Metsanurme küla üldkoosoleku protokoll 19.04.2015
Koht: Metsanurme külakeskus
Algus: 15.00
Lõpp: 17.00
Osalejad: 40 osalejat, registreerimislehel; külalisena Tiit Vahenõmm Saku vallavanem, Virko Kolks
Saku valla majandusteenistuse juht.
Päevakord:
1. Külas esile tõstetud probleemid- info ja arutelu koos vallavalitsuse esindajatega
2. Saku noortekeskuse tegvused külades
3. Küla arengukava täitmine
4. Tegemised ja sündmused aastal 2015
Päevakorrapunkt nr 1
Enne koosolekut oli külaelanike poolt esile tõstetud kaks olulist küsimust: kergliiklustee II etapi
ehitamine ja üldkanalisatsiooni tulevik.
Virko Kolks andis teada, et kergliiklustee II etapi ehitamine on eelarvevahendite puudumise tõttu
praegu edasi lükatud. Taotlus esitati Siseministeeriumile (kergliiklusteede programm) kuid sealt saadi
eitav vastus. Valla esmane prioriteet on välja ehitatud tee osale tänavavalgustuse rajamine.
Üldkanalisatsiooni rajamist Metsanurme piirkonnas lähitulevikus ette näha ei ole. Praegu tehakse
ettevalmistustöid Kurtna-Kiisa-Roobuka piirkonna vee-ja kanalisatsoonisüsteemi projekteerimiseks
(kuni 2020). Metsanurme loodetakse tulevikus liita Saku veevärgiga, sest puhastusseadet Metsanurme
ei tule. Praegu on ainsad lahendused lokaalsed- aiandusühistute sisesed veevõrgud.
Räägiti ka Kasemetsa tee remondist (Maanteeameti hallatav riigitee). Selleks on riigihange välja
kuulutatud, selle lõpp on aprilli lõpus. Loota on teeremondi toimumist suveperioodil, 2,5 kuu jooksul.
Tegemist ei ole kapitaalremondiga, pigem parandustega kuid tulemuseks peaks olema veidi laiem ja
sirgem tee (praegu teeb sõitmise ohtlikuks keskelt kõrgem ja teepervedel tunduvalt madalam tasand).
Ühistranspordi küsimused on jätkuvalt päevakorral, kuid olukord on sama- Kiisa poolses otsas on
Kasemetsa tee kitsas ja kurviline, laienemise võimalusi ei ole. Seetõttu ei mahu seal sõitma ka
suuremad bussid. Samas pole erinevad eraettevõtjad ka kindlad, et väikebussidele jaguks piisavalt
kliente. Virko Kolks teavitas, et alates septembrist hakkab liikuma buss Kurtna-Kiisa- Kasemetsa
jaam- Saku- Laagri.
Külakoosolekul osalejad pöördusid vallavalitsuse poole sooviga, et Kasemetsa tee algusesse
(kehtivusega kuni Rehemetsa teeni) paigaldataks kas asula märk või 50 km kiiruspiirang.
Praegusel juhul võib sellel lõigul sõita 90 km/h.
Arutati erateedega seotud küsimusi. Erateed on nii talude vahelised kui osalt ka aiandusühistuste
sisesed teed. Nende korrashoiu eest oodatakse panust ka omanikelt. Metsa vahel oleva tee (nt
Rehemetsa tee) äärest on soovitatav teha metsa, et tee oleks avatum ja kevadel kiiremini kuivaks ning
talvel puud teele ei langeks.

Probleemid interneti püsiühendusega. Kasemetsa teega paralleelselt on rajatud valguskaabel kuid
ühendused sellega tuleks luua inimestel endil. Elieon jm suurfirmad väidetavalt seda teenust ei paku.
Roland Uuesoo pakkus omalt poolt ideed, et inimesed moodustaksid ühistud, kes siis oma piirkonnas
ehitaks ühenduse liitumispunktidest lähtuvalt. Tema poolt info: http://toxic.net.ee/w/Internet
Sama teema oli arutlusel juba aasta tagasi külakoosolekul. Ka siis sooviti, et Elioni poole pöörduks
vallavalitsus. Käesoleval koosolekul esitati sama soov ka vallavanem Tiit Vahenõmmele:
Saku vallavalitsusel võtta ühendust Elioniga saamaks selguks, mis tingimistel oleks valla
suurimal külal võimalik saada kvaliteetset internetiteenust. Külas on püsielanikke 577, kindlasti
oleks huvilisi ka suveelanike hulgas.
Päevakorrapunkt 2
Saku valla nooretekeskuse juhataja Evelin Küberson tutvustas Saku Noortekeskuses käivitunud
programmi MoNo- Mobiilne Noorsootöö. Noorsootöötajad ei tööta vaid noortekeskustes (Sakus ja
Kiisal), vaid tulevad ka küladesse, noorte kogunemiskohtadesse jm
Lepiti kokku, et 9. juunil kell 12 toimub kohtumine kohalike ja suvilas suve veetvate noortega ühiste
ettevõtmiste planeerimiseks. Kõik, kellel kodus lapsed, võiksid seda infot juba levitada!
Päevakorrapunkt 3
Anneli Kana tutvustas küla arengukava täitmist 2014. aastal. Arengukavasse tehti 19. aprilli 2015
seisuga paar parandust: küla elanike arv täpsustati seisuga 01.04.2015 ja peamistest vajadustest märgiti
saavutatuks kergliiklustee I etapi valmimine. Arengukava koos 2014. aasta tulemuste ja parandustega
(märgitud punasega) on Metsanurme kodulehel:
http://metsanurme.eu/upload/editor/files/Arengukava_2012-2016%282%29.pdf
Päevakorrapunkt 4
Anneli Kana tutvustas 2015. aasta sündmuste plaani. Aktiivsemate inimeste kokkusaamisel koostati
tegevusplaan, millele oodatakse täiendusi ja lisaideid ning nende elluviijaid.
1. mai kell 10 – Teeme ära! talgupäev
16. mai kell 10-14 osaleme Saku laadal külade telgis (koos Kiisa Kajamaa ja Üksnurmega)
16. mai kell 19 Muuseumiöö Metsanurmes – Muuseumiöö 2015 teema „Öös on muusikat“
Juuni algus- perespordipäev kergliiklusteel
9. juuni kell 12 –noorteaktiivi kohtumine Saku Noortekeskusega
Suvel kontsert või etendus – ettepanekud teretulnud
14.-15. august –külateemaline õppereis Hiiumaale
19. september – osaleme Saku valla külade päeval Kajamaal
3. oktoober kell 11– Sügismatk indiaanisaunaga
27. detsember kell 15 – Metsanurme küla jõulupidu
Metsanurme sündmuste kajastused kodulehel www.metsanurme.eu ja Facebooki lehel: Metsanurme
MTÜ

