
HARJUMAA AASTA KÜLA 2016 KONKURSI ANKEET  

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

2. VALD: Viimsi vald

3. POSTIAADRESS: Koidu tee 36, Kelvingi küla 74018, Viimsi vald, Harjumaa

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

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

EI OLE küla esindaja): Viimsi Vallavalitsus

5. KONTAKTISIK KÜLAS: Nimi: Ants-Hembo Lindemann, Telefon: 507 41 43

e-post: mer.tonisalu@gmail.com

Roll külas: külavanem

6. KÜLAELANIKE ARV (2016 seisuga): u. 480 elanikku

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

vaatamisväärsus vms. : Kelvingi küla hakati rajama 1993 a. Vene sõjaväe kasutuses olnud 

ruudukujulisele mereäärsele maa-alale, mis kolmest küljest piirneb metsaga. Juba 10 a. hiljem oli tühja 

platsi asemel igati kena valmis küla. Vaatamisväärsustest: Kelvingi laht, kaunis Kelvingi kiigeplats, 

ENSV aegne 3-korruseline tordikujuline sõjaväe lasketiiru-maja, millel uus elu (lasteaed, noortetuba). 

Tuntumad elanikud on meil : eurolaulik Dave Benton, maadlustreener Henn Põlluste, purjetaja Karl-

Martin Rammo, Linnar Viik ja 3 laevakaptenit: Kollo, Kass, Naumov. 

8. Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad? Kelvingis tegutsevad: Mtü Kelvingi 

Tehnovõrgud, kes haldab ka küla isiklikke joogivee-pumplaid; Külavanem koos abiliste ja küla 

aktivistidega; Kelvingi lasteaed; Kelvingi Noortetuba.

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

järelkasvu ( laste ja noorte) ja ka kogu külarahva heaolu, turvalisuse ja vaba aja sisustamise võimaluste

eest hoolitsemine. Kelvingis on mitmeid mänguväljakuid-ronilaid, külakiik, palliplatsid, tegutseb lasteaed

ja noortetuba. Kelvingi paistab silma oma kauni haljastuse ja heakorra poolest.

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

Kelvingi korraldatakse igaaastaseid jaanipidusid, jõulupidu, Vabariigi sünnipäeva tähistamine koos 

hommikuse lipuheiskamisega, muinastuledeöö lõkke ja pillimänguga, osalemine Viimsi 

lumeskulptuuride võistlusel – 2 võitu ja teine koht. Tänu edule lumelinna konkursil kutsuti kelvinglased 

ka Vabariigi aastapäeval Estonia teatri ette lumememm-valvureid ehitama. Osaletakse ka juba aastaid 

valla mälumängul. Külaaktiiviga on korraldatud  ka 2012 a. Kelvingi ja Viimsi olümpialaste pidulik 



vastuvõtt, Merepäev ja Saksa- Eesti rahvatantsupäev. Au sees on ka küla juubilarid, kes saavad alati 

lille,kingi ja külavanema käepigistuse. Samuti toimuvad Kelvingis kevadised Teeme Paremini talgud ja 

on olnud ka mõned Vastlapeod. Viimsi külavanemate regulaarsed kogunemised-arutelud.

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

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

2014.a. Pumbamägede nõlvadele kelgumägede rajamine ( mtü Kelvingi TV  ja mitmed aktivistid), 

Väikelaste ronila ehitamine Eha tn. Lõppu ( Kop-proj, Kelvingi TV ), Eesti-Saksa tantsude õhtu ( küla 

aktiiv ), Joogivee-pumplatele puhastusseadmete paigaldamine ( Kelvingi TV ).                                         

2015.a. Suur mängukeskus Kelvingi kiigeplatsile ( Viimsi vald, Kelvingi TV, omaküla sponsorid ), 

Ringteede põhjalikum haljastamine: uued puud-põõsad ( Kelvingi TV ). Liuvälja rajamine.                       

2016.a. Kelvingi kõlakoda koos tantsupõrandaga ehitamine ( Viimsi vald, Kelvigi TV, sponsorid ). 

Mänguväljakute renoveerimine ja liuvälja rajamine. Kõigis neis tegemistes on osalenid ka mitmeid 

vabatahtlikke külaelanikke ja mõeldud need projektid ka kogu külarahvale kasutamiseks.

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

septembris ja palju muid eelnevalt nimetatud traditsioonilisi üritusi.

13. Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud: 

a) kohapealse ettevõtluse arengule: 

b) heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele: Kelvingis teostatakse pidevalt 

haljashalade korrashoidu ( külasisesed ja suur mereäärne ala ). Säilitatud on lasketiiruhoone ja olemas 

vanas-stiilis külakiik. Kelvinglased võitlevad ka aktiivselt, et säiliks neid ümbritsev Rohuneeme kaitseala

mets.

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

Kelvingis on oma lasteaed ja noortetuba. Toimunud on rahvatantsu õhtuid ja rahvuslikku pillimängu. 

Siin on nauditud ka vabaõhukino ja lastele korraldatud Kinobussi-töötuba. Jõulude ajal on kingitusi ja 

rõõmu jagatud alla 7aastastele ja üle 80 aastastele.

d) kogukonna ühtsustunde tugevdamisele: Kõik eelpool mainitud üritused ja külasisene maililisti 

aktiivne kasutamine.

14. Kuidas tutvustate küla lugu ja traditsioone? Kas talletate küla ajalugu? Iga paari aasta tagant 

antakse Kelvingis välja paberkandjal kena Kelvingi infoleht. Suuremad üritused on talletatud dvd-dele. 

Palju fotomaterjali albumites. Küla koosolekuteruumi seinad on kaetud külaelanike võidetud/saadud 

diplomitega.

15. Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö? Normaalne. Viimsi külavanemad ja Viimsi 

vald arutavad omavahel vajalikke küsimusi.

16. Miks peaks teie küla/külade piirkond/alev saama Harjumaa Aasta külaks? Kelvingi küla on küla ja 

külaelu arenguks teinud palju tööd.

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

siia kirja.  Lisamaterjalidena on kaasas: Kelvingi infolehed, Dvd-d ja fotomaterjal.


