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Juulikuu esimesel nädalal valiti 
Jõelähtme, Rae ja Viimsi valdasid 
ühendavale Põhja-Harju Koostöö-

kogule uus juhatuse esimees, kelleks sai 
senine juhatuse liige Meelis Kasemaa.  

Meelis Kasemaa on elanud Rae val-
las viimased 22 aastat, ta on kuulunud 
aastaid Rae valla volikogusse ning on 
hetkel Rae valla volikogu eelarve- ja 
arengukomisjoni esimees. Aastatel 
2004–2012 oli ka abivallavanem. Alates 
2012. aastast osaleb Meelis Rae valla 
elektri-, vee- ja soojusettevõtte AS-i 
ELVESO juhtimises. 

Esimene kokkupuude Põhja-Harju 
Koostöökoguga ja teadmised LEADERi 
liikumisest ongi Meelisel läbi Rae val-
lavalitsuse, sest on ju Rae vald koos-
töökogu üks asutajaliikmetest. 2010. 
aastal kirjutas ta ka ise LEADERisse 
projekti ning taotles toetust enda väi-
keettevõtluse arendamiseks.

Aastatel 2012–2019 oli Meelis Põh-
ja-Harju Koostöökogu projektide hin-
damiskomisjonis. Alates 2020. aas-
tast on Meelis kuulunud Põhja-Harju 
Koostöökogu juhatusse.

Astusid uude rolli väga põneval 
ajal – praegu on koostöökogul käsil 
uue perioodi strateegia koostami-
ne. Millele uue perioodi strateegia 
fookuse seab?

Suures osas ikka samadele eesmär-
kidele nagu ka varasematel perioodi-
del. Uusi konkreetseid suundi ei sea, 
küll aga fokusseerime toetusmeetme-
te sisu. See on välja tulnud ka kolmes 
vallas toimunud kaasamisseminaridel 
osalenute mõtetest, et võiksime kes-
kenduda konkreetsematele valdkon-
dadele. Olen märganud, et kui LEA-
DERi toetuste jagamise algusaastatel 
taotleti toetust enim just investeerin-
gutele ja ettevõtluse arendamiseks, 
siis nüüd on tendents pigem vaba-
ühenduste ja kogukonna arendamisel 
ning pehmetel ühisprojektidel. Koroo-
naaeg tõi seda veel eriti esile ning peh-
metele ühisprojektidele on küsitud 

toetusi rohkem kui kunagi varem. Ja 
selle järgi on ilmselgelt ka vajadus, eri-
ti mis puudutab kolme valla ühispro-
jekte. Minu nägemuses võiks rohkem 
raha suunata kogukondliku elu aren-
damisele ja sidususe tekitamisele. 

Aga kindlasti on uuel perioodil 
märksõnadeks ka külastusettevõte-
te arendamine ning samuti avaliku 
ruumi kujundamine ning ettevõtluse 
ringmajandus. Uueks tegevussuunaks 
uuel perioodil saab olema Euroopa 
Sotsiaalfondi toetuse vahendite jaga-
mine kolmes vallas.

Mis eristab Põhja-Harju Koos-
töökogu teistest 26 koostöörüh-
mast üle Eesti?

Esiteks pidevalt kasvav elanikkond 
– meil ei ole seda muret, et rahvastik 
väheneks, vaid hoopis kasvab väga 
hoogsas tempos. Teiseks on meil palju 
noori ning tööealisi elanikke ning kol-
mandaks piirkonna väga mitmekülg-
ne ettevõtlus. Ei saa salata ka seda, et 
pigem oleme jõukas piirkond. Need 
toovad fookusesse hoopis teised ees-
märgid, nagu näiteks kogukonna sidu-
suse tekitamine, sotsiaalne ettevõtlus, 
pendelrände vähendamine, rohelise 
elukeskkonna säilitamine.

Oled aastaid oma põhitöö kõr-
valt panustanud suure hulga vaba-
tahtliku tööga, miks? 

Kui oled mingi organisatsiooni 
juhtimises ja kogu protsessis pika 
aja vältel osalenud ning näinud sel-
le arengut, siis see inspireerib. Kui 
ma näen võimalusi midagi paremaks 
teha, edasi liikuda. Hindajana nägin, 
mida inimesed piirkonnas tegid – see 
andis endale ka uusi ideid ja inspirat-
siooni. Seega mind käivitab kindlasti 
eneseareng läbi organisatsiooni, sil-
maringi laienemine, uued kontaktid 
üle Eesti ja ka piiriüleselt. Küsimust 
iseendale: „Miks ma seda teen?“ ei ole 
veel tulnud.

Mis Sind käivitab ja kuidas en-
nast laed?

Maandan ja laen ennast läbi füü-
siliste tegevuste – 2007. aastast alates 
olen tegelenud purjetamisega ning 
mängin golfi ja võrkpalli.

Põhja-Harju Koostöökogul uus juhatuse 
esimees

Mis on LEADER?
LEADER on Euroopa Liidu algatus-

programm, mille eesmärk on edenda-
da kohalikku elu maapiirkonnas läbi 
kohaliku tasandi koostöö, aidates luua 
kohalikel partnerlustel põhinevaid 
maaelu arengustrateegiaid. LEADER-
programmist on võimalik taotleda toe-
tust kohaliku tegevusrühma stratee-
giale vastava kohaliku tegevusrühma 
kaudu.

Mis on Põhja-Harju Koostöökogu?
Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) 

on üks 26-st Leader-tegevusrühmast 
Eestis, mis tegutseb avaliku, era- ja kol-
manda sektori võrdväärse partnerluse 
põhimõtetel.

Koostöökogu peamine eesmärk on 
kohaliku maaelu arendamine ning ko-
haliku initsiatiivi toetamine, et eden-
dada piirkonda kodanikuühenduste, 
ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste 
koostööd, samuti piirkonna vajaduste 
selgitamine ja arenguvõimaluste kasu-
tamine.

Koostöökogu liikmeteks on Jõe-
lähtme, Rae ja Viimsi vallad ning nen-
de territooriumil tegutsevad ettevõt-
ted ja kodanikuühendused. 20.09.2022 
seisuga on PHKK-l 72 liiget – kolm ko-
halikku omavalitsust, 26 OÜ-d ning 43 
MTÜ-d ja SA-d.

Koduleht: leaderph.eu.
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