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Võsu mehel on 400
transistorraadiot

Katrin Kivi
Villu Tommula – põline võsukas - ootas tänavu kohvikute päeva. Plaan oli avada
just siis garaažimuuseum,
mille uste taha on korjatud
ligi 400 erinevat nõukogudeaegset transistorraadiot.
Kohvikute päevad jäävad
küll pidamata, ent soovijad
saavad Tommula kollektsioonile pilgu peale visata.

Villu Tommula selgitab, et tema huviorbiidis on eelkõige vanad vene raadiod. „Vana VEF laia levialaga raadiod,“
selgitas ta. „Nende raadiote sagedus
määratakse mehhaaniliselt ja see püsib
paigal. Näiteks Võsul on väga kehv levi,
nii et meil siin on neid hea kuulata tänaseni.“
„Mulle meeldib vanu asju korjata,“
põhjendab ta oma hobi. „Osad asjad
on mul siin juba 40 aastat.“
Tommula garaaž on korrastatud, põrandaid katab hele kate ning seinadele
paigutatud riiulid on spetsiaalselt raadiote eksponeerimiseks tehtud. „Siia
garaaži autot enam ei tule,“ märgib ta.

Võsuka sõnul on tal raadioid Lätist
Usbekistani välja.
Mis on aga kõige väärtuslikum?
„Nendel raadiotel ei ole hinda,“ leiab
ta ja võtab riiulist raadio Vega. „See on
minu esimene raadio – aastast 72 või
73. Sellest kuulasime, kuidas suri Elvis
Presley – raadio Luksemburg – ainuke
raadiojaam, kust saime kuulata lääne
muusikat.“
Riiulis ilutseb ka mehe esimene
enda ostetud raadio, milleks on 1978.
aasta Alpinist 417. Sellel on alles ka pakend ja pass.
Kõige vanem pill pärineb aga aastast
1959. „See Turist on tõeline rariteet,“

osutab ta ühele raadiole. „Selle kinkis
mulle sõber.“
„Nõukogude Liidu raadiote korpused on erinevat värvi. Hommikul, kui
tehases hakati raadioid tegema, vaadati, mis värvi laos on, seda värvi ka
tehti.“
Tommula peab ka raadiote kohta registrit. „Ühel vene saidil on kirjas kõik
raadiod, mis Nõukogude Liidus toodeti, kokku on 486 erinevat marki. Mina
ostan neid veebist või sõbrad-tuttavad
pakuvad.“
Raadiod tahavad üldjuhul saada ka
korrastamist. „Et saada läikiv raadio,
tuleb korpus puhastada ja autopahtli-

Võsule planeeritakse
Georg Otsa bareljeefi
7. juulini saavad kõik Võsu sõbrad ja Geort Otsa talendi austajad anda panuse rahakogumise
platvormi Hooandja vahendusel Georg Otsa bareljeefi tegemiseks ja paigaldamiseks Võsu
Rannaklubi portaalile.
MTÜ Looduskaitse on korraldanud Georg Otsa suviseid
mälestuskontserte Võsul alates
2014. aastast Kontserdid osutusid populaarseteks ning leidsid toetust ka Vihula ja Haljala
vallalt.

GEORG OTS
Eesti üks kuulsamaid inimesi
ja lauljaid Georg Ots suvitas
Võsul juba 50-ndatel aastatel,

algul peatudes puhkekodu majas, hiljem kingiti talle krunt
ning ta ehitas suvila, mis on
olnud ja on puhkajatele Võsu
üheks vaatamisväärsuseks.
Loomulikult oodati Võsul
suviti Georg Otsa esinemisi
ja ta ei petnud oma austajate
ootusi. Ots andis soolokontserte Gennadi Podelski saatel, aga ta esines ka kohalikel
estraadikontsertidel koos Võsu
ansambliga. Saalid olid pilgeni täis, lisalugusid andis Ots
kümneid. 50-ndatel toimusid
kontserdid nn Metsaklubis,
60-ndatel peale Rannaklubi
valmimist toimusid igasuvised
kontserdid seal.

BARELJEEFIST
70-ndatel aastatel tegi skulptor
Erika Haggi bareljeefi Georg
Otsast, mis pandi üles laevale
Georg Ots. Kahjuks seda Eestile kuulsust toonud laeva enam
pole. Kuna tegemist on kauni
kunstiteosega, siis on MTÜ
Looduskaitsel tekkinud idee
teha sellest uus pronkskoopia
ning asetada see Võsu Rannahoone portaalile, mälestuseks
kuulsale lauljale. Oma nõusoleku on andnud Erika Haggi
pärijad.
Skulptor Erika Haggi Georg
Otsa bareljeefi kipskoopia
asub ajaloomuuseumis. MTÜ
Looduskaitse idee on teha sel-

lest pronkskoopia ning asetada
see Võsu Rannahoonele Mere
t. 6 - paika, kus oma kuulsaid
kontserte andis Georg Ots.
Kuna museaali ei ole võimalik koopia tegemiseks muuseumist välja viia, siis tehakse
kohapeal algul 3D fail, sellest
prinditakse koopia ning sellest prindist tehakse omakorda
vormid pronksivalu tegemiseks. Kogu protsessi toimumist
koordineerib ning kontrollib
skulptor Elo Liiv.
Bareljeefi avamine on planeeritud 12. juulil, mil toimub
Rannahoone ees ka Georg Otsa
kontsert tähistamaks suurkuju
100. sünnipäeva.

ga lihvida. Minu jaoks nii huvitav töö
– ühe raadio jaoks kulub keskmiselt
paar tundi.“
Villu Tommula paneb inimestele südamele, et raadioid prügimäele ei visataks. „Neid ei saa enam kuskilt juurde.
Kui kellelgi on vanu raadioid, siis võiks
mulle helistada telefonil 503 6235 või
kirjutada aadressile willutommula@
hot.ee. Raadiotele võin ise ka järgi tulla. Ainuke asi, et suuri raadioid ma ei
soovi, need ei mahu mulle siia garaaži
lihtsalt ära.“
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PLANEERINGUTEATED
PÕHJA TN 7A MAAÜKSUSE AVALIKU VÄLJAPANEKU JA
ARUTELU PROTOKOLL JA TULEMUSED
Põhja tn 7a maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.02.2020-18.03.2020. Lisaks oli võimalik tänu eriolukorrale huvitatud isikutel esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kuni
avaliku arutelu väljakuulutamise päevani (Haljala Vallavalitsuse
16.03.2020 kiri).
Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi esitati
planeeringule 02.06.2020 seisuga üks. P-A R 13.03.2020 kirjaga. Haljala Vallavalitsus esitas oma seisukohad ja selgitused
06.05.2020 kirjaga nr 7-1/3-47.
Eriarvamuse esitajal jäid lahti järgnevad küsimused:
1) Lahti jäi puude langetamise ettepanek, mille kohaselt eriarvamuse esitaja arvates võivad pinnase tõstmise tulemusel süvendisse sattunud männid olla haiged ja kujutada seeläbi ohtu Põhja
tn 7 maaüksusel paiknevatele ehitistele.
2) Jalgvärava asukoht.
Arutelu tulemusel:
1) Täiendatakse DP seletuskirja nii: Kinnistu haljastus lahendatakse eraldi haljastusprojektiga, mille käigus antakse olemasolevale kõrghaljastusele arboristi hinnang. Arboristi hinnang
edastatakse pärast koostamist esimesel võimalusel Põhja tn 7
omanikule.
2) Jalgvärava asukoha küsimusel jäädakse seisukohale, et Põhja tn 7 sissesõidu esise lumetõrje tulem ei sega kallasraja juurdepääsu jalgvärava kasutamist, ning see vastuväide õhku ei jää.
3) Pärast paranduse sisseviimist saab detailplaneeringu esitada Rahandusministeeriumisse heakskiitmiseks.

SULEVI MAAÜKSUSE AVALIKU VÄLJAPANEKU JA ARUTELU
PROTOKOLL JA TULEMUSED
Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.02.2020-18.03.2020. Lisaks oli võimalik tänu
eriolukorrale huvitatud isikutel esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kuni avaliku arutelu väljakuulutamise päevani (Haljala
Vallavalitsuse 16.03.2020 kiri).
Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi esitati planeeringule 02.06.2020 seisuga üks. 09.03.2019 kirjaga number
7-1/29-24. Haljala Vallavalitsus esitas oma seisukohad ja selgitused 30.03.2020 kirjaga nr 7-1/29-29.
Ettepanekute esitajad ei olnud jätkuvalt nõus kallasraja kulgemise osas.
Avaliku arutelu käigu tulemusel:
1) Ligipääs kallasrajale muudetakse algusega sadama väravast
sirgelt Pilliroo ja Ranniku mü nurka.
2) Alates Pilliroo maaüksuse piirist rajatakse kallasrajale 1
meetri kõrgune suunav aed kallasrajale.
3) Pärast paranduste sisseviimist saab planeeringu edastada
Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks.
Uus tänava väikeelamurajooni detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Tervete tn 12 maaüksuse osas
Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalikogu
16.06.2020 otsusega nr 149 tunnistati Uus tänava väikeelamurajooni detailplaneering (kehtestatud Haljala Vallavalitsuse
08.08.2007 korraldusega nr 240) osaliselt kehtetuks Tervete tn
12 maaüksuse (katastritunnusega 19002:003:0092) osas.

MÕNE REAGA

Võsu rannaala ehitusega alustati
Juuni hakul alustas Revin Grupp OÜ Võsu rannaala ehitustöödega. Ehitusöödega plaanitakse ühele poole saada 20. oktoobriks,
kuid kogu projekti elluviimise tähtaeg on 1. veebruaril 2021.
Ehitustööde käigus renoveeritakse ka rannaparkla, mis loodetakse kasutusse võtta juuli viimastel päevadel.
Parkida saab sellel perioodil valdaval Eha tänaval ja sadama
parklas. Ettevalmistused käivad ka rannaparkla kõrval asuva
maa-ala kasutusele võtmiseks. Haljala valla majandus- ja hanke
juhti Annes Naani sõnul pole muretsemiseks põhjust, sest vajadusel saab ajutiselt kasutusele võtta ka muid haljasalasid.
85 protsenti rannaala ehitustööde maksumusest ehk 511 000
eurot tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest.
HVS

Haljala alevikuvanem Margus Laigu. Foto: Margus Punane

Haljalas tähistati võidupüha
23. juunil tähistati Haljalas
värskelt renoveeritud ausamba
juures võidupüha. Tseremoonia
käigus tõmmati uude lipumasti
esmakordselt Eesti lipp. Sõna
said vallavanem Ivar Lilleberg,
alevikuvanem Margus Laigu,
palvuse viis läbi Urmas Karileet ja kaasa teenimas oli Narva
koguduse diakon Ulvar Kullerkupp. Pärjad ja küünlad panid

Kaitseliit, noorkotkad ja kodutütred. Pidulikkust lisas Haljala
laulukoor.
Alevikuvanem Margus Laigu,
kes oli ka üks ausamba renoveerimise algatajatest ja võidupüha tähistamise eestvedajatest
jäi sündmusega rahule. „Kõik
läks kenasti, ligi 100 inimest oli
tulnud vaatama,“ ütles ta. „Kuid
just seoses Vabadussambaga

kihelkonna inimeste poolt annetatud rahadega. „Tänud kõigile annetajatele. Haljala Vald
on suure rahalise panuse juba
teinud, seda kogu kompleksi
renoveerimiseks ja Vabadussamba värskendamiseks.“
HVS

Mis on Lääne-Virumaa aasta 2020
toode või teenus? Anna meile teada
Novembri teises pooles kutsuvad Lääne-Viru arenduskeskus,
ajaleht Virumaa Teataja ja Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit
ettevõtjaid osa saama aasta ettevõtlusgalast, kus kuulutatakse
välja aasta ettevõte, aga ka aasta
toode kahes kategoorias või
teenus: Lääne-Virumaa aasta
toidutoode ja Lääne-Virumaa
muu toode või teenus.
Et tiitlile kandideerivate
toodete või teenuste nimekiri saaks pikk ja mitmekesine,
on meil sulle, hea ettevõtja või
toote/teenuse tarbija, üleskutse – kui sinu ettevõte hakkas
sellel aastal valmistama too-

det või pakkuma teenust, mis
on uus ja innovaatiline, või
on sulle tarbijana silma jäänud mõni uudistoode/-teenus,
siis anna sellest meile märku.
Selleks tooteks võib olla tarkvaralahendus, tööstustoodang
või uusi tehnoloogilisi lahendusi võimaldav rakendus.
Tiitel
“Aasta
toode/teenus
2020” antakse ettevõttele, kelle
toode või teenus on uuendusmeelne. Mõlema kategooria
võiduga kaasneb Virumaa Teataja välja antav märgis “Lääne-Virumaa aasta toode 2020”.
Lisaks paneb Virumaa Teataja
ühele ettevõttele välja eripree-

mia, meediatoe 5000 euro väärtuses AS-i Postimees Grupp
trüki- ja veebiväljaannetes koos
disaini ja konsultatsiooniga.
Ettepanekuid uute toodete või
teenuste kohta koos lühike-

se kirjeldusega ootame 1. oktoobrini meiliaadressil kristi.
ehrlich@virumaateataja.ee.
Läinud aastal võttis aasta toote
võidu ja sai märgise Päts OÜ
pagaritöökojas valmiv krõbe
tasku keedukreemi ja šokolaadiga, mis oli uutmoodi toode
siinse kandi pagaritoodete seas.
Päts OÜ esindaja Kaja Hallik ütles, et aasta toote tiitel kasvatas
klientide huvi krõbeda tasku
vastu hüppeliselt ja oli päevi,
mil pagar ei jõudnud taskuid nii
palju küpsetada, kui oli nõudlust.
HVS

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
Võsul, rannaklubi saalis 16. juunil 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, Jaan Meerits, Urmas Osila, Margus Punane, Anti Puusepp, Triin Toming, Aide Veinjärv ja Vello
Väinsalu.
Istungil ei osalenud Aivar Maurer ja Greete Toming.

Arengukava muutmise eelnõu koos sisendiga eelarvestrateegiasse tuleb vallavalitsusel esitada volikogule menetlemiseks
hiljemalt 30. juulil 2020.
Volikogu istungil esitati viie volikogu liikme poolt umbusaldusavaldus volikogu esimehe Vello Väinsalu suhtes.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja elektroonilises dokumendiregistris veebilehel: www.
haljala.ee.

OTSUSEGA NR 148

ISTUNG NR 38

ISTUNG NR 37

kinnitati Haljala valla 2019. majandusaasta konsolideeritud aastaaruanne.

OTSUSEGA NR 149
tunnistati Haljala alevikus Uus tänava väikeelamurajooni detailplaneering osaliselt kehtetuks Tervete tn 12 maaüksuse osas.

Võsu ranna parkla. Foto: Katrin Kivi

on mul üks üleskutse. Nimelt
ootan Haljala inimeste panust,
et saaks lisada marmortahvli
meeste nimedega, kes 90. aastat tagasi jäid Vabadussambale
kuldsete tähtedega graveerimata.“
Laigu meenutas, et just 90
aastat tagasi sai Vabadussammas püstitatud Haljala kalmistule ja seda suuresti Haljala

Istungil toimus valla teehoiukava 2020-2024 projekti I lugemine ja volikogu tegi vallavalitsusele ülesandeks tutvustada kava
kohalikele kandikogudele.
Istungil tehti vallavalitsusele ülesandeks alustada Haljala valla
arengukava 2018-2030 muutmise ja eelarvestrateegiasse sisendi saamise menetlust.
Ettepanekute esitamise tähtajaks määrati 20. juuli 2020.

Võsul, rannaklubi saalis 22. juunil 2020 kell 10.00.
Istungil osales 13 volikogu liiget: Leo Aadel, Anneli Alemaa,
Annika Hallimäe, Krista Keedus, Aivar Maurer, Jaan Meerits,
Urmas Osila, Margus Punane, Anti Puusepp, Greete Toming,
Triin Toming, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osalenud Leo Bergström, Alvar Jõe, Urve Kingumets ja Rainer Lille.
Istungil toimus volikogu esimehe umbusaldushääletus. Volikogu esimehe umbusaldamine heakskiitu ei leidnud. Umbusalduse poolt hääletas 5 ja vastu oli 7 volikogu liiget.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja elektroonilises dokumendiregistris veebilehel: www.
haljala.ee.
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Vanaisale antud lubadus tõi
Tiitsu-Sassi tallu peremehe
Katrin Kivi

Aasta tagasi otsustas Reimo Weissbach
hakata Haljala vallas,
Võle külas üles ehitama talu, sest vanaisale
sai ju lubatud! Tänaseks on peremees end
Tiitsu-Sassi talus sisse
seadnud koos alpakade, hobuste ja koeraga.
„Naabertalu Aivar rääkis mulle,
et olin vanaisale 1988. aasta suvel lubanud Tiitsule maja ehitada ja siia elama asuda,“ rääkis
Weissbach. „Ma ise seda ei mäleta, kuid kuklas teadsin alati, et
tulen paika, kus möödusid mu
lapsepõlve suved ja koolivaheajad. Ja siin nüüd olengi!“

HINGELT MAAMEES
„Olen hingelt maamees, kuigi
sündisin Tallinnas. Kümmekond aastat olin tihedalt seotud
merega: olin kalalaeva madrus,
aga ka kelner Tallinna tipprestoranis Astoria, reisilaeval
baarman – olen teenindanud näiteks Rootsi kuningapaari, Hispaania kuningannat ja
Prantsuse peaministrit,“ selgitas Tiitsu-Sassi taluperemees.
„Olen oma elus teinud nii palju
asju, et siinkohal tuleks võtta
uus kaustik, kui tahta kõiki tegemisi kirjeldada.“
Weissbach rääkis, et suurem vahe Tiitsul käimisel tekkis 80ndatel, kui asus mängi-

Foto: Katrin Kivi

ma korvpalli. „Mängisin Eesti
Korvpallikoondises koos staaride Kuusmaa, Jurkatamme ja
Saksakulmuga.“
Nimetamist väärt on ka see,
et Weissbach on muusik. „Musikaalsus on mul ilmselt geenidega päritud, sest ema oli pool
sajandit tagasi lauljanna Ahto
Nurga pundis, kuid ma ise hakkasin laulma alles 50aastaselt.“
Weissbachil oli selle kohta

ka lugu rääkida. Nimelt umbes
20 aastat tagasi olla üks naine
seltskonnas öelnud, et lõpetagu
ta Ivo Linna häälega rääkimine
ära. Hiljem sattus ta aga ühe
telefonioperaatorfirma teenindajaga telefonis vaidlema oma
isikukoodi õigsuse üle, sest
neiu telefonis oli veendunud, et
räägib just Ivo Linnaga – see oli
Weissbach sõnul viimane piisk
ning hakkaski laulma.

„Musitseerin koos Meelis
Laidoga,“ rääkis ta. „Meie repertuaar sobib tantsuks sünnipäevadele ja juubelitele. Minu
laule võib kuulata YouTube’i
vahendusel.“

TIITSU-SASSI TALU
Tiitsu koha ajalugu ulatub tagasi 19. sajandi algusesse, kuid
Aleksander Weissbach, Reimo
vanaisa, asus sinna 20. sajandi

Südasuve Challenge toob liikumisrõõmu ja
Eesti jooksutipud Võsule
Võsu suvehooaja esimesi suuremaid sündmusi saab sel korral olema sportlik ja kohalikele
juba tuttav Südasuve Challenge,
kus 10 km pikkusel rajal lähevad
liikuma nii väikesed kui suured.
Jooksjad, käimishuvilised ja kepikõndijad. Liikumisüritusele
on lubatud ka lapsevankritega
osalejad, kes stardivad viimaste
seas.
19. juulil kell 9.00 avatakse
juba tuttavas kohal, rannajoonel ja välijõusaali juures, võistluskeskus. Stardid algavad kell
11.00 ja sündmusega ollakse
ühel pool enne 13.00. Kiiremad
autasustatud ja kõik osalejad
kauni medaliga tunnustatud.
Sündmuse korraldajad on
ette näinud vaid 500 pääset,
mistõttu võib taaskord eeldada
sündmuse väljamüümist enne
võistluspäeva. Seega tuleb kõigil huvilistel registreerimisega
pigem kiirustada. Tegemist on
Eesti mõistes ühega esimestest
reaalselt toimuvatest suurematest võistlustest, mistõttu on
suur huvi olnud osalemise vastu
ka Eesti tippude poolt. Viima-

seks tippvõistlejatest liitujate
seas Eestit Rio olümpial esindanud Lily Luik.
Seoses võistluse läbiviimisega
on Võsu asulas G4S liikluskorraldajad, kes alates 9.00 võtavad saabuvaid osalejaid vastu
Kalda ja Eha tn ristumistel Mere
tänavaga. Ajavahemikul kell
10.30-12.30 toimub mootorsõidukite liikumine Ranna-Eha
tn vahelisel alal ainult ühesuunalisena (v.a. ühistransport).
Väljasõit asulast Käsmu suunal
ja sissesõit Spordihoone (Rakvere) poolt. Liikluskorralduse
muudatus on põhjustatud soo-

vist mitte halvata sõidukitega
liiklemist tervikuna ning vajadusest vältida asulas tekkivaid
pudelikaelu liikluses ja tagada
võistlejate ohutus. Korraldajad
paluvad võimalusel vältida Võsu
asulas autodega liikumist 19.
juulil kell 10.30-12.30.
Sündmuse
peakorraldaja
Marko Tormi sõnul on võistluse
läbiviimisel arvestatud pandeemia aasta eripäradega. „Käimlate juurde täiendavad kätepesujaamad, desinfitseerimise
postid, kindad abilistele. Kui
hetkeolukord eeldab ja nõuab,
siis ka maskid teenindavale

personalile“. Hetkel on veel
kaalumisel teeninduspunktide
korraldus. Kui kehtima jäävad
Kultuuriministeeriumi kehtestatud nõuded sündmuste korraldajatele, siis loobutakse ka
ühekordsetes topsides joogivee
ja spordijoogi pakkumisest,
mis omakorda võib tähendada
piirdumist ühe jootmispunktiga (suletud joogiveepudelite
väljastamine). Tavapärast ühist
koondumist stardijoonele ei
toimu. Stardid toimuvad intervallidega ja jooksvalt. „Loomulikult jälgime kõiki arenguid
igapäevaselt ja käitume vastavalt sellele. Inimeste tervis
on olulisem kõigest ja kõikide
otsuste aluseks,“ lisab peakorraldaja.
Sündmuse läbiviimiseks on
väljastatud Haljala Vallavalitsuse avaliku ürituse korraldamise
luba ja ürituse on kooskõlastanud: Keskkonnaamet, Maanteeamet, Politseiamet ja Päästeamet.
Lisainfo ja registreerimine:
ööjooks.ee

esimeses pooles. Möödunud
aastal, kui ta hakkas ehitama
vana talumaja kõrvale oma
kodu, andis talule nimeks vanaisa mälestuseks Tiitsu-Sassi.
Talus elavad hobused ja alpakad. „Vanaisal olid ka hobused, sealt on pärit minu hobuse
armastus, minul on kaks hobust“ selgitas peremees. „Õige
pea peaks saama nendega ka
ratsutada.“

Tiitsu-Sassi
talu
teevad
omapäraseks aga just alpakad.
Alpakad on Lõuna-Ameerika
päritolu kaamellased, kes meenutavad välimuselt väikeseid
laamasid.
„Kui alpaka sülitab, siis tuleb
vastu sülitada,“ teadis Weissbach rääkida. „Mina sülitasin
vastu ja minu pihta pole nad
rohkem sülitanud.“
„Koroonakriisi tõttu on mul
praegu kolm alpakat LõunaEuroopas lõksus,“ jätkas ta.
„Loodan väga, et saan nad veel
sellel aastal siia. Minu jaoks on
alpakad eelkõige lemmikloomad ja inimestele näitamiseks.
Neilt saab ka väga head villa –
selle koostises pole grammigi rasva. Vill maksab kordades
rohkem kui lambavill. Euroopas
süüakse ka liha, kuid näiteks
Ameerikas on alpakaliha söömine kriminaalne.“
Lisaks hobustele ja alpakadele on Reimo Weissbachil ka eriline koer – Ameerika akita. „Nad
on Eestis väga haruldased. Loomaarst teadis öelda, et LääneVirumaal on küll üks Jaapani
akita, aga ameeriklasi pole.“
Tulevikuvaates peab peremees plaani tuua tallu elama ka
põhjapõdrad. „Olen vähe teistmoodi mees ja mulle meeldivad
teistmoodi asjad.“
Kes soovib Reimo Weissbachiga juttu ajada, loomi vaatama minna või kutsuda
mõnele
sündmusele musitseerima, siis saab
helistada 5647 9479 või kirjutada
weissbachreimo@gmail.com

TEADE
• Veel on mõni vaba koht 7. septembril algavale vanemluskoolitusele „Imelised aastad“ . Huvilistel võtta ühendust lastekaitsespetsialist Helgi Vassariga tel 53448069 või e-posti teel helgi.
vassar@haljala.ee.
Koolituse kohta saab lugeda: https://tarkvanem.ee/koolitused/
imelised-aastad/
• Helisingis, Sibeliuse Akadeemia õpingute ajal tutvunud noored
Eesti interpreedid Linda-Anette Verte ja Mikk Langeproon toovad publikuni Eesti ja Soome heliloojate teosed. Tunniajasel
kontserdil kõlavad Arvo Pärdi, Jean Sibeliuse, Ester Mägi, Rasmus Puuri, Matti Murto, Petri Markkoneni ja Mikk Langeprooni
teosed ning rahvaviisid. 3. juulil kell 18.00 Palmse mõisas. Piletid
saadaval Piletilevist. Kontserti korraldab Eesti Interpreetide Liit
www.interpreet.ee
• OSTAN IGAS SEISUKORRAS SÕIDUKEID JA KAUBIKUID!VÕIB REMONTI VAJADA! TEL 53092650!
• Hauaplatside ja tähiste korrastamine. Hauaplatsi ja piirete ehitamine. info tel. 52 60 804
• Tööd alustas Rakvere koduloomade varjupaik. Varjupaiga telefon on +372 5303 0364.
• Korstnapühkija 55604046

Korstnapühkija teenustööd
Kepsel OÜ, Aivar Needo
510 1250
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
20.05.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Rahuldati osaliselt Koolimäe külas Sepa kinnistu omaniku vaie
ehitise seadustamise (ehitusloa väljastamise) tähtaja osas.
Väljastati projekteerimistingimused:
Võsupere külas Tööstuse katastriüksusele PVC halli püstitamiseks;
Pedassaare külas Uue-Kaugi katastriüksusele elamu ja abihoone püstitamiseks;
Tatruse külas Vahtramäe katastriüksusele elamu lammutamiseks ja uue püstitamiseks;
Lihulõpe külas Autori katastriüksusel lauda ümberehituseks
kõrvalhooneks;
Võsu alevikus Piibelehe tn 16 suvila laienduseks;
Võsu alevikus Vabaduse tn 14 elamu ja abihoone püstitamiseks.
Vabastati üks jäätmevaldaja erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Väljastati Mittetulundusühingule Rakvere Maraton luba
avaliku ürituse „Võsu Südasuve Challenge“ korraldamiseks
19.07.2020 Võsu alevikus.
Otsustati lubada Eisma Külalistemajas, alates 01.06.2020 kuni
30.09.2020, ülemäärase müra tekitamist (vali muusika) neljapäeval kuni 00.00ni ja reedest pühapäevani kuni kella 02.00ni.
Väljastati Võsu Surfikool OÜle luba kahe reklaambänneri paigaldamiseks Võsu alevikus Mere tänavale, eksponeerimiskestusega 01.06.2020 kuni 31.08.2020.
Määrati 2020. aasta aprillis soetatud põhivarale kasutusiga ja
amortisatsiooni määr.
Esitati Haljala valla 2019 audiitorile ülevaatamiseks ja arvamus
andmiseks.

28.05.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Otsustati kiita heaks AS Haljala Soojus 2019 majandusaasta aruanne.
Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 570 eurot.
Otsustati suunata üks isik valla poolt osaliselt finantseeritavale
üldhooldusteenusele.
Määrati ühele isikule hooldaja ja hooldajale hooldajatoetus.
Määrati Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühendusele 2020 aasta
tegevustoetuseks 125 eurot.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse õppuri toetus ühele
õpilasele.
Väljastati ehitusluba Võsu alevikus Kalda tn 32 suvila ja autokuuri lammutamiseks ning Vatku külas Hansu katastriüksusele
elamu püstitamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Haljala alevikus Rakvere
mnt 9a tootmishoone ümberehitamiseks.
Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Haljala
alevikus asuv Võsu mnt 4 kinnistu.
Määrati ühissõidukipeatuste nimed Võsupere ja Vihula külades.
Otsustati nõustuda igakordselt Haljala valla avalikult kasutatavatel kohalike teede teekaitsevööndis lageraie tegemisega tingimusel, et metsa ülestöötamise käigus tuleb paigaldada ohutusmärgid ja tööde teostamise ajal tagada ohutu liiklemine.
Määrati Kisuvere külas asuva Sauna kinnistu jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Määrati Kõldu külas Metskassi katastriüksuste sihtotstarbed
vastavalt mäeeraldise teenindusmaa piirile.
Nõustuti tasuta isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi
OÜ kasuks Haljala vallas Võsu alevikus asuvale kinnistule Kungla
tn 3 (koormatava ala pindala on 6 m2).
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga
tähtajaliselt mitteliitunuks ja lubada kahel jäätmevedajal ühise
jäätmemahuti kasutamist.
Eraldati valla eelarve kulurealt „Muu vaba aeg, kultuur ja religioon (08600)“ EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudusele 15
000 eurot Haljala kiriku renoveerimiseks.
Määrati põhivara (Võsu Kooli staadion) kasutusiga ja amortisatsiooni määr.
Otsustati kajastada 2019. aasta bilansis ebatõenäoliselt laekuva nõudena MTÜ Võsu Sadam esitaud nõue summas 17 330
eurot.
Otsustati kiita heaks Haljala valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne ja esitada volikogule kinnitamiseks.
Vallasekretär Riina Must annab ülevaate Haljala valla põhimääruse muutmise eelnõust.
Tehti volikogule ettepanek algatada Haljala valla arengukava
muutmine selliselt, et juunis ja juulis toimuks arengukava ettepanekute tegemine, augustis toimuks eelnõu esimene lugemine
ja avalikustamine ning hiljemalt oktoobris arengukava muudatuste või uue tervikteksti kinnitamine.
Kehtestati ajutine liikluskorraldus Võsu alevikus Mere tn 6,
6a ja 6b, Lootuse tänav, Mere tänav, Taeva tänav ja Võsu rand 1
katastriüksustel, veetorustiku ja reoveekanalisatsiooni rajamise
tööde teostamise ajal.

JÄTKUB JÄRGMISELT LEHEKÜLJELT 

Haljala kooli
lõpetajad

2020 eriliselt erilisel kevadel
lõpetasid Haljala Kooli 23 armsat, südamlikku ja teotahtelist
noort inimest. Kevad pani meid

kõiki proovile, kuid need noored väljusid siit kindlasti võitjatena. Jääme teid kõiki igatsema
ja loodame, et kohtume teiega

Juuli 2020
HALJALA KOOLI 9. KLASSI LÕPETASID
2019/2020 ÕPPEAASTAL:
Karl-Johannes Annus
Rivo Domnin
Heily Ehamaa
Elis Heinmaa
Elis Hiiemäe
Kusta Ismael
Siim Kalinkin
Veigo Kago
Karin Kivilo
Elli-Maria Kütt
Madias-Reno Laur
Noel Lünekund
Maris Mogilnõi

veel - nii kooliteel, tööl, igapäevaelus. Lepime kokku, et
tervitame alati, kui näeme, ja
meenutame ägedat kooliaega.

Stefi Pärnoja
Jako Pullat
Markus Punane
Risto Ridal
Marko Saar
Ave Saar
Arnis Avar Sammalpärg
Sergei Serebrjakov
Heleri Tamberg
Isabel Tamberg
Klassijuhataja
Ene Martma

Soovime teile tuult tiibadesse,
edu õpinguis ja palju pealehakkamist!

Aastalõpu vaade Haljala koolist
Mõnikord juhtub asju mida keegi isegi ei oska ette kujutada.
Meie ettekujutuses ja kriisikavades on kõikvõimalikke käitumisjuhiseid ning soovitusi, mida
saame kasutada tänases mõttemaailmas toimuvate õnnetuste
ja erijuhtumite korral. Me küll
harjutame evakuatsiooni käitumist nii praktikas ja ka oma
meeltes, kuid loodame, et seda
kunagi kasutama ei pea.
Sellise
koolikorraldust või
olukorda, mis kooli viimase trimestri vallutas, ei osanud keegi
ette näha ja seetõttu ei olnud
ei meie Haljala Koolis ega ka
teised koolid selleks kuidagi

valimis. Nüüd hakkas toimima
meeskonnaliikmete loovus, välja tuli eelnevalt kogutud digioskus ja ka -valmidus.
Aastast 1996 Toomas Hendrik
Ilvese ja Jaak Aaviksoo mõttena
välja käidud ja aasta pärast ka
esimese rahastuse saanud Tiigrihüpe on Eesti koolides seega
juba 23 aastat. Rahalise toetuse
summad on olnud suured ja iga
kool on siin käinud oma rada.
Haljala Kool on kindlasti olnud
selles tegevusest päris tubli.
Oleme läbi aastate sisustanud
arvutiklassi, kasutanud võimalust soetada erinevaid IT vahendeid (viimati soetasime näiteks

22 sülearvutit). Koos inventariga
oleme püüdnud kasutada ning
juurutada ka võimalusi mida
e-keskkonnad pakuvad, osalenud koolitustel ja katsetanud,
mis meie koolis sobida võiks.
Tõehetk kõike seda nüüd proovida algas 16. Märtsil. Tagasi vaadates oleme kindlasti targemad.
Siiski leian, et meil õnnestus
kiiresti jagada informatsiooni
ja luua uues olukorras koordineeritus üpris kiiresti. Tõsi on meie vaade oli esimesel nädalal
vast kolme päeva pikkune - aga
mida aeg edasi, seda sujuvamaks
see õnnestus korraldada.
Ilma õpilaste, vanemate ja

õpetajateta positiivse suhtumiseta poleks aga me kindlasti
õnnestunud. Aasta kokkuvõttes
jäävad viimased kuud meelde
väga erilistena, varjutades ehk
veidi isegi aasta esimese poole. Kui lastelt viimasel koolipäeval küsisime, mis on need
teadmised-oskused-asjad, mis
sel aastal enim arenesid, siis
toodi lisaks erinevatele õppeainetele välja just iseseisvust,
erinevaid digioskusi ja püsivust
- Haljala Kooli kolm märksõna
2019/2020 õppeaasta lõpul.
Ivo Tupits
Haljala Kooli direktor

Õppeaasta viimane nädal projektõppe egiidi all
Haljala valla koolid võtsid kooliaasta viimasel nädalal osa
Lääne-Viru Arendusekeskuse
projektõppenädalast “Väljakutsest lahenduseni”. Haljala Koolis
toimetasid koos Arenduskeskusega 4.-8. klass, kooli noorem
vanuseaste tegutses õpetajate
kodukootud
projektinädalaga
„Koduloorada“
Projektõppenädala
jooksul
avati õpilastele päevade kaupa
erinevad ülesamded. Iga päev
ootab õpilasi uus ülesanne: videotervitus,
tööülesannetele
häälestamine, konkreetsed tegevused ja tööde esitlemine.
Nädal oli üles ehitatud sellisel
moel, et õpilased tegelevad mõtestatud ja eesmärgipärase tegevusega täiesti iseseisvalt ning
saavad vajalikud juhtnöörid ja
selgitused kas läbi Arenduskeskuse veebilehe või oma klassi
Padleti lehe.
Kooli eeldus oli, et koolipere õpilastest liikmetel on projektõppenädalal
osalemiseks
olemas tahe, loov mõtlemine,
pealehakkamine, paberid, kirjutamis- ja joonistamisvahendid, internetiühendusega arvuti
või muu nutiseade. Neist kõigist
kõige tähtsam ilmselgelt tahe!
Mõlemad projektid keskendusid oma kodule ja kogukonnale – I kooliaste uuris kodukoha
ümbrust, tutvus vaatamisväärsustega – nädala lõpuks valmis
nii koduloorada kui seda tutvustav ja rajale kutsuv loominguline lisand. II kooliaste õppis
kõigepealt selgeks teadliku kritseldamise kunsti ning kaardistas seejärel oma kogukonna või
kodukoha kitsaskohad – mis on
see, mida mina saaksin või ta-

Projektõppenädal mõtlesid õpilased, mida kodukohas paremaks muuta. Foto: Cristel-Valeria Maasik

haksin siin parandada. Edaspidi
pidi juba paberile panema plaani kitsaskoha lahendamiseks,
looma lahenduse kohta esitluse
nii, et see oleks kogukonnas ära
tehtud! Viimaks pidi muidugi
piiluma ka teiste töid ning proovima õpetaja-rollis olla.
Projektide
õpiväljundeid
leiab erinevatest ainetest – eesti keel, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, kunst, käsitöö-ja
kodundus, tehnoloogiaõpetus,
informaatika… Haljala Kooli
tööd on huvilistele nähtavad
Padleti lehel, kindlasti anname
näiteks I kooliastme parimatele
kodulooraja tegijatele võimaluse oma rada ka kaaslastele
tutvustada. Senikaua saab seda
teha oma pere-ja sõprade ringis.
II ja III kooliaste leidis kodukohast väga erinevaid probleemkohti – toodi välja prügiprobleemi, samas oli mureks
ka näiteks liiga tuuline või igav
mänguväljak, lähedalasuva farmi halvad lõhnad, tiigi vetikarikkus, viljapuuaia kesine puudevalik… Nii palju kui töid, oli
ka erinevaid mõttekohti, aga ka
lahendusi – mure korral võiks
kokku kutsuda talgud, töö ise

ära teha, teavitada vallavalitsust, ühendada meeldiva kasulikuga ja miks mitte sõpradega
koos näiteks prügijooksu käia
tegemas, korraldada ja ehitada
külasse enam prügikaste, ise
pöörata inimeste tähelepanu
keskkonnaprobleemidele (kirjutada artikleid, olla suunamudija…)…
Õpilaste tagasisidest lähtub,
et hea meelega tegutseti vaimus,
kus sai ise oma töö tegemise aja
valida. Väiksematele meeldis tegutseda koos vanematega, õdede-vendade-vanavanematega,
tihtipeale olid tehtud tööd mitu
korda põhjalikumad, kui olime
oodanud! Ka kasutatud keskkonnad olid väga mitmekesised
ja ülihuvitavad vaadata.
Vanemad kooliastmed tõid
lisaks välja, et õpiti märkama
oma kodu ümber nii suuremaid
kui väiksemaid probleeme ning
mõtisklema, mida ma ISE saaksin nende parandamiseks ära
teha. Tuleb välja, et mõne probleemi lahendamine pole isegi nii
raske! Samuti oli huvitav näha,
et mitmed probleemid kordusid
– see probleem, mis mind häirib, on tegelikult pinnuks silmas

teistelegi. „Kui probleem on
tegelikult laiemalt nähtav, miks
siis keegi pole siiani midagi ära
teinud?“ imestasid 8. klassi õpilased. Väga praktilise oskusena
toodi välja nii uut loovkritseldamist kui ka plakatite ja postrite
tegemist veebikeskkonnas.
Kui varasemalt oleme erinevates vormides läbi viinud mitmeid projektipäevi, siis projektinädal sellisel pikal kujul ja veel
distantsõppe olukorras oli kõigile täiesti uudne. Oli tore näha, et
valitud teemad olid lastele huvitavad, kodudes tegutseti õhinal
ja oldi teemast huvitatud – see
oligi meie eesmärk, et töö oleks
õhinapõhine, lastele võimetekohane ja samas ka selline, kuhu
saaks kaasata soovi korral nii
sõpru kui pereliikmeid.
Greete Toming
Haljala Kool
Avalike suhete-ja projektijuht

KODULOORADA TUTVUSTAV
OMALOOMINGULINE LAUL:
Rahvamaja, metsarajad,
tiigid, kaunid aiamaad!
üks foor ja koolimaja –
see on meie haljala!
Rahvamaja taga
metsatukk on ilus.
seal on hea sul olla
pajupuude vilus.
Kuulsatele Toomingutele
on pühendatud pink see on meile kandile
üks armas, tähtis kink!
Kultuur ja koolitarkus neist saanud meie juured!
sestap Õpetaja Autähis
seati üles kooli juurde!
Johanna Grete Roov
1. klass
Haljala Kool
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Võsu Kooli
lõpetajad

VÕSU KOOLI 9. KLASSI LÕPETASID
2019/2020 ÕPPEAASTAL:
Paul-Erik Eru
Katariina Maria Levartovski
Liis Nõmme
Rico Pärnaste
Eliise Pärnaste
Siim Tõnisson
Karl-Jörgen Tormet

Kõik on hästi
Kui miski on elus kindel, siis see,
et kõik meie ümber on pidevas
muutumises. Kuigi inimesed
justkui ootavad, et asjad saaks
lõpuks valmis ja muutustega
oleks alatiseks ühelpool, seda
siiski kunagi ei juhtu.
Võsu Kool ei ole ainult Võsu
Kooli direktor. Võsu Kool on
eelkõige siinsed lapsed, õpetajad ja töötajad ning Võsu Kooli
sõbrad ja kogukond. Kui koolijuht ka vahetub, jääb kõik muu
alles.
Olen tänulik kõigile, kellega
elu mind Võsu Kooli juhtides
kokku on viinud. Teiega koos oli
ja on ka edaspidi tõeliselt tore.
Oleme koos palju õppinud. Aitäh õpilastele, vanematele, õpe-

tajatele ja koolitöötajatele. Aitäh
teile kõigile. Tean, et oleme iga
päev andnud endast kooli ja lasteaiarühmi edendades parima
ning olen kindel, et see jätkub
niisamuti ka siis, kui välja on valitud uus koolijuht.
Tänu meie kõigi ühisele pingutusele käib nii Võsu koolis kui
ka lasteaiarühmades kolme aasta taguse ajaga võrreldes oluliselt
rohkem lapsi. Võsu kooli lapsed
on rõõmsad, tragid ja sportlikud.
Nad saavad pärast põhikooli
lõppu endiselt hästi hakkama ja
on oodatud edasi õppima. Oleme ellu viinud hulga uuendusi,
oleme julgenud katsetada. Aga
loomulikult on palju asju ka tegemata, sest ükski kool ei saa

teemaline projekt) ning vanem
vanuseaste (6. – 9. kl) kirjutas ja
illustreeris raamatut Rubbish or
without rubbish (prügi mõjust
looduses). Projektidega tegime algust veel koolis olles, aga
lõpetasime maikuus. Suured
tänud õpetaja Jana Everile pro-

03.06.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Kooskõlastati Haljala Kooli töötajate koosseisu vähendamise 0,5
ametikoha võrra.
Määrati huvitegevuse õppuri toetus kahele õpilasele.
Määrati Haljala vallas Vainupea külas Paadisadama katastriüksusel asuvale väikesadamale kohanimeks Vainupea sadam.
Otsustati korraldada avatud riigihange Võsu ranna-ala
pumptrack projekteerimis- ja ehitustööde teostaja leidmiseks.
Väljastati Osaühingule Virumaa Puhastus reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Kisuvere külas Kivisaare kinnistule alates 1. juunist 2020 kuni 1. juunini 2021 ja Reklaamtreiler OÜle
reklaami paigaldamiseks Võsu alevikus maanteede 17177ja 17210
teeristi parklasse 04.06.2020 kuni 18.06.2020.
Väljastati Spordiklubile Aaspere luba avaliku ürituse „Haljala
Open 2020“ korraldamiseks, 4. juuli 2020 Haljalas.
Väljastati ehitusluba Vihula mõisa möldrimaja rekonstrueerimiseks ja Võsu alevikus Eha tn 3 üksikelamu püstitamiseks.
Kehtestati Haljala vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavatele
asutustele meetmed tööjõukulude ja majanduskulude optimeerimiseks.
Eraldati valla eelarve „Vaba aja üritused (08109)“ alt Rakvere
Maraton MTÜle 3 000 eurot Võsu südasuve maratoni korraldamiseks.

10.06.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE

kunagi valmis.
Lähen kahetiste tunnetega.
Uus suur kool Jüris on kindlasti
tõsine väljakutse ja olen Rae vallale tänulik usalduse eest. Teisalt
on mul Võsu Koolist erakordselt
kahju lahkuda. Pean väga lugu
inimestest, kes siin töötavad ja
hoolin jätkuvalt lastest, kes siin
õpivad. Elan kõigele, mis Võsu
Koolis toimub, ka edaspidi kaasa, sest minu kodu on endiselt

siin.
Haljala vallale soovin tarkust
uue koolijuhi valimisel ja haridusstrateegiate
elluviimisel.
Soovin hoolimist ja koostööd.
Uuele koolijuhile soovin julgust
ja rõõmsat pealehakkamist. Ole
hea inimene, oska tehtut hinnata ja uute ärksate mõtetega edasi
liikuda.
Liina Altroff

Erasmus+ projekt Võsu Koolis jätkub
Kooliaasta lõpp kujunes oodatust erinevaks nii õppetöös kui
õpilasprojektide seas. Selle õppeaastaga oleks pidanud lõppema Võsu Kooli rahvusvaheline
nelja Euroopa riigi koole hõlmav
KA2 strateegilise koostöö projekt Key to Sustainable Future
(„Võti jätkusuutlikku tulevikku“).
Aga nii nagu kogu maailmas
seiskusid tavapärased plaanitud
tegevused, lükkus koroonaviiruse Covid-19 tõttu edasi ka meie
projekti lõpetamine.
Märtsi lõpus saime teate riiklike agentuuride ja EK otsusest
pikendada projekti 6 kuu võrra.
Olgugi et uue koolikorralduse ja distantsõppega harjumine
oli kõigi jaoks tõsine väljakutse,
meie projekti see ei seisanud.
Iga paari nädala tagant jätkusid
videovestlused projekti koordinaatoritega, kus arutasime
olukorra üle koolides, vahetasime distantsõppe kogemusi ning
jätkame alustatud ülesannete
lõpetamist.
Kõige karmimad karantiinireeglid olid meie Itaalia partneritel Anconas, kus koolid jäid suletuks õppeaasta lõpuni. Osaline
õppetöö taastus partnerite juures Poolas ning Sloveenia õpilased tulid täiskoosseisus kooli
mai lõpus, lõpetades õppeaasta
25. juunil.
Käesoleva aasta teises pooles
alustasime jooksvate keskkonnateemade kõrval projektisiseselt kahe uue eTwinningu projektiga – noorem vanuseaste
(3. kl) töötas projektiga Fruity
and Vege (puu- ja köögiviljade

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID

jekti vedamise eest 3. klassiga.
Tänud 9. klassi õpilastele Liisile
ja Katariinale projekti huvitava
täienduse eest. Vanemas astmes
kuuluvad erilised kiidusõnad
Henriettele,
Siim-Sanderile,
Madli-Maile ja teistele raamatu
juures abiks olnud õpilastele.

Raamatuga saab tutvuda Võsu
Kooli kodulehel.
Enne distantsõppele jäämist
toimus meie koolis üks tõeliselt
äramärkimist vääriv projektiga
seotud ettevõtmine. 3. klassi ja
7.-9. klassi õpilased kohtusid
kliimasoojenemist
puudutava
teema raames Fridays for Future
Eesti liikme Kertu-Birgit Antoniga, kes rääkis, kuidas saaksime
oma igapäevaste tegemistega
kliimamuutuste teket ennetada.
Oma eakaaslaselt lihtsate tõekspidamiste kuulamine avaldas
muljet kõigile.
Meie Erasmus+ projekt jätkub
kuni 2020. aasta lõpuni. Sügisel
ootame projekti lõpetamisele
Võsule külla kõigi meie partnerkoolide esindajaid.
Mall Ränkson

Määrati sotsiaaltoetus viiele isikule kokku summas 950 eurot.
Määrati ühele isikule hooldaja ja hooldajale hooldajatoetus.
Eraldati Haljala valla 2020. aasta eelarvest ühekordset toetust:
- MTÜle Spordiklubi Aaspere spordiürituse „Tänavakorvpall
„Haljala open 3x3” korraldamiseks 1000 eurot;
- MTÜle Looduskaitse „Georg Ots 100“ kontserdi korraldamiseks Võsul 7620 eurot;
- Merikene Teppele ürituse „Võsu Rannamemmed 40“ korraldamiseks 1500 eurot.
Väljastati projekteerimistingimused Metsiku külas Vana-Kooli
katastriüksusele elamu püstitamiseks ja Palmse külas Päikesevälja katastriüksusele päikesepargi rajamiseks.
Väljastati ehitusluba:
- Tepelvälja külas Keldri katastriüksusel elamu varemete lammutamiseks;
- Võsu alevikus Kalda tn 32 katastriüksusele suvila ja abihoone
püstitamiseks;
- Võsupere külas Tööstuse katastriüksusele PVC halli püstitamiseks;
- Kakuvälja külas Väike-Jüri katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks.
Määrati Lihulõpe külas asuva Lihulepa katastriüksuse, Toolse külas asuva Lepiku katastriüksuse, Tiigi külas asuva Kivistiku
katastriüksuse ja Kakuvälja külas asuva Väike-Jüri katastriüksuse
jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Määrati olemasolevate katastriüksuste (Haljala valla omandis
olevate teede) koha-aadressid.
Kuualti maakorraldusspetsialisti informatsiooni Võsu aleviku
tänavanimede ja tänavate ruumikujude korrastamisest. Haljala
valla kodulehel on avalikustatud kaardirakendus mile kaudu on
võimalik ettepanekuid esitada.
Otsustati täiendada esitatud Haljala valla teehoiukava 20202024 tabelit mõõtühiküte selgitustega ja lisada tabelise veerg
iga konkreetse tee puhul tehtavate tööde selgitustega vähemalt
2020 ja 2021 tehtavate tööde osas.
Otsustati mitte lubada 2020 suvel Võsul rannakontsertide korraldamist (30. ja 31. juulil ja 1. augustil) põhjusel, et Võsu rannaparklaehitustööde tõttu ei ole piisavalt parkimiskohti, raskendatud on Terviseameti nõuete järgimine, mistõttu võib sattuda
ohtu ka kohalike elanike tervis, ning raskendatud on avaliku
korra ja heakorra tagamine.

17.06.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati huvitegevuse õppuri toetus ühele õpilasele.
Väljastati Reklaamtreiler OÜle luba reklaami paigaldamiseks
Võsu alevikus Tõusu tn 4 perioodil 18.06-24.06.2020 ja Võsu
alevikus maanteede 17177ja 17210 teeristi parklasse perioodil
25.06.2020 kuni 01.07.2020.
Väljastati ProSolutions OÜle luba avaliku ürituse „SUME Suvekontserdid“ korraldamiseks, 3. ja 4. juulil 2020 Käsmu külas
Lainela Puhkeküla territooriumil.
Kiideti heaks 2019 aasta hajaasustuse programmi projekti
„Kati talu puurkaevu puurimine, veevarustuse rajamine” aruanne.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja tähtajaliselt korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks ja kaks jäätmevaldajat korraldatud
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks.
Väljastati ehitusluba Tatruse külas Vahtramäe kinnistul elamu
lammutamiseks.
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Sport

Juuli 2020
Maakonna
kommertsbussiliin 277
sõiduplaan 01.06-31.08

Sarjad jätkusid
Haljala korvpallurid tegid
maakonnameistriele tuule alla

Mees mehe, kolm Veidemani vastu: sellest hoolimata viskas Rain 26 punkti, olles võistkonna resultatiivsem. Haljala võidukas meeskond koos peatreeneriga.

Tallinn-TammispeaKäsmu-Võsu

Nutiorienteerumine Võsul: Kunda spordikeskuse juhataja Ainar Sepnik, keskel, juhendamas liikujaid

ETKNRLP

Mehed liikusid Võsul
Maakondliku sarja Mehed liiguvad selle hooaja viimane etapp
toimus Võsul. Mehed läbisid
Võsu seiklusorienteerumisraja.
Hooaja jooksul külastati
maakonna seitset spordiobjekti. Mängiti kettagolfi, lume-

puudusel imiteerit suusatamist,
orienteeruti nutikalt, ujuti ja
võimeldi basseinis, mängiti
lauatennist ja tutvuti joogaga.
Keskmiselt osales igal üritusel 20 meest, kõige aktiivsemad
liikujad olid Marko Pomerants,

Rauno Võrno ja Endel Vorp.
Võsu seiklusorienteerumine
lõppes sõbraliku koosistumisega spordihoone esisel platsil
šašlõkki ja rabarberikooki nautides.

Vasakult: Allar Raudla, Uno Ridal, Aleksei Nikonorov, Alina Jagnenkova, Siim Arak, Maksim Sharofost ja Mihkel Arak

Balti jaam 5
Vabaduse
väljak
Kivisilla
Vesivärava
Mustakivi
Jõelähtme
Kuusalu tee
Loksa tee
Ulliallika
Kõnnu tee
Kolgaküla
Kotka
Loksa
Kotka
Vihasoo
Tammispea
Eru
Käsmu
Lepispea
Eha
Võsu
Vergi tee

9.20
9.23

17.20
17.23

9.30
9.33
9.40
9.53
10.05
10.13
10.16
10.19
10.20
10.23
10.29
10.33
10.36
10.38
10.40
10.47
10.52
10.53
10.55
10.57

17.30
17.33
17.40
17.53
18.05
18.13
18.16
18.19
18.20
18.23
18.26
18.28
18.30
18.37
18.42
18.43
18.45
18.47

Haljala võidukas meeskond koos peatreeneriga.

Võsu-KäsmuTammispea-Tallinn

Koroona
Eriolukorra esimesel päeval toimuma pidanud Haljala valla koroona seeriavõistluse III etapp toimus 7. juunil. Sedapuhku Võsul, sest
sealsed tingimused võimaldavad paremini järgida 2+2 reeglit. Esimese kahe etapi võitja Tauno Jõgiste (pildidl paremal) oli võidukas
ka seekord. Teiseks jäi Hillar Elva, kes pidas ühtlasi ka kohtuniku
ametit ja kolmandaks Aleks Strazdin. Parim naismängija oli Tatjana
Osokina. Jäänud on veel neljas etapp, mis toimub 12. Juulil Võsul.
Võitjad selguvad kolme parema etapi tulemuste põhjal.

Lauatennis
Lauatennise eelviimane VI etapp toimus 21.juunil. Piiratud osavõtuga turniiri võitis Aleksei Nikonorov Maardust. Teine koht läks
samuti Maardusse, sedapuhku naismängijale Alina Jagnenkovale.
Mõlemad maardulased on Eesti reitingutabeli esikümnes. Ka kolmas koht kuulus maardulasele, selle võitis Maksim Sharofost, kes
on kokku osalenud neljal etapil, olles iga kord poodiumil – kaks
korda kõige kõrgemal ühe korra teisel astmel. Parim veteran oli
Uno Ridal. Haljala valla parim Allar Raudla on tänase päeva seisuga
sarja liider.
Parim noormängija oli Mihkel Arak Kadrinast.
Lauatennise sari lõpetab pidulikult 2. Augustil. Seitsmeetapilise
parimad selguvad viie parema etapi tulemuste järgi.

811 TALLINNVIHASOOKÄSMUVÕSU-VERGI-ALTJA
SUVEBUSS SÕIDAB
PERIOODIL 01.06 – 31.08
Iga
päev
10:00

Iga
päev
14:45

TALLINN
(Bus station,
Lastekodu 46)
10:35 KUUSALU 14:04
TEE
10:44 LOKSA TEE 13:55
10:47 ULLIALLIKA 13:52
10:51
10:52
10:54
10:57
11:00
11:02
11:03
11:07
11:10
11:12
11:14
11:20
11:22
11:26
11:28
11:30
11:32
11:34
11:40

KOLGAKÜLA
LUHA
KOTKA
VIHASOO
TAMMISPEA
ERU
KORJUSE
KÄSMU
JÄRV
KÄSMU
KÄSMU
JÄRV
LEPISPEA
VÕSU
VERGI TEE
LAHE
KOOLIMÄE
PEDASSAARE
PIHLASPEA
VERGI
ALTJA

13:48
13:47
13:45
13:42
13:39
13:37
13:36
13:32
13:30
13:24
13:22
13:20
13:16
13:12
13:10
13:08
13:06
13:04
13:00

ETKNRLP
Vergi tee
Võsu
Eha
Lepispea
Käsmu
Eru
Tammispea
Vihasoo
Kotka
Loksa
Kotka
Kolgaküla
Kõnnu tee
Ulliallika
Loksa tee
Kuusalu tee
Jõelähtme
Mustakivi
Vesivärava
Hobujaama
Balti jaam

12.15
12.20
12.21
12.22
12.30
12.37
12.40
12.42
12.45
12.51
12.55
12.57
12.58
13.01
13.04
13.13
13.24
13.38
13.45
13.50
13.55

19.25
19.30
19.31
19.32
19.40
19.47
19.50
19.52
19.55
19.57
19.58
20.01
20.04
20.13
20.24
20.38
20.45
20.50
20.55

Info: peatus.ee,
transport.tallinn.ee
Piletite eelmüük: tpilet.ee
Liini teenindab Ekspressbussiliinid OÜ
Info telefonil: 525 9100
Tallinnast väljumisel
peatused: Balti jaam 5,
Vabaduse väljak, Kivisilla,
Vesivärava, Mustakivi
Tallinnasse saabumisel
peatused: Mustakivi,
Vesivärava, Hobujaama, Balti
jaam

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

Juuli 2020

ÕNNITLEME VANEMAID
IIRI FREIVALD ja ELVIS GOLDBERG
poeg LUKAZ GOLDBERG sündis 14.05.2020
PIRET PÄRTLI ja AIVAR LOORITS
Poeg KARL OSCAR LOORITS sündis 17.05.2020
EVA MARIA EEVALD ja SANDER MITENDORF
pojad HENRI ja OSKAR MITENDORF
sündisid 22.05.2020
SANDRA LAHI ja KRISTJAN HALJAND
poeg SEBASTIAN HALJAND sündis 23.05.2020

Võsu Surfikool õpetab
surfama

ÕNNITLUSED

95

VILLI KANDI – 12. juuli
LAINE MEIKAR – 14. juuli

Foto: Katrin Kivi

Võsu Surfikool pakub alanud
suvel mitmeid teenuseid ja võimalusi igas vanuses inimestele.
„Meil toimuvad surfilaagrid, kus lapsed saavad oskused lohe- ja aerusurfis, samuti
ka skimboardingus ja paljudes
muudes mängudes ja spordiharjutustes,“ rääkis surfikooli
eestvedaja Raigo Piho. „Lisaks
külastab laagrit päästeteenistus,
kus räägitakse lastele veeohu-

tusest. Laagrid on kahepäevased ja toimuvad 9.-10. juulil,
23.-24. juuli, 30.-31. juulil, 6.-7.
augustil ,13.-14. augustil, 20.-21.
augustil.“
Raigo Piho märkis, et lisaks
on Võsu rannas nende käest
võimalik laenutada aerusurfi (SUP) laudu, Skimboarde ja
soovi korral läbida personaalne
lohesurfi koolitus, samuti võib
Surfikoolis korraldada sünni-

päev või firmapidu.
Surfikoolil on olemas ka oma
pisike „surfikohvik“ ning meie
terrassil on võimalik nautida ka
vesipiipe.
„Korraldame ka aerusurfi
matku Käsmu ning palju muud
lahedat: tantsutrennid, jooga ja
suviselt kuumad õhtused üritused,“ selgitas Piho, „Oleme alati
kliendi ideele avatud ning soovime, et saaksime oma tegevus-

92

tega Võsu suve rikastada.“
Raigo Piho toimetab Võsu
Surfikooliga nüüd juba kaheksandat suve. Surfikooli võib leida praegu ehitatava uue parkla
juures rannas, vetelpääsemaja
ja sadamavahelisel alal. Lisainfot: Tel 517 8716, e-mail vosusurf@gmail.com,
Facebooki
leht: Võsu Surfikool
Katrin Kivi

UNO KÜBARSEPP – 4. juuli
ASTA ALESTE – 31. juuli
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LOREIDA AITMAN – 30. juuli
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ELSA SAKS – 6. juuli
ASTA ERAPART – 31. juuli

88

INGA METSAR – 1. juuli
VILMA - ALEKSANDRA KARI – 4. juuli
ELLEN PRASS – 12. juuli
EINO LÄNTS – 22. juuli
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HILDE LEHTMETS – 31. juuli
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Varangu külaseltsi tegemised
Nagu paljudele teistele, tuli ka
Varangu külaseltsile tänavune kevad veidi teistsugusena.
Pidasime ära naistepäevapeo
ja rohkem üritusi seltsimajas
eriolukorra tõttu ei toimunud.
Traditsiooniline talgupäev jäi
ära, kuid Varangu park sai korrastatud kontaktivabalt.
Varangu külaselts sai KOP
sügisvoorust rahastuse projektile „Paremad tingimused
kogukonnaüritusteks“,
mille
omaosaluse kattis Haljala vald.
Märtsis sai ühe projekti tegevusena soetatud 4 komplekti kokkuklapitavaid laudu ja pinke.
Mais toimusid Varangu pargis
kõlakoja tantsupõranda renoveerimistööd, mille käigus betoneeriti varasem puitpõrand.
Kahju ainult, et tänavu jaanituld

ei tehta ning tantsupõranda sissetantsimine lükkub edasi.
Kevadised
toimetamised
seltsimaja õues on aga tavapäraselt toimunud. Tublid naised
on korrastanud kiviktaimla
ja lillepeenrad ning istutanud
palju lilli. Suvel tuleb seega panustada rohimisele ja kastmisele. Saime vallast ühekordset
toetust muruniiduki ostmiseks,
mida kasutame maja ümbruse
niitmiseks. Ülejäänud territooriumi niidame isiklike murutraktoritega.
Varangu külaselts sai 16 aastat
tagasi loodud eesmärgiga elavdada kohalikku külaelu ning
tõsta kogukonnaliikmete oskusi
ja teadmisi läbi koolituste. Oleme seda eesmärki suutnud täita
ning pakkunud läbi erinevate

projektide harivaid ühistegevusi.
KOP kevadvooru sai kirjutatud projekt „Igaühe loodushoid“, mida rahastab kohaliku omaalgatuse programm ja
Haljala vald. Projekt koosneb
erinevatest keskkonna- ja loodushoiuteemalistest
loengutest, töötubadest, õppereisist ja
metsaretkest. Tahame pakkuda
huvitavaid tegevusi igale vanuserühmale augustist märtsikuuni. Loodame väga, et kuri viirus
uuesti kimbutama ei tule ja kõik
sujub plaanipäraselt. Alustame
22. augustil õppereisiga Jääaja
Keskusesse ja Elistvere loomaparki. Septembris külastame
Sagadi Metsamuuseumi ja teeme mõnusa metsaretke Oandu
matkarajal.

Järgmiste tegevuste kohta
jagame jooksvalt infot Varangu
külaseltsi Facebooki lehel ja
Haljala Valla Sõnumites. Projektis osalema on oodatud eelkõige seltsi liikmed ja Varangu
kandi inimesed, aga vabade
kohtade olemasolul pakume
võimalust ka teistele huvitatutele. Samuti on oodatud kõik
head mõtted ja põnevad ideed
kodukandi elu mitmekesistamiseks ning otseloomulikult ootame enda seltsi uusi liikmeid.
Ilusat päikeselist suve kõigile ja
kohtume juba augustis.
Urve Kingumets
Varangu külaseltsi juhatuse liige

MILVI TAMBIK – 16. juuli
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IMBI LANI – 11. juuli
VELLO KÄOSAAR – 11. juuli
ÜLO NIISUKE – 15. juuli

84

EVI SOPPE – 6. juuli
HELLE LEEMETS - 13. juuli
MAIMU UUSTALU – 23. juuli
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ELLA PALMAR – 13. juuli
PEETER SCHASMIN - 27. juuli
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URVE MÜÜR - 27. juuli
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VILLU RÄÄMET – 21.juuli

80

ANNI PÕDRA – 4. juuli
EVA KÄRVET – 19. juuli
ENN RANDOJA – 21.juuli
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JÜRI REINART – 5. juuli
JAAN KRUUS – 24. juuli
JAAK LILLEPEA – 29. juuli
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AINO MEIGAS – 2. juuli
TOIVO KALJULA – 4. juuli
AIMAR VIIL – 6. juuli
TIINA TÕNISSON – 8. juuli
MARIANNE TAMBERG – 15. juuli

Meie seast on lahkunud
EDUARD VEIDEMAN
PEETER PELLO
LEIDA ROHUMETS
ALEKSANDRA PETROVA

Vergi kaluritepäev
11. juulil 2020 algusega kell 11

Kavas:
Paadisõidud ja merepäästjate töö tutvustus
Jalgpalli- ja paarisvõrkpalliturniir
Laste jalgpall
Laat ning maitsvad toidud
Keraamika töötuba
Jalgrataste vigurrada
Merike Malva fotonäitus
Esinevad "Piibarid"
10. juulil kl 16 kalatoitude töötuba

HALJALA
VALD

19.10.1938-08.06.2020
08.08.1948-14.06.2020
25.04.1930-24.05.2020
06.05.1933-31.05.2020

Karepa 20. kodukandipäev
11. juulil 2020 Karepa rahvamajas

11-15 talutoodete laat,
laadamelu tekitab Tiia Paist
17.00 Inga ja Toomas Lunge kontsert
tantsutrupp Amici
puhvet
Tantsimist asendab salongimuusika õhtu
näitused:
saalis Sigrid Heinlo maalid
kaminasaalis ülevaade toimunud kodukandipäevadest
Pilet 8€, lapsed tasuta
Info Karepa raamatukogust 3221821 või 53811500
Toetab Haljala vald
Projak� on rahastatud Kohaliku Omaalgatuse Programmi
vahenditest.
Üritus toimub vastavalt keh�vatele käitumisreeglitele.

Sul on hea meel tõest,
mis asub südame põhjas,
ja salajas annad Sa mulle
tarkust teada.
/Ps51:8/
JUMALATEENISTUSED JA TEATED
ILUMÄE KIRIKUS JA KOGUDUSES
Jumalateenistused armulauaga igal pühapäeval kl 13.
Järgneb kohvilaua osadus Leerimajas.
KÄSMU KIRIKUS JA KOGUDUSES
Hommikupalvused igal hommikul kl 8.
Jumalateenistused armulauaga igal pühapäeval kl 15.
Taizé palvused
Tänu Livia Hübneri kingitusele on Käsmu kogudusel nüüd 40
eksemplari Taizé laulikuid. Alates 27. juunist plaanivad koguduse jutlustaja Tia Vene ja kirikumuusik Livia Hübner alustada
Käsmu kirikus regulaarsete Taizé palvustega. Info palvuste
aegade kohta tuleb koguduse teadetetahvlile ja koguduse
Facebooki lehele. Tere tulemast osa saama ja kaasa laulma!
HALJALA KIRIKUS JA KOGUDUSES
Jumalateenistused igal pühapäeval algusega kl 10.
II ja IV pühapäeval on kaetud armulaud.
Väiksematel kirikupühadel on nädala sees õhtupalvused kl 18.
VAINUPEA KABELIS
Peeter Toominga mälestusnäitus
„Tagasipöördumine koju“ 30.05.-12.09.
18. juulil kl 19 lavastuse „Jutt jumala õige“ esietendus.
Autor Miina Piir, lavastaja Jaanus Nuutre,
peaosas Harry Kõrvits
19., 23., 24. juulil ning 8. ja 9. augustil kell 19.00
etendused „Jutt jumala õige“
TEELISTE KIRIKUD on avatud:
Ilumäe kirik: juuni, juuli, august
esmaspäev - laupäev kl 10-18
pühapäev kl 10-15
Käsmu kirik: mai, juuni, juuli, august, september
iga päev kl 8-20
Haljala kirik: suvel 2020 on siseremont
Kiriku kooriruum on avatud jumalateenistuste ja palvuste ajal
igal pühapäeval kl 10–11 ja
väiksematel kirikupühadel nädala sees kl 18–19.
Teistel aegadel vastavalt kokkuleppele.
Esku kabel: mai, juuni, juuli, august, september
iga päev kl 10-18
Vainupea kabel: juuli, august
pühapäeviti kl 12-15
KALMISTUPÜHAD
5. juuli kl 15 Käsmu kalmistu
12. juuli kl 12.30 Vainupea kalmistu
16. august kl 13 Ilumäe kalmistu

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)
Vello Väinsalu, vellovainsalu@gmail.com; tel 504 7916
õpetaja Urmas Karileet 5851 5800; urmas.karileet@eelk.ee
a/a EE 942200221046039021
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 5851 5800; urmas.karileet@eelk.ee
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

Ilumäe kogudus tänab
oma töötegijaid

K

irjaga „Ilumäe kogudus
tänab oma töötegijaid“
messingsilt on kinnitatud Ilumäe kirikuesise rohealal
paikneva mõnusa pingi seljatoele. Pingil istuja jaoks avaneb ilus vaade kõrgete pärnade
vahelt päikesekiirtes sillerdava tornikupli ristile, siia-sinna
viivale teele ja rohelisele Leerimajale. Hea ligimene, võta väheke aega, istu siia ja mõtiskle
kõige hea ja kauni üle, mida
Looja meile on kinkinud.
Ehkki Jeesus on öelnud, et
„Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe…” /Lk 10:2/, on
Ilumäel kiriku töötegijaid läbi
aegade ikka olnud. Vanadest
ürikutest saame lugeda, et juba
esimesele Ilumäe vaimulikule,
Georg Hartvigile (teenis aastatel 1731-1733) olid kaastöölisteks kohalikud laulumehed.
Õpetaja poolt läbi viidud korralised teenistused toimusid
igal neljandal pühapäeval ja
kolmandal kirikupühal, nende
vaheajal toimetasid aga laulumehed palvetunde ja piiblilugemisi ning viisid vajadusel läbi
ristimisi ja matuseid.
Ilumäe kogudus on enamuse ajast olnud hooldekogudus,
keda on teeninud Kadrina koguduse vaimulikud. Küll aga oli
enne sõda aastatel 1913-1919
Ilumäel kohapeal köster Adolf
Kelder. Päris oma vaimulik oli
Ilumäel vaid lühikest aega, kui
aastatel 1991 kuni 1998 teenis
kogudust kohapeal elav diakon
Tõnu Taremaa, nüüdne Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja

Villu Jahilo tänupingil. Foto: Avo Seidelberg

ja Pärnu praostkonna praost.
Viimased 22 aastat on Ilumäe
olnud hooldekogudusena Kadrina koguduse õpetaja Meelis-Lauri Eriksoni teenida.
„Ja Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks; seejärel
tulevad imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks.” /1Ko12:28/
EELK kodulehelt võib lugeda, et vaimulike kõrval on
kogudustes ametis väga mitmesuguste ülesannetega nn ilmiktöötegijad. Mõned neist on otseselt seotud jumalateenistuste
ja talituste läbiviimisega, teised
hoolitsevad kiriku ja kirikuvara
eest, õpetavad lapsi ja noori,
abistavad vanu ja haigeid jne.
Nii ongi läbi aegade koguduse
erinevaid igapäevaseid toimetusi ja talitusi korraldanud ko-

Meelis-Lauri Erikson
esitles oma raamatut
16. juunil, oma 50.
sünnipäeval, esitles
Ilumäe ja Kadrina
koguduste
õpetaja abipraost Meelis-Lauri
Erikson
oma raamatut “Peopesa”.
Kaante
vahele
kogutud lühikesed
vaimulikud mõtisklused on algselt ilmunud Kadrina valla veebis, kus alates
2015. aastast toimib
jätkuvalt
“Õpetaja veerg”. Autor on
neid ette lugenud
ka Pereraadios. Mõtiskluste raamatut
saab osta raamatupoodidest ja meie
kandi kirikutest.
“… Usk on sissetung siia maailma, märguanne. Usk haarab alati ettepoole,
vaatab kaugele, avab mõõtme,
mis seni puudus. Ta võtab su
oma peopesa kumeruse sisse;
see Tema soojus hakkab välja

guduse kohapealsed töötegijad.
Siinkohal olgu üles loetud vaid
mõningad viimaste aastate ustavatest teenijatest.
Ida Kuljus, August Talpsepp
ja Richard Palm hoidsid koguduse elavana läbi keeruliste
aastate. Villu Jahilo on kogu
oma elu olnud seotud Ilumäe
kiriku ja kogudusega.
Pikki aastaid juhatuse esimehena on ta korraldanud koguduse elu, organiseerinud katusevahetust ja asjaajamisi riigi
ning kohaliku omavalitsusega.
Ka täna, juba üheksakümneaastasena, osaleb ta aktiivselt koguduse elus. Siiani toob ta riigipühadel lipud vabadussamba
juurde ikka ise.
Kirikuteenijatena on hoolikad olnud Anette Kaasikas,
Aine Kullamägi ja Anne Sambla, kes aastakümneid kalmistuvahina on kalmistu hoidnud
eeskujulikus korras.
Palju tööd ja toimetusi on tei-

Õie Alt
EELK Ilumäe koguduse juhatuse
esimees

EESTPALVED
“Ma tahan laulda Issandale, et ta on mulle head teinud.”
/Ps 13: 6/

I

ssand Jumal, hoia meid
väära enesearmastuse ja
uhkuse eest ning kaasinimeste hukkamõistu eest. Palun aita meil Sinu Poja eeskuju
järgi oma ligimest õiglaselt ja
halastavalt kohelda.

K

õigeväeline
Jumal!
Aita meid oma Püha
Vaimuga, nii et võidame endas viha ning kasvame
armastuses üksteise vastu.

UUDIS KÄSMUST

19.

voolama su silmist, kõrvadest
ja sõrmeotstest. Ja karta pole
midagi. Kuidas küll keegi, kes
ülim jõud, võib samal ajal olla
nii lõputult õrn ja soe.”

nud Malle Komp, Arved Margat, Liia Kleemann, Aadu Alt,
Elna Kaljuvee, Mare Õruste,
Mari-Anne Heljas, Tiit Jahilo,
Anne Kask, Tiiu Strauss, Viktor
Kassatkin . Juhatuse esimeestena on ametis olnud ka Ülo Kaljuvee, Andu Eru.
Peale koguduse liikmete on
Ilumäe kiriku ja koguduse toimimisele kaasa aidanud mitmed teised vabatahtlikud küll
rahaliste annetustega, kaasalöömisega „Teeme ära!” talgutel
kui ka mitmesuguste muude
tegevustega. Koguduse tänu
kuulub teilegi: Rene Treial,
Lembit Sõmer, Einar Laigna,
Peeter Pello, Vello ja Kristjan
Tuur, Aivar ja Armin Alt, perekond Vergi, perekond Rahuvarm, perekond Irval.
Hea Taevane Isa, me täname Sind kõigi nende Ilumäe
koguduse töötegijate eest nii
minevikus, tänasel päeval kui
ka tulevikus. Ole ikka iga päev
nendega, täida nende südameid
rõõmu ja rahuloluga selle eest,
et nad on saanud olla ustavad
sulased ja teenijad Sinu viinamäel. Täname ka kõiki vabatahtlikke, kes oma annetuste,
nõuannete ja töödega on panustanud Ilumäe koguduse ja
kiriku jätkusuutlikuks kestmiseks.
Pingi valmistas OÜ Fornax,
messingsildi Erik Kõuts.

juunil rajasid Käsmu
koguduse vabatahtlikud Käsmu kiriku ette uue
muruplatsi, mis laiendab
jalakäijate ala kirikaia ees.
Suur tänu perekondadele
Laanemets ja Kukk nende
vabatahtliku panuse eest.
Muruplatsi servas on näha
väike pärnapuu, mille istutas
Käsmu kiriku pühitsemise
150. aastapäeva puhul toonane peapiiskop Andres Põder.

H

ea Taevane Isa, me
täname Sind et oled
meile kinkinud neli
kaunist aastaaega. Palun õnnista sooja vihma ja päikesega
meie aia- ja põlluvilju, et saaksime sügisel rõõmuga rohket
saaki koguda.

