab suvel

Eriolukorra erakordselt eriline Jüriöö jooks
Kui tavapäraselt koguneb
koolipere koos sõpradega
aprilli lõpul Jüriöö jooksu
jooksma Haljala Rahvamaja lähedale, siis aastal 2020,
kooli 333 sünnipäeval, tuli
välja mõelda midagi hoopis
erilist.
Jooksu traditsioonilisel
viisil toimumine sattus korraldajatel kahtluse alla juba
märtsi alguses, kui suuremadki üritused ära jäeti, rääkimata siis meie oma kooli
jooksust. Kuigi meel oli alguses veidi kurb, otsustasid
õpetajad Kersti, Meelis ja
Greete siiski mitte jooksutosse-ja mõtteid kohe nurka
visata. Distantsilt on ju toimumas teisigi jooksuüritusi!
Jooks sai toimuma IV
veerandi viimasel nädalal,
meeskonnas kaheksa liiget
ning jooksu ajaks 2 minutit. Muu – asukoht, suund,
kiirus, hetk – jäid vabaks,
eeldusel, et meeskond siiski kokku ei tule ning igaüks
jookseb oma ajal omas kohas. Õpilastest meeskon-

Taevaminemispühaga (mis
on alati neljapäev) meenutatakse Kristuse lahkumist
meile tuntud maailmast.
Lahkumist sellesse aja ja
ruumita eksistentsi, mida
me parema sõna puudusel
taevaks nimetame. See lahkumine ei olnud siiski kurb.
Vastupidi – tee sinna on
nüüd avatud, ja kõik Kristuses lahkunud saavad sama
teed käia. Kuid lugu läheb
veelgi edasi.
Järgmiseks on nelipühad,
kus seisab meeles sündmus
Apostlite tegude 2. peatükist, mil valati välja Püha
Vaim. Seda püha peetakse
ka kristliu kiriku sünnipäe-

Üks vanimaid raidkivitaieseid Haljalas on 15 sajandist pärit Haljala kiriku
peaportaal, mis asub kiriku
torni lõunaküljes. See on
ehitatud 15 sajandi Tallinna
ehitustraditsiooni järgides.
Portaali kõrval on Mecksi ja
Wrangeli perekonna vappidega raidreljeefid.
Juba üle kuuekümne aasta

tagasi tunnistas legendaarne
Villem Raam oma uuringutes, et Haljala kiriku raidkivist peaportaal on avariiline ja vajab restaureerimist.
Haljala kiriku tornialuse
lõunapoolse portaali kaardistuse ja ekspertiisi kahjustuste hindamiseks koostas Isabel Aaso aastal 2019.
Selles kirjutas ta: “Villem

Raam rõhutas aastal 1959,
et: „Remontööde käigus
väljapuhastatud portaalid
vajavad järgnevatel aastatel
erialalise spetsialisti poolt
konserveerimist ja osalist
restaureerimist.“ Visuaalse
vaatluse põhjal julges Isabel
Aaso oletada, et juba 1959.
aastal ette nähtud lõunaportaali konserveerimistöid
pole täies mahus kuni 2019.
aastani veel toimunud.
2019 aasta lõpus tegi Haljala kogudus Muinsuskaitseametile taotluse Haljala
kiriku peaportaali restaureerimiseks. Taotlus sai positiivse vastuse ja Muinsuskaitseamet on valmis seda
tööd f inantseerima 90%
ulatuses. Tööde kogumaksumuseks on 8 152 eurot.
Tööde teostajaks valis kogudus Isabel Aaso, kes tegi
selleks tööks parima pakku-

mise ning kes teostas ka portaali kaardistuse ja ekspertiisi kahjustuste hindamiseks.
Tänu Haljala Tahmaküla
külavanema Margus Punase ja Haljala alevikuvanema
Margus Laigu algatusele ja
üleskutsele on Haljala ja
Tahmaküla elanikud annetanud raha selleks, et leida
Haljala kiriku peaportaali
restaureerimiseks vajalik
omaosalus summas 815 eurot. Üle poole vajaminevast
summast on tänaseks juba
annetatud. Tänu kõikidele
annetajatele. Teie annetus
saab olema järgnevatel aastakümnetel kõikidele näha
üle 500 aasta vanuses raidkivitaieses, mis ümbritseb
Haljala kiriku peasissekäiku.
Urmas Karileet
Käsmu, Haljala ja Narva
koguduste õpetaja

Korralisi jumalteenistusi kuni eriolukorra lõpuni ei toimu.
Ilumäe kirik on avatud pühapäeviti 13-15
Käsmu kirik avatud pühapäeviti 10-12
Haljala kirik avatud pühapäeviti 10-12
Esku, Vainupea kabelid on suletud, avatakse kokkuleppel haldajaga
Astu sisse, palveta, jälgi 2+2 reeglit
Vaata jumalateenistuste ja palvuste ülekandeid internetis:
eelk.ee/et/uudised/jumalateenistuste-ja-palvuste-veebiulekanded

EESTPALVED:
Jumal, kõigi asjade Looja, nõnda nagu sa äratad igal kevadel looduse uuele kasvule, tahad Sa uuendada ka patu
ja surma võimusesse langenud maailma.
Hea Taevane Isa, ava meie süda ja silmad, et võiksime
oma elus märgata Sinu Poja, Ülestõusnud Issanda väge.
Issand Jumal, aita ja kinnita meid praeguses keerulises
ajas, et me oleksime sõnakuulelikud ja hoolikad oma
töödes ja tegemistes. Sinu kõikevõitva armastuse abil
võidame ohtliku viiruse ja saame naasta taas tavapärasesse elurütmi.
Kõigeväline Jumal, me palume tervist, jõudu ja vastupidavust kõgile neile, kes eesliinil oma tööd teevad.

Esku kalmistu saab
pumbamaja ja tualettruumi
Vastu tulles inimeste soovile, kelle lähedased on maetud
Esku kalmistule, on Sihtasutus Esku Kabel ja Haljala kogudus algatanud puurkaevu, pumbamaja ja tualettruumi
ehituse, mis peaks valmima eeloleval suvel.
Puurkaev on juba valmis puuritud. Nii ei ole varsti vaja
enam käia vett võtmas kalmistu kõrval voolavast ojast ega
pole vaja vett ka kodust kaasa võtta. Pumbamaja ja tualettruumi tulevane asukoht saab olema Haljala koguduse
maal Esku kabeli ja kalmistu hooldaja maja vahel. Tööde
käigus leitakse sobiv asukoht ka kalmistu inventarile. Töid
finantseerib Esku Kabeli Sihtasutus. Suur tänu nende vajalike tööde eestvedajale ja elluviijale hr. Vello Väinsalule.
Seoses koguduse õpetaja vahetusega on tehtud muudatus ka SA Esku Kabeli nõukogus, uueks nõukogu liikmeks
on Haljala koguduse õpetaja Urmas Karileet.
Urmas Karileet
Käsmu, Haljala ja Narva koguduste õpetaja

Kirikufond alustab
„SAJANDI PAKKUMISEGA“
Avatud on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK)
veebivärav e-Kirik, mis vahendab päevakajalisi ja ühiskonnale orienteeritud kirikuelu uudiseid, -sündmusi ja
arvamusartikleid. Lehekülg asub aadressil e-kirik.eelk.ee.
EELK ametlikud infokanalid lisaks värskele veebiväravale e-Kirik on organisatsiooni koduleht eelk.ee koos
sellega seotud Facebooki lehe ja Youtube´iga ning ajaleht Eesti Kirik ja selle koduleht eestikirik.ee. 2. aprillil
käivitas EELK veebipõhise arutelusaate “Taevas tuleb
appi! Vaatlusi maailmale ristiinimese seisukohalt”, mida
saab vaadata kiriku sotsiaalmeediakanalites teisipäeviti
ja neljapäeviti kell 13.00.
Tagasisidet, arvamusi ja ettepanekuid veebivärava e-Kirik kohta ootame meiliaadressil press@eelk.ee.

HALJALA VALLA KOGUDUSED
EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus
Rakvere mnt 1b, Haljala, 45301 Lääne-Virumaa
õpetaja Urmas Karileet 5851 5800; urmas.karileet@eelk.ee
Diakon Ahti Bachblum 5 361 3273 ahti.bachblum@eelk.ee
Juhatuse esimees Margus Punane tel 504 9998
a/a EE552200221028664113
SA Esku Kabel (EELK Haljala kogudus)
a/a EE 942200221046039021
Vello Väinsalu, vellovainsalu@gmail.com; tel 504 7916
õpetaja Urmas Karileet
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, Haljala vald 45601 Lääne-Virumaa
Õpetaja Urmas Karileet
Juhatuse esimees Heino Laanemets tel. 517 9356
A/a: EE861010502018079003
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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Koidu Saamotiga tervisest
Aprillikuu numbris
meenutasime
Haljala valla
aukodaniku ja
kauaaegse perearsti
Koidu Saamotiga
aega, mil ta siia
piirkonda elama
ja tööle asus. Täna
jätkame tervise
teemadel.

TIIU LUHT ja VELJO OSSI
tütar ANNABEL OSSI sündis 25.02.2020
KRISTI TAMBERG ja MEELIS SEPP
Tütar ROSANNA SEPP sündis 07.04.2020

ÕNNITLEME JUUBILARE
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ALEKSANDER LORI – 12. mai
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Katrin Kivi

Mis on arstiks olemise
juures kõige tähtsam?
Kõige olulisem on kuulata,
mida inimene sulle räägib.
Maainimene oskab end väga
hästi analüüsida. Ta võrdleb, et näe naabrimehel või
naisel oli nii, ja mul on ka.
Arst ei tohiks öelda, et mis
juttu sa nüüd ajad. Ei tohi
ignoreerida patsiendi juttu
ega ka läbivaatust. Meil on
tänapäeval võimsad aparaadid, aga esmalt tuleb ikkagi
kuulata ja läbi vaadata – see
on olnud minu moto läbi elu.
Ilmselt on meditsiin ajas
päris palju muutunud?
Loomulikult on. Kui vanasti saime uuringu tulemused kätte nädala-kahega, siis
nüüd on see sekundite küsimus. Kopsupilti mina arstina
ei näinud, ma sain ainult kirjelduse. Veresuhkru analüüsi
vastuste saamine võttis aega
nädal. Mäletan selgelt ühte
tüdrukut, nädal aega ootasime teadet – oligi suhkruhaige. Vene aja lõpus oli üks
küsitlus, kus küsiti: „Kellena
ma tunnen end oma ametis?“
Vastasin: „Kohati posijana.“
- uuringuvõimalused täna
on võrreldamatud nendega,
mil alustasin praktiseeriva
arstina.
Kas sellest ajas oli midagi
sellist, mis oleks võinud
siiski jääda?
Vanasti oli arstidele kohustuslik beebide kodukülastus, me isegi vaktsineerisime kodudes. Praegu ei tule
see kõne alla.
Samas Perearsti Selts arutab seda teemat. Mina isiklikult arvan, et kui nimistusse sünnib beebi, siis peaks
iga perearsti koos pereõega
tegema koduvisiidi. Nii me
näeme, kas pere on lapsesünniks valmistunud, milline on keskkond. Meie siin
Haljalas anname ka praegu
võimaluse, küsime, et kuidas

ELLEN SILLANDI– 2. mai
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VILLU JAHILO – 9. mai
Haljala perearst Koidu Saamot
Foto: Eero Vabamägi/Virumaa Teataja
pere soovib ja pakume ka
koduvisiiti välja. Kahjuks ma
aga isegi ei mäleta, millal viimati sooviti kodukülastust.
Kuidas Eesti rahva tervis
on muutunud 30-40 aasta
jooksul?
Vanasti oli mul suhkruhaigeid patsiente 10, nüüd
võime korrutada selle arvu
kümnega. Vähihaigeid oli 1215, nüüd ma ei oska numbrit
ütelda, vahel tuleb neid haigeid nädalas mitu.
Mis võiks olla põhjus?
Kogu elustiil on muutunud, vaadake kui vähe
inimesed liiguvad, kartulipõldudest ja juurvilja peenardest on saanud murupinnad. Võiks ju kasvatada
endale ise toitu.
Lisaks sellele, et füüsiline
koormus on vähenenud ja
toitumine on muutunud, on
lisanud igasugust aparatuuri
- seadmeid, mis meid kahjustavad.
Kindlasti mõjutas meie
inimesi ka see, et Tsernobõli
pilv läks siit üle. Mina märkasin seda ja tunnetasin ka
oma isikliku keha peal, kuigi
siis sellest ei räägitud. Nimelt on minu kodu hanede
üle lendamise kohal, ja sellel
aprillikuu päeval, haned läksid lolliks. Mõtlesin, et tuleb
ilma muutus, haned lendasid
kord Auküla poole, siis Kunda poole, lendasid ristirästi
edasi-tagasi.
Ka sellel samal suvel, kui
käsime Võsu kandis esimest
korda ujumas, kattusin mõne
hetke pärast kupladega –
nagu nõgestega oleks saanud
kõrvetada. Järgmisel päeval

kastsin kasvuhoonet ja kastsin ennast ka veega ning taas
tekkis lööve.
Milline on hea tervise retsept?
Inimesel peab olema kindel elurütm. Tõused kell 8,
siis sa tõused alati kell 8 ja
sa tead täpselt, mida sa teed.
Inimestel peab olema võimalus vähemalt kord nädalas suhelda eakaaslastega.
See kehtib ka pensionäride
ja laste kohta.
Kui ma räägin esimese
või teise klassi lapsega, siis
nad räägivad, kui palju neil
on tegemist ja trenne. Mida
vanemaks laps saab, seda
vähemaks seda aga jääb.
Kui küsin kuuenda klaasi
lapselt, et kas trennis käid,
ta vastab, et praegu ei käi.
Miks ei käi? No palju õppida. Kas sul nutiseade on ja
kui palju kasutad? Vähemalt
5-6 tundi. Rüht läheb valeks.
Miks ei keelata koolides nutiseadmeid, mis õppetööd ei
toeta?
Liikumine on väga oluline. Ka vanemad inimesed
peaksid vähemalt pool tundi päevas liikuma vähemalt
kolmel päeval nädalas. Eriti
murelikuks teevad korterelamutes elavad pensionärid, sest neil on liiga vähe
suhtlemist ja liiga väga liikumist.
Kui on tervisekaebused,
siis tuleb tulla arstile. See
kehtib ka meeste kohta.
Meeste tervis on 80 protsenti naiste käes, nemad
märkavad. Naised vahest
tulevad, räägivad ja paneme
aja kirja. Siiani pole keegi
jätnud tulemata, ja on välja

tulnud väga tõsiseid juhtumeid. Nii, et naised päästavad mehi. Aga mehed peaksid hakkama rohkem enda
tervise eest hoolitsema. Tegelikult ei pea naine olema
nii usin, et laeb mehehele
kõik ravimid ette ära. Mees
peab ise teadma, miks ta
mingeid rohtusid võtab või
kuidas tema seisund on.
Mida arvate koroona viirusest ja eriolukorrast?
Koroona viiruse kohta on
veel vähe teaduslikult tõestatud andmeid: haigussümptomid pole klassikalised,
leitud ka haigussümptomiteta inimesi. Minu hinnangul on kehtestatud piirangud
väga vajalikud ja väga oluline
on nende täitmine. Viroloogid teevad usinalt tööd, et
saada toimiv vaktsiin....ja
siin jõuan selleni: PALUN
vaktsineerige oma lapsi ja
ennast juba olemasolevate
vaktsiinidega, et ei tekiks
50ndatel laialdaselt levinud lastehalvatust, leetreid,
mumpsi....
Korona pandeemia negatiivses pooles leidub ka
positiivset. Isolatsiooni ja
individuaalsete kaitsevahendite tõttu on vähem ka
gripihaigeid. Vähenenud on
keskkonnasaaste ja inimeste tarbimine on muutunud
– ehk on see aeg pöördeks
teaduse rahastamise ja maapiirkonna arendamise poole.
Kutsun kõiki elama loodusega samas rütmis! Kaitseme
end nõuetele vastavalt ja parima teadmise kohaselt!
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MILVI TAMME – 8. mai
ZOJA TRUUMANN – 21. mai

88

LIA RAUDMÄGI – 13.mai
HELJO SINISOO – 16. mai

87

ALEKSANDRA PETROVA – 6. mai
ILME JURTSUK – 13. mai
LUDMILLA LUHT – 20. mai

86

HEINAR AASUMÄE – 3.mai
SILVI TEINBAS – 23. mai
ELMI SOOSAR – 21. mai
ELGO-MAIROLD RAUDLA – 24. mai

84

LAILY KARINE – 17. mai
KALJU JÕE – 31. mai

83

ANTS KALME – 13.mai
URVE RÄÄMET – 13. mai
MAIE BIRNBAUM – 17. mai

82

ENDEL VELBERG – 10. mai
JAAN SAAVO – 14. mai
ANTS SAAREMÄGI – 19. mai

81

MAILA VOOSEL – 6. mai
MALLE ERIK – 12. mai
EEVI TAMMEKAND – 17. mai
TIIU KIBE – 20. mai
LEA TOOMLA – 31. mai

80

ARNOLD SAAR – 27. mai
ELVE HALL – 17. mai
MARET KENDARU – 20. mai
MAIA BIIDER – 27. mai
MAI PABBO – 28. mai

70

ELLE SARAP – 6. mai
ANDRUS KAJU – 12. mai
TIIU OSSI – 15. mai
NATALIA BACHMANN – 19. mai

Korstnapühkija 55604046
Projekteerimisest paigalduseni. Tööd üle Eesti.

PUURKAEVUD,
MAASOOJUSSÜSTEEMID
VEE-, KANALISATSIOONIJA FILTERSÜSTEEMID

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

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

RAIVO PUGOVKIN
GALINA JEERLAND
VOLDEMAR SOKK
SILVI TOOME

18.02.1972 - 16.03.2020
24.02.1958 - 22.03.2020
09.01.1928 - 25.03.2020
19.06.1931 - 10.04.2020

