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Jõelähtme valla  
arengukava 2024-2035 ja
eelarvestrateegia 2023-2027

A R E N G U K A V A

10.–15. augustil toimus 
JÕM ehk Jõelähtme 
õpilasmaleva välis-
rühm, kus töötati nii 
Carl Robert Jakobsoni 
talumuuseumis Kurg-
jal kui ka Tori hobuse-
kasvanduses
KREETE JUURAK
noorsootöö- ja spordispetsialist

HEILI LEPP
MTÜ Jõelähtme Noored juhatuse 
liige

Malevas osales 14 Jõe-
lähtme  noort vanu-
ses 15–17 aastat. 

Ööbiti Kurgja lähedal Samliku 
matkamajas – sai kanuutatud, 
igal õhtul saunas käia ning mui-
dugi ujuda, ujuda ja veelkord 
ujuda! Ööbimiskohas oli üli-
malt populaarne ka võrkpalli-
plats, kus peeti pea igal õhtul 
turniire.

Noored töötasid kolmel 
päeval kahe grupina – I grupp 
Tori hobusekasvanduses ning II 
grupp C.R. Jakobsoni talumuu-
seumis, ning kahel päeval ühe 
suure grupina Kurgjal. Põhitöö-
na said malevlased Kurgjal ette 
valmistada talupäeva, mis hõl-
mas sel aastal  ka Eesti hobuse-
päeva, lambapäeva, hobuste 
hüppevõistlust ja palju muud 
põnevat. Noored lõid kaasa nii 
ürituse eel korraldamisega, üri-
tuse endaga, kui ka pärastise 
koristamisega.

Noored said vahetustega 
teha eri töid 
Talupäeval müüdi külastajatele 
pileteid, anti võistlejatele käe-
paelu, jagati lastele õhupalle, ai-
dati ratsaplatsil tõkete tõstmise 
ja liigutamisega, õpetatati kü-
lastajatele rukkivihtade tege-
mist ning kootimist, aeti loomi, 
osaleti võistlustel jpm. Kuna 
noored said proovida eri lülides 

eri töid, siis läks päev kiiresti ja 
ei tundunudki, et päev oli pikk, 
väsitav ja väga kuum.

Tori hobusekasvanduses 
pesti ära tallide aknad ning teh-
ti heakorratöid, Kurgjal laoti 
puid, pügati hekke, korjati mar-
ju, visati lammaste ja hobuste 
sõnnikut. Vabaajategevused 
korraldasid malevlased suures 
osas ise – mängiti ukakat, kii-
rusmängude turniiri, võrkpalli, 
pilgutamist, peeti saunavõist-
lust (kes kauem vastu peab ja 
võitjale oli auhind) ja grilliti hea 
muusika ja seltskonna saatel. 
Malevas olnud oma kokk tagas 
kõigile igapäevaselt täis kõhu 
ülimaitsvate toitude näol, pari-
maks osutus pitsapirukas ja la-
sanje.

Malevat korraldas MTÜ 
Jõelähtme Noored
Toetajateks olid Jõelähtme vald, 
AS Põlluvara, haridus- ja tea-
dusministeerium, noorte pal-
gad maksis SA Eesti Maaelu-
muuseumid (edaspidi Memu), 
kuhu alla Tori hobusekasvan-
dus ja C.R. Jakobsoni talumuu-
seum kuuluvad. Memu võttis 
meid väga soojalt ja lahkelt vas-
tu ning soovib meid ka järgmi-
sel aastal appi!

Selja taha on jäänud toime-
kas suvi, noorsootöötajad on 
Jõelähtme noortele korralda-
nud ja läbi viinud nii malevaid 
kui ka laagreid, kaasatud on ol-
nud ka Jõelähtme vallas elavad 
ukrainlased. Noored on saanud 
vajalikke tööharjutusoskuseid 
aga ka toredasti aega koos vee-
ta. Lisaks on suvel tegevuses ol-
nud ka noortekeskused, mis 
nüüd algava sügisega taas aina 
rohkem noorte poolt väisatud 
saavad. 

Uue kooliaastaga tervitame 
ka noortekeskustes uut hooae-
ga – põnevate kohtumise ja len-
nukate ideedeni! •

Jõelähtme noored välismalevas koos rühmajuhtidega Kreete Juurak ja 
Heili Lepp           PLUSS FOTO

Jõelähtme  
õpilasmaleva 
välisrühma  
tegemistest 

1. Teie vanus*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Millises alevikus või külas elate?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kui rahul olete eluga Jõelähtme vallas? Palun värvi ära ring oma vastusega skaalal 1-10.

Ei ole üldse  
0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Olen väga 
rahul                        rahul

4. Mis on teie arvates Jõelähtme vallas hästi?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Millised probleemid vajavad lähiaastatel Jõelähtme vallas kindlasti lahendamist?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.1. Mis võiksid olla lahendused nendele probleemidele?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Milline võiks olla Jõelähtme vald aastal 2035?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. On teil muid mõtteid, kommentaare või tähelepanekuid, mida sooviksite meiega jagada?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Küsitlus arvamuste ja 
ideede kogumiseks
Hea Jõelähtme valla elanik!

Uuendamisel on hetkel 
kehtiv Jõelähtme valla arengu-
kava 2021-2027, et see vastaks 
paremini valla elanike pikaaja-
listele ootustele ja valla aren-
guvajadustele. Arengukava on 

omavalitsuse tegevuse alusdo-
kument, mille põhjal kujunda-
takse valla iga-aastased tege-
vuskavad, eelarvestrateegia ja 
investeeringute kava.

Ootame kõigi valla elanike 
arvamusi ja ettepanekuid valla 
elu ja kodukoha paremaks 
muutmiseks ning palume teil 

võtta natuke aega ja vastata 
mõnele küsimusele. Küsitlus 
on anonüümne, vastuseid ei 
seostata isikutega ega kasutata 
muuks kui statistilise ülevaate 
koostamiseks.

Vastamise tähtaeg on 
29.10.2022. Täidetud küsitlu-
sed saab tuua Loo, Kostivere, 

Jõelähtme, Neeme ja Kaber-
neeme raamatukogudesse. 
Soovi korral saab küsitlusi ka 
kohapeal täita.

Arengukava esimese ver-
siooni avalikustamine toimub 
2023. aasta kevade jooksul.

Suurima tänuga,
Jõelähtme Vallavalitsus

Arukate külade ees-
märgiks on elujõuli-
sem, jätkusuutlikum 
ja atraktiivsem kodu-
paik ning kohaliku 
elu edendamine läbi 
kogukondade koos-
töö teiste küladega 
nii Eestis kui ka üle 
piiri. 
SIGNE VALDMANN
meetmete koordinaator-kommu-
nikatsioonispetsialist  
Põhja-Harju Koostöökogu

Tegemist on maapiir-
konnas välja töötatud 
kontseptsiooniga, mis 

pakub innovaatilisi lahendusi 
tekkinud probleemidele, pa-
randades elukvaliteeti, toetu-
des kogukonna väärtustele ja 
võimalustele. 

2020.–2022. aastatel esma-
kordselt Eestis koostööprojek-
tiga “Arukate külade arengu-
programm” osaleb 13 Leader 
tegevusrühma üle Eesti, sh 
Põhja-Harju Koostöökogu 
(PHKK). 

Programmis osalevatele 
küladele pakuti tuge ja kooli-
tustegevusi oma piirkonna 
aruka küla strateegia loomi-
seks ja piloottegevuste raken-
damiseks – mentortoe  
najal.

Neeme külakino
Ühe lahendusena külaelanike 
ühtehoidvuse suurendamiseks 
nägi Neeme külaselts külaki-
no loomist. Kinosaal planeeri-
takse Neeme poe II korrusele. 
Käimas on ettevalmistused, 
ent talveõhtuteks saab kino 
valmis. Plaanis  on  pühapäe-
vased perehommikud ja filmi-
õhtud kogukonna igas vanuses 
inimestele. Külakino hommi-
kutel/õhtutel hakkavad ühes-
koos kindlasti ka mõtted len-
dama – arengukavast koorus 
välja 17 ideed, millega küla 
unistuste elukeskkonnale ja 
nutikatele lahendustele veelgi 
lähemale liikuda. 

Ideest tulemuseni
PHKK partner oli iduettevõte 
MTÜ Cleantech Estonia, kel-
lega korraldati piirkonna küla-
dele arenduspäevakuid, kus 
üheskoos püüti leida lahendu-
si kogukonna muredele või 
kitsaskohtadele. Vajadusel ai-
tab Cleantech Estonia kogu-
konnal oma idee teostamiseks 
ka sobivaid rahastusvõimalusi 
leida. 

Koostamisel on uus aruka-
te külade koostööprojekt 
2022-2024, haaramaks Rae, 
Viimsi ja Jõelähtme piirkon-
nast programmi veel enam kü-
lasid. 

Lisainfo: leaderph.eu  •

Põhja-Harju Koostöökogu külad  
Aruka küla arenguprogrammis


