
AASTA KÜLA 2015 KONKURSI ANKEET 

 
1. KÜLA/ALEVIKU/KÜLADE PIIRKONNA  NIMI 

(edaspidi nimetatud ühise nimetusena küla)   

Härma küla 

 

2. VALD  

Raasiku vald 

 

3. MAAKOND  

Harju   

 

4. POSTIAADRESS  

75214, Härma tee 12-4, Härma küla, Raasiku vald  

 

5. KODULEHT  

Ei ole veel, on tegemisel 

 

6. KONTAKTISIK KÜLAS, TELEFON, E-POST  

Helju Kadakas, 56508719, heka1@hot.ee 

 

7. KÜLAELANIKE ARV  

140 

 

8. Küla lühitutvustus (max 10 lauset) - mõni ajalooline fakt, tuntud objekt, 

kuulus elanik, vaatamisväärsus vms. 

Härma küla tekkis ettevõtlike taluperemeeste eestvõttel vähem kui 90 aastat tagasi 

(1928) Perila mõisa maadele. Esimene külavanem sai ametlikult ametisse vahetult 

enne EW lõppu. Järgmine külavanem asus tegutsema 1992 ja sellest ajast alates on 

külaelu ja elanike aktiivsus olnud tõususteel. Peamise impulsi tegutsemiseks andis 

võsastunud ja prügipaigana kasutatud lagunenud Perila mõisa keskuse (vanim 

puitmõis Harjumaal) pikaajalisele rendile saamine 2009. aastal. See on meie ainus 

vaatamisväärsus, mida oleme ise kõik koos korrastanud, sinna ehitanud ja 

kasutanud pidude, kokkutulekute, spordipäevade, teatrietenduste läbiviimiseks. Kõik, 

mis on, on ise tehtud. 

 

9. Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad?  

Külaselts (Härma Küla MTÜ) on enamiku ettevõtmiste eestvedaja. Sinna on 

koondunud kõik aktiivsemad täiskasvanud ja haaranud endaga kaasa noored. 2006 

seltsi asutanud liikmed on üheksa aastaga end üksjagu kulutanud ja nüüd ootame 

noorema põlvkonna esiletõusu (uus külavanem oli esimene samm). 

 

10. Millised on küla peamised eesmärgid? Millal valmis küla arengukava?  



Esimene küla arengukava valmis 2006. Saime koostamisega hakkama tänu 

Kodukandi koolitusele, sest mitte keegi meist ei teadnud arengukavadest mitte 

midagi. Konarlik see sai, aga siht oli selge. Valmis bussiootepaviljon, mis tõestas – 

me saame hakkama. Järgmise arengukava koostasime 2011. aastal. Panime sinna 

kirja kõik, mis mõistlik tundus ja kartsime, et viie aastaga sellega hakkama ei saa. 

Nii sai arengukava tehtud 10 aastaks. Aga me alahindasime end. Täna tuleb 

tunnistada, et enamik plaanitust on tehtud ja tuleb hakata arengukava täiendama, 

seda tööd alustame suvel. MTÜ põhieesmärgiks on Härma külaplatsi hooldamine, 

arendamine, ürituste pakkumine kõigile soovijaile. Külavanema vastutusel on küla 

sotsiaalsed küsimused ja suhtlemine vallavalitsusega.  

 

11.  Milliseid traditsioonilisi ettevõtmisi on külal: 

a) Külasiseselt.  

Külavanem õnnitleb eakaid. Alustasime sellest, et laululapsed koos külavanemaga 

käisid kõiki üle 60-aastaseid igal aastal õnnitlemas, aga mõne aasta pärast said 

laululapsed suureks ning eakaid tuli juurde – see muutus koormavaks. Mõned aastad 

said eakad postkasti koolilaste meisterdatud õnnitluskaarte või anti üle väike 

kingitus. Nüüd toimub külavanema õnnitlemine vaid juubelite puhul.  

Traditsioonilised üritused on Jüriöö jooks, vastlasõit ja noorte suvelõpupidu, 

kuigi need ei toimu igal aastal, ning jaaniõhtu, võrkpalliturniirist ja valla 

suvespordipäevadest osavõtt alati.  

Härma küla üritustele on alati oodatud kõik külalised naabrite juurest, lapsed-

lapselapsed-sugulased ja sõbrad linnast. Tunnistame, et populaarseimad on siiski 

jaanipidu, üle-valla üritused ja teatrietendused. Neid saame korraldada tänu 2013 

valminud vabaõhulavale ja 2014 seda laiendanud tantsupõrandale mitmekülgsemalt. 

 

b) Koos teiste küladega.  

Parimad koostööpartnerid on Kiviloo ja viimastel aastatel Pikavere (eriti talvisel 

ajal, sest neil on koolimaja võimalik kasutada. Nendega koos toimus 2012 fotojaht 

Härma küla ümbruses ja pidulik võitjate väljakuulutamine koos pildivaatamisega 

Pikaveres; 2014 mais volbripidu meeleoluka algusega Pikavere laadal, rongkäiguga 

Härma platsile, eeskava ja kostüümidega. 

 

c) Rahvusvahelise koostööna.  

Rahvusvahelisele tasemele ei ole me jõudnud. 

 

12.  Õnnestunud projektid, ettevõtmised 2012-2014 aastal (eesmärk, mida tehti, 

kui palju inimesi kaasati, kes oli sihtrühm, kes rahastaja või tehti 

omavahenditega ).  

2012 oli oli Härma külale teguderohke aasta:  

puhastasime ca 80 x 80 m suuruse platsi võsast, tasandasime ja külvasime muru – 

sellest sai spordiplats. Seejärel saime võrkpalli Rahvaliiga projekti 

„Võrkpalliväljakud korda“ raames varustuse ja rajasime esimese objektina 

võrkpalliplatsi (2014. aastast saab ka korvpalli vabaviskeid harjutada, järgmisena 



muretseme jalgpallvärava). Võrkpalliväljaku avamise puhul olid meil külas 

Puumarketi meeskonnad ja peeti maha kompromissitud heitlused; võrkpalliväljakut 

kasutatakse ka iga-aastaste valla võrguturniiride korraldamiseks, oma küla noored 

mängivad kõik nädalavahetused;  

tasandasime külaplatsi esise maa ja muutsime selle parkimisplatsiks; 

soetasime muusikakeskuse (KOP-i projektitoetuse abil) koos projektori ja 

ekraaniga, et üritusi paremini läbi viia ja meeleolukamaks muuta; 

Härma küla meistrimehed valmistasid palkidest lauad-pingid, parandasid kiige 

(asendasid kõik peale kahe tugiposti), naissugu loomulikult immutas ja värvis. 

 

2013 täitus härmakate unistus – vabaõhulava. Selle ehitamiseks pidime neli aastat 

raha koguma, sest Leader-programm ei pidanud meie projekti 

konkurentsivõimeliseks. Kogu töö tegime vabatahtlikult – kes oskas, ehitas, kel oli 

jõudu, tassis, naissugu värvis ja viimistles. Raasiku valla noortelehe toimetus 

tunnistas Härma külarahva laululava ehitamise AASTA TEOKS. Omainimesed ja 

naabrid ning möödasõitvad jalgratturid-motomehed põikasid suurelt teelt kõrvale 

uurima, et mis, varem polnud siin midagi! Kogu küla pakatas uhkusest. Aga oh 

häda, lava sai ehitatud oma rahvale, meie üritustele üha vooriti ja vooriti, lavaesine 

murukamar tallati ära, muusikakeskus ja väike kinolina katuse all jäi alailma 

esinejaile (nii näitetruppidele kui bändidele) ette.  

 

2014 toetas KÜSK meie projekti ja valmis tantsupõrand. Esimesele katsumusele 

valla suvespordipäeval ja Albu rahvateatri etendusel pidas see hästi vastu ning tuleb 

tunnistada – õigustas end. 

Vabaõhulava oli arengukavas, tantsupõrand sai boonuseks. Need on ehitatud oma 

kätega, koos, üksteist arvestades, töö liitis tegijaid ja nende toetajaid. Samal ajal kui 

mehed tantsupõrandat ehitasid, võtsid naised kätte ja meisterdasid lastele alguses 

liivakasti, siis turniraja ja lõpuks värvisid tehtu üle. Maksma läks vaid liiv, sest 

pakud sai nendest puudest, mis seltsiplatsi korrastamisel maha võtta tuli, värvid 

otsisid kapist välja tegijad ise.  

Valla suvespordipäeva avamisel tõusis lipp esmakordselt uude lipuvardasse, mille 

valis oma kriitilise pilguga välja teenekas metsamees Jaan ja mis oli aasta katuse all 

kuivanud. 

 

13.  Milliseid ja kellele suunatud tegevusi on plaanis ellu viia aastal 2015?  

2015. aastal on meie eesmärgiks senitehtu parandamine, bussiootekoja üleärvimine, 

taas võsalõikus, võrkpalliplatsi pinnase uuendamine, 2013. aastal puhastatud tiigi 

ümbruse ettevalmistamine loodetavasti järgmisel aastal algava grillimaja ehituseks.  

Korraldame kindlasti jaaniõhtu ja paar teatrietendust, koos Pikavere külaseltsiga 

tantsu ja laulupeo „Muusika kõigi jaoks“.  

Käsil on kodulehekülje loomine, välja on kuulutatud küla logo ja lipu 

ideekavandite konkurss, mille teostamiseks loodame projektitoetust KÜSK-ist. 

Teeme ettevalmistusi (ürituse kava, orienteeruv aeg, rahaline kate, näidendi 

kirjutamine jm) Härma küla 90 aasta sünnipäeva tähistamiseks 2018. aastal. 



 

14.  Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud:  

a) Kohapealse ettevõtluse arengule.  

Külal ei ole võimalusi ettevõtlusele kaasa aidata, aga küla ettevõtlikud inimesed 

(väikefirmade omanikud, FIE-d) on küla aidanud tehnikaga, oskuste ja teadmistega, 

pühendanud palju oma vaba aega ja ka vahendeid. 

 

b) Heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele.  

Tänu sellele, et teeme ise, on hakatud tehtut palju paremini hoidma. Külaplatsile ei 

jäeta enam prahti, enamik koristab enda järelt. Samas, kuna platsil on päris palju 

inimesi liikvel (mängitakse palli, kiigutakse, jalutatakse, istutakse niisama, lapsed 

mängivad ja ronivad), siis hoitakse heakorral silm peal.  

 

c) Haridus- ja kultuurielule, traditsioonide säilimisele, 

põlvkondadevahelise sideme tugevdamisele. 

Härma küla pered panustavad laste haridusse, meil ei ole kooli poolelijätnuid, 

enamik on omandanud kas kõrg- või erihariduse, see tendents jätkub, sest kes tahaks 

naabrist kehvem olla. Nii külaselts kui külavanem toetavad noorte ettevõtmisi 

(Härmas on noori ja lapsi pea poole elanikkonnast, suviti veel rohkem). Nendele me 

panustame, sest kord suureks saades, viivad nemad külaelu edasi (külavanem ja 

tema aktiivgrupp on juba praegu vanuses 20-23). Kogukonnatunnet on loonud ja iga 

õnnestunud üritusega kinnitust saanud: ÜHISTÖÖ. See on meie arvates olulisim, 

sest kes ise ehitab, ei lõhu, kes riisub, ei viska prahti maha, noored ja vanad ja 

lapsed, igaüks oma oskuste ja võimete ning jõuga. Korras keskkond kasvatab 

märkamatult korralikke inimesi – see on meie arusaam.  

 

d) Kogukonna ühtsustunde tugevdamisele. 

Veel kord rõhutame, et ühtsustunne saab tekkida siis, kui koos tegutsetakse, 

kogunetakse (nt aastavahetusel tulid seltsiplatsile rakette laskma ja šampanjaklaase 

kokku lööma peaaegu kõik, kes külas viibisid), plaanitakse-vaieldakse, jõutakse 

otsusele ja tehakse ära. Ja siis koos rõõmustatakse.  

 

15. Kuidas tutvustate küla lugu ja traditsioone? Kas talletate küla ajalugu? 

Küla lugu on täielikult olemas alates 2006. aastast: pildimaterjal talletatud 

fotoalbumisse, dokumendid kaustadesse, projektid mälupulgale. Härma küla 

algusaegade lugu on uuritud arhiivis, aga materjale peaaegu pole. Kuna Härma 

tekkis Perila mõisa maadele ja meie külaplats asub lausa mõisasüdames, siis oleme 

kogunud materjale ka mõisas sündinu kohta. Kõik see ootab veebilehe valmimist, et 

kõik huvitujad lugeda-vaadata saaksid. 

 

16.  Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö?  

Külavanem on sillaks vallavalitsuse ja külaelanike vahel, tema osaleb ümarlaual, 

aitab lahendada probleeme (teed, valgustus, lumelükkamine jm). Külaselts on 

juriidiline isik ja tema vastutab raha õige kulutamise, aruandluse jm taolise eest. 



Raasiku vallavalitsuse töötajad on meie küla tegemisi toetanud nõu ja jõuga, 

koostöö on hea. 

 

17. Miks peaks teie küla/külade piirkond/alev saama Aasta külaks? 

Harjumaa aasta küla auhinna üle olime uhked, küla elanikud lausa särasid. 

Tunnustus maakonna tasandil pani inimesed mõtlema selle aasta üritustest ja 

tegemistest ning süstis uut energiat oma küla elu edendamiseks edaspidiseks. Kui me 

saaksime Aasta külaks, saaksime uusi kontakte ja laiemalt levitada oma kogemust: ei 

pruugi olla suur või kuulsa ajalooga küla, kõik on võimalik, kui on tegutsemistahe ja 

suurepärased kaaslased esialgu utoopiliste ideede teostamiseks. Võiksime olla oma 

tegemistega eeskujuks väikestele Eestimaa küladele.  

 

18. Kui soovid lisada, mis on teie külas erilist, silmapaistvat või kust leida 

lisamaterjali, siis pane see siia kirja.  

 

Fotoalbumit sirvides tõdesime: ei ole mitte ühtki paraadpilti, on vaid töötegemine ja 

pidutsemine. Tegime väikese valiku, võib-olla mõni sobib. 

 

 

Küsimustiku täitja nimi:  

Sirje Lund 

56151543 

harmakyla@hot.ee 

 

 
 

mailto:harmakyla@hot.ee

