Metsanurme küla ajaleht, 20. august 2017

Hea lugeja!

joonistas Raul Laugen

Sinu käes on esimene väljaanne nimega
Metsanurme küla ajaleht. Loodame, et see ei jää
ainsaks! Tuleb tunnistada, et kirjatöödega on
Metsanurme rahvas siiski palju kokku puutunud –
külaseltsi
ehk
ametliku
nimega
mittetulundusühing
Metsanurme
kolmandal tegutsemisaastal (2000)
andsime välja esimese raamatu küla
ajaloost. Teine, täiendatud trükk
ilmus 2005. Nüüd, aastal 2017, kui
külaseltsi loomisest täitub 20 aastat,
panime kokku oma küla AJA lehe.
Sellesse lehte on koondatud
lood inimestelt ja inimestest
– külaelanikelt ja külalistelt;
pöördumine
külavanemalt
ja sõnum siinkandis elavalt
koprakogukonnalt; külaelu
kõnekates
numbrites
ja värvikates piltides;
pilguheit minevikku ja
vaade tulevikku ning vaid
väike valik kõigest sellest,
mille üle uhkust tunneme.
MTÜ
Metsanurme
seob
oma
tegevuses
mineviku ja kaasaja,
lähtudes põhimõttest, et
uut luuakse vaid vanale,
tugevale
vundamendile.
Mõnusat lugemist!

Külavanem
Enn-Toivo Annuk

Austatud Metsanurme rahvas!
Elame lootusrikkal ajal, looduslikult
kaunis kohas metsade keskel.
Olen koos teiega olnud kõik need
taasiseseisvunud 26 aastat ja püüdnud
elu kodukülas edasi viia. Koostöös
MTÜ Metsanurmega oleme seda
suutnud. Lähiaastatel on lootust, et
meie kergliiklustee saab valgustuse
kogu pikkuses, Kasemetsa tee Kiisa
poolne osa lõplikult remonditud
ning suurema osani elanikest jõuab
ühisveevärk.

Kiired muutused maaelus on
muutnud ka külaelu, see omakorda
mõjutab külavanema töid ja tegemisi.
Järjepidevalt
oleme
koostanud
ja täiendanud küla arengukava,
arvestades muutusi ja elanike soove.
Lahendamist vajavad transpordi,
lairiba interneti ja turvalisuse
küsimused.
Head koostööd valla ja külavanemate vahel näitab regulaarselt
toimuv külavanemate ümarlaud,
kus arutatakse kõige pakilisemaid
küsimusi nagu tuleohutus, teede
korrashoid jm. Külavanemate kaudu
kaasatakse kogukondi ja lahendatakse
kerkivaid probleeme.Valla arengukava
koostamisel osalevad külavanemad
aruteludel kitsaskohtade lahendamise
võimalustest ja valikutest. Tugev
ja aktiivne kogukond tugevdab ja
tõhustab kohalikku valitsemist, hea
koostöö Saku vallaga on aidanud meil
külas asju paremini korraldada.
Metsanurme on kasvav küla,
kus on tugev ja aktiivne kogukond,
külas on oma ,,vaim“. Hea ja sidus
asjaajamine elanike, külavanema ja

Ajaloo jäljed Metsanurmes
Küla on oma nime saanud siin
laiuvate metsade tõttu. Asume Saku
valla lõunapoolses osas, käänulise ja
maaliliste luhtadega Keila jõe kaldal.
Meie naabriteks on Üksnurme,
Kasemetsa ja Kajamaa külad ning Kiisa
alevik. Küla paikneb endise Üksnurme
mõisa maadel, sellest ajast pärineb ka
üks põlistaludest, Rehemetsa, mille
maadel on külakeskus (endine rehi)
ja külaplats. Küla asustus kujunes
tihedamaks 1930-ndatel, kui hakati
rajama asundustalusid. Metsanurmes
on mitme
talu näitel (Uustalu,
Rännaku, Kinga jt) näha tolleaegne
taluarhitektuur, arhitektiks on Erika
Nõva. Tänu asustusele tekkisid
metsaaladele põllu- ja karjamaad.
Nõukogude aastail rajati enamikule
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neist aianduskooperatiivid, mille
suvemajakestest
nüüdseks
suur
osa aastaringseks elamiseks ümber
ehitatud.
Mõisaaegsel
ajal
paiknes
Üksnurme mõisa maadel kolm
küla:
Üksnurme,
Metsanurme
ja Nurme. Nõukogude aeg liitis
Nurme Üksnurmega ja Metsanurme
Kasemetsaga. Külaelanike algatusel
taastas Saku vallavolikogu 1995.
aastal küla õige nime. Metsanurme
ja lähiümbruse ajalugu on Alo ja Ülo
Sirbi poolt põhjalikult läbi uuritud.
Kohalik elu muinasajast 21. sajandi
alguseni – nii võib kokku võtta
raamatu, milles kirjas siitkandi lood.
Raamatut saab osta külamajast –
kodukoha ajalugu on tundmist väärt!

ametnike vahel ning jagatud ühised
väärtused on soodustanud kohaliku
elu edendamist ja tahet töötada ühiste
huvide nimel. Nii on ühisüritustest,
-töödest ja talgutest olnud osavõtt
alati aktiivne. Arvestada tuleb ka meie
küla eripära - kohapeal puuduvad
töökohad, tööl ja koolis käiakse mujal,
siit ka elulaad.
Puhas õhk ja loodus annab aga
võimalused puhkuseks ja vaba aja
veetmiseks. Olemas on matkarada,
Keila jõgi, võimalus mängida
külakeskuses lauatennist ning suvel ka
võrkpalli, rulatada ja rulluisutada.
Armsad
Metsanurme
küla
elanikud - teil kõigil on võimalus
külaelus kaasa lüüa ja kui kellelgi on
häid ideid ning tahtmist midagi ära
teha, siis iga ettepanek on teretulnud.
Tänan kõiki aktiivseid elanikke, kes
seni on nõu ja jõuga kaasa aidanud, et
muuta elu külas paremaks.
Tänavusel 26. taasiseseisvuspäeval, 20. augustil, peame koos
Metsapäeva, Saku valla külade päeva
ja tähistame MTÜ Metsanurme 20
aastapäeva. Õnne ja jõudu meile!

Esimesed tantsupoognad välilaval 2007

Saku valla Jaapani sõpruslinna Saku linnapea külaskäigul
Metsanurme 2006

foto: Aili Majakangas, Peeter Leidmaa, Anneli Kana

Jõulude ajal igapäevane asi

metsanurme külaelu piltides

Külaseltsi eestvedajad XXVI Laulupeo tule tulemise peol 2014

Metsanurmekad külade päeva rongkäigus 2008

Liperi seltsi esindajad MTÜ 10 sünnipäeval

NATO väed meie talgutel 2014 ületasid riikliku uudiskünnise
Metsapäev 2016 - trimmeri kasutuse töötuba naistele

Külamaja hoone enne külamajaks saamist 1997

Küla arvudes
Metsanurme registreeritud elanike arv seisuga
1. august 2017 on 633, neist mehi 333, naisi 300.
Alates märtist 2014 on meie küla elanike arvult
Saku valla suurim.

Naised 300 / 47%
Mehed 333 / 53%

Metsanurme küla on vallas ka kõige enam kasvanud –
võrreldes MTÜ Metsanurme algusaastatega on elanike
arv 7-kordistunud. Viimase 5 aasta jooksul on lisandunud
120 elanikku. Joonisel külaelanike arv MTÜ Metsanurme
loomisel 1997.a. ja viiel viimasel aastal (seisuga 1.jaanuar).
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Vanimad Metsanurme elanikud
on 1924. aastal sündinud naine ja
1922. aastal sündinud mees. Kõige
rohkem elab meie külas inimesi, kes
on sündinud aastal 1976, neid on
kokku 28. Järgneb aastakäik 2006,
neid on „vaid“ 19.
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Vanuseliselt jaotub elanikkond erinevate
vanusegruppide vahel, kõige enam elab külas
tööealisi inimesi.

Lisaks 633-le end Saku valla registris kirja pannud inimesele kuuluvad Metsanurme elanike hulka veel:
• koer Pin, poole kohaga eesti hagijas ja 2 skalaari koos puukrevetiga akvaariumis
• ohtralt tigusid ja sisalikke, keda peetakse vabapidamisel õuetingimustes
• taksilaaded Bruno ja Lotte ning kass nimega Kass
• kurepere
• šveitsi valge lambakoer
• hiirekeldrid Kiti ja Pätu, puhast tõugu segaverelised
• triibik Kurri ja merisead Nipsu ja Kusti
• 17- aastane koer Pimmu ja 11-aastane siberi laika Teesi, 10 kana ja uhke kukk Priidik
• amstaff Spoty, pitbull Indy, prantsuse buldog Aston, merisiga Märt ning nendega samas peres akvaariumielanikud
skalaar, 4 gupit, päikseloojangu platy ja põhjakoristaja Ants
• kuldne retriiver Nupsik ja tema tõukaaslane Jenny
• pere ja tema enda meelest edukas must pikakarvaline lambakoer
• kass Maimik
• samojeet Sophie ja scottish fold kass Ruudi
• kollaste kõrvarõngastega lambasuguvõsa.
Ilmselgelt pole nimekiri täielik aga väikese ülevaate annab see loetelu siiski!
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Kohalik arvab...
Kas ja miks on Metsanurmes hea elada?
Villu Vane
Kahtlemata on Metsanurmes hea elada ja ka suvitada. Siin on
vaikus ja rahu, värske õhk, linnulaul ning suhteliselt puutumatu
loodus ümberringi. Siia jõudes tunned, kuidas tööpäeva pinged
kaovad ja aeg hakkab justkui teises rütmis liikuma. Siin saab toast
otse õue astuda, tunda muru jalge all ja nautida maal olemist,
suvel päikestki võtta, talvel luua või lumelabidaga askeldada.
Kuna mu lapsepõlvekodu oli külas ja meil oli suur aed, siis
minu jaoks on oluline, et saan väikestviisi aias nokitseda, näpud
mullaseks teha ning muruniitjaga aias jalutada. Puid tuua ja
pliidi alla või ahju tule teha, seegi on omamoodi mõnus tegevus.
Elu Metsanurmes on seni veel suviseks jäänud, kuid hästi ei
kujuta ettegi, et mul ei ole kohta, kuhu linnakorterist põgeneda.
Ja üks suur pluss on veel – linna kärast ja melust lahutab meid
vaid olenevalt sihtkohast umbes paarkümmend kilomeetrit.
Anu perega Metsanurme piirimailt
Metsanurme meie perele
meeldib, oleme endale siia ju
juured alla kasvatanud. Loodus,
jõgi ja rahulik kulgemine toidab
hinge. Siin on nii mõndagi,
mis
elamise
nauditavaks
teeb – matkarajad ja head
kergliiklusteed.
Oma elupaiga tõttu oleme
küll justkui kahe haldusüksuse vahel ning keeruline on aegajalt määratleda, kas oleme kiisakad või metsanurmekad või
hoopis mõlemat. Pean tunnistama, et oluliselt lähedasemaks
Metsanurme teemadega saime, kui tehti lahke pakkumine Anneli
Kana poolt oma aiandusühistu koosolekute tarvis külakeskuse
ruume kasutada. See on kogukonna tunnetuse hüvanguks väga
tänuväärt lahkus. 7 aasta jooksul on AÜ Meie Aed II inimesed
saanud paremat aimdust küla tegemistest ning ka ise kogeda
külaplatsi ilu ja võlu ning ehk on keegi neist inimestest rohkem
leidnud tee tagasi külakeskusesse ja Metsanurme teemade juurde.
Tore on alati tuua oma külalisi hästi hooldatud ja hoitud
külakeskusesse ning teha üks mõnus kiikumine. Lapsele pakub
tõsist meelelahutust rehvimaja, mis kvalifitseerub tema mängutöökohaks, kus ta vahel ikka käima peab.

Perekond Tarkmeel/Maasi
Kõik on ühel meelel, et siin on hea elada.
On palju sõpru ja head naabrid. Oma tänava
inimesi ikka tead ja tunned. Hea aktiivne
külakeskus - kusagil alati midagi toimub ja
korraldatakse. Lastel võiks ainult olla mõni
mänguplats või koosolemise koht, mis ei oleks
külakeskuses, sest seal on sageli üritused sees
ja kunagi ei tea, millal sobib seal olla ja millal
võid kellegi peole kontvõõraks sattuda. See
perepoeg Joosep
siin ei ole päris linnaelu, aga linn on hästi
lähedal. Jama on ainult, et bussi pealt on palju kõndida, arvab
perepoeg Joosep, teised sellega ei nõustu!
Perekond Tars
Metsanurmes on meie kodu. Kõik sõbrad
on lähedal. Meil on külamägi ja -kiik, kus
sõpradega mängida (perepoeg Taavi).
Meie külas on hea jalgrattaga sõita, sest
on pikk kergliiklustee. Meie kodukohas
on ilus loodus ja mõnusalt palju metsa.
Meil pole palju sagimist, on rahulik elada. Perekond Tarsi esindaja,
lemmikloom Siil
(perepoeg Teet).
Meil on väga head sportimisvõimalused, ei pea autoga
sportima sõitma. Oleme täpselt nii kaugel Tallinnast, et töömõtted
jõuavad koju jõudes peast lahtuda (pereisa Ergo). Mulle meeldib,
et oleme piisavalt eraldi, ent siiski asustuses. Lapsed saavad
koolibussi või jalgrattaga kooli ja koju. Külaplatsile jaksab jalgsi,
ent mõisa kontserdile ja restorani võib juba pühapäevaautoga
sõita. Mõnusa metsajalutuskäigu tegemiseks tuleb vaid uksest
välja astuda. 13 aastat kodu Metsanurmes on igapäevane õnn.
(pereema Triin).
Ülo Sirp (90 a)
Metsanurme on hea paik, kus elada ja nautida puhast õhku
ja loodust. Siin on kaunid marjametsad, käänuline Keila jõgi
aasuheinamaadega, korralikud teed ja hea ühendus vallakeskuse ja
pealinnaga. Ka ajalooliselt on see kant rikkalik – siin on kivikirve
leiukoht, osaliselt säilinud talvetee ja vanad kõrtsiasemed.

Külaline arvab...
Miks on Metsanurmes tore külas käia?
Reno Laidre, Tartu maavanem

Aastaid käisin regulaarselt Metsanurmes, kus elas minu abikaasa õe pere. Nüüdseks on nad kolinud ja
mina Metsanurme külla enam ei satu. Metsanurmes oli tore käia, sest seal elasid minule olulised inimesed.
Küla ise paikneb heas asukohas, olles piisavalt turvaline ja vaikne õdusaks argieluks ning mugav kaugus
Tallinnast võimaldab vajadusel mõistliku ajakuluga linnaasju ajama minna. Siis kui Kiisasuunaline
kergliiklustee oli veel sileda asfaldi all, meeldis mulle seal rulluisutada. Ajapikku muutus see aga järjest
konarlikumaks.

Hannele Mikkanen (pildil), Liperi vallavanem

Metsanurmes on tore sõpradel külas käia, metsanurmekad on sõbralikud ja külalislahked. Meie
külaskäigule järgneb alati vastukülaskäik, mis kinnitab kestvust meie koostööle. Õnne-õnne Metsanurme
külale - soovivad sõbrad Liperi vallast.

Enn Sarv, Tuhalaane külavanem (Viljandimaa)

Metsanurmes on alati tore puhata ja mängida. Seal on väga lahke pererahvas. Kindlasti kohtume veel!
Metsanurmekate Egethi isa ja Kermo ning Laura vanaisa

Raivo ja Inna (Pirgu küla, Raplamaa)

Siia toovad meid vanad mälestused, lahe ja meeldiv seltskond ning toredad ja sõbralikud inimesed.
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Looduse lood
Ahoi, siin Kopraonu! No see
Metsanurme küla on üks äraütlemata
kena koht elamiseks! Oleme end
siia kohe terve hõimuga sättinud Keila jõe kallastele, kraavidesse ja
Rehemetsa talu lähistele metsatiiki.
Mõnus, ma ütlen, igati mõnus!
Noorem rahvas müttab jõe kaldal,
nad on matkaraja ääres juba paar
jõmakat haaba vette langetanud. Ühel
kevadel kohalikud mehed arvasid, et
see pole hea mõte - ronisid hullukesed
kalipso ja mootorsaega vette ja tirisid
autovintsiga paisu alustalad kaldale
tagasi. Mu vanema venna pojad olla
veepiiril urus vagusi püsides kuulnud,
et jutt käis mingitest talgutest. Aga ega
need mehed saagidega seal ka iga päev
mölla - küll noored koprajõmmid
lasevad õhtuhämaruses hammastel
käia nii, et laastud lendavad. Asi see
nende käes tamm uuesti jõele ehitada.

Vahel on kuulda, et matkajuht näitab
matkalistele meie suguseltsi tekitatud
„jälgi“ puudel kui vaatamisväärsust.
Meie, vanem generatsioon, rabistame
jõudu-mööda metsakraavide kallastel.
Seal saab lepapuud pliiatsiteks
teritatud ja neist inimkäsivarre
jämedustest jupidest on oi kui hea
siis korralik tamm ehitada. Vesi
tõuseb kallasteni ja nii on elamine

tõeline luksus, metsatiik täitub veega
just täpselt uru ääreni! Aga valvsust
ei tohi kaotada - Rehemetsa talu ja
külamaja juures aetakse vahel üsna
vaenulikku juttu. Kuulu järgi olla neil
juba kokkulepe ühe jahimehega, et
vaja ikka koprapüügiks luba võtta.
Tule taevas appi!
Mis selles halba on, kui kogu
metsaalune märjaks kisub? Ei saa neist
inimloomadest aru - lammutavad
järjepidevalt kraavi pealt tammi,
korra tõid koguni kopa me elutööd
lõhkuma! Samal ajal nimetavad
kraavikallast matkates Koprarajaks
ja imetlevad sealseid püstiseid
„pliiatseid“. Meie poolest käigu ja
rääkigu, seda ilu loome me muudkui
juurde. Ainult jäetagu meie tammid
rahule! Koprakogukonna arvates
võiks kogu küla jõest külamajani
märgalaks kujundada.

Matkarajast nii-ja naapidi
Metsanurme-Üksnurme ajaloo- ja loodusõpperaja
igapäevane hooldus ja arendamine toimub koostöös
RMK ja Saku vallaga. 9-kilomeetrine viitade ja kaartidega
tähistatud rada sai esimeste matkajate reibast sammu
tunda 2003. aasta sügisel. Eelnesid ettevalmistustööd,
mõõtmine-kaardistamine, maaomanike ja rahastajatega
kokkulepped, raja läbitavaks muutmine. Osa rajast kuulub
ka Eesti matkatee koosseisu. Kõige toreda juures teeb aga
muret süvenev hoolimatus raja puhkekohtades – inventari
lõhkumine ja prügistamine on paraku tõusev, mitte langev
trend.
Daniel Juhhov, RMK Lääne-Eesti piirkonna külastusala
juht:
Kõige kindlam viis loodust säilitada on see, kui
kodukandi rahvas oma loodust väärtustab ja oma
tegemistes seda näitab. RMK radade ja lõkkekohtade
hooldamine on äärmiselt töömahukas ettevõtmine ja oleme
MTÜ Metsanurmele väga tänulikud, et kogukond on oma
südameasjaks võtnud raja hooldamise, korrastamise ja
loodushariduse edendamise. Kogukondlik jõud ja tahe on
see, mille kaudu saavad matkarada ja sealsed lõkkekohad
ilusad püsida. Soovime Metsanurme külaseltsile jõudu ja
jaksu ning täname pikaajalise viljaka koostöö eest.
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Aarne Tuule, ornitoloog ja naaberküla Üksnurme elanik:
Meie matkarada on tagasihoidlik, kuid õpetlik, andes
läbilõike piirkonna loodusest. Nii kõlavad Keila jõe ääres
aprilliõhtutel hunnitud kontserdid sookurgede, tikutajate,
vihitajate ja kosklate osalusel, mõisapargis võib lopsakas
põõsarindes nautida maikuus linnulauluklassikat ööbikult,
soo-roolinnult ja käosulaselt. Nii nagu on matkaraja
maastik kohati kontrastne, on seda ka linnustik. Rajal on
võimalik silma ja kõrvaga võrrelda rapsipõllu linnuvaikust
ja loodusliku heinamaa linnustikku põldlõokesest
suurkoovitajani, rääkimata jõeäärse luhaheinamaa
juuniöödest rukkirääguga. Ennekõike on rada siiski
metsarada ja annab läbilõike kogu Eesti metsa olukorrast.
Rajal on esindatud palju meie metsatüüpe nii oma ilus kui
valus. On kohti, kus nautida 80-100 aastase metsa kohinat,
käbliku laulu, värbkaku kiiksumist ning händkaku
kumedat huikamist. Paraku ei saa aga mööda viimasele
ajale omastest raiesmikest, mida on Metsanurmeski
rohkem kui iial varem. Kümnenditagused langid näitavad
küll julgustavalt, et raiejärgselt sookurgedele koduks
olnud lagendikel kasvavad juba kämblajämedused kuused.
Tänavukevadised valusad kännupõllud sunnivad küll
lohutust otsima vaid sellest, et järgmise 60 aasta jooksul
seal harvesteri mürinat loodetavasti ei kuule. Kuid
laulurästa kõlav deklameerimine kajab lankidel nüüd eriti
valjult ja säilikpuudel pesitsevad rongad ja lõopistrikud on
uue avara vaatega rahul.

Metsanurme uhkuseasjad
Üks mis kindel, külas on kõige olulisemaks tema elanikud - inimesed, kes peavad seda paika oma koduks, hoolivad
sellest ja oma naabritest. Metsanurmekad võivad oma elanike üle rõõmu tunda küll – meie seas on tublisid tegijaid nõnda
palju, et tervet nimekirja ajalehe veergudel ei jõuagi avaldada. Kindlasti oleme ka uhked oma traditsioonide üle - ühised
sündmused, talgud, suvised väljasõidud. Aga üht-teist on siiski veel, mille üle uhkust tunda. Siinkohal väike loetelu
nendest.

Joosu ja Liisu Leivatuba

Meistritiitlitega neljajalgne

Valmistame koduseid rukkileibasid, mis ei sisalda
säilitusaineid ning põhinevad naturaalsel juuretisel.
Tulemuseks on hästi kerkinud, õhulised ja mahlased
rukkileivad, mis viivad keele alla. Meie kuumades ahjudes
valmivad juuretisega rukkitäisterajahust leivad, ciabatta,
kohupiimakarask. Jätku leivale!

Kergliiklustee

Roni kodune auhinnasein
Metsanurme külas elab tegelane nimega Netravati
Iyan Imaran, omadele ja sõpradele lihtsalt Ron. Tegemist
on Tiibeti mastifiga, kelle auhinnafondi kuuluvad sellised
tiitlid nagu Intertšempion ja II koht Maailmanäitusel 2014
(160 tõukaaslase seas). Lisaks Eesti, Läti, Leedu, Balti ja
Soome võistluste tšempion. Mastifite Tõuühingu igaaastasel konkursil on Ronile kuulunud tiitel Aasta koer
number 1 aastatel 2014, 2015 ja 2016.

Külaseltsi saavutused
Enne...

...ja nüüd

Kaua tehtud (oodatud) kaunikene! Metsanurme
küla teedevõrk on üsna eriline – kogu liiklus kulgeb
keskset Kasemetsa teed mööda, kuhu aastaid pidid
mahtuma suured veokid, koolibussid, kõik iga päev tööle
sõitvad autod, jalakäijad, jalgratturid, lapsevankrid... Oli
ebamugav ja ohtlik. Aastatepikkune selgitustöö ja kahe
arengukava perioodil prioriteediks nr 1 olnud mure
muutus rõõmuks 2014. aasta jõulude ajal. Saku valla
eestvedamisel ja EAS kaasrahastamisel valmis tee esimene
lõik, II etapp avati aasta hiljem. Kergliiklustee valmimine
pani igas vanuses külaelanikud ka rohkem liikuma.

• Harjumaa kaunima küla konkursi II koht aastal 1999
• Harjumaa kaunima küla konkursi III koht aastal 2004
• Peaministri tänukirjad aastatel 2005 ja 2007
• Harjumaa parim kodanikeühendus aastal 2007
• Rahvastikuministri
tunnustus
Parim
kodanikeühendus
aastal 2008
• Harjumaa
Aasta küla 2011

Auhinnalipp
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Vaade tulevikku
Metsanurme külarahvas võttis aprillis 2017 üheskoos
vastu uue arengukava perioodiks 2017-2021. Selles lepiti
kokku, et lähiaastatel jätkatakse eriilmeliste kultuuri- ja
muude sündmuste korraldamist ning seniste traditsioonide
säilitamist. Ärgitades kohalikke inimesi ettevõtlikkusele,
loodetakse lastehoiu ja külapoe avamist. Turvalise
küla maine säilitamiseks luuakse naabrivalve piirkondi
ja suheldakse üksteisega aktiivselt, kasutades selleks
erinevaid kanaleid – külaseltsi kodulehte, Facebooki lehte,
külaelanike e-postiloendit, aga ka olulisimat: silmast-silma
suhtlemist. Jätkub matkaraja puhkekohtade arendamine.
Kogu küla elab 2017. aastal lootuses, et AS Saku Maja poolt
esitatud taotlus saab positiivse rahastusotsuse ja alustatakse
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni väljaehitamist. Külaselts
läheb 2018. aastale vastu plaanide ja ideedega korraldada
üle mitme aasta oma küla mõnus ja kodune rahvalikus
stiilis Jaanipäev ning Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks
Metsanurme III Metsapäev.

Hoiame jätkuvalt oma lippu kõrgel!
Teenused ja kontaktinfo
Külamaja
• Rehehoone ruumide rentimine tähtpäevade tähistamiseks peokorraldus, toitlustus
• Lauanõude laenutus
• Ruumide ja vahendite rentimine seminaride ja koolituste
läbiviimiseks
• Koolituste läbiviimine - meeskonnatreening, suhtlemiskoolitused, klienditeenindus, turism
• Vabaõhulava ja õueala rentimine
• Välitelkide rentimine
• Eesti õhtu välismaalastest gruppidele
• Metsanurme sümboolikaga esemete ja käsitöö müük
• WiFi
Matkakorraldus
• Matkaraja läbimine organiseeritult - paketti kuulub retkejuhi teenus, Rännaku talu külastus,
maausuliste tammik ja Metsakurat; külakeskuse kasutamine matkajärgselt
• Toitlustus matkaraja puhkekohas
• Käimiskeppide laenutus
Turismipaketid
• Saku Tuur koostöös Saku mõisa, Pruulikoja, Õllemuuseumi ja Esko taluga
• Õpilasekskursioonid Robini radadel koostöös Esko talu ja Kajamaa viburajaga
MTÜ Metsanurme
Metsanurme küla
Harjumaa 75506

Ajalehe panid kokku: Anneli Kana ja Helen Kiis
Kujundas Maria Mänd
Trükkis: Aff Reklaamitöökoda, www.aff.ee

www.metsanurme.eu
metsanurme@gmail.com
tel. +372 5306 5503

