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Harjumaa aasta tegijaid 2022 on selgunud

Ülo Vooglaid on öelnud: „Et elus midagi saavutada, tuleb keskenduda. Selleks, et midagi suurt 
ja tähtsat saavutada, tuleb pühenduda. Pühenduda saab inimene, kes suudab loobuda 
kümnetest ja sadadest asjadest, tegevustest ja võimalustest, mis kõik näivad huvitavad ja 
vajalikud, kuid hajutaksid tähelepanu kõige tähtsamalt ja peamiselt ning muudaksid 
pühendumise võimatuks.“

2022. aastal laekus Harjumaa aasta tegija konkursile 11 kategoorias 97 ettepanekut. Enim 
nominente esitati Kuusalu ja Rae vallast. Traditsiooniliselt oli kõige rohkem sädeinimese 
kandidaate, seekord 21. 

Konkursi korraldajate ühise otsusena tunnistati: 

 aasta sädeinimeseks Bärbel Salumäe  (Rae vald),

 aasta vabaühenduseks Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts (Rae vald), 

 aasta panustajaks Urmas Leeman (Rae vald),

 parimaks Leader koostööprojektiks Isamaaline piknikupäev Viimsis/“Aktiivne ja sidus 
Viimsi kogukond“, koostöös Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon, Naiskodukaitse, 
MTÜ Hoolimine, Viimsi Vallavalitsus, Eesti Sõjamuuseum (Viimsi vald),

 parimaks Leader elukeskkonna projektiks Kogukondlik ujuvsaun Klooga Kosk, MTÜ 
Restuudio (Lääne-Harju vald),

 parimaks Leader ettevõtlusprojektiks Lilleoru Keskuse arendamine, MTÜ Lilleoru (Rae 
vald),

 LEADER-liikumise pikaaegse edendamise eest tunnustati Põhja-Harju Koostöökogu 
juhatuse liiget Arno Kannike`st (Jõelähtme vald),

 aasta tegu on Paldiski LNG Terminal, eestvedajad Heiti ja Marti Hääl (Lääne-Harju vald),

 Aasta külaks Leesi küla (Kuusalu vald). 

Harjumaa Turvalisuse nõukogu poolt tunnistati:
 parimaks siseturvalisusse panustavaks organisatsiooniks Riigikaitse Rügement MTÜ.

Harjumaa Tervisenõukogu poolt tunnistati: 

 Harjumaa tervisetegijaks Anli Aja (Viimsi vald),

 Harjumaa terviseteoks Ülemiste linnaku väljas töötamise ala, kõnnikoosolekurada ja 
terviseteemaline välinäitus. (Tallinn) .

Tunnustused antakse üle ka Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud “Eesti kaunis 
kodu” konkursi võitjatele Maarika ja Margus Varres (Raasiku vald), Terje Liivas ja Madis Lepik 
(Kiili vald), Ülle Kosk ja Matti Immonen (Viimsi vald).

Pidulik tunnustuste üleandmine toimub 22.novembril 2022 vastavatud Viimsi Artiumis.

http://www.heak.ee/harjumaa-aasta-sadeinimene-2015
http://www.heak.ee/harjumaa-aasta-tegu-2015


Harjumaa aasta tegija on konkurss, mille raames Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, 
Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harjumaa Leader tegevusgrupid ja Kodukant Harjumaa 
tunnustavad silmapaistvaid tegusid Harjumaal ning tänavad inimesi, kogukondi, 
vabaühendusi, ettevõtteid ja asutusi, kes panustavad maakonna arengusse. Konkursi 
läbiviimist toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning sel 
aastal ka Viimsi vald. Harjumaa Aasta tegijaid on tunnustatud aastast 2003. 

Täpsem info: https://www.heak.ee/harjumaa-aasta-tegija/

Korraldajad tänavad kandidaatide esitajaid, tänu kellele saavad säravad tegijad märgatud ja 
silmapaistvad ettevõtmised välja toodud. 

Lisainfo:
Kerli Vilk
Aasta Tegija konkursi peakorraldaja
Harjumaa Omavalitsuste Liit
kerli@hol.ee

mailto:kerli@hol.ee
https://www.heak.ee/harjumaa-aasta-tegija/

