Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse 25.07.2016 otsuse alusel on heaks kiidetud taotlused järgmiste meetmete osas:
Alameede 1.1: Ettevõtlikkus
Projekti nimi
Taotleja nimi
Seminarisari
hobuseomanikele,
tallipidajatele ja
ratsutajatele
„Teadlik ratsanik,
terve hobune“

OÜ Triin Tohveri Hoburavi

Alameede 2.1: Kogukond
Projekti nimi
Taotleja nimi
Kogemusõpe:
EELK Risti Kogudus
mälu,
järjepidevus,
identiteet

Toetuse
summa
12,172.80

5,151.00

Projekti lühikirjeldus
Seminarisari „Teadlik ratsanik, terve hobune“on üheksast ühe-päevasest hobuseomanikele,
tallipidajatele ja ratsanikele suunatud seminarist koosnev projekt. Viimase 20. aasta jooksul on
hobumajandus Eestis, sh ka LHKK piirkonnas, jõudsalt kasvanud - loodud on palju uusi ratsatalle
ja erahobuseomanike arv on pidevalt suurenenud. LHKK tegevuspiirkond on Eestis üks tihedaima
tallide ja hobuste populatsiooniga piirkondi. Aina tihedam suhtlus Lääne-Euroopa riikidega, on
toonud ilmsiks suured käärid Eesti ja Lääne-Euroopa hobumajanduse vahel. Peamiseks
valupunktiks ei ole mitte meie võrdlemisi väikesed rahalised võimalused, vaid inimeste vähene
teadlikkus hobuste tervise hoidmisest ja edendamisest, mis avaldab otsest negatiivset mõju
hobuste elueale, sportiku karjääri pikkusele ja aretusedule. Plaanitav seminarisari loodab meie
hobuseinimesi koolitades neid kääre vähendada ja läbi selle edendada piirkonna hobumajandust.
Eesmärgi saavutamiseks on Lepiku Külalistemajja kutsutud järgneva kahe aasta jooksul esinema
oma ala tippspetsialiste Inglismaalt ja Saksamaalt ning oma panuse annavad ka Eesti enda
hobusearstid, s.h projekti läbiviiva Triin Tohveri Hoburavi OÜ loomaarst, Triin Tohver.
Projektiga soovime lisaks hobuste tervise alase teadlikkuse tõstmisele suurendada ka piirkonnas
tegutsevate väikeettevõtete (Triin Tohveri Hoburavi OÜ, Lepikuturism OÜ) koostööd ja
konkurentsivõimet ning aidata kaasa nende poolt pakutavate teenuste mitmekesistamisele ja
arendamisele.

Projekti lühikirjeldus
Probleem. Suurlinnalähedaste piirkondade elanike identiteet ning omakodutunne on nõrk.
Teismeliste süda tuksub üha enam pealinna rütmis ning põhikooli lõpetades võetakse suund linna,
kust tagasiteed sageli pole. Risti kogudus on selle olukorra parandamiseks palju teinud, ent
koostöö piirkonna teiste identiteedikandjatega on olnud nõrk. Uued lapsed ja teismelised kasvavad
peale ning töö nende kultuurilise identiteedi kinnistamisel peab olema järjepidev.
Lahendus. Õpime teiste, tugeva identiteediga maapiirkondade kogemusest ja paneme pead
kokku, et kasutada senisest paremini ära kohaliku pärandi rikkust.
Kuigi projekti on kaasatud kõik eagrupid, fokusseerime selle teismelistele – neile, kes seisavad
lähema 5-10 aasta jooksul valiku ees, kas Loode-Eestist lahkuda või jääda kodukanti püsima ja
Ranna 8, Vasalemma
Harjumaa 76101 Eesti
Tel 60 87 833
info@vomentaga.ee
www.vomentaga.ee

edendada seda vastavalt oma annetele.

Kodukandi
matkaradade
kaardistamine

Kloogaranna Selts

Alameede 2.2: Elukeskkond
Projekti nimi
Taotleja nimi
MTÜ Lootuse
Lootuse Küla Päästeselts
Küla Päästeseltsi
investeering
päästeriietesse

7,706.41

6,110.18

Lahenduse võtmesõnadeks on:
-koostegemine. Koos suudetakse rohkem kui üksi. Koostöös peitub jõud ja vägi ning meie
kodukant jääb elama ja areneb vaid ühisel pingutusel.
-valmidus õppida teiste kogemustest. Üheks projekti partneriks on Avinurme Elulaadikeskus.
Soovime õppida neilt, kel omakandi lipu kõrgel hoidmine hästi välja tuleb ning kes suudavad
mõtteid ellu viia koostöös piirkonna oma ala parimate asjatundjatega – vt www.elulaadikeskus.ee
-põlvkondade sidusus. Eranditult iga projekti tegevuse puhul kaasame nii lapsi, teismelisi,
keskealisi kui eakaid ning mõtleme ja õpime koos.
Tegevused, mille läbi tulemus saavutatakse: õpitoad, õppereisid, laagrid ja ühised mõttekojad.
Tegu on protsessiga, mis jõustab tervet kogukonda.
Tulemuseks on üksteist hoidev, sotsiaalselt sidus ja tugeva identiteediga kogukond, kelle tulevik
on siin samas, Loode-Eestis.
Kloogaranna-Laulasmaa piirkond on olnud hinnatud väljasõidukoht juba ajalooliselt.
Pealinnalähedane rohkete looduses viibimise võimalustega piirkond meelitab siia nii elama kui
puhkama. Sihipärast tegevust looduses liikujate suunamiseks on seni tehtud vähe. Kloogaranna
Selts on alates 2011. a korraldanud kohalikke rattamatku ning koostöös lähikülade seltsidega
rahvamatku, mis on osutunud menukateks. See positiivne kogemus andis tõuke pakkuda
kogukonnale välja laiemaks kasutuseks huvitavaid mitmekesiseid matkadeks sobilikke marsruute.
Just mereäärsetel aladel on sageli probleemiks läbipääs, mistõttu jälgime radade kavandamisel
maksimaalselt, et ei põrkuks igameheõigus ja erahuvid. Radade tutvustamiseks ja abiks matkajale
omal käel looduses liikumisel luuakse veebilehekülg ning antakse välja trükis.

Projekti lühikirjeldus
Lootuse Küla Päästeselts loodi aastal 2009 eesmärgiga panustada piirkonna turvalisusesse
vabatahtliku tuletõrjedepoona tegutsedes. Tänaseks on Päästeseltsil lisaks juhatusele 3 liiget ja 12
päästjat. Peamiseks probleemiks on tänapäevastele tööohutuse standarditele vastavate
päästeriiete puudumine. Kasutuses olevad tööriided on amortiseerunud ning ei täida oma
eesmärki. Antud projektiga soovitakse investeerida turvalisusesse ning soetada Päästeseltsi
päästjatele uued ja kvaliteetsed tööriided. Projektiga taotletakse investeeringut, mis hõlmab endas
14 paari spetsiaalselt tuletõrje jaoks mõeldud jopet ja pükse, mis on mõeldud päästeseltsi
meeskonnale. Soovitud tulemuseks on ohutute töövahendite olemasolu ning päästjate suutlikkus
jõuda iga piirkonna abivajajani. Antud projekti koostööpartneriteks on Vasalemma Vallavalitsus,
kes toetas projekti 600 euroga ja Kernu Vallavalitsus, kes toetas 1000 euroga.
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Hatu mõisa
siseakende ja
saali siseukse
taastamine

Valguspere MTÜ

17,461.44

Risti kiriku
eeskoja
siseviimistluse
parendamine

EELK Risti Kogudus

12,002.38

Valguspere MTÜ tegutseb peamiselt Hatu mõisas, korraldades ühistegevusi kogukonnaliikmetele
lähemast ja kaugemast ümbruskonnast. Regulaarselt toimuvad joogatunnid, hiina võimlemise
tunnid, kontserdid, filmivaatamised, loengud ja erinevad koolitused. Kõikide tegevuste eesmärk on
tuua kokku kogukonda ja õhutada inimesi koos tegutsema, mõtlema ja teadlikult elukvaliteeti
tõstma läbi vaimsuse ja kogukondliku koostöö. Kahjuks on sügisel-talvel-kevadel sündmuste
läbiviimine raskendatud, sest ruumid on külmad ja rõsked. Projekti tulemusena saaks Valguspere
korraldada kooskäimisi ja tegevusi ka kütteperioodil, mis looks jätkusuutliku keskkonna
omavaheliseks teadlikuks suhtluseks maapiirkonna inimeste hulgas. Projekt loob järjepidevuse ja
stabiilsuse organisatsiooni tegevustes ja ka osalejate harjumustes trennides, koolitustel ja
ühistegevustes osaleda.
Suur osa Risti kiriku interjöörist on restaureeritud aastatel 2009-2013. Siseviimistluse
parendustööde ootel on näotu eeskoda, kuhu külaline üle ukseläve astudes kõigepealt siseneb.
See on kui kiriku visiitkaart, mis hetkel on räämas ja sünge. Eeskoja parendamisvajaduse teeb
tungivaks ka asjaolu, et just seal on eksponeeritud unikaalne, Eesti Sõjaministeeriumi poolt 1929.a
kingitud Vabadussõjasamba mälestuspärg, mis konserveeriti EV Kaitseministeeriumi toel 2014.
aastal.
Teostamist vajavad järgnevad parendustööd.
Seinad ja võlvid:
- ebasobivate ja destruktiivsete värvikihtide eemaldamine;
- krohvikinnitused ja –parandused;
- säilitamisele kuuluvate ajalooliste viimistluskihtide konserveerimine;
- toneeriv viimistlemine;
Portaalid (välimise portaali nišš ja sisemise eeskojapoolne osa):
- raiddetailide puhastamine ebasobivatest värvikihtidest, kivipindade konserveerimine
Põranda korrastamine
Projekti tulemuseks on korrastatud, originaalvärvides hele ja kaunis eeskoda – keskaegse
arhitektuuripärli viisakas visiitkaart.
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