Lääne-Harju valla Kogukonnakomisjoni protokoll
Aeg: 18.02.2021 kella 18:00-19:37
Koht: Padise kultuurikeskus
Osavõtjad: Andrus Saliste (Kurkse), Guido Leibur (Madise/Langa), Kalle Kalbre (Lohusalu
prk), Heiki Hõimoja (Põllküla/Kersalu prk), Krista Maaro (Ohtu prk), Eve-Mai Valdna (Tuulna
prk), Henry Mang (Harju-Risti prk), Ando Eelmaa, Marek Litnevski, Jana Stahl
Külalised:
Kohal: 10 in
Puudusid:), Katrin Tammearu (Padise), Ilona Gilden (Pae prk), Reigo Krutto (Keila prk),
Kairi Niinepuu-Mark (Lohusalu ps), Tuuli Edur (Laulasmaa prk), Eve Jakobson (Vihterpalu
prk), Merle Tank (Paldiski), Kaire Kaer (Lohusalu prk), Jaana Ojala (Klooga), Eero Salumäe
(Karjaküla prk) Puudus 10 in.
Vabandused puudumise osas: Tuuli Edur, Kaire Kaer, Ilona Gilden, Reigo Krutto...
Koosoleku juhataja: Andrus Saliste
Prokollis: Guido Leibur
Päevakord
1) Komisjoni Online vaatamise võimaluse loomine ja lahendused selleks - Guido
Leibur
2) Kommunikatsioon - kuidas olla rohkem pildis, kuidas olla rohkem kontaktis
inimestega - Heiki Hõimoja
a. Valla poolt ka ootus, et liikmete kontaktid(tel ja e-post + piirkond) oleks
kontaktidena koos nimedega valla kodulehel (vald ootab vastust hiljemalt
28.02)
3) Kogukonna liikmelisuse seisu värskendused - Andrus Saliste
a. Lahkuvad liikmed
b. Lisanduvad liikmed
c. tegevused kaasamise ja võimestamise suunal
4) Komisjonide töörühmade esindajate ettekanded edusammudest (´a 15 min)
a. Komisjonide ja töörühmade töö käivitamiseks ja edaspidiseks
aruandluseks.
i.

Praegu on meil fookuses 3 valdkonda, kus
eestvedajateks Andrus(Üldplaneering), Kalle (teede temaatika) ja
Marie (asendab Kairi Niinepuu-Mark) Keskkonna
temaatika. Saabuvaks kogukonnakomisjoniks (18.02) tuleb iga
töörühma esimehel võimalus esineda kuni 15 min jooksul järgmiste
küsimustega:
● Too välja 3 olulist probleemi, mida sinu töörühm peab vajalikuks
järgneva 6 kuu jooksul lahendada
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● Koosta lühike tegevuskava nende probleemide lahendamiseks.
Tegevuskavas peaksid kajastume igakuised tegevused.
5) Edaspidine töörühmade aruandluse mudel - Guido Leibur

Arutatud teemad ja sõnavõtjad
1) Komisjoni Online vaatamise võimaluse loomine ja lahendused selleks - Guido
Leibur, 17 min
Eelmisel koosolekul ja ka juhtrühmas oli sellest juttu, et võiks meie koosolekuid otse
veebis üle kanda. Võimalik kasu:
•
•
•
•

Valla elanike parem informeeritus Kogukonnakomisjoni tegevustest
Kogukonnakomisjoni parem informeeritus valla elanike igapäevaprobleemidest. St luua
voogedastuse kõrvale ka tekstiline tagasiside kanal.
Iga koosoleku lõppu jätta 10-15 min laekunud küsimustele vastamiseks. Tõsisema
tähelepanu/analüüsi nõudvad küsimused vastatakse järgmisel koosolekul.
Kogukonnakomisjoni maine paranemine. Distsiplineerib meid endid ka paremini töötama.

Tehniline lahendus ja lahenduse hind on esitatud lisatud dokumendis. Kokku 2 500
EUR (üks mikrofon on olemas komisjonil). Juurutamise aeg 2-3 kuud, ehk suveks.
Lahendust saab kasutada erinevate valla ürituste juures. Esimene küsimus
komisjonile kas me tahame sellist lahendust ja teiseks kust saada vajalik raha.
Ando: väga mõistlik ettepanek. Tundlikud teemad saab ju kuulutada kinnisteks.
Andrus: Ka toetan seda teemat
Kalle: see tehnika võiks kuuluda vallale ja meie siis kasutaksime seda.
Guido: minu arvamus on sama
Heiki: tehnika võiks olla integreeritud konkreetsesse ruumi (mis on vallal olemas)
Ando: me peaks ütlema välja, et meil on seda vaja. Muidu see projekt ei realiseeru.
Otsus 1: kogukonnakomisjonist on kõik ettepanekuga nõus. Järgnev ülesanne Guidole,
et pöörduda valla poole selle ettepanekuga. Eesmärk suveks käima saada.
2) Kommunikatsioon - kuidas olla rohkem pildis, kuidas olla rohkem kontaktis
inimestega - Heiki Hõimoja, 18 min
Heiki: peaks oma tegemistest enam kui vaid valla lehele teada andma. Võiks teha
kogukonnakomisjonile ühe Facebooki lehekülje. Heiki näitas lk mustandit. Ootan
nüüd abilisi, kes aitaks lehekülge sisuga täita. Iga meie komisjoni liige on lk esindatud
– foto, enesetutvustus, tegevused. Pildiinfo kõnetab enam. Facebooki lk oleks lisaks
valla lehele. Ootan meeskonda liikmeid.
Andrus: mina olen juba varem lubanud siin kaasa lüüa
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Guido: milliste oskustega peavad liikmed olema?

Heiki: turunduslike, ajakirjanduslike, keeleoskused. Kellel on varem sotsiaalmeedia
haldamise kogemusi. Sõnumiselgus.
Ando: kõik ei ole Facebooki kasutajad. Paljud noored ei kasuta.
Guido: mis nüüd edasi toimuma hakkab?
Andrus: enne Live minekut tuleb komisjonis lk struktuur läbi arutada.
Guido: järgmiseks koosolekuks luua ainult komisjoni liikmetele nähtav lk, millel on
kuvatud: tegevuse eesmärk, sisu struktuur ja põhilised töösuunad.
Heiki: nõus
Merek: infot ei peaks dubleema eri kohtades
Otsus 2: ollakse nõus selle tegevusega. Teemat veab Heiki. Ootame kõigi komisjoni
liikmete aktiivset panust sisu haldamise osas. Komisjonile tuleb luua oma üldine
mailiaadress. Järgmiseks koosolekuks luua meile nähtav lk koos eesmärgi, sisu
struktuuri ja töösuundadega. Järgmisel koosolekul arutame ja kinnitame.
3) Kogukonna liikmelisuse seisu värskendused - Andrus Saliste, 25 min
Andrus: meil on kaks omal soovil lahkujat: Tuuli Edur ja Kaire Kaer
Samas on uuteks liikmeteks sooviajd: Jana Stahl ja Marek Litnevski. Annan sõna
uutele liikmetele.
Jana: olen praegu Pakri saarevanem See on üks minu kolmest ametist. Kõik nad on
seotud saartega ja rannarootslastega, kogukondadega. Olen Eesti saartekogu
juhatuse liige ja Eestirootslaste SA tegevjuht kümnendat aastat. Viimane on üks
piirideta vald, mis esindab rannarootslasi Eestis ja Rootsis. Meie eesmärk on seal
mitte ära kaduda ja mitte muutuda meseaalseks. Väike Pakril elab praegu üle talve 5
in ja registreeritud on 14. Praegune poliitika on olnud mehitada saart kui laeva –
hommikul võtame peale ja õhtul laseme koju. Mina olen siin eri arvamusel, kohapeal
elamine on tähtis. Isa poolt olen rannarootslane.
Kogukonnakomisjonis olen selleks, et saada piisavalt infot Lääne-harju vallas
toimuvast. Ise elan Tallinnas.
Marek: olen Paldiski kogukonna esindaja. Elan Paldiskis ja töötan Tallinnas.
Kogukonnakomisjoni töös paelus mind võimalus lahendada mingeid Paldiski
murepunkte. Näiteks huvikoolide ühendamine, rannariba kaitse raudteejaama juures,
endise merekooli hoone saatus Paldiskis. Lootus on, et kogukonnakomisjoni poolt
saab nendega seotud otsuseid mõjutada.
Guido: kuidas sa hindad Paldiski kogukonna konsolideeritust
Marek: konsolideeritus on konkreetsete teemade suhtes (Paldiski rannapromenaad,
Laoküla rannaala), mitte enam. Nende teemade osas olen olnud aktiivne kaasalööja.
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Andrus: minu poolt teile mõlemale tere tulemast meie seltskonda.
Valla poolt tuli ettepanek, kuidas võiks valla ja kogukonnakomisjoni vahelist sidet
tugevdada. Sooviti, et valla kodukale läheksid ka iga kogukonnakomisjoni liikme
e-maili aadressid läheksid siia. Aga sellest me juba rääkisime, et pigem võiks olla üks
konkreetne aadress ja paar telefoninumbrit. Selle teemaga tegeleme Heikiga edasi.
Lähiajal (nädala jooksul) annan variantidest vallale ja komisjonile teada.
Olen teinud ka tööd Vasalemma osas. Praegu on kandidaadiks Kätlin (töötab A.Pärdi
keskuses). Ka Harju-Risti poolega olen tegelenud, et tagada suurem kaasatus aga
ka panus.
Otsus 3.1: võtta Jana Stahl ja Marek Litnevski meie kogukonnakomisjoni
liikmekanditaatideks.
Otsus 3.2: arvata kogukonnakomisjoni liikmetest välja Tuuli Edur ja Kaire Kaer.
4) Edaspidine töörühmade aruandluse mudel - Guido Leibur, 15 min
Guido: Käsitlesin seda teemat natuke laiemalt – kogukonnakomisjoni koosolekute
korraldamisest. Tänane probleem:
1)

Koosolekute tõhusus on madal (aja kasutamine ei ole otstarbekas)
- kõrvalekaldumine põhiteemast
- ajapiirangute mittejärgimine
2) Nõrk ettevalmistus koosolekuks
3) Puudub koosoleku otsuste täitmise üle kontroll

Kuidas neid probleeme lahendada:
1)
2)
3)
4)

Koosolekute juhtimist peab parandama
Ettekandja peab koosolekuks ette valmistuma
Hoida tugevat fookust meie prioriteetsetel tegevustel
Leida teine vorm vabaks (piiranguteta) mõttevahetuseks

Esimene (juhtimise) punkt jääks Andrusele mõelda.
Teiseks esineja peaks koosolekuks ette valmistama, soovitavalt ka kirjaliku
materjali/esitluse. Ülevaade töörühmade tegevustest peaks olema
kogukonnakomisjonis regulaarne ja lühike (5-10 min). Ülevaade töörühma
tegevustest võiks olla järgmistes lõigetes:
-

Kas sinu töörühma tegevus on kulgenud plaanipäraselt (jah, osaliselt, tõsised
takistused)
Millised on (kuni 3) edusammu võrreldes eelmise koosolekuga
Millised on olulsied takistused töörühma eesmärkide täitmisel. Kui on takistused, siis
millised on nende ületamise alternatiivid e millist abi on komisjoni poolt vaja.

Koosoleku otsuste täitmisest. Iga koosoleku alguses oleks mõttekas ühiselt otsa
vaadata eelmise koosoleku protokollile ja ühiselt kinnitada see. Samuti kontrollida,
kas eelmise koosoleku otsused on täidetud või mitte. Eriti olulised on need
otsused, mis on tehtud töörühmade toetamiseks.
Vaba mõttevahetuse võimalused:
1) Seminarid, töötoad valla eri piirkondades
2) Külalisreisid naagerpiikondade tööga tutvumiseks. Seda nii Eestis kui naaberriikides.
3) Muude vabaaja ürituste korraldamine kogukonnaliikmetele: talgud, saunaõhtud,
spordivõistlused, matkad jm

Veel üks prioriteetne tegevus minu arvates: Külakogukondade tugevdamine ja
külaliikumiste tõsine toetamine
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Andrus: asjalik ettepanek.
Eve-Mai: kaasate meie koosolekutele rohkem külalisi, et saada aktuaalset infot.
Guido: kui need mõtted sobivad, siis peaksime otsustama konkreetsed järgnevad
tegevused.
Otsus: Heiki veab seda teemat edasi, et teha parandused meie kodukorda.
Ando kommentaar: ideed on head, kuid nende teemade osas olen suhteliselt
skeptiline, sest meie suurem defitsiit on aeg. Koosolekud võiksid olla lühemad ja
ka muu kogukonnakomisjoni tööks panustatav aeg võiks olla väiksem.
4) Uudised muudest tegevustest, 18 min
1) Valla teede protsess
Kalle: ehk saab vald teede nimekirjaga ühele poole Jaanipäevaks.
Andrus: kas teede Exceli tabelit saaks tekitada ka külade kaupa
Kalle: selline tabel on võimalik teha vast järgmiiseks kogukonnakomisjoniks.
Ando: teederegistris mitteolevat erateed hakati hiljuti hooga lumest lahti lükkama.
Lükati aga lahti nii, et kahjustati maapinda. Kas on vahe selles, et tee on registris
või ei ole?
Kalle: vahet tegelikult ei ole
Andrus: mul ettepanek Kallele ja Andole, et valmistada see teema põhjalikult ette
ja minna siis valda oma ettepanekutega. Võiks kahe nädala jooksul kokku saada
ja leida lahendus. Olen nõus ka kaasa lööma ja kutsun ise kokku asjaosalised.
Kalle: nõus. Vallapoolne initsiatiiv on väga madal.
Andrus: Teine teema. Valla taotlus KIK ei õnnestunud jäätmemajade osas.
Püüame olla järgmisteks voorudeks paremini valmis. See oli eelinfo. Täpsema info
saabumisel jagan seda komisjoniga.
Kolmas teema: Üldplaneeringu osas ei õnnestunud täpsemat infot saada, et mis
staadiumis ollakse. Uurin järgi ja jagan infot
Eve-Mai: terviseedendamise valdkonnast. Katrin Sari ei tööta enam
vallavalitsuses. Nüüd on seal uus arendusnõunik, püüan temaga asju ajada.
Positiivne kokkupuude vallaga ka. Seoses kanalisatsiooni rajamisega oli ühel
teelõigul liiklus väga tihedaks läinud. Kahe päevaga saime vallast lahenduse.
5) Järgmise koosoleku aeg
Andrus: 18.märts 2021 kell 18:00.

Suure tõenäosusega Meetsis.
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