SIRJE VINNI, Kodukant Harjumaa juhatuse esimene esimees
Selle eest, et KODUKANT HARJUMAA loodud sai, tuleb sedapuhku küll Euroopa Liitu kiita. Nimelt
Euroliidu mehed sellele mõttele tulid, et tõmmata oma maaelu edendamise ja kogemuste vahetamise
võrgustikku ka nõukogude aegu näinud inimesi. Oma kogemusi jagades ja teiste muresid uurides sai
selgeks, et ega keegi su elu ei edenda kui sa ise mehe eest väljas ei ole.
Õnneks oli Rootsist Eestimaale juba imporditud ka külaliikumise seemet, mis aitas alustada. Ja oli ka
hea hulk hakkajaid “külahulle”, kes ei pidanud paljuks pealinna ümbritsevas “kuldses ringis” ka
maaelule mõelda.
Ühenduse loomise idee hakkas idanema Ellamaa Külaarendusseltsi koolitustel, mis sai rahastatud
PHARE-st ja oli mõeldud kogu Harjumaa ärksatele inimestele. Olemata veel Eesti Külaliikumise
Kodukant liikmed, tuli juba kaasa lüüa ülalmainitud rahvusvahelise võrgustiku algatatud suure näitusseminari organiseerimisel 1998. a sügisel.
“Ärkamise aeg” oli raske, kuid pakkus rõõmu nii eestvedajatele kui taganttorgitavatele: koolitati
külavanemaid nende valdade tarvis, kus nende vajadus ja kasulikkus ära oli nähtud; ilusad tuurid sai
peale ka koostöö Kodukaunistamise Harjumaa Koguga, kelle veetaval “Kauni kodu” konkursil meie
ühendus oma maja- ning külamärgid välja annab. Selle tõdemuseni jõudsime üsna alguses ja
üksmeeles, et kui me tahame, et kogu turismiraha Tallinnasse pidama ei jääks, tuleb ikka kõigepealt
oma õuealune korda saada.
Esimesed Kodukant Harjumaa organiseeritud Harjumaa Külade Maapäevad Arukülas ja Kolgas tõid
kokku üllatavalt palju innukaid inimesi ning häid ideid, mida ühendus proovis järgida. Esimene
Harjumaa külade suvelaager oli omamoodi kogemus: sai tiir peale tehtud pal-juski vaeslapse ossa
jäänud rannaküladele ning seati sihid innustamaks kohalikku turismi ja külavanemate tegevust.
Ühtede esimestena kogu Liikumises Kodukant tabasime ära ka selle, et ükski mootor ei liigu
määrimata. Nii ka meie tublid tegijad külades. Alates 2004. a hakkasime välja andma Sädeinimese
tiitlit koos uhke kaelarahaga.
Metallikunstnik Kuldar Hüti ja Harjumaa Muuseumi algatatud maapoiste käsitöönäitus oli üritus, mis
jäi traditsioonilisena Kodukant Harjumaa vedada. Toredaim külaeluteemaline väljapanek sai alati ka
Kodukant Harjumaa preemia. Kogu ettevõtmist vedas tookordse juhatuse poolt tulihingeliselt ja tõelise
professionaalsusega tänaseks manalateele läinud Alo Sirp.
Esimesele juhatusele tagasi vaadates peab tõdema, et ega meil mittetulundusühenduse
tegutsemisest suurt aimu polnud – kõik püsis ikka rohkem entusiasmil.
Lisaks allakirjutanule oli juhatuses veel üks naissoo esindaja – Helga Timmerman Juminda
poolsaarelt, kelle leebe oleku taga oli palju huvitavaid ideid ja parajat kangust ning kindlameelsust.
Jüri Muru Harju Maavalitsusest oli meile olulise info allikaks ja ühtlasi ka selliseks järjepidajaks, kes
aitas asju bürokraatide jaoks joonel hoida. Ka koostöö Kodukaunistamise Ühendusega tuli tema
kaudu.
Endel Ervin Hüürust tõelise arvutifanaatikuna ei jätnud kunagi ühelgi kokkusaamisel selle imeriista
kasulikkust ja võimalusi kiitmata. Mees, kes igasugust ilma trotsides alati jalgrattal kohale rühkis.
Jalgratas oli tema teine suur armastus.
Ants Talioja Tuhalast võitles oma nõiakaevu pärast ja kogu Harjumaa looduse eest, kasutades selleks
kõikvõimalikke kanaleid ja oma ala tõelisi eksperte.
Nüüdseks juba manalamees Toivo Veenre Arukülast oli oma kogemuste, pühendumuse ja
rahulikkusega see mõõdupuu, mida ikka tasakaalukuse säilitamiseks tihti tarvis läks.
Minu siiras tänu esimese juhatuse liikmetele, kes ei pidanud paljuks tol ajal Harjumaa külaelu
edendada!
Meil oli heameel, et olime oma ettevõtmistes ühel lainel Harju Taluliidu, Ettevõtluskeskuse ning
Omavalitsuste Liiduga. Ka maakondliku Kohaliku Omaalgatuse Programmi rahad olid tegelikult
eranditult Kodukandi liikmete jagada.
Tore, et meie aktiivsete liikmetega oli juhatusel tihe side ja neist kasvas välja tubli tuumik edasisteks
üleharjumaalisteks ettevõtmisteks ning oma panuse oleme andnud ka üle -eestilise ühenduse
juhtimisse.

