Kokkuvõte Saarte Koostöökogu liikmete ja koostööpartnerite idee-ja kogemusreisilt
Põhja-Harju Leader tegevusgrupi (PHKK) tegevuspiirkonda 26.-28. august 2017
Idee- ja kogemusreisi eesmärk oli tutvuda piirkonna eripäral ja hooajalisusel baseeruva
ettevõtlusega ning samuti kohaliku kogukonna tegemistega. Saada kogemusi ja
inspiratsiooni oma ettevõtluse arendamiseks, koostööks ning kogukonna jaoks vajalike
teenuste pakkumisel.
Esimeseks külastuskohaks oli Rae keegel Peetri külas, Tallinna külje all. http://rae.keegel.ee/?page_id=188
Ettevõtja Kalju Lohk tutvustas OÜ Aldamor tegevust, vajadust toetuse taotlemiseks ning rääkis praegusest
tegevusest võistluskeegli radadega keskuse opereerimisel. Saime ka ise keegliradadel kätt proovida.

Järgmiseks suundusime põhjapoole ning jõudsime Koljunuki sadamasse http://www.koljunuki.ee/?lang=ee
Sadama ja külalistemaja arendamiseks ei ole toetuseid taotlenud. Sadam ja ümbritsevad hooned on
huvipakkuvad veel seetõttu, et kõik on üles ehitatud smarthouse põhimõttel. Peremees Andres Vainola
tutvustas sadamat ning pakutavaid teenuseid.

Edasi viis meie tee Jõelähtme Golfikeskusesse. Golfikeskuse restoran Musi pakkus meile ka hõrgutavat
lõunasuppi – hartšo suppi. http://www.egcc.ee/et/
Jõelähtme golfikeskus on Leader toetuse abil soetanud pinnase aeraatori ning väljakutehnika.
Rebala tallides www.rebalatallid.com tutvustati meile Leader projekti, millega taotleti toetust tellimustööle
hobuvankrite soetamiseks. Tellitavad hobuvankrid on erineva otstarbega – saunavanker, veovanker,
restoranivanker.
Edasi möödusime Jõelähtme kirikust, kuhu Leader toetuse toega on ehitatud infopunkt-katusealune, mille
ehitamise käigus eksponeeriti ka ajalooline mantel korsten. Praegu on seal elluviimisel ka teine Leader
projekt – kiriku vitraažakende taastamine.
Välja talu lambakasvatustalus rääkis peremees Mika Orava oma ettevõttest. Samuti saime näha äsja
kohale jõudnud ning Leader toetuse toel soetatud lammaste vedamiseks mõldud käru. Kuna haagis on
universaalne Kuna käru on universaalne ning seda saab seadistada ka teiste loomade,näiteks hobuste
vedamiseks, siis plaanib ettevõtja haagisega hakata pakkuma teenust ka teistele ettevõtjatele.

Ajaveski perenaine Margit Pärtel rääkis kuidas vana mahajäetud tuuleveski on MTÜ eestvõttel renoveeritud
kultuuri-ja käsitöökeskuseks ning millised mured ja rõõmud kogu protsessiga kaasas on käinud.
www.ajaveski.eu

Peale Ajaveski külastust suundusime Leppneeme sadamasse, kust liinilaev Wrango väljub Prangli saarele.
Ilm oli päris tuuline, kuid meie saarlastena oleme ju sellega harjunud ning ei lasknud ennast sellest häirida
Saabudes Pranglile Kelnase sadamasse ootas meid väike „nostalgiasõit“ veoauto kastis Ülesaare
kämpingusse. Ülesaare kämpingus tegutsev ettevõtja on kasutanud Leader toetust puhkekeskuse
väljaarendamiseks ning Saare Resto köögisisustuse hankimiseks.

Õhtune tuul Pranglil oli nii vali, et kohalikud päästjad keelasid isegi muinastulede ööl lõkke süütamise.
Õnneks tervitas hommik meid hoopis teise ilmaga ning saime jätkata om tutvumist saare ja selle inimeste
tegemistega.
Hommikul pidasime seminari Põhja-Harju Koostöökogu meeskonnaga, kes tutvustas oma tegevusgrupi
piirkonda, liikmeid, meetmeid, ning parimaid projektinäiteid. Arutlesime ja vahetasime kogemusi.
Peale lõunat toimus taas veoautokastis ringsõit saarel, mille käigus saime tutvuda nii Leader objektidega kui
ka muude saare jaoks tähtsust omavate paikadega.
Leader objektidest külastasime rahvamaja, mille akende vahetamine on teostatud Leader toetusega, samuti
on rahvamaja katusele paigaldatud päikesepaneelid Leaderi poolt toetatud. Arutlesime koos kohaliku
omavalitsuse omandis oleva hoone parendusvõimaluste üle toetuste abil. Imetlesime kiviaedu külateede
ääres, mis samuti on taastatud Leader toetuse toel juba eelmisel programmperioodil. Pranglil on ettevõtja
Leader toetust kasutanud ka külapoe ruumide renoveerimiseks.
Meeleolukal õhtul saime meres supelda ja saunas mõnuleda ning omavahel mütteid vahetada. Varasel
hommikutunnil olime Wrangoga taas teel Tallinna poole, et alustada kojusõitu.
Saime palju ideid ja väärt kogemusi väiksel saarel ettevõtluse arendamise seiskohalt ning hooajalisusest
tingitud kitsaskohtade lahendamiseks. Ka kogukonna tunde ja teenuste arendamise seisukohal oli õpetlik
näha väikese kogukonna pingutusi ja kordaminekuid.
Tänud kõigile reisikaaslastele toreda seltskonna eest! Erilised tänud Margitile ja Carmenile Põhja-Harju
Leader-tegevusgrupist meie reisi külastuskohtade valiku eest ning kohalike olude tutvustamise eest!

