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Vallavalitsus jagas
kolleegipreemiaid

Kui vana on vana?
Haljala Kooli näitus
„Vanad asjad“
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Head uut
aastat!

Haljala alevik talvel. 8. veebruar 2017. Foto: Ain Liiva

Vallavanem Ivar Lilleberg:
on olnud eriline aasta

2020. aasta märksõnaks on kindlasti koroonaviirus. Alates
märtsikuust oleme olnud tundmatus olukorras ja pidanud
hakkama saama nähtamatu vaenlasega. Hoolimata sellest
on aasta Haljala vallas olnud tegus.

HARIDUS
Nähtamatu vaenlane on toonud kaasa muudatusi kõigi igapäevaelus, kuid
koolipered ja haridustöötajad leidsid
ennast pea üleöö täiesti uuest olukorrast – kool kolis elutuppa. Usun, et ühe
positiivse asjana on möödunud aasta
kaasa toonud selle, et oskame haridust, kooliskäimist ja õpetajate rasket
tööd varasemast rohkem hinnata. Võtame selle teadmise endaga kaasa ja
ärme unusta seda ka veidi tavapärasemal ajal.
Sellel aastal sai Võsu Kool omale uue
direktori. Aet Kruusimägi on direktori
ametis hästi kohanenud ja koos oma
meeskonnaga säravalt töötanud. Haljala koolipere on samuti hästi hakkama
saanud ja järgmiseks aastaks, mil kopp
maasse läheb ja peagi uus koolimaja
kerkima hakkab, hästi valmistunud.

NOORED
Novembris valisid Haljala valla noored
uue noortevolikogu koosseisu. Uues
koosseisus on 11 noort, kes valla noorte
eest seismise enda hooleks on võtnud.
Jõudu ja palju edu selle vastutusrikka
ülesande täitmisel!
Meie noosootöötajad on olukorra-

Sotsiaalosakond sai uued autod.

ga hästi kohanenud. Noortekatest on
noorsootöö kolinud õue ja internetti.
Haljala valla noorsootöö on mobiilsem
kui kunagi varem.

KULTUUR, SPORT
JA KOGUKOND
Mööduv aasta on palju mõjutanud
spordi- ja kultuurivaldkonda. Meie inimesed on aga hästi kohanenud ja kultuuri- ja spordirahvana oleme saanud
tegevustest ja sündmustest ikkagi osa
võtta. Toredaid sündmuseid on toimunud mitmeid, näiteks toimus suvel
Võsul jooksusündmus Võsu Südasuve
Challenge, Käsmus Viru Folk, Vainupea Kabelis ülipopulaarne teatri Nuutrum lavastus “Jutt jumala õige” ja palju
muud põnevat. Meie mõisad – Palmse,
Sagadi ja Vihula – on hästi hakkama
saanud ja loodetavasti üha enam siseturiste leiab tee meie valda.
Sellel aastal kinnitas Vallavalitsus
uute külavanematena ametisse nii Vainupea küla eestvedaja Mario Luige kui
ka Villandi küla kogukonnaaktivist Liis
Küti. Kutsun meie külade inimesi, kes
ei ole omale veel külavanemat valinud,
seda aktiivselt tegema – meie inimesed ja aktiivne kogukond ning külalii-

Võsu rannaala läbis uuenduskuuri.

kumine on meie suurimad väärtused!

Tunnustan meie sotsiaalosakonna töötajaid, kes on sellel aastal olnud tublid.
Nad on meie inimeste jaoks olemas
olnud ja neid keerulisel ajal toetanud.
Soetasime sellel aastal sotsiaalosakonnale kaks uut autot, et nende
tööd veidigi lihtsustada. Elektriautode
kasutamine pole talvel kõige otstarbekam. Sotsiaalosakond on aktiivselt
kaasa löönud ka mitmetes projektides
nagu kodude tuleohutuks muutmine,
puuetega inimeste eluruumi kohandamine ja vingugaasi andurite jagamine
vähekindlustatud peredele.

ARENDUS JA PROJEKTID
2020. aasta on olnud ka projektide
koha pealt tegus. Valminud on Võsu
rannaala uuendus ja Käsmu bussiparkla. Peagi saab vahetatud Haljala
perearstikeskuse katus. Samuti on
mustkatte alla viidud üle seitsme kilomeetri teid. Suur töö on tehtud ka
Haljala Kooli osas – projekt on valmis,
hankedokumendid töös ja nüüd jääb
vaid tulemusi oodata, et siis koolimaja
ehitama hakata.
Vastu sai võetud mitu olulist arengudokumenti – arengukava, eelarvestrateegia ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava. Viimase
realiseerimise osas teeme koos vee-ettevõtjaga ettevalmistusi, et Keskkonna

nalt. See otsus oli vajalik, et edasi
liikuda ning seda ka 15. detsembri
uudise valguses. Avalduse esitamisele järgnenud positiivne tagasiside ja toetavate sõnumite hulk
panid mind mõtlema, kas tagasiastumine on õige tee. Olen jõudnud
otsusele, et vallavanemana jätkamine on valla järjepideva arengu
seisukohalt praegusel hetkel ainuõige valik,“ kommenteeris Ivar

Investeeringute Keskusele
saamiseks taotlust esitada.

Lilleberg.
„Saame nii mina kui ka vallavalitsuse ametnikud tihti tagasisidet
selle kohta, mis on halvasti, toetavaid ja positiivseid sõnu jagub vähem. Tagasiside on oluline ja nõustun, et alati saab paremini. Sellel
põhjusel olid inimeste toetavad
sõnad väga olulised ja mõtlemapanevad,“ sõnas vallavanem, „ütlen
ausalt, et need saadud sõnumid ja

toetuse

UUS SAABUV AASTA
Vallavalitsuse meeskond teeb jõudsalt
plaane uueks aastaks – tööplaanid valmivad ja mõtted saavad paberile pandud. Loodetavasti lahendab uus aasta
koroonaviirusest tingitud olukorra ning
tavapärasem elukorraldus taastub.
Vihula, Võsupere ja Võsu lasteaiarühmad on prognoosi kohaselt järgmisel
aastal kõik lastega täidetud. See on
elanikelt selge sõnum meile, et noori
peresid tuleb valda ainult juurde ning
lasteaiarühmades peame peagi võimal-

Haljala kooli uue õppehoone 3D-mudel.

Ivar Lilleberg jätkab Haljala vallavanemana
8. detsembril 2020. aastal esitas
Haljala vallavanem Ivar Lilleberg
tagasiastumisavalduse. 15. detsembril 2020 esitas Ivar Lilleberg
avalduse, millega võtab 8. detsembril esitatud avalduse tagasi.
Avalduse tagasivõtmine tähendab,
et Ivar Lilleberg jätkab Haljala vallavanemana.
„Minu tagasiastumisavaldus ei
olnud tehtud emotsioonide pin-

Haljala valla inimesed,
soovin teile head uut aastat!

SOTSIAAL

dama lisakohti. See on märk sellest, et
vald areneb ja siin on hea elada.
Saabuv aasta on eriline Haljala kooliperele. Soovin teile jõudu, et keeruline ehitusperiood üle elada! Vallavalitsuse soov on teie jaoks olemas olla ja
igal võimalusel teid toetada.
Järgmine aasta tuleb meil palju ära
teha, plaanid on suured ja selle nimel
ka meeskonnaga töötame. Mõned
järgmist aastat kirjeldavad märksõnad on sellised – valla üldplaneering,
Võsu Kool, Haljala Rahvamaja ja palju
muud...
Ivar Lilleberg
Haljala vallavanem

Võsu kooli ideekonkursi võidutöö.

kirjad on parim tagasiside meie
ametnike tööle, mistõttu tundsin
ma, et ei saa asju pooleli jätta, vaid
pean need koos oma meeskonnaga
lõpule viima“.
Vallavanem loodab, et tagasiastumisavalduse esitamise ajendiks
olnud inimesed mõistavad oma
vastutust Haljala valla arengu eest
seismisel. „Siiralt loodan, et erimeelsused ja isiklik vaen minu
suhtes suudetakse seljatada, et
üheskoos valla elu paremaks muu-

ta,“ lisas Lilleberg.
Haljala Vallavolikogu esimees
Vello Väinsalu on Ivar Lillebergi
otsusega rahul. „Hea oli seda erilist
aastat taas rahulikumas ja lõpuks
ka positiivsemas võtmes lõpetada.
Sarnaselt paljudele teistele toetan
Ivari jätkamist vallavanemana. Valimisteni on jäänud veidi rohkem
kui kümme kuud. Loodetavasti
tulevad need kuud vallavanema
jaoks töised ning tulemuslikud,“
lausus volikogu esimees.
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Kogukond

HALJALA KANDID

Villandi külavanem on Liis Kütt
18. novembril kinnitas Vallavalitsus
järgnevaks kolmeks aastaks Villandi külavanemaks Liis Küti (pildil).
Värske külavanema sõnul on tema
roll kogukonnas vabatahtlikkuse alusel küla ja elanike heaolu eest seista.
„Külavanem loob sihte ja koostegutsemisel need sihid ka saavutatakse.
Suhtlemine sidusvõrkudega ja rahastuse otsimine, et külaelu edeneks, on samuti üheks võtmelauseks. Kogukonna koostegutsemisel
tekib alati uusi ja põnevaid ideid, mida saab koos ellu hakata viima,“
kommenteeris külavanema rolli kogukonnas Liis Kütt
Küsimusele, miks on oluline kogukonnas aktiivselt kaasa lüüa,
vastab Liis, et väikeses kohas on eriti oluline üksteist hoida ja aidata. „Meie külas on kogunemispaigaks kujunenud Migu talu hoov,“
vastab Villandi külavanem küsimusele, kus nende kogukond kokku
saab.
Küsides, mis on Villandi küla muredeks ja rõõmudeks, vastab
Liis, et Villandi külal on kindlasti rohkem rõõme kui muresid. „Oleme uhked oma asukoha üle ja toimetame ühiselt, et elu meie külas
veelgi paremaks muutuks,“ lisab Villandi külavanem lõpetuseks.
Soovime uuele Villandi külavanemale palju edu ja tegutsemisrõõmu!
HVS

Kogukondadele otsa vaadates
Tegusad ja tugevad kogukonnad aitavad kaasa igakülgselt atraktiivsema elukeskkonna loomisele. Kui kohapeal on julget pealehakkamist, eestvedajaid ja koos nendega ka tegijaid, siis võib
liigutada mägesid. Vainupeal oleme alates külaseltsi loomisest
2013. aastal toonud kogukonna liikmed teineteisele lähemale.
Koostegemisest tunneme aina rohkem rõõmu. Aktiivselt oleme
sõna võtnud teemadel, mis meie külaelu arengut ja heakorda
puudutavad. Vallas esimesena loodud Karepa kandikogu koosolekutel oleme jaganud oma kogemust ja kirge. Samuti selgitanud väljakutseid, millega on tulnud kogukonna liikmete kaasamisel ja inspireerimisel tegeleda. Loodame, et meie loost on nii
Haljala valla kui kogu terve Eesti kogukondadel midagi kasulikku enda jaoks kaasa võtta.
Kogukondadesisene tahtejõuline eestvedamine koos nägemusega lahedamast olemisest ei ole aga paraku valdav. Mõnikord lihtsalt ei leidu neid inimesi, kes kaasaksid teisi ja võtaksid enda kanda vastutust kõigi huvide eest vankumatult seista.
Ja sellist eeldust ei saagi olla. Meie vallavalitsuse soov on läbi
kandikogude tegevuse ja kogukonnakomisjoni saada valla arendamiseks konkreetseid ettepanekuid ja lahendusi nii-öelda rohujuure tasandilt. Vähemalt nii on kirja pandud ja ka välja öeldud. Siinkohal langeb vastutus meile ehk aktiivsematele, kes on
võtnud vaevaks oma sõna maksma panna, olla oma hinnangutes
objektiivne ning tahtmistes suurt pilti arvestav. Vaid siis jõuab
hea energia koos vajalike otsuste ja lahendustega ka nendeni,
kelle hääl ehk nii võimsalt kuuldavale ei kerki.
Kõik eelnev muutub aga tühiseks kui vallavõimu juures toimetavad inimesed pidevalt vahetuvad. Ükski kogukond ei saa
kasvada ilma väljastpoolt tuleva toetuse ja märkamiseta. Kui
mingil hetkel õpivad osapooled oma rõõme ja muresid tundma
ning liigutakse konkreetsete lahenduste suunas, võivad teed ootamatult lahku minna. Uued tahavad teha paremini, teha teistmoodi. Kõik algab justkui nullist. Mõned aktiivgrupid väsivad ja
löövad käega. Ja sellest on väga kahju. Stabiilsus ja järjepidevus
kõrgemalt tulevate sõnumite osas aitab meil allpool suunda valida ning vajalikke ressursse otsida. Kui puudub kindlus koostöö
kestvuse, kokkulepete pidavuse ja teadmise osas, et ka päriselt
kuulatakse, siis on usaldus raske tekkima. Vähem vastandumist,
vähem energia raiskamist argistele muredele ja eriarvamuste
klaarimisele. Meile on eeskuju vaja anda läbi pikema vaate, kaasavate ja arengut soodustavate arutelude ning ühiselt laua taga
kokku lepitud lahenduste. Selleks on tegelikult ju eeldused olemas. Soovin Vainupea külarahva poolt kõigile edukat uut aastat,
kus paljud mäed saavad paigast liigutatud! Püsigem terved.
Mario Luik
Vainupea külavanem

LÜHIDALT
Kaasava eelarve hääletuse võitis ettepanek
„Haljala-Tatruse disc-golfi rajad“
Hääletusel osales kokku 177 Haljala vallaelanikku, kellest 109
andsid oma hääle Haljala disc-golfi raja loomisele.
Teiste ettepanekutena kaasava eelarve rakendamiseks oli üles
seatud „Karepa kandi külade mõtiskluspaikade võrgustiku rajamine – kant külade eest, külad kandi eest!“ ja „Liikluskiiruse
mõõdikute paigaldamine Võsule“.
Kaasava eelarve koostamisega antakse elanikele võimalus valla eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks. Kaasava eelarve suurus
on 10 000 eurot.
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Mida soovite 2021. aastaks
Haljala vallale?
da, et me ei pea teiste arvamusega nõustuma, kuid peaksime seda
aktsepteerima. Soovin, et tuleks hea aasta, mil abivajajad saavad
toetust ning et inimesed naerataksid rohkem. Päriselt.

Mario Luik

Vainupea külavanem
Vainupea küla selts MTÜ juhatuse esimees
Karepa kandikogu aseesimees

2020

oli sõltumata väga keerulistest oludest
valla jaoks sisukate arutelude ja suurte
eesmärkide seadmise aasta. See oli ka
kõigis tegemistes kohanemisele ja ettevaatlikkusele rõhunud ning
tasakaalupunkti otsimise aastaks. Loodetavasti juba varsti saame
nii-öelda päriselt tagasi põllule minna ja hakata musta tööd tegema. Meie väikesel vallal on tohutult potentsiaali atraktiivse ja eristuva kuvandi loomiseks. Sellesse saab meist igaüks oma julguse,
ettevõtlikkuse ning koostöötahtega panustada. Tänane vallavõim
on vilksamisi ka maininud, et töö selle nimel juba käib. Eelnev on
hädavajalik loomaks elukeskkonda, mille osaks saame ja tahame
uhkusega olla! Jääb vaid loota, et saabuvate valimiste valguses järjekordset vapustust ei sünni, vaid liigutakse loomulikku ja loogilist
rada pidi edasi. Soovin kõigile siiralt edu, rohkelt tegutsemisväge
ja inspiratsiooni!

Margus Laigu

Haljala alevikuvanem

S

oovin 2021. aastalt Haljala valla inimestele kõikide nende
unistuste ja rõõmude täitumist, mis jäid eelmisel aastal teostamata ja olemata. Samuti soovin, et täituksid ka uued toredad soovid, mida aastavahetusel sai endale lubatud.
Loodetavasti täitub meie kõigi suur soov juba järgmisel sügisel –
valime ühtse, tugeva ja kokkuhoidva Haljala valla!

Leo Aadel

Haljala Vallavolikogu liige

S

Kaire Rapur

Toolse külavanem

L

eian, et on väga oluline, et kõik sel 2021. aastal kokku hoiaksid ning teineteist toetaksid. Me peaksime üksteist rohkem
aktsepteerima. Me kõik oleme erinevad - mõtleme, tunneme
erinevalt, usume erinevaid asju. Selle kõige juures ei tohi unusta-

oovin Haljala vallale tegusat ja edukat uut aastat! Loodan
väga, et igasugused pahaviirused kaovad minevikku ning me
saame tagasi võita kaotatud aega oma lähedaste ja sõprade
jaoks. Olge terved, aktiivsed, hoolivad ning õnnelikud.

Poliitikast ja veetorudest

O

leme sageli kuulnud arvamust, et
ühes väikeses vallas või linnas ei tohiks poliitika tegemine olla selline,
nagu see vahel meile vastu vaatab üleriigilisest poliitikapeeglist, kus suured erakonnad mängivad oma poliitilisi mänge, et siis
mõni boonuspunkt, ainult neile endile teadaolevate reeglite järgi, enda arvele saada.
Kui me märkame samu asju oma koduvallas, siis kehitame vaid õlgu ja arvame, et
küllap püütakse matkida suuremate mänge,
et nii ka ise suurem ja ägedam välja näha.
Aga võib olla ei näi see nii, võib olla me lihtsalt olemegi sellised. Nii suures poliitikas
kui ka väikeses vallas. Püüame kogu aeg olla
teistest paremad, tugevamad ja kavalamad
ning haarata endale ikka need kõige vingemad jahitrofeed ja saavutada see kõige
suurem hõimu ja kogukonna toetusmöire.
Või oleme tõesti ühed paadunud libedikest
idealistid, kaabakad ja korrumpeerunud
taskuvargad, külapoliitikud, keda tulekski
vihata ja kividega surnuks loopida ... ning
siis valida uued, veel kavalamad ja ülbemad,
ikka kohe sellised, kes hiljem enam kunagi
ei lase sellel närusel demokraatial vohada
ja korraldada mingeid mõttetuid valimisi. Luua raudne kord ja igavene rahu. Ei
mingeid intriige ega valitsuse kirumist. Ja
kui kiruda, siis vaid salaja, pimedas toas või
koos mõne teise tagakiusatud mõttekaaslasega räpases katlamajas.
Ma ei vihja mitte millelegi. Kui keegi
arvab midagi ära tundvat, siis ta eksib, sest
ilmselt on ta seda mõnest ulmekast lugenud
või lihtsalt halba und näinud. Seda lihtsalt
ei ole olnud (?).
Isegi kui on, siis me keeldume seda mäletamast, sest me nii väga tahame .... korda ja

rahu. Tahame lihtsaid vastuseid oma lihtsatele küsimustele.
Kuid me ei tea, kuidas selleni jõuda. Kas
minna seda teed, mis eeldab pikka uurimist, süvenemist, analüüsi ja diskussiooni,
võib olla isegi pikki aastaid koolipingi nühkimist...
... või siis otsemat teed – lühike küsimus
ja kiire vastus. Iga vastus vaid ühe hiirekliki
kaugusel. Ja seejuures igale ühele koheselt
silt külge – liberaal ja konservatiiv, rahvuslane ja kosmopoliit, oma ja võõras, must ja
valge, mees ja naine jne. Ikka nii, et kõik
oleks kohe selge ja õiged valedest eraldatud.
Või siiski, võtaks veidi aega. Süveneks ja
uuriks. Püüaks mõista ja andestada. Küsida
ja kannatada, kui vastust kohe ei saa. Olla
valmis diskussiooniks ja tunnistama, et alati
ei saa olla ise see kõige parem ja targem.
Uus aasta tähendab meile taas valimisi ja
sellega kaasnevat valimisvõitlust. Toonitan,
seda nimetatakse täiesti harjumuspäraselt
ja ilma igasuguste mööndusteta VÕITLUSEKS. Nagu oleks tegemist gladiaatorite
etteastega – elu ja surma peale, kus ainuke
võimalus on vastane surmata.
Kuid kas me seda ka päriselt tahame?
Valada teineteist üle sopa, sõimu ja valedega – püüdes oma vastast mõrvata igal võimalikul mittekriminaalsel moel?
Ehk siis ikkagi ei teeks nii. Kuulaks ja süveneks, diskuteeriks ja õpiks ka ise, ka oma
oponentidelt, kui nad ilmselgelt sinust kompetentsemad on. Ja kindlasti on. Me oleme
ju nii erinevad ja üheski valdkonnas ei saa
olla ainult üks ja ainus teadjamees. Kuulutaks välja hoopis sellise valimis-VÕITLUSE,
kus võidab see, kes suudab pakkuda välja

kõige positiivsema lähenemise. Ilma kõiki
teisi halvustamata. Rohkem kogukondlike
huvide eest seismist, vähem isiklikke egorallisid ning vähem soppa ja viha teiste
aadressil.
Kes suudaks välja pakkuda parima tee
valla hariduselu ja taskukohase veemajanduse korraldamiseks ning pakub parima
idee, kuidas kiire internet valla kõigi elanikeni jõuaks?
Kes loob parima rakenduse valla ja tema
elanike omavahelise suhtluse korraldamiseks?
See loetelu ei ole kaugeltki lõplik, igaühel on võimalus sõnastada oma küsimus
ja võimalik lahendus.
Me kõik ju lubame ja oleme alati lubanud valimistel parimat elukeskkonda. Kuid
ka see vaimne ruum, kus me suhtleme, on
elukeskkond. Me peame ka hoolitsema selle eest, et see ei oleks räpane ja must, ning
ilma elementaarse vaimse taristuta. See ei
ole tavapärane 3D-mudeldamine, mille
võiksime superarvutitele koostada anda.
Need teed ja veetorud, tuleb meil endil
oma sisemaailmas ära remontida ja korras
hoida. Küll nad siis sobituvad ka teistega,
ja saamegi rääkida ühest suurest toimivast
üle-vallalisest taristust.
Rahu ja eneseleidmist!
HEAD UUT AASTAT!

Vello Väinsalu
Haljala Vallavolikogu esimees
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Huvitav
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Silmapaistvamad kolleegid
pälvisid kolleegipreemiad
10. detsembril kogunes Vihula mõisas Haljala vallavalitsuse meeskond, et teha kokkuvõtteid peagi mööduvast aastast ning tunnustada silmapaistvamaid kolleege. 2020.
aastal anti välja kolm kolleegipreemiat:
Särav tegija 2020 – tiitel läheb heale töökaaslasele, kes oma positiivsuse ja
rõõmsameelsusega sütitab kogu meeskonda, särav tegija on meeskonna oluline liige,
kes on möödunud aastal töötanud mõnusa
power’iga, säravalt ja rõõmsalt. Särav tegija
2020 on teabespetsialist Ingrid Nurmsalu.
Töömurdja 2020 – tiitel kuulub inimesele, kes tööd ei karda, teeb seda palju ja tulemuslikult. Töömurdja paistab silma oma
suure tööjõudlusega, alati tulemusliku töö
ja vähese vaba aja poolest. Töömurdja 2020
on vallasekretär Riina Must.
Uus tulija 2020 ehk inimene, kes on Haljala valda tööle tulnud 2019. ja 2020. aastal.
Uue tulija tiitliga saab pärjatud inimene, kes
on meeskonda hästi sulandunud ja kiiresti
muutunud „omaks“. Uus tulija 2020 on haridusjuht Kristi Tomingas.

A

LUULETUSED

Tööl on päkapikk
Päkapikul raske töö
päkapikul ilus vöö.
Päkapikk toob sussi sisse komme,
päkapikul varuks pomme…
Päkapikul hea on meel,
päkapikul väike keel.
Päkapikk, tore mees,
päkapikk see ujub vees.
Ruuben Kuzma
Haljala Kool, 2.A klass

Päkapiku töö
Päkapikul töö on raske
päkapikud kõik on väiksed
päkapikul palju und
päkapikul pikk on tee
päkapikul pikk on töö
päkapikk jõulusõber
sussi sisse kommi paneb
tema suurim vaenlane on kass
Oliver Sarapuu
Haljala Kool, 2.A klass

Päkapikk
Õnnitleme tunnustuse pälvinuid ja kiidame kogu vallavalitsuse meeskonda

südamega tehtud töö eest!
HVS

Varangu seltsimaja pakkus tegevusi
nii suurtele kui väikestele

astavahetus on peagi käes, aga siin
väike tagasivaade hilissügisele, mis
on olnud Varangu seltsimajas toimekas ja sisutihe. Oktoobris toimus perepäev, kus jätkus tegevust kogu perele.
Päeva naelaks oli hoidiste konkurss. Usinad
perenaised tõid maitsmiseks ja hindamiseks
talveks purki pandud aia- ja metsasaadusi,
millest parimad said auhinnatud. Perepäeva sisustas muusikaliste etteastetega Sven
Rannar. Lapsed meisterdasid looduslikest
materjalidest vahvaid loomakesi ja lehepilte ning osaleda sai ka taaskasutuse töötoas
Tiiu Tagametsa juhendamisel. See töötuba
oli ühtlasi käimasoleva projekti „Igaühe
loodushoid“ üks tegevustest. Koolivaheajal

oli raamatukogus lastehommik, kus toimus
kirjanduslik orienteerumismäng, meisterdamine ja küpsetamine.
Oktoobris toimus ka lugemishuviliste
kohtumine kirjanik Ain Kütiga. Loodushoiualase projekti raames tuli novembris
meile Haapsalust külla Anni Raie Ökohipist. Anni viis läbi kaks töötuba, mille käigus valmisid looduslikud puhastusvahendid
ja näohooldustooted. Saime teada, miks on
tavapuhastusvahendid ja -kosmeetika kahjulikud ümbruskonnale ja inimesele. Kasutades looduslikke tooteid hoolitseme oma
naha ja tervise eest ning kaitseme ökosüsteemi.
12. detsembril toimus järjekordne pro-

jekti töötuba, kus oli meil külas Migu talu
noorperenaine Liis Kütt, kes õpetas valmistama looduslikke kehakoorijaid. Sellega
tõmbasime 2020. aastale joone alla, sest
traditsiooniline jõulupidu jääb sel aastal
seoses koroonaga kahjuks ära. Lapsed aga
on ikka oodatud seltsimajja koolivaheaja
teisipäevadel, kui raamatukogu on avatud.
Saab mängida lauamänge ja piljardit, meisterdada ning otseloomulikult tutvuda raamatutega.

H

davad, korraldame raamatukogutunde ja
kirjandusüritusi, mis reeglina on tasuta ning
osalema oodatud kõik huvilised.
Sel keerulisel aastal soetasime raamatukogudele tagastuskastid, kuhu saab laenutatud raamatuid kontaktivabalt tagastada
olenemata raamatukogu lahtiolekuajast.
Raamatuid võib telefoni ja kirja teel ette
tellida.
2021. aasta jaanuarist katsetame lisaks
Karepale ka Vihula teeninduspiirkonnas
kojuveo teenust neile, kel endal raamatukogus käimine raskendatud. Vihula raamatukogu hakkab avatud olema kolmapäe-

viti kell 10.00 – 14.00 ja peale seda läheb
raamatukoguhoidja Piret Maurer ringile.
Et laenutus paremini sujuks, võiksid koduteenuse kasutajad talle oma soovidest juba
varem teada anda.
Kutsume üles kõiki valla elanikke endast
märku andma, kes ei saa raamatukogus kohal käia, kuid lugeda sooviksid, et organiseerida koduteenindus igasse valla nurka.
Rõõmsate kohtumiste ja lugemiselamusteni uuel aastal!
Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu direktor

Raamatukogude tööajad 1. septembrist 1. juunini:
RAAMATUKOGU

TÖÖTAJA

AVATUD

TELEFON

E-POST

Haljala

Maiga Parksepp

E, T, K, N 10 -18; R 8-16

325 0602

haljalark@haljalavald.ee

Aaspere

Aili Floren

E 12-18; T, N 10-17

325 0588

aaspererk@haljalavald.ee

Karepa

Ene Loo

T, N, R 10-18; L 10-14

322 1821

karepark@haljalavald.ee

Essu

Urve Kingumets

E, K 10-18

329 2133

varangurk@haljalavald.ee

Varangu
teeninduspunkt

Urve Kingumets

T 9-17

-

varangurk@haljalavald.ee

Vergi

Ülle Tamm

T, N 9-17; L 9-13

325 2595

vergirk@haljalavald.ee

Vihula

Piret Maurer

K 10-14

329 2631

vihulark@haljalavald.ee

Võsu

Piret Maurer

E, T, N 10 -18, R 8-16

325 8648

vosurk@haljalavald.ee

Võsupere

Aili Raudla

E, T, K, N 10.30-18.00

323 4130

vosupererk@haljalavald.ee

Info meie kodulehel www.haljalaraamatukogu.ee/ ja www.facebook.com/haljalarmtk.

Oskar Kaupmees
Haljala Kool, 2.A klass

TASUB TEADA

Urve Kingumets
Varangu külaseltsi juhatuse liige

Haljala valla raamatukogud soovivad uueks
aastaks uusi lugemiselamusi
aljala vald on raamatukogude poolest rikas vald – meil on kaheksa
raamatukogu, lisaks teeninduspunkt
Varangul ja Haljala koolis. Kõik raamatukogud ei ole küll avatud nn täisajaga, aga
arvestades piirkonna elanike arvu, oleme
üritanud seada lahtioleku nii, et kõik jõuaksid end vajaliku lugemisvaraga kindlustada.
Raamatukogudes saab lisaks raamatutele
lugeda ja laenutada ka ajakirju ja ajalehti;
kasutada internetiühendusega arvuteid;
skaneerida, printida, paljundada. Raamatukoguhoidjad on abiks neile, kes arvutitoimingutega hätta jäävad. Kui olud võimal-

Väljas sajab laia lund
päkapikul palju tööd,
sussi sisse komme toob,
lapsi tema rõõmsaks teeb.
Suurim vaenlane tall sass,
Sõbraks tal on jõulu-uss,
kes veel piparkooki küpsetab.

Vald tegi eesliinitöötajatele
ja vallaelanikele kingituseks
virtuaalkontserdi

H

aljala vallavalitsus soovis tänada jõulupühade eel kõiki inimesi, kes on andnud oma panuse koroonakriisiga
võitlemisse või kelle igapäevane tegevus on sellel aastal
olnud raskendatud.
Tänuavaldusena pani vallavalitsus kokku kingipakid, mis 18.
detsembril suuremas osas inimestele ja asutustele kohale toimetati. Nimekiri kingituste saajatest pandi kokku koostöös kandikogudega. „Kaasasime sisendi saamiseks kandikogud, mistõttu
kuulub kingipakkide saajatele meie kogukondade tänu ja tunnustus. Kingipakid said perearstid, õpetajad, poetöötajad, turismiettevõtjad ja paljud teised, kelle panust hindavad kõrgelt nii
vallavalitsus kui ka kandikogud,“ sõnas Haljala vallavanem Ivar
Lilleberg.
Olulise tähtsusega oli kingipakis jõulukaart, kuhu oli sisse
kirjutatud veebiaadress, millelt avanes vallavalitsuse videotervitus. „Kuna erilise aasta tõttu pole võimalik füüsiliselt ühte saali
koguneda, otsustasime eelkõige eesliinitöötajatele, kuid ka kõikidele vallaelanikele teha kingituseks virtuaalkontserdi,“ lausus
Haljala vallavanem.
Virtuaalkontserdil esines vallarahvale kohalik muusik ja Toolse külavanem Kaire Rapur, kelle sõnul on tal siiralt hea meel,
et sellises projektis kaasa lüüa sai. „Lõppev aasta on muusikute
jaoks olnud äärmiselt keeruline ja iga esinemine, olgu see siis
kasvõi virtuaalne, valmistab palju rõõmu,“ sõnas Rapur, „virtuaalkontserdi avalikustamise järgselt on tulnud palju kiidu- ja
tänusõnu, mis teeb ettevõtmise veelgi erilisemaks“.
Videotervitus ja virtuaalkontsert valmisid tänu Sagadi Mõisale
ja Saundland OÜ-le.

Haljala vallavanema videotervitust ning Kaire Rapuri
virtuaalkontserti saab vaadata veebiaadressilt:
www.haljala.ee/joulutervitus
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
18.11.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE
•Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas 240.40 eurot.
•Määrati koduteenus viieteistkümnele isikule.
•Määrati huvikooli õppuri toetus kahele huvikoolis õppivale õpilasele.
•Määrati ühele õpilasele huvikooli õppuri toetus ja huvitegevuse osaleva
õppuri toetus.
•Väljastati ehitusluba Käsmu külas Merekooli tn 1 katastriüksusele muuseumihoone tehnosüsteemi muutmiseks (õhksoojuspumpade paigaldamine).
•Määrati projekteerimistingimused Võsu alevikus Aasa tn 1 katastriüksusele
eramu ehitusprojekti koostamiseks.
•Otsustati teostada tasuta lumetõrjet kolmel erateel.
•Otsustati pikendada Rakvere linnaga koostöölepingut koduloomade varjupaigateenuse osutamiseks vastavalt Rakvere linna poolt esitatud kulude prognoosi esimesele variandile, mille kohaselt hind koosneb: baashind KOV 25%
kuu kuludest + kuu baassumma 25% kuludest jagatuna 8 KOVi vahel + isendi/
loomapõhine kuutasu 75% kuu kuludest + loomade/ püsiasukate keskmine arv
kuus.
•Kehtestati OÜ Projekteerimiskeskus poolt koostatud „Eisma küla, Hansumetsa maaüksuse detailplaneering“.
•Otsustati võtta vastu OÜ Projekteerimiskeskus koostatud „Toominga maaüksuse detailplaneering“ ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
•Otsustati korraldada Haljala valla veebilehel Haljala valla üldplaneeringu
koostamiseks ideekorje. Ideekorje kaardirakendus on avatud kuni 2020 aasta
lõpuni.
•Kinnitati Villandi külavanemaks Liis Kütt.

25.11.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE
•Määrati sotsiaaltoetus ühele isikule summas 200 eurot.
•Määrati ühele õpilasele huvitegevuses osaleva õppuri toetuse.
•Määrati huvikool õppuri toetus ühele õpilasele.
•Otsustati jätta vaie rahuldamata ja järelevalvemenetlus nr 7-5/91 lõpetamata.
•Väljastati ehitusluba Aaviku külas Kadaka katastriüksuse elamu laiendamiseks üle 33 % esialgu kavandatud mahust, Eisma külas Nuudi katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks, Karepa külas Männimetsa katastriüksusele puurkaevu
rajamiseks ja Lobi külas Pedari katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
•Anti kasutusluba Käsmu külas Ranna tee 4 katastriüksusele püstitatud elamu kasutamiseks.
•Eraldati Haljala valla 2020. aasta eelarvest ühekordset toetust MTÜ-le
Võhma Seltsimaja võimlemispeo „Kingitus“ esinemiskostüümide soetamiseks
960 eurot ja MTÜ-le Haljala Kultuuriselts keraamikaringile vahendite soetamiseks 817 eurot.
•Otsustati esitada kõik 2021. aastaks esitatud MTÜde taotlused hindamisele
ja juhtida hindamiskomisjoni tähelepanu lisadokumentide puudumisele.
•Määrati Idavere külas asuva Männiku kinnistu jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
•Tehti volikogule ettepanek nõustuda Altja rannalautri kultuurimälestiseks
tunnistamise menetluse algatamisega.
•Esitati Haljala valla eelarvestrateegia 2021-2024 volikogule kinnitamiseks.
•Tehti eelarve- ja majanduskomisjonile ettepanek anda vallavalitusele
nõusolek tuhande korduvkasutatava kaitsemaski ostmiseks summas 5 940
eurot.

02.12.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE
2020. aasta tegemistest ja 2021. aasta plaanidest andsid ülevaate Haljala Vallaraamatukogu direktor Maiga Parksepp ja nõukogu esimees Lea Lehtmets
ning Haljala Rahvamaja juhataja Martti Samolberg ja nõukogu esimees Neeme
Kuningas.
•Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas 251 eurot.
•Kiideti heaks ühe isiku eluaseme kohandustööd ning lugeda investeering
vajalikuks ja põhjendatuks.
•Väljastati FIE Silvi Pärnale luba avaliku ürituse „HALJALA JÕULULAAT“
korraldamiseks 19. detsembril 2020 Haljala Rahvamaja parklas.
•Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks ja
tunnistada kehtetuks mitteliitumise aluseks olev korraldus.
•Otsustati lugeda kolm jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks.
•Anti arvamus ja selgitus Haljala valla jäätmekava 2021-2026 avalikult arutelult laekunud ettepanekutele ning otsustati esitada Haljala valla jäätmekava
2021-2026 volikogu keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjonile.
•Otsustati teostada tasuta lumetõrjet kahel erateel.
•Eraldati vallaeelarve reservfondist 5940 eurot korduvkasutatavate kaitsemaskide tellimiseks.
•Otsustati võõrandada Haljala vallale kuuluv Haljala alevikus asuv Võsu mnt
4 kinnistu (katastritunnusega 19002:003:0015, pindalaga 1548 m2, sihtotstarbega – 50% elamumaa ja 50% äri maa) hinnaga 25 200 eurot Mare Paesüld ja
Jüri Arnemann kaasomandisse.
•Määrati Vergi külas asuva Tihase tee 11 ja Karepa külas Metsarahu katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
•Määrati projekteerimistingimused Võsupere külas Mehaanikakoja katastriüksusele PVC-halli projekti koostamiseks, Haljala alevikus Rakvere mnt 15
büroohoone rekonstrueerimiseks ning Mustoja külas Koskla katastriüksusele
elamu ja abihoone projekteerimiseks.
•Väljastati ehitusluba Vainupea külas Tombiranna katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
•Anti kasutusluba Vihula külas Poe katastriüksusel asuvale büroohoonele ja
Kavastu külas Salguse katastriüksusel asuvale abihoonele.
•Esitati Haljala Vallavalitsuse poolt Mittetulundusühingu Partnerid juhatuse
liikmeks Avo Bergström.

JÄTKUB JÄRGMISELT LEHEKÜLJELT 

Näitus tõi koolipere silme ette jõulukaunistusi, raamatuid, riideid ja tarbeesemeid. Foto: Greete Toming

Kui vana on vana?

„Vanasti“, „vanal hallil ajal“ – millal
saab aeg vanaks? Kui vana on vana?
Folklorist Marju Kõivupuu on arvanud, et vanasti on aeg, „ …millal mind
veel ei olnud. See on aeg, millest mulle on jutustanud need inimesed, kes
on elanud enne mind. Või mille kohta
olen tarkadest raamatutest lugenud.“
Detsembri alguses seati Haljala kooli raamatukogus üles näitus „Vanad
asjad“, mille esemed jutustavad praegustele lastele nende vanaemade-vanaisade ning emade-isade elu-olust
100, 60, 50, 30 aastat tagasi. Oma kapisahtlites, riiulitel ja kirstudes tegid
näituse tarbeks „inventuuri“ õpetajad,
kuid vanu esemeid tõid ka õpilased.
Ehkki kodudes on alles vanu tööriistu,
suuri tarbeasju (Singeri õmblusmasinad, kohvibrennerid jms), siis näitusel
olid eksponeeritud väiksemad asjad,
mida jaksas kooli kanda.
Vanadest taluaegsestest esemetest
sai vaadata lambaraudu (villa pügamiseks), lehmakrappi, hobuserauda koos
sepanaeltega.
Nõukogude-aegsetest
asjadest oli välja pandud poole- ja
1-liitrine klaasist piimapudel, plekist

jäätisepokaal ning võrkkott kauba koju
viimiseks. Glamuursema poole pealt
köitis pilku mustast sametist kuldsete
kaunistustega teatrikott 1950. aastatest. Omaaegse parfümeeriatehase
Flora toodangut iseloomustasid päkapikukujuline lõhnaõlipudel ja Virma
küünlad. Mänguasjadest olid näitusel
1950. aastatest pärit plekist lennuk, tiibadel punased viisnurgad, rahvariietes
suveniirnukud, mosaiikmäng.
Aegade muutudes muutub ka mood,
millest andsid aimu 1970. aastatest pärit titeriided, lastekleidid, kombinee
(mis see on?) ning keskkooli lõpukleit.
Põlvkondadevahelist sidet sümboliseeris tikitud seinavaip, mis päranduseks saadud vanaemalt ning vaiba
hoidja ise juba vanaema.
Vaimset pärandit esindasid dokumendid, raamatud, ajakirja Maret aastakäigud. Kõige vanem dokument oli
1898. aastal noormehele antud leeri
täht. Õpilastes tekitas elevust punane sõjaväepilet, mis kinnitas, et 1970.
aastatel Tartu ülikoolis käinud ükskõik
mis eriala tütarlaps sai meditsiinilise
väljaõppe ning arvati reamehena sõja-

väekohuslaseks. Näituse kõige vanem
raamat oli 1926. aastal ilmunud C. Dickensi „Kilk koldel“, aga oli ka omaaegse Looduse kirjastuse väärtkirjanduse
väljaandeid, lasteraamatuid.
Ka jõulutemaatika oli näitusel esindatud, alates vanavanaemade aega
iseloomustavast kuuseokstest jõulukompositsioonist, millel kaunistuseks
piparkoogid, õunad, õlest krässid. 3.
A klassi õpilased tõid näitusele vanu
jõuluehteid. Moeuuendused puudutavad ka ehete maailma. Üheks selliseks on 20. sajandi 20. ja 30. aastatel
klaastorukestest ja -helmestest figuurid ja keed, mida hakati 1950. aastatel
tootma ka NSV Liidus. 1950. ja 1960.
aastatest on pärit muinasjutu- ja tsirkusetegelasi kujutavad ja klõpsuga
kuusele kinnitatavad ehted. Väikestele lauakuuskedele tehti miniatuurseid
klaasist ja plastmassist ehteid (1960. ja
1970. aastad).
Aja muutumine kajastub ka jõulukaartidel. Traditsiooniliselt on vanadel
kaartidel kas küünaldega kuuseoks,
pasunat puhuv ingel, korstnapühkija
ja põrsas, õnnetoov ristikuleht või õllekann ja verivorstirõngad, mõni talvemaastik, siis nõukogude aeg tõi näärikaartidele Kremli tornid, Ded Morozi
ja Snegurotška, raketid ja ilutulestiku.
1970. ja 1980. aastatel hakkasid Eestis
kaarte kujundama raamatute illustraatorid ja sellest ajast on leida ilusaid fotokompositsioone kui toredaid joonistusi. Näitusel sai läbilõike jõulu(nääri)
kaartidest 1960. aastatest alates.
Keelte ja sotsiaalainete koja eest
veetud projekt „Vanad asjad“ oli teise
trimestri alguse õppetööd läbiv teema. Lisaks koolitundides räägitule
said õpilased näitust külastades tunde
„oma silm on kuningas“. Kogu ettevõtmine seostub Haljala kooli tegevuse
ühe eesmargi – pärandkultuuri tundmise ja hoidmisega. Projekt jätkub,
sest II poolaastal valmivad uurimistööd „Meie kodu vanad asjad“.
Külli Heinla
Haljala Kool
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Esimene Haljala Kooli
kohvikutenädal – pool tehtud!

O

leme harjunud detsembrikuus
kutsuma kooli jõululaadale
sõpru ja tuttavaid lähemalt ja
kaugemalt, et õpilased saaksid oma
äritsemisoskused proovile panna. Ettevõtliku koolina ei tahtnud me seekordki mööda lasta võimalust arendada lastes iseseisvat ja ettevõtlikku
hoiakut, otsustusvõimet, samas aga
ärgitada noorte tegutsemishimu.
Arutades nii õpilasesinduse kui kooli juhtkonnaga jõudsime arusaamale,
et seekordne jõuluüritus peab olema
suurem kui ühekordne jõululaat, samas piisavalt väike, et mahtuda kõikidesse kehtestatud reeglitesse. Nii sündiski plaan korraldada Haljala Kooli
esimene kohvikutenädal – iga klass
saab kahe nädala jooksul ühe päeva,
mil oma koolikaaslastele head-paremat pakkuda.
Klass sai vaba voli oma kohvik teha
täpselt sellise näo, olemise, kellaaja ja
kaubaga, nagu tahtmist on. Ülesandeid
klassi sees jagas samuti klass ise – kuidas tehakse reklaami, kuidas kaunistatakse, kuidas tekitatakse meeleolu, mis
ja kuidas kõige paremini kaubaks võiks
minna…
Suunistena said paika vaid need, mis
ka muidu hetkel kehtivad - koolimajja
väliskülalisi ei lubata, I kooliaste tegutseb-ostleb oma majas oma kohvikutes
ja II ja III kooliaste oma maja kohvi-

3.a jõulukohvik tõi kaaslastele mekkimiseks kraami viineripirukast suhkruvatini. Foto: Greete Toming

kutes.
Lepiti kokku, et klass leiab ühise
müügiga teenitud rahale ise kasutuse
- protsendi, konkreetse summa (või ka
kogu summa) suunab iga klass ka enda
valitud heategevusse.
Esimese kohvikunädala jooksul
jõudis toimuda viis kohvikut erinevates koolimaja nurkades. Raha teeniti
nädala jooksul umbes 400 eurot, sealt
läheb erineval moel annetamiseks
350 eurot - näiteks toetab 6. klass 150
euroga MTÜ Eesti Laste ja Noorte
Diabeedi Ühingut, 3.B klass Pet City
kampaaniat Toeta Käppa, 5. klass suu-

nab poole oma klassiga kogutud tulust
kooli eluslooduse nurga tegutsemisesse, pool jäetakse klassirahasse.
Lähtudes olukorrast jäid pooled
kohvikud seekord veel toimumata, mis
aga ei tähenda, et nad uuel aastal toimuma ei saaks – plaanid on ju tehtud,
suuremad vaidlused klassi sees peetud
ja ilmselgelt koolikaaslaste huvi kauba
vastu suur!
Greete Toming
Haljala Kool
Avalike suhete- ja projektijuht

Et liikuda edasi, tuleb
vahel vaadata ka tagasi

A

asta 2020 pakkus nii põnevust
kui ärevust, nõudis kiiret kohanemist ning seniste väärtuste
ümberhindamist. Sel keerulisel aastal
esile kerkinud muutused hariduses,
sealhulgas meie koolis peavad saama
märksa mõtestatuma kooli- ja hariduskorralduse aluseks.
Distantsõpe kevadel pani proovile
nii õpetaja võimekuse õpetada distantsilt kui õpilase kohusetundlikkuse
ja IT-pädevuse. Vanemad said kindlasti põhjaliku sissevaate õpetajatöö
argipäeva. Distantsõppele minek toimus päevapealt ning osutas teravalt
vajadustele, millega järgnevalt olemegi
tegelnud. Me peame oma õpilasi digivõimekateks, kuid distantsõpe näitas,
et peame palju rohkem panustama
erinevate e-keskkondade õpetamisse.
Informaatikatunnid ainult 4. ja 8. klassis seda ei võimalda. Seni on Võsu kool
saanud hakkama haridustehnoloogita,
kuid möödunud kevad tõestas selle
ametikoha vajadust. Vajame isikut, kes
tunneb IT-valdkonda läbi ja lõhki ning
oskab toetada ka õpetajaid ja õpilasi
selles orienteerumisel. See pole luksus, vaid üha enam hädavajadus.
Samas lõi kevadine distantõpe võimalusi uute õpimeetodite rakendamiseks. Kui õpetajad tunnevadki vahel
hirmu uuendustega toimetuleku ees,
siis möödunud kevad kahandas seda
hirmu tuntavalt. Meie kooli õpetajate
julgus katsetada ja eest vedada ainete-

vahelisi lõiminguprojekte on saanud
põneva alguse. On alustatud projektipäevade läbiviimisega looduses, millest käesolevastki lehest lugeda saab.
Õpilased peavad sedalaadi õuesõppepäevi huvitavateks ning osalevad nendes meeleldi, nagu on selgunud. Õpetajad omakorda naudivad väljakutset
seostada klassis õpitu konkreetse looduskeskkonnaga.
Sügisel tuli meil leppida sellega, et
meie koolist lahkusid mõned õpilased – oleme ju viimased aastad olnud
harjunud õpilaste arvu kasvuga. Esialgu halvaendelisena tundunud olukord on tänaseks endaga kaasa toonud
mõned muudatused, ühtlasi andnud
meile võimaluse jagada Võsu kooli
õppekorraldust, väärtusi ja tulevikuplaane nii koolipidaja kui avalikkusega. Detsembrikuu seisuga õpib Võsu
koolis 71 õpilast – paari võrra vähem
kui kevadel, ent märksa rohkem kui
viimastel aastatel. Meie kooliperre
naasis kaks endist õpilast ning tänaseks on tagasi ka üks sügisel lahkunud
õpilane. Sõbraliku koolikeskkonna tõhusamaks toetamiseks ning kiusamise
vähendamiseks oleme muutnud sotsiaalpedagoogi tööülesandeid. Üheks
tänavuseks märksõnaks võibki pidada
tugispetsialiste, nende vajadust haridusasutustes. Selleteemaline arutelu
on käivitunud nüüdseks ka valla tasandil laiemalt.
Võsu kooli lasteaiarühmad on saa-

nud üle aasta praktiseerida projektõpet, õpetajate sõnutsi on tulemused
juba tunda. Rühmades käsitletavad
teemad lähtuvad laste huvidest ning
vabamängu käigus tekkinud küsimustest. Kui teema last kõnetab, on ta ka
keskendumisvõimelisem ning õpihimulisem – tõsiasi, millest tuleks lähtuda igal haridusastmel. Õpetajate oskus
pikkida
mängulistesse teemadesse
õppekavas nõutavaid õpioskusi tagab
hea koolivalmiduse. Paranenud on laste sotsiaalsed oskused, julgus rääkida,
esitada küsimusi ning tunda huvi maailma vastu. Aga mis võikski olla motiveerivam jõud tulevastes õpingutes kui
huvi?
Nüüd, seistes 2021. aasta künnisel,
vaatame tulevikku märksa kogenumalt, enesekindlamalt ja teotahtelisemalt. Eesootava aasta suurimateks
väljakutseteks on kaua kavandatud
purjekooli käivitamine eesmärgiga viia
õpilased kevadel juba merele, samuti
Lääne-Virumaa lasteaednike suvepäevade korraldamine siinsamas Võsul.
Ja loomulikult möödunud aasta uute
praktikate ja mõtteviiside lõimimine
kooli igapäeva.
Soovime Võsu Kooli poolt kõikidele
Haljala valla inimestele tegusat, uuenduslikku ja lootusrikast uut aastat!
Aet Kruusimägi
Võsu Kooli direktor

Kullaterade ja Rõõmupallide tegemistest

V

õsu Kooli Võsupere lasteaiarühmadel on see õppeaasta alanud
veidi teismoodi. Kui muidu
oleme saanud käia ise majast väljas ja
kutsuda meie juurde mitmeid külalisi
rääkima lastele erinevatest teemadest,
siis tulenevalt praegusest ajast on meil
küll uksed avatud, aga peame arvestama paljude piirangutega. Arvestades
piiranguid, oleme siiski jõudnud teha
sel poolaastal palju põnevat.
Novembrikuus oli meil väga tegus
isadepäevaüritus RMK Oandu külastuskeskuses, kus meie kahe lapse vanaema korraldas igati meeleoluka õhtupooliku isadele ja lastele. Tegemist ja
vaatamist oli palju – isad võtsid mõõtu
naelalöömises, lapsed proovisid täpsust käbivisetes, koos meisterdati majakesi, lauldi ja tantsiti.
Möödunud
kevadel
plaanisime
teha väljasõidu koos lastevanematega Raplamaale Huskyparki, aga kahjuks jäi see sõit tol hetkel saabunud
koroonapuhangu tõttu ära. Õpetajad
ei jätnud aga jonni ning sõit sai teoks
enne uut suuremat koroonapuhangut.
Huskypargis osalesime jõuluprogrammis, kus saime kohtuda 31 siberi huskyga ning 10 alaska malamuudiga, kes
tervitasid meid meie saabumisel uhke
ühislauluga. Meie lapsed ei jätnud neid
selle eest tänamata, jagades kõigile
peopealt maiustusi. Lisaks said lapsed
näha kahte valget hobust, jänest, kassi, husky- ja malamuudikutsikaid ning
sõita traktori kärus jõulusafarit. Safari
käigus tehti ka väike peatus ning soovijad said metsloomadele metsa alla
süüa poetada ning lepavõsas kasvavat
üksikut kuuske kallistada ning võtta temalt positiivset energiat. Võib öelda, et
jõuluaeg on imedeaeg, sest selle sõiduga tähistasime ka saabunud advendiaja
algust.
Mõlemale üritusele küpsetas kokk
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
09.12.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE
2020. aasta tegemistest ja 2021. aasta plaanidest andsid ülevaate Haljala Kooli direktor Ivo Tupits ja hoolekogu esimees Epp Orgmets ning Võsu Kooli direktor Aet
Kruusimägi ja nõukogu esimees Kristel Tõnisson.
•Määrati huvitegevuses osaleva õppuri toetus ühele õpilasele.
•Määrati koduteenus kahele isikule.
•Määrati Lihulõpe külas, kahel pool riigiteed nr 17145 Vanamõisa - Veltsi – Päide, asuvatele ühissõidukipeatustele kohanimeks Lihulõpe.
•Väljastati ehitusluba Sauste külas Nurga katastriüksusel laut-küüni lammutamiseks, Palmse külas, Nooremöldri katastriüksusele abihoone püstitamiseks ja
Lihulõpe külas Kaasiku katastriüksusele elamu püstitamiseks.
•Anti kasutusluba Haljala alevikus Võsu mnt 7b ventilatsioonile, Võsu alevikus
Spordi põik 2 abihoonele ja Võsu alevikus Võsu rannarajatistele ja pumptrackile.
•Määrati Noonu külas Oskari, Kandle külas Mäenurga ja Pihlaspea külas Kõrtsi
katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
•Tehti volikogule ettepanek pikendada valla ja MTÜ Karepa sadam vahel sõlmitud hoonestusõiguse lepingut seitsme aasta võrra ja esitati vastav eelnõu.
•Tehti volikogule ettepanek määruse „Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele“ muutmiseks ja esitati vastav eelnõu.
•Otsustati lubada Jüri Ristimägil kasutada isiklikul bowlingu võistlussärgil Haljala
valla vappi.

14.12.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE
•Tehti volikogule ettepanek nõustuda Lääne-Viru Omavalitsuse Liidu juhatuse ettepanekuga täiendada Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+
tegevuskava perioodiks 2021-2024 järgmises sõnastuses: „Põhisuund „Inimareng“, valdkond Avalikud teenused, tegevussuund 2.2 Omavalitsuste investeeringud avalike teenuste parandamiseks ja keskuste ruumiline kujundamine,
tegevus 2.2.1 Koduloomade varjupaiga rajamine summas 312,5 tuhat eurot“.
15.12.2020 istungi kokkuvõte
•Esitati Haljala valla 2021. aasta eelarve eelnõu volikogule menetlemiseks.
•Esitati Haljala Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmise eelnõu volikogule menetlemiseks.
•Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas 115.23 eurot.
•Otsustati paigaldada valla munitsipaaleluruumidesse ja lisaks viiekümne kahele isikule (esmajärjekorras toimetulekutoetuse saajad ja üksi elavad vanurid)
vingugaasiandurid.
•Kinnitati Haljala Kooli arengukava aastateks 2021 – 2025.
•Määrati huvikooli õppuri toetus ühele õpilasele.
•Määrati huvitegevuses osaleva õppuri toetuse ühele õpilasele.
•Kinnitati õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta
Haljala valla üldhariduskoolides ja koolieelses lasteasutuses 2021. aastal järgmiselt:
Hallatav asutus
Haljala Kool
Võsu Kool
Haljala Lasteaed
Pesapuu
Võsu Kool

Kohamaksumus
aastas
1309 eurot
4214 eurot
5385 eurot

Kohamaksumus
kuus
109 eurot
351 eurot
449 eurot

5787 eurot

482 eurot

•Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt
mitteliitunuks.
•Anti kasutusluba Essu külas Madismäe katastriüksusele rajatud päikeseelektrijaamale ja Võsu alevikus Meresiili detailplaneeringu alale rajatud vee- ja
kanalisatsioonitorustikule.
•Väljastati ehitusluba Palmse külas Sära katastriüksusele abihoone püstitamiseks.

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG
ISTUNG NR 44

Huskypargis.

meile kaasa maitsvaid pirukaid, millega saime kostitada nii lapsi kui ka
vanemaid. Suur aitäh selle eest, kallis
Asta.
Ka jõulud ei jää meie majja tulemata.
Kahjuks ei saa vanemad laste jõuluks
ettevalmistatud esinemisi vaatama
tulla, külla tulevad meile hoopis jõulumemm ja -taat. Sellest külaskäigust

plaanime teha videosalvestuse, mida
vanematega hiljem jagada.
Jääme põnevusega ootama, mida
toob endaga kaasa aasta 2021. Praegu
aga soovime kõigile rõõmsat uut aastat!
Võsupere lasteaiarühmade nimel
Angela Lehtpuu
Võsupere õpetaja

Veebikeskkonnas Microsoft Teams 30. novembril 2020 kell 16.00.
Istungil osales 15 volikogu liiget: Leo Aadel, Anneli Alemaa, Leo Bergström,
Alvar Jõe, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Jaan Meerits, Urmas Osila, Margus Punane, Anti Puusepp, Greete Toming, Triin Toming, Aide Veinjärv
ja Vello Väinsalu. Istungil ei osalenud Annika Hallimäe ja Krista Keedus.
Määrusega nr 82 kinnitati HeKa Projekt OÜ poolt koostatud Haljala valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031.
Määrusega nr 83 kinnitati Haljala valla eelarvestrateegia 2021-2024. Volikogu nõustus ettepanekuga lisada Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+
tegevuskavasse perioodiks 2021-2024 tegevusena 2022. aastal Võsu rannaala
korrastamine roostumise ja rohtumise takistamiseks.

ISTUNG NR 45
Veebikeskkonnas Microsoft Teams 15. detsembril 2020 kell 16.00.
Istungil osales 14 volikogu liiget: Leo Aadel, Leo Bergström, Annika Hallimäe,
Alvar Jõe, Krista Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Urmas
Osila, Margus Punane, Anti Puusepp,Greete Toming, Aide Veinjärv ja Vello
Väinsalu. Istungil ei osalenud Jaan Meerits, Triin Toming ja Tea Treufeldt.
Määrusega nr 84 muudeti Haljala valla põhimäärust.
Määrusega nr 85 muudeti Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 määrust nr 2
„Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele“.
Otsusega nr 164 kiideti heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2021-2024.
Otsusega nr 165 pikendati seitsme aasta võrra Vihula valla ja Mittetulundusühing Karepa Kalasadam vahel 4.07.2013 sõlmitud Karepa sadama hoonestusõiguse lepingut.
Otsusega nr 166 nõustuti Altja rannalautri kultuurimälestiseks tunnistamise
menetluse algatamisega.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja
elektroonilises dokumendiregistris veebilehel www.haljala.ee.

Isadepäev.
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Haljala vald jagas
vähekindlustatud peredele
vingugaasiandureid
2018. aasta 1. jaanuarist on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga
ühendatud gaasiseade. Soovituslik on paigaldada vingugaasiandur, kui koduses majapidamises kasutatakse gaasiseadmeid või
kütteallikana tahkeküttega pliiti, ahju, kaminat või katelt.
Päästeamet on möödunud ja käesoleval aastal koostöös valla
majandustöötaja ja sotsiaaltöötajatega külastanud majapidamisi,
vallale kuuluvaid elamispindu ja asutusi ning vaadanud üle küttekollete korrasolekut, suitsuanduri olemasolu ja selle töökorras
olekut, elektriseadmete ohutut kasutamist, hinnanud inimeste
elu ja tervisele ohtu tekitavaid harjumusi, vajadusel juhtinud
tähelepanu ka muudele ohtudele (veekogud kodu ümbruses,
evakuatsiooniteed, käitumine tulekahju korral, esmaste tulekustutusvahendite olemasolu jms). Haljala vallas on palju majapidamisi, kus endiselt puuduvad suitsuandurid, kodude kütteseadmete ohutu kasutamine ei ole tagatud ja vajatakse erilahendusi
seoses liikumis-, kuulmis- või nägemispuudega.
Koostöös Päästeametiga on projekti „Kodud tuleohutuks“
raames mitmel aastal Haljala vallas toimetulekuraskustega perede ja puuetega inimeste kodudes remonditud ja ehitatud uusi
küttekoldeid ning uuendatud elektrisüsteeme, paigaldatud vingugaasiandureid ning koostöö jätkub ka 2021. aastal.
Enne jõulupühi jagasid Haljala vallavalitsuse sotsiaaltöötajad
valla vähekindlustatud peredele välja üle 50 vingugaasianduri,
et kodud muutuksid tuleohutumaks ja meie inimesed oleksid
kaitstud.
Airi Öösalu
vallavalitsuse sotsiaaltöö juht

Jaanuar 2021

Haljala noorkorvpallurite vorme
ehib tulevikus oma logo

K

orvpallisõpradele
on
kindlasti tuttavad paljud toreda huumoriga
vürtsitatud korvpalliteemalised
joonistused ja karikatuurid, mille autor on illustraator Karmo
Ruusmaa.
Lisaks joonistustele ja karikatuuridele on ta aidanud kujundada brände ja teinud töid
rahvusvahelistele
firmadele,
asutanud oma rõivabrändi ning
joonistanud isegi USA räpplauljatele. Karmo Ruusmaa tehtud
on ka näiteks kuulus pilt „NBA
Last Supper“, millel kujutab
maailma tugevaima profikorvpalliliiga staare söögilaua taga
omavahel suhtlemas ning ketse uudistamas. Töö jäljendab
maailmakuulsa maalikunstniku
Leonardo da Vinci maali „Püha
õhtusöömaaeg“.
Viimati ulatas Karmo Ruusmaa abikäe Haljalas korvpallitreener Madis Putko juhendamisel harjutavatele väikestele
korvpallilastele ja kujundas nende tiimile logo, millel on kujutatud härga. Nendest kossulastest
kuulebki edaspidi kui Haljala
Härgadest.
Haljala Härjad harjutavad

VERGI HARURAAMATUKOGU
LUGEMISSOOVITUSI

KADUNUD KIRI
Jillian Cantor
kirjastus Rahva Raamat
üdamlik ajalooline romaan toob lugejani kaks
armastuslugu: 1939. aastal
Teise maailmasõja eelses
Austrias ja 1989. aastal Los
Angeleses. Lugu salapärasest
armastuskirjast saab alguse
väikeses Austria külas postmarkide graveerija Frederick
Faberi peres ja leiab lahenduse 50 aastat hiljem kaugel
Ameerikas, kus romaani minategelane hakkab otsima
erilise postmargiga endiselt
avamata kirja saatjat ja preilit, kellele see kiri kunagi
adresseeriti.

S

jõudsalt ning tiim on kasvanud
juba üpris suureks. „Ühel hetkel
hakkas trennis käivate laste arv
plahvatuslikult kasvama. Tänaseks treenib Haljalas korvpallitiimis juba üle 40 noore,“ sõnas
Madis Putko „Koostöös lapsevanemate Marco ja Eleri Aitmaniga tekkis idee, et parema
kambavaimu tekitamiseks vajame lisaks muule ka oma logo.
Midagi, mis noori ühendaks ja
samal ajal väljaspool koduvalda
meid teistele tutvustaks,“ kõneles korvpallitreener.
Haljala Härgade logo valmistamiseks piiluti ka ajalukku ja
uuriti Haljala ajalugu ning asulale ajaloolise nime paneku taus-

ta. Üks rahvajuttudest räägib, et
Haljala kiriku ehitamisel rakendati härjad palkide ette ja lasti
loomadel neid omapäi tassida.
Kohale, kus härjad peatusid,
pidi ehitatama kirik. Korvpallimeeskonna logo on seega väga
otseselt seotud Haljala ajalooga.
Korvpallitrennides osalevad
lapsed ja juhendaja on tänulikud
Haljala vallavalitsusele igakülgse toetuse eest. Samatuntav on
lapsevanemate hool. Üheskoos
teeme suuri asju!
Madis Putko
Haljala Härgade korvpallitreener

Artikkel osaliselt refereeritud
Virumaa Teatajast

MINU ESIMENE RAHA
Liis Klein
kirjastaja Hadley OÜ
ee on õpetlik ja kenade piltidega lugu lastele
sellest, kuidas raha saada ja
kulutada. Peategelane Karl
mõistab, et oma teenitud rahal on hoopis teine väärtus.
Vanaisa õpetab talle, kuidas
raha teenida ja seda õigesti
kasutada, suurema eesmärgi jaoks koguda, väikese osa
kulutada ja osa annetada
heategevuseks.

S

SPORT
Lauatennise meistriks krooniti Uno Ridal
Haljala valla lahtistel lauatennise meistrivõistlustel võidutsesid külalised. Esikoha võitis
pärnulane Antti Luigemaa, teiseks jäi kalevlane Allan Salla.
Meistrivõistluste
pingelisem

heitlus käis kolmanda koha
pärast kadrinlase Jaanus Lokotari ja tapaka Eduard Kapralovi
vahel. Sedapuhku kroonis edu
Lokotari võites otsustava seti
14:12 ja kogu mängu 3:2. Haljala

valla meistriks krooniti Uno Ridal, kes lõpetas kaheksandal
kohal. Meistrivõistluste Haljala
valla teine oli Kunnar Vahtras ja
kolmas Avo Seidelberg.

Võidukorv visati 7 sekundit enne lõpuvilet
Mitu kuud väldanud Haljala
valla meistrivõistlused päädisid
6. detsembril finaalmängudega
Võsul.
3-4 koha mäng Škoda Rakvere 1 ja NGU Haljala vahel oli
alguses pingeline, kuid teisel
poolajal läks Škoda Rakvere 1
oma teed ja võttis kindla võidu.
Esikohamäng RLV Massive ja
Võsu vahel oli esimestest sekunditest alates väga tasavägine. Veel 8 sekundit enne lõpuvilet juhtis RLV Massive 83:82,
ent järgmisel hetkel tabasid võsukad korvi. Massive võttis veel
aja maha, kuid korvini enam ei
jõutud. Võidu tulemuseks oli
tablool 84:83 Võsu võistkonna
kasuks.
5.-6. koha mäng toimus juba

Pildil: Meistrivõistluste esikolmik koos Haljala valla esikolmikuga: vasakult Allan Salla, Antti Luigemaa, Jaanus Lokotar, Uno Ridal, Kunnar vahtras ja esireas Avo Seidelberg.

varem ära. Seal oli BC Haljalal
omad võimalused, kuid otsustaval hetkel eksiti vabavisetel ja
Škoda Rakvere 2 võttis 1 punktilise võidu.
Halajala valla MV paremus
järjestus:

1. Koht VÕSU
2. Koht RLV MASSIVE
3. Koht Škoda Rakvere 1
4. Koht NGU Haljala
5. Koht Škoda Rakvere 2
6. Koht BC Haljala

Lauatennise seeriat asus juhtima Kunnar Vahtras
Lauatennise
seeriavõistluse
kolmanda etapi võitis esimesel
etapil teiseks jäänud Anatoli
Lans Spinmasteri klubist, teiseks jäi Feliks Nersesjan Maardust. Üllatuslikult tuli kolman-

dale kohale Janar Ignahhin TTÜ
Spordiklubist. Parim veteran oli
Raul Sinimaa Sauelt, Haljala
valla parimana jäi Avo Seidelberg viiendaks. Kolmandal etapil seitsmendaks jäänud Vahtras

Haljala ujujad tulid Kadrinast medalitega
Detsembris Kadrinas toimunud
Lääne-Virumaa
meistrivõistlustel ujumises osales ka kolm
Haljala valla last: Jakob Toming,
Mia-Larissa Liiv ja Mattias Erik
Aitman.
JAKOB TOMING (vasakult
1. pildil) võitis vanuseklassis
2007-2008 5 kuldmedalit, li-

saks veel absoluutklassis kolm
kulda ja kaks hõbedat.
MIA-LARISSA LIIV (2. pildil)
võitis vanuseklassis 2011 ja nooremad kuld- ja pronksmedali.
MATTIAS ERIK AITMAN
(3. pildil) võitis vanuseklassis
2009-2010 kolm pronksi, lisaks
4. ja 5. koha.

aga asus kolme etapi kokkuvõttes seeriat juhtima. Üldarvestuses on Vahtrasel kannul Veljo
Mõek ja Avo Seidelberg.

SPORDIKALENDER
09.01 Kabe MV Võsul
10.01 Lauam mitmev
Võsul
24.01 Koroona IV
etapp Võsul
31.01 Lauatennise IV
etapp Võsul
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Kuulutused ja teated

Jaanuar 2021

TEADE

Hoiame
viiruse eemal!

Valimisliidu Vaba Vallakodanik teadeanne
Valimisliit Vaba Vallakodanik teatab, et valla juhtimist jätkab oma
hariduse kohta valetanud vallavanem Ivar Lilleberg.
Valimisliit kinnitab, et on sallimatu igasuguse valetamise suhtes ning ei suuda mõista neid, kes toetavad Ivar Lillebergi jätkamist vallavanemana.

Kasuta HOIA mobiilirakendust
Laadi mobiilirakendus alla
veebilehelt hoia.me

ÕNNITLEME VANEMAID

Hoia distantsi

KRISTI HEINLOO ja AIN UKU
tütar LIINA UKU sündis 21.11.2020

Pese käsi

ÕNNITLEME
Haigena püsi kodus

96

ELLI VAIKMAA
10. jaanuar

95

Kanna maski

TA
G

AS

I!

Püsime terved!
1247

89

JOHANNES RUUT
22. jaanuar
MIRALDA ARGE
22. jaanuar

OH

hoia.me

ON

Vaata lähemalt Terviseameti soovitusi
koroonaviirusest hoidumiseks.

kriis.ee

92

ELNA KALJUVEE
25. jaanuar
HELLA TALPSEPP
26. jaanuar

T

janika.autor@nbkm.ee, tel +372 5326 9900

VILMA TAAL
27. jaanuar

88

MAIA AASUMETS
1. jaanuar
ALFRED VIIKSAAR
20. jaanuar
HEINO LAANARU
26. jaanuar

Rahulikku jõuluaega
pereringis ja ilusat
aasta lõppu!

87

HELVI KOOLMANN
9. jaanuar
MILJA ISMAEL
27. jaanuar

Soovib

85

ANTS JÄRVELA
1. jaanuar

84

HELGI TUISK
7. jaanuar
HELI MAIKSAR
18. jaanuar
HELJU ARAK
25. jaanuar
MARI-ANNE HELJAS
28. jaanuar

83

6
01
2021
kell 18
haljala
rahvamaja
lõkkeplatsil
kolmekuningapäeva
kuuskede põletamine
|
mängud, tegevused,
võistlused
Too oma kuusk ühisesse lõkkesse!

ESTER AAVE
14. jaanuar

82

EELA VALME
16. jaanuar

81

AASA SARNIK
7. jaanuar
SULEV JUURIK
14. jaanuar

MTÜ Võsu Sadam
soovib kõigile, kellele Võsu
sadam möödunud aastal rõõmu
on valmistanud,
toredat uut aastat!

Meeleolukat aastavahetust
ja tervet uut aastat!
Soovib valimisliit
Vaba Vallakodanik

80

JÜRI KALJUVEE
17. jaanuar

75

TÕNU TISCHLER
21. jaanuar

70

ANTS VIIRA
21. jaanuar
MARE MURS
21. jaanuar
ENE LILL
21. jaanuar

Meie seast on lahkunud
TIIT LIIV
VILMA ALEKSANDRA KARI
LAINE KASK
NIINA JAANSOO
GRIGORI EERMA

12.09.1970-18.11.2020
04.07.1932-24.11.2020
23.09.1924-06.12.2020
05.09.1932-10.12.2020
15.11.1952-12.12.2020

Haljala Valla Sõnumid
VÄLJAANDJA:
Haljala Vallavalitsus

TRÜKK:
Printall AS

ASENDUSTOIMETAJA:
Kent Kerner

KÜLJENDUS:
Ajakirjastus OÜ

KONTAKT:
leht@haljalavald.ee

KOJUKANNE:
Omniva

TIRAAŽ:
2100

Kaastööd ja reklaami avaldamise
soovid edastada hiljemalt kuu 15.
kuupäevaks toimetuse
meiliaadressile.

Õnnistatud uut
Issanda aastat!

KOGUDUSE LEHT alustab oma 11. aastakäiku.
Suur tänu kõigile vabatahtlikele kaastöölistele ja
Haljala Vallavalitsusele (samuti endisele Vihula
Vallavalitsusele) panuse eest ajalehe väljaandmisel!

Jaanuar 2021

EESTPALVED

Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed! /Jos 1:9/

I

ssand Jeesus Kristus, me
alustame Sinu nimel uut
aastat ja palume: kinnita
meid, et võtaksime usus ja
lootuses vastu selle aasta
rõõmud ja raskused!

K

õigeväeline ja Igavene
Jumal! Vabasta palun
meid kõigest, mis koormab
meie südametunnistust.

I

ssand Jumal! Sina täidad
kogu loodu oma valgusega. Õpeta kõiki maailma rahvaid tundma Sinu
kirkust!

H

ea taevane Isa, õnnista
palun uuel aastal iga
ausat tööd, millega me teenime oma ligimesi ja austame Sind.

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 E552200221028664113
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 E942200221046039021
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
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 9359
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

L

eidsin
jõuluevangeeliumist mõtlema panevad sõnad ja jagan neid
sinuga.
„Läki nüüd Petlemma ja
vaadakem...,” (Lk 2,15) ütlesid
Petlemma lähedal öösel väljal
karja hoidnud karjased, kellele
inglid olid toonud ebatavalise
sõnumi. Mida karjased Petlemmas nägid, kui nad neile juhatatud paika olid jõudnud? Üks
nooruke ema oli ilmale toonud
pisikese poja. Et nad vaatama
läksid, pääses valla sõnum, mis
heliseb tänaseni. Kui küsid, kus
seda täna näha võiks, siis küsin
vastu, kas tõesti soovid näha?
Esimesel hetkel vastaksin, et
see sündis üks kord, esimesel
jõuluööl. Aga see on juba 2000
aastat teinud ärevaks inimeste meeli. Põhjuseks on, et see
pole olnud tavaline perekonna sündmus. Karjasedki said
teada, et see laps pidi õnnelikuks tegema, Õnnistegija ju
tähendab eesti keeles seda.
Vaatamisel oli nii suur tähendus, et „kui nad seda nägid,
teatasid nad asjast, mis neile oli
öeldud selle lapsukese kohta”
Lk 2,17. Karjaste kuulutus pole
vaikinud, see on kutsunud ja
aina kutsub vaatama. Kutse
kõlab ka täna selle loo kaudu
sinuni.
Mis oleks saanud esimesel
jõuluööl, kui karjased poleks
uskunud inglite sõnumit? Mis
saab, kui sina kahtled ja ei usu
täna? Sinu kahtlemiste pärast
ei jää sõnumivoog seisma, aga
sa ei oska kujutleda, mida see
tähendab sulle. Sina oled enda
välja lülitanud õnnelikuks saajate lainest. Seda enam veel, et
see ei tähenda ajutist, vaid igavesest õnnelainest väljapoole
jäämist.
Kui tähtis, et karjased ei
jäänud ainsaiks. Jeesuse sõime äärde jõudsid ka targad
Hommikumaalt, kelle kohtumist Jeesusega peame kolme-

JÕULUNOSTALGIA
On jõuluaeg nii imekaunis
Kui Messias sa saabud meil’
Hing pimedust ja kaua taunis
Vaim närbus pikil sügiskuil

Läki ja vaata

Nüüd jõulutähed kõrgel taevas
Ja küünlad kuusel üleval
Ta sära hoomab loomisvaevas
Maa tardund meie jalge all
Ju teadis vanarahvas ammu
Mis hoidis hinge ootustes
Päev pikem taas kolm kukesammu
Uus kevad tärkab lootuses
Käib päkapikk nüüd ringi lumel
Kus hangedel ta jäljed maas
Alt kostab helin õrn ja kume
Seal lumikellukene tärkamas
Öös pakane koob härmalõngu
Jäälilledeks me akendel
Kõik õued, toad täis jõuluhõngu
Alt orust kostab aisakell…
Till-tall, till- tall, till-tall…
Saimi Treial,
Allikas: Vihula valla Leht 2009
K. Ummik Jõulurahu Vainupeal.
kuninga päeval. Kas märkad,
kuidas Jeesuse Kristuse tulek oli ette valmistatud. Sa
küsid miks? See oli maailma
tippsündmus. Jeesuse Kristuse
sündimise
kau-

du valmistus Jumal inimkonda
aitama välja õnnetusest, mis
oli katkestanud inimese loomisel Jumala poolt inimkonna
jaoks kavandatud tee tulevikku.
Millisest õnnetusest? Sellest,
et inimene mõtleb end Looja

Eenok Haamer on vanim
EELK vaimulik ja teenib kuni
tänaseni Mustvee ning
Lohusuu kogudusi, kus tema
järjepidev töö vaimulikuna
1963. aastal algas. Samuti
on ta teeninud mitmetes
teistes Eesti kogudustes ning
alates 1990. aastast ka Tartu
Soome koguduses.
Eenok Haamer on olnud õppejõud
EELK Usuteaduse Instituudis ja Tartu Teoloogia Akadeemia asutaja. Samuti on ta Eesti Evangeelse Vennastekoguduse aktiivne
liige, mille peavanem on ta alates 2002. aastast. Aktiivselt on
ta osalenud ka Eesti ühiskondlikus elus.
20. septembril võttis õp Haamer ette pika sõidu Mustveest
Ilumäele, et pidada südamlik, õpetlik ja julgustav jutlus Ilumäe
kirikusse kogunenud tänulikule kuuljaskonnale. Hilisemas kohvilauas jagas ta värvikaid meenutusi oma pikast eluteest.
Eenok Haamer on soovinud kirja teel õnnistusrikast uut aastat nii Ilumäe kogudusele kui ka kogu Haljala valla rahvale.

positsioonile. Mina, mina tahan
ja mina teen. Sündis nii ebameeldivaks peetud sõna patt,
minakesksuse patt. Just see
lahutas loodu Loojast, kes oli
inimese kavandanud enda partneriks, kaaslaseks alatiseks.
Kui ma nüüd ütlen „läki” ja
„vaata”, siis ei ole need niisama üteldud sõnad. Kutsun sind
vaatama Jeesusele Kristusele,
kelle elukuulutuse ja ristisurma kaudu pöörab Jumal meie
tähelepanu sellele, et aru hakkaksime saama siin elatud elu
tähtsusest meie tulevikule. Kui
sa ei lähene Jumalale ja ei vaata
sellele, mida Tema on teinud ja
teeb, siis jääb sulle arusaamatuks üldse, milleks sa elad ja mis
on sinu elamise mõte. Julgustan sind elama ristiinimesena.
Nii ainult on elul tähendus ja
eesmärk.
Ja nüüd kõikidele. Olgu teil
julgust otsida Jeesust Kristust,
siis saab õnnistatud mitte ainult
teie pühadeaeg, vaid kogu elu.

JUMALATEENISUSED
JA TEATED
Ilumäe kirikus ja koguduses
Jumalateenistused armulauaga iga kuu esimesel,
kolmandal ja viiendal pühapäeval kl 13 Leerimajas
Käsmu kirikus ja koguduses
Hommikupalvused
hommikul kl 8.
Jumalateenistused igal
pühapäeval kl 15.
Käsmu koguduse piiblitunnid
on „koroonapausil“.
Haljala kirikus ja koguduses
Jumalateenistused igal
pühapäeval kl 10,
II ja IV pühapäeval on
jumalateenistused armulauaga,
I, III ja V pühapäeval toimuvad sõnajumalateenistused.
Haljala koguduse piiblitunnid
on „koroonapausil“.
Esku kabelis
Aavahemikul jõuludest
kuni ülestõusmispühadeni
jumalateenistusi ei toimu –
„külmapühad“.

Eenok Haamer

KOGUDUSE UUDISED
HALJALA KOGUDUSES
21. novembril toimus Haljala kirikus
tänujumalateenistus. Piiskop Tiit Salumäe ristis kaheksa ja konfirmeeris kuus
uut koguduse liiget ning pühitses kirikus üle aasta kestnud suure remonditöö tulemuse. Pühitseti ka tänutahvel
kiriku pikihoone restaureerimistööde
rahastajatele: Saksa Kultuuriministeeriumile, Balti-Saksa Rüütekonna Sihtasutusele, neljale Haljala kihelkonna
juurtega Balti-Saksa perekonnale (von
Dellingshausen, von Dehn, von Brevern ja von Schubert), Eesti Kultuuriministeeriumile, Muinsuskaitseametile
ja Haljala Vallavalitsusele. Järgmisena
plaanime Haljala kiriku tornikiivri restaureerimist ja kiriku välisfassaadi restaureerimise projekti koostamist.
Haljala kogudus tänab oma Hegra
sõpruskogudust Norrast, kes saatis suure hulga riideid, mida Haljala kirikus
kõikidele soovijatele jagada. Samuti tä-

name Soome Järvenpää koguduse inimesi, kes kudusid jõuluajal jagamiseks
kümneid imekauneid laste kampsuneid, mütse, kindad ja sokke. Soovijad
saavad endale meelepärase välja valida
Haljala kirikus, mis on avatud jumalateenistuse aegadel. Jõuluaeg kestab ka
pärast jõule.
Käsmu koguduses jätkub tulevase
kogudusemaja ja kalmistu laienduse, sh
tulevase urniseina projekteerimine ja
kooskõlastamine ametkondadega.

IIUMÄE KOGUDUSES

Kingitus jõudis koju tagasi
Pärast esimese advendi jumalateenistust asetas Ilumäe koguduse vabatahtlik
töötegija Einar Laigna Leerimaja väikesele altarile paksu nahkköites raamatu.
Suur oli üllatus, kui lugesime selle kaanelt kuldtähtedega teksti: „Oma armsa
Ilumäe kogudusele kingitud tütarlastelt
mälestuseks 1895. aastal.“ Kui avasime

kaane, võisime lugeda:
„Piibli raamat, see on
kõik Jumala sõna, mis
pühad Jumala mehed,
kes püha Waimu läbi
juhatatud Wana Seaduse raamatusse herbrea
keele ja uue Seaduse
raamatusse kreka keele
on kirjutanud, aga mis
Jumala armu läbi ka
meie eesti maa keele
on üles pandud. Aastast
1895“.
Millal ja kuidas on
Einar Laigna ja
see piibel Ilumäelt
Foto: Õ. Alt
mööda ilma rändama
läinud, ei oska enam keegi arvata.
125 aastat vana köide on kenasti restaureeritud. Avame hardusega Raamatute Raamatu ja saame lugeda Esimese
Moosese raamatu esimesest peatükist:
„Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ja

maa oli tühi ja paljas ja
pimedus oli sügavuse
peal ja Jumala vaim oli
lehvitamas vee peal.“.
Aegade jooksul on
Piiblit eesti keelde tõlgitud mitmel korral.
2039. aastaks, mil tähistatakse eestikeelse
piibli 300. aastapäeva,
kavandatakse taas piibli
uut kaasajastatud tõlkimist. Teinekord on aga
armas ja hingkosutav
lugeda just vanemaid
kingitud piibel
piibleid, nii mõnigi toonane sõnastus mõjub
värskemana, täpsemana. Issanda teed on
äraarvamatud!
Suur tänu kõigile, kes on aidanud
sel hinnalisel kingitusel taas tagasi koju
jõuda!

