
HARJUMAA AASTA KÜLA 2016 KONKURSI ANKEET   

 

 

1. KÜLA/ALEVIKU/KÜLADE PIIRKONNA NIMI: RUU 

2. VALD: JÕELÄHTME 

3. POSTIAADRESS: KADASTIKU TEE 10 

4.KODULEHT (või muu ametlik teavituskanal, nt FB leht): WWW.RUUKYLA.EE 

5. ANKEEDI ESITAJA – nimi, organisatsioon, roll esindavas organisatsioonis, e-post, telefon (kui esitaja EI 

OLE küla esindaja):  

5. KONTAKTISIK KÜLAS:  

Nimi: MEELI MERI 

Telefon: 5185248 

e-post: RUUKYLA@GMAIL.COM 

Roll külas: KÜLAVANEM 

6. KÜLAELANIKE ARV (2016 seisuga): 98 

7. Küla lühitutvustus (max 10 lauset) - mõni ajalooline fakt, tuntud objekt, kuulus elanik, vaatamisväärsus 

vms. :  

Ruu küla on edukalt aastast 2010 seisnud oma loodusliku elukeskkonna eest ja vaidlustanud valla ja 

maakonna arengukavas kajatamata paekivikarjääri avamise vastu. Küla on koos vallaga kammitsenud 

edukalt kaevandaja plaanid. Ruu küla naised on juba aastaid erinevatel üritustel tutvustanud ennast läbi 

pannkoogiteo ja külatelgi, mis oma sookurgedega on paljudele tuttav. Sent-sendi haaval on küla kogunud 

raha ja toetuseid, et tasuda kohtukulusid. Ruu küla on siinkohal paljude samasuguses olukordades olevate 

küladega võrreldes õnnelikus olukorras – vald on nendega. Küla ei pea kohalikus omavalitsuses selgitama, 

et kodu vajab kaitsmist. Küla on siinkohal mõttes Audevälja ja Palupera, Pudivere ja Urvastega. Ruu küla 

kohtuvaidlused on jõudnud Riigikohtussegi, kus võiduga tagasi tuldud. 

Nüüd plaanivad küla ärksad pead multifunktsionaalse keskuse avamist, tagamaks sportimise ja 

kooskäimise võimalusi tihemini kui 1x aastas toimuvatel suvepäevadel. 

8. Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad?  

RUUKÜLA HEAKORRA SELTS MTÜ, ettevõtted 

9. Millised on küla peamised eesmärgid? Millal valmis küla arengukava?  

http://www.ruukyla.ee/template/files/mdl_files.php/Ruu_arengukava_2015_2020.pdf  

10. Milliseid traditsioonilisi ettevõtmisi on külal (külasiseselt; koos teiste küladega või partneritega): 

IGA-AASTASED KÜLAPÄEVAD. NÄIDE KÜLAPÄEVAST 2016: 

https://1drv.ms/f/s!AjozfM7Leh2Fgbx0vjgC3de8CJHONQ  

11. Õnnestunud projektid, ettevõtmised 2014-2016 aastal (eesmärk, mida tehti, kui palju inimesi kaasati, 

kes oli sihtrühm, kes rahastaja või tehti omavahenditega): 

http://www.ruukyla.ee/template/files/mdl_files.php/Ruu_arengukava_2015_2020.pdf
https://1drv.ms/f/s!AjozfM7Leh2Fgbx0vjgC3de8CJHONQ


- Ruu küla Natura väärilise Lääne-taiga tüüpi metsamassiivi maastiku kaitseala algatamine Jõelähtme 

vallas: 

http://joelahtme.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-

/asset_publisher/5o8VvVk4Pd0R/content/id/13012652?redirect=http%3A%2F%2Fjoelahtme.kovtp.ee  

- Ruu küla unikaalse kadakamassiivi kaardistus ja haljastusprojekti koostamine LEADER toetuse abil: 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAyGXgdl1KVO6Zk&cid=851D7ACBCE7C333A&id=851D7ACBCE

7C333A%2123921&parId=root&o=OneUp  

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKt8JAdOyuzNn8A&cid=851D7ACBCE7C333A&id=851D7ACBCE

7C333A%2123922&parId=root&o=OneUp  

12. Milliseid ja kellele suunatud tegevusi on plaanis ellu viia aastal 2016/17?  

- Multifunktsionaalse külakeskuse detailplaneering ja projekteerimine Ruu-Neeme tee risti. Suunatuna 

kõikidele ümbruskonna küladele: Koogi, Jõelähtme, Neeme, Kaberla jt. 

- Iga-aastane külapäev. 

13. Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud:  

a) kohapealse ettevõtluse arengule:  

Külaselts on aidanud koostada küla ettevõtjatele rahataotlusi, kaardistanud ettevõtluseks sobilikud alad ja 

tegevusvaldkonnad (arengukava) 

b) heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele: 

Maastiku kaitseala algatamise protsess 

c) haridus- ja kultuurielule, traditsioonide säilimisele, põlvkondadevahelise sideme tugevdamisele:  

Külaraamatu väljaandmine – küla kõikide talude kaardistamine ja raamatuks vormistamine. 

d) kogukonna ühtsustunde tugevdamisele: 

Iga-aastased külakoosolekud koos huvitavate esinejatega, külapäevad 

14. Kuidas tutvustate küla lugu ja traditsioone? Kas talletate küla ajalugu?  

Käime diktofoniga vanemate inimeste käest pärimusi korjamas 

15. Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö? 

Koostöö on väga tihe ja hea. Külavanem osaleb külavanemate ümarlaual 

16. Miks peaks teie küla/külade piirkond/alev saama Harjumaa Aasta külaks 

Ruu külas on teotahtelised inimesed, kes seisavad oma küla heakorra ja arengu eest.  

 17. Kui soovid lisada, mis on teie külas erilist, silmapaistvat või kust leiada lisamaterjali, siis pane see siia 

kirja.  

http://joelahtme.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/5o8VvVk4Pd0R/content/id/13012652?redirect=http%3A%2F%2Fjoelahtme.kovtp.ee
http://joelahtme.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/5o8VvVk4Pd0R/content/id/13012652?redirect=http%3A%2F%2Fjoelahtme.kovtp.ee
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAyGXgdl1KVO6Zk&cid=851D7ACBCE7C333A&id=851D7ACBCE7C333A%2123921&parId=root&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAyGXgdl1KVO6Zk&cid=851D7ACBCE7C333A&id=851D7ACBCE7C333A%2123921&parId=root&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKt8JAdOyuzNn8A&cid=851D7ACBCE7C333A&id=851D7ACBCE7C333A%2123922&parId=root&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKt8JAdOyuzNn8A&cid=851D7ACBCE7C333A&id=851D7ACBCE7C333A%2123922&parId=root&o=OneUp

