
 

HARJUMAA AASTA KÜLA 2016 KONKURSI ANKEET   

 

1. KÜLA/ALEVIKU/KÜLADE PIIRKONNA NIMI: KURNA KÜLA 

2. VALD: Rae vald 

3. POSTIAADRESS: Kurna küla, Kangrumäe tee 4A 

4.KODULEHT (või muu ametlik teavituskanal, nt FB leht):FB Kurna Küla Seltskond 

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

OLE küla esindaja): MTÜ Meie Kurna 

5. KONTAKTISIK KÜLAS:  

Nimi: Aivar Aasamäe 

Telefon: 51 76 700 

e-post: aivar.aasamae (at) gmail.com 

Roll külas: külavanem 

6. KÜLAELANIKE ARV (2016 seisuga): 86 inimest 

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

vms. : 

Olen 775 aastane Kurna küla. Õige ammu asusin Kurna valla maadel, täna kuulun Rae valla alla ja olen 

üks siinsest 28 külast. Kurna küla on esmamainitud Eestimaa vanimas Taani hindamisraamatus aastal  

1241. Kurna mõis ilmus ajalooürikutesse 1384. aastal Koiranea nime all ja kuulub Eestimaa vanimate 

mõisate hulka, mille ajalugu on vaadeldav enam kui viiesaja aasta vältel. Kurna mõisale kuulusid suured 

metsamaad ja hooneterohke mõisaansambel. Kahju, et pean nägema hoonete hääbumist, kuid samas on 

hea meel, et külas on inimesi, kes armastuse ja hoolega säilitavad seda, mis siia ammustel aegadel 

rajatud.  Minu kogukonna moodustavad teotahtelised, töökad, aktiivsed inimesed, kes väärivad tunnustust. 

Sügav kummardus minu inimestele, kes eelmisel aastal valminud neljarealise Tallinna ringtee alla ehitatud 

tunnelisse püstitasid näituse Kurna mõisa ajaloost ja inimestest. Suur tegu sai alguse väiksest mõttes ning 

nüüd kaunistab näitus muidu igavat betoontoru ning infot ja silmailu saavad kõik möödujad.   

8. Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad? 

Minu küla toimiv selts on MTÜ Meie Kurna, mille alla on koondunud aktiivne külaelu, 

Kuna Kurna külal ei ole oma seltsimaja, seega kõik üritused ja koosolekud ja muidu ilusad õhtud saab  

peetud imeliselt korras külaplatsil. Tänavu toimunud kampaanias „Võrguplatsid korda 2016” õnnestus meil 

olla kümne parima kandidaadi hulgas ja võita külale võrguväljak, kus viimastel kuudel peaaegu igal õhtul 

toimuvad  võrkpalli treeningud ümberkaudsete poiste-tüdrukute vahel.   

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

Kurna küla peab jääma turvaliseks ja väärtustatud elukohaks, kus on ühtehoidev ja aktiivne kogukond, mille 

moodustavad vanad ja noored. Meie inimeste eesmärgiks on säilitada ajaloopärandit nii palju kui võimalik, 

edendada ja arendada kultuuri- ja seltskonnaüritusi. Hoida oma küla.  

 



Tunnen, et vajadus arengukava järele on tekkinud viimaste aastatega, kui ametis on olnud uus ja tegus 

külavanem. Kuna Rae vallal on käsil oma arengukava uuendamine aastateks 2016-2025 ja selle 

koostamisele on kaasatud ka Rea valla külad, siis näen, et Kurna küla vajab oma arengukava ja selles 

suunas juba tegutsetakse ja käivad arutelud. Kurna küla arengukava 2017-2025 on planeeritud kinnitada 

jaanuari 2017.  

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

Igaaastaselt algab aktiivne külategevus maikuu koristustalgutega, siis peetakse esimene koosolek ja 

süüakse külasupp. Teine väärikas kogunemine on jaanipäeval, pidu avatakse lipu heiskamise ja 

„Kolonntantsuga” külaplatsil ning pidutsetakse hommikutundideni. Kolmas üritus, millest suurearvuliselt osa 

võetakse on Rae valla küladepäev ja kus osalemine on meie küla auasi. Juba teist aastat saame 

tähelepanu sellega, et oleme kõige suurema osavõtjate arvuga küla, seda on märgatud ja ära märgitud.  

Eelmise aasta septembris 2015 avasime suurejooneliselt näituse ja selle aasta augustis 2016 sai 

korraldatud esimene meie külapäev koos võrkpalliturniiriga, et mängida sisse meie uus võrkpalliplats. 

Toimekale aastale paneb punkti meie jõulupiknik, mis on toimunud viimased aastad teisel jõulupühal ja siis 

jõuab iga elaniku postkasti ka küla infoleht, mis kokku pandud lõppeva aasta sündmustest ja kus 

vaadatakse ette uude aastasse. 

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

kaasati, kes oli sihtrühm, kes rahastaja või tehti omavahenditega): 

Kindlasti on 2015. aasta Kurna külale märgiline aasta, sest sai teoks suur tegu – avasime Tallinna ringtee 

alla rajatud jalakäijate tunnelis Kurna mõisa hooneid ja siin tegutsenud inimestest püsinäitus. Näitus on 

pälvinud tähelepanu, kiitust ja tunnustust meie sõpradelt-tuttavatelt, meie külalistelt, naaberküladelt, Rae 

valla valitsuselt. Meist on kirjutatud Rae Sõnumites ja FB lehel. Sellel aastal tähistab Rae vald 150. 

aastapäeva ning meie andsime tunnelile nime KULTUURITUNNEL. 28. augustil olime lülitatud Rae valla 

näitustepäeva kavasse „Pilt ja kohv”, mille raames külastati Kurna tunnelit, kui ühte huvitavamat näituse 

kohta.  Oleme saanud rahalist toetust KOP programmi 2015 ja 2016 kevadvoorus ja Rae valla valitsuselt. 

Eriline tänu ja kummardus kuulub kohalikele inimestele ja meie heale sõbrale  hr. Põdrale, kes oma 

poisipõlve veetis Kurna mõisas ning kelle pildikogus leidus mõnigi üliväärtuslik foto. 

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

Külaplatsi arendamine – väikelaste mänguala parendamine ja ehitamine. 

Külakroonika kogumine ja säilitamine. 

Loodame kasutada aktiivselt murukattega võrkpalliväljakut ja korraldada pallimänge kaasates 

naaberkülasid nii Rae kui Kiili vallast. Algus sai tehtud selle aasta 28. augustil, kui meeleoluka turniiri 

pidasid maha Kurna, Parika ja Uuesalu külade meeskonnad.   

13. Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud:  

a) kohapealse ettevõtluse arengule:   

Meie ei ole otseselt saanud kaasa aidata ettevõtluse arengule, kuid oleme saanud „sõpradeks” meie külla 

rajatud Maxima Logistikakeskuse rahvaga. Uudishimulikud said käia Maxima’s ekskursioonil ning plaanime 

kaasata nende töötajaid Kurna küla meeskonda, et võtta uuel hooajal osa Rae valla mängudest.  

b) heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele: 

Kurna küla on viimased kümme aastat igal kevadel registreeritud „Teeme Ära” talgupäevale. Kaasatud on 

kogu küla rahvas vanavanemadest lapselapsteni ning tänu sellele, ei vedele meil pabereid ega prahti maas, 

sest kõik teavad, et keegi peab selle ära koristama. Oma jõudude ja vahenditega hoiame korras meie 

külaplatsi ja tunneli ning bussipeatuste paviljonid, mille seinu ehivad teadetetahvlid. Just ehivad, sest  

teadetetahvlid ei ole „prügikastid”, kus ripnevad vanad teated. Kui teateid ei ole, siis täidavad tahvlid näituse 

funktsiooni, sest infotahvli põhjaks on meie küla laste joonistused. Kurvad oleme mitte peremehelike 



kinnistute omanike pärast, sest unarusse on jäetud Kurna mõisale kuulunud hooned: mõis, kuivati ja 

viinaköök. Samas kiitus peremeestele, kes loonud oma kodud mõisaegsetesse hoonetesse ja hoiavad 

väärikalt kunagist mälestust. Loodame Rae valla toele ja uuele arengukavale, mis annab lootust, et korda ja 

kasutusse võetakse ajalooline ja omanäoline Kurna mõisapark.   

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

Kurna külas võib leida majapidamisi, kus on kasvamas neljanda põlve kurnalasi. Kuna meil ei ole 

uusasumit, siis elavad ühes leibkonnas vanavanemad, vanemad, lapsed ja lapselapsed. Hoiame ühte ja 

meie suur lugupidamine kuulub vanaprouadele, kes löövad kaasa igas ettevõtmises. Meil ei ole eraldi 

noorte ja vanade üritusi, meil on Meie Kurna üritused. 

d) kogukonna ühtsustunde tugevdamisele: 

Mida rohkem ühistegevusi seda tugevamad on ja saavad olema sidemed erinevate põlvkondade vahel 

Kogu meie väikese küla elu käib mööda ühte pikka külatänavat ja alati on siin keegi liikvel. Meie tähelepanu 

jätkub nii suurtelt väikestele kui vastupidi.  Oleme saavutanud ühtsustunde ja hoiame sellest tugevalt kinni.    

 

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

Paremini ei olegi võimalik ühe väikese küla lugu talletada ega tutvustada, kui me seda teinud oleme. 

Materjalide otsimine toimub pidevalt. Sellel aastal täiendasime püsinäitust mõisa kompleksi kaartiga, kuhu 

on märgitud kõik mõisakompleksi kuulunud hooned. Võimalik on kaasa saada infovoldik, millel sama kaart, 

mis näituse seinal ning seda järgides on võimalik teha jalutuskäik läbi küla ja lugeda kokkuvõtet Kurna küla 

ajaloost. Meil on alati võimalus näitust täiendada ajalooliste ja tänapäevaste piltidega, sest tänane päev on 

homme juba ajalugu.    

15. Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö? 

Tihe side omavalitsusega on läbi RVAKS’i, mille kogunemised toimuvad iga kuu ja millest võtab osa Kurna 

külavanem. Nendest koosolekutest võtavad osa ka valla juhtkonnast inimesed, kelle poole saab oma 

murede või ettepanekutega pöörduda.  Lahendus leitakse alati. 

Kurna külarahva sooviks on koos vallaga puhastada Kurna mõisapark, rajada sinna jalutus- ja terviserajad 

ning korrastada tiigid. Kurna mõisapark on üks omanäolisemaid Eestis, kus on sadu aastaid tagasi rajatud 

tiikide süsteem ning kus võib leida huvitavaid puid, taimi ja linde. Loodame, et valla uue arengukava 

elluviimisega selle tööga algust tehakse.  

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

Oleme kuulnud kultuuriteest, kultuuriaknast, kultuurikatlast – kuid nüüd on Rae vallas KULTUURITUNNEL 

ja mitte ainult nime, vaid ikka oma sisu poolest. See on teoks saanud ühtse meeskonna tööna, mida 

oskavad hinnata meie küla noored ja vanad, meie naaberkülade kogukonnad ja mida on tunnustanud Rae 

valla juhid ja inimesed.   

 

17. Kui soovid veel midagi lisada:  

Tulge meile külla ja veenduge, et oleme hakkama saanud erakordselt ilusa ja omanäolise asjaga. 

 


