
METSANURME KÜLA KOOSOLEK 27.04.2014 

 

Osalejaid 30 

Koht: Metsanurme külakeskus 

Algus kell 15.00, lõpp kell 16.30 

Koosolekut juhatas: Enn-Toivo Annuk, protokollis Anneli Kana 

 

Päevakord:  

1. Vallavalitsuse esindaja – vallavanem Janec Leppik 

2. Arengukava edenemine 

3. Talgupäev 3. mail 

4. Küla üldinfo: suvised-sügisesed suursündmused 

5. Kohalalgatatud küsimused 

 

Päevakorrapunkt 1 

Vallavanem Janec Leppik andis vallapoolset informatsiooni  

Informatsioon Kasemetsa tee kergliiklustee osas. 2013. aastal tutvustas taristuinsener Toivo 

Alasoo kergliiklusteega seotud probleeme. 2013.aasta jooksul ei toimunud küla poolt vaadatuna 

olulist tegevust ja ka info edasiste arengute osas puudus.  

Janec Leppik teavitas, et probleemid riigimaaga on lahendatud ja tee-ehitus on sellises järgus, et 

saab välja kuulutada riigihanke. Selle lõppedes sõlmitakse tee väljaehitamiseks ehitajaga leping 

ja alustatakse töödega. Praeguste plaanide kohaselt peaks tee valmima 2014. aasta oktoobris. 

Kuna tegemist on projektiga, mis esitati EASile 2012 aastal, siis on projekti toetussummas 

arvestatud ka selleaegsete hindadega. Ootame ära hanke tulemused. On võimalik, et 2014. aasta 

hinnad on suuremad ja projektitoetusest ei pruugi kõiki kulusid katta. Kokkuhoid tuleb sel juhul 

saavutada valgustuse arvelt ja seda siis edaspidi täiendada.  

Küsimus ühisveevärgi kohta- millal jõuab ühisveevärk ka Metsanurme? 



Vastus: uus ÜVK koostamine Kiisa-Metsanurme piirkonda on alanud, oodatud on ka elanike 

aktiivne panustamine selle koostamisse, et oma huvide eest seista.  

Küsimus: püsiühenduse probleemid Metsanurmes. Valguskaabel on riigi poolt Kasemetsa  tee 

äärde paigaldatud. Inimesed on huvitatud kasutama Elioni täisteenust (telefon, internet, TV). Kas 

vald võiks ka omalt poolt probleemiga tegeleda ja Elioniga suhelda? 

Koosolekul osalenud inimestest valdav enamus oleks teenusest huvitatud.  

Metsanurme külaelanike soov: vallavalitsus võtaks ühendust Elioniga, et teenusepakkumine 

Metsanurmes toimima hakkaks.  

Samal ajal saavad elanikud ka ise Elionile  liitumise sooviavaldusi esitada tehes seda aadressil: 

https://www.elion.ee/eraklient/iseteenindus/ekodu 

Kui Metsanurmest on tekkinud kriitiline hulk liitudasoovijaid, siis on tõenäoline, et teenust ka 

pakkuma hakatakse. Selleks tuleb aga soovi avaldada. Seni, kuni seda on teinud vaid mõni üksik 

pere, Elion teenust ei paku. Ise tuleb aktiivsust näidata! 

 

Janec leppik teavitas valla lähiaja prioriteetidest. Nendeks on lasteaia kohad, koolikohad ja 

taotlus riigigümnaasiumi loomiseks Sakku.  

Küsimus vallateede tolmutõrje kohta Metsanurmes.  

Vastus: töid teostatakse vastavalt 2014. aasta teehooldukavale. (MÄRKUS: protokollijal ei 

õnnestunud nimetatud kava valla kodulehelt avalikkusele kättesaadavana ehk   dokumendi-

registrist märksõnaotsinguga leida).  

Ettepanek vallavalitsusele: teha tolmutõrjet Metsavahi tee tiheasustuse lõpuni; Kuresoo ringtee, 

Annekese tee, Rehemetsa tee avalike prügikonteineriteni.  

 

Päevakorrapunkt 2 

Vaadati üle Metsanurme arengukava 2012-2016 edenemine. Enamike planeeritud tegevustega 

ollakse ajagraafikus. Külaelanikele ja avalikkusele suunatud tegevusi ja sündmusi on oodatud 

algatama ja korraldama kõik aktiivsed elanikud, keegi teine seda meie eest tegema ei tule. 

Samuti valdkonnad, mis saaksid areneda vaid eraettevõtluse  kaudu - kauplus, kohvik, lastehoid.  

Alates 01.märstist 2014 on Metsanurme elanike arvult Saku valla kõige suurem küla, 528 

elanikuga. Vt arengukava: 

http://www.metsanurme.eu/upload/editor/files/Metsanurme_arengukava_2012-2016.pdf 

https://www.elion.ee/eraklient/iseteenindus/ekodu
http://www.metsanurme.eu/upload/editor/files/Metsanurme_arengukava_2012-2016.pdf


Päevakorrapunkt 3 

Metsanurme külas toimub talgupäev raditsiooniliselt üle-eestilise Teeme ära talgupäevaga samal 

päeva, 3. mail 2014. Talgutöödeks küla peatee äärse ja matkaraja prügikoristus ning matkaraja 

ühe punkti, Üksnurme mõisapargi korrastus.  

 

Päevakorrapunkt 4 

Anneli Kana andis ülevaate 2014. aasta suurematest sündmustest Metsanurmes:  

3. mai kell 10 TALGUPÄEV 

10. mai kell 11 KEVADMATK Matkajuht Martin Suuroja 

23. juuni kell 19 SAKU VALLA JAANITULI 

2. juuli kell 20 LAULUPEO TULE TULEMISE SIMMAN 

4. oktoober SÜGISMATK 

26. detsember kell 15 JÕULUPIDU 

Sulev on Metsanurmes kaks suusündmust. Sel aastal toimub Saku valla jaanituli taaskord meie 

külaplatsil, korraldame koostöös Saku vallavalitsuse ja Saku huvikeskusega. Toimuvad 

tegevused lastele ja noortele; rahvalikud mängud, esineb ansambel MaMa. Toitlustab Saku 

Pruulikoda. Metsanurme külaseltsi poolt õnneloos ja kodukoogi kohvik.  

Teine sündmus on Laulupeo tule teekonna peatus ja simman Metsanurmes. Tuli viibib Saku 

vallas 2. juulil kella 17- 3. juuli kella 10ni. Tuli antakse Saku vallale üle 2. Juulil kell 17.30 

Üksnurmes, rehe küüni juures, liigub sealt edasi Sakku, sealt metsanurme, kus toimub 

tuletervitamise tseremoonia ja õhtune simman. Tule saatemeeskond ööbib Metsanurmes ja jätkab 

liikumist läbi kajamaa ja Tõdva Kiili valda 3. juuli hommikul.  

Metsanurme simmanil esinevad Kiisa kapell, Aime Tamme juhendatavad seeniortantsijad, Saku 

mandoliiniorkester ja ansambel „Ajaratas halasatamatult veereb, ei teda peatada saa eriti“.  

Toitlustab Saku Pruulikoda.  

Pidu kestab kella 20-23. Peale pidu, alates kella 24-st kuni kella 9-ni hommikul toimub külaplatsi 

välilaval tulevalve vabatahtilikele tulevalvuritele (2-4 inimest korraga). Korraldavad kohalikud 

kaisteliitlased. Tulevalve ajal on välikatlas supp, välilaval mängib suurel ekraanil eelmise 

laulupeo video.  

Päevakorrapunkt 5- kohalalgatatud küsimusi ei olnud.  


