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Eessõna
. . . . . . . Kunagi ammustel aegadel läks hundirada üle mäe. Sinna mäeharjale tegid külamehed
augu, katsid okstega, et hunt kinni püüda..........
Seda Luurimäe hundiaugu lugu on räägitud põlvest põlve. Nii peab ka inimlapsele rääkima
tema esivanematest ja kohast kus on ta juured.
,, Me ei ela siin ilmas nagu lahtised lehed – tuleme, oleme – pole meie asi, mis oli enne ja
mis tuleb pärast! Ei me peame mõtlema ka sellele, et pärast meid elavad siin meie lapsed ja
lapselapsed. Peame neile rääkima minevikust ja tulevikust ja õpetama neid inimväärselt
elama” (peresaade Eesti Raadios 1995).
Me kõik oleme pärit maalt – külast.
Võilille kollaste silmadega
uudistab maailma
mu noorusaastate maa.
Rohelisel väljal
kollased võilillesilmad ja
kahed jäljed hommikukastes.
Võilille kollaste silmade kohal
armunud silmades
värelev vikerkaar......
Mu noorusaastate maa.
(Juta Erma)
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SISSEJUHATUS
2004. aasta ühel detsembrikuu päeval juhtusin kuulama vanade külameeste juttu, “Vanasti oli
siin inimesi, oli tööd, igas peres kasvas mitu last, käis tihe seltsielu ja keegi ei mõelnud külast
lahkumisele”. Kuuldu üle järele mõelnud vaatasin tänast olukorda, võtsin vallast Voose küla
rahvastiku andmed, uurisin küla ajalugu ning avanev pilt oli masendav (Andrus Nilisk- Voose
külavanem).
2005. aasta 6. aprillil kutsusime kokku järjekordse, juba 11-nda, iga aastase külakoosoleku,
kus olid esindatud ka vallaametnikud. Koosoleku päevakord oli järgmine:
1. 14.04.2004.a. toimunud küla koosoleku protokolli ülevaatus – probleemid, lahendused
2. Anija valla areng ja tegevused 2005a.
3. Seaduse muudatused sotsiaal-, keskkonna-, maa kasutus valdkonnas
4. Külaelanike probleemid, mured, küsimused vallaametnikele.
5. Küla edasist arengut puudutav arutelu – arengukava vajadus.
10 päeva enne koosolekut sai jagatud rahvale küla arengukava tutvustav materjal ja
küsitluslehed (vt lisa 1). Vastuste põhjal panime kokku koondi ja tutvustasime seda
külarahvale.
Selle arutelu tulemusena otsustas külarahvas, et vajab edasiseks küla arenguks ühtset
külaarengut käsitlevat dokumenti.
Käesolev Voose küla arengukava on esimene küla arengut käsitlev ametlik dokument, mis
kajastab küla olemasolevat olukorda ja soovitud olukorda 10 aasta pärast. Antud dokument
leiab tulevikus pidevat täiustamist ning on abiks ja aluseks finantsallikate leidmisel.
Arengukavas on kirjeldatud külarahva ühised kokkulepped ja tegevused jõudmaks soovitud
tulemuseni.
Voose küla arengukava koostamise eesmärgiks on maaelu arengule kaasaaitamine antud
piirkonnas. Küla arengukava koostamisel on lähtutud strateegilise planeerimise põhimõtetest,
mis koosneb kahest osast.
I osas on toodud ära küla ajalugu, hing ja traditsioonid ning II osas Voose küla arengu
eesmärgid ja põhimõtted.
Arengukava kinnitab peale selle valmimist ja avalikku arutelu Anija vallavolikogu.
Kinnitatud arengukava avalikustatakse ja see on kättesaadav kõigile Voose Rahvamajas.
Arengukava täitmist analüüsitakse üks kord aastas küla üldkoosolekul. Samal koosolekul
võetakse vastu ettepanekuid täiendusteks ja parandusteks. Küla üldkoosolek peab toimuma
hiljemalt jooksva aasta mai kuus.
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1 Küla hetkeolukord ja üldine kirjeldus
1.1 Küla lühike ajalooline taust
Voose küla on esmakordselt mainitud 1241.a. Taani hindamisraamatus (s.o. vanim PõhjaEesti kohanimistuid käsitlev dokument, mis on koostatud 1241.a.). Andmete aluseks on
toodud 1219-1220. aasta Taani preestrite poolt läbiviidud ristimisretke, külade loetlemise ja
suuruste ülesmärkimiste tulemused. Tol ajal oli külas 8 adramaad, mille omanikuks oli
läänimees Henricus Lothaest. Küla algupärane nimi oli Hohen, hiljem Wosen.
Voose küla on hävitatud mitu korda, küll oma valdusi laiendanud parunite, küll sõdadega
võõrvägede ja oma vägede poolt. Kuid kõik see ei ole takistanud külal uuesti jalgadele
tõusmast.
Näiteks: 1343. a. Jüriöö ülestõusu ajal hävitas orduvägi Voose ja veel 4 küla. Neist Raismiku
küla, mis asus Voose külje all ei ole taastunud.
Voosel asus ka üks neljast Eestimaa muinaslinnusest, mis 1495.aasta lahingutega hävitati.
1848. aastal võeti riigi poolt vastu seadus, mis kaotas pärisorjuse, sellega kehtestati kindel
piir talu- ja mõisamaade vahel. Mõisnikud tegutsesid ikkagi oma äranägemise järgi. Nii on
Alavere parun C. Ungern-Stemberg olnud eriti julm. Ta lasi hävitada viis suurt küla ja asustas
ümber ligi 1000 inimest. Neist Voose küla isegi 12 aastat peale 1848. aasta seadust. Osa
külasid taastus pärast 1919. aastat asundustena.
Voose külla olevat toodud uued inimesed. Oletatavasti on nad olnud Soome või Lõuna-Eesti
päritolu. Veel praegu elavatest vanadest inimestest, kes elasid Voose naabruses, mäletavad, et
Voose vanemad inimesed on rääkinud erinevalt kohalikust keelepruugist.
Külas on alati peetud lugu haridusest ja ühistegevusest. Juba XIX sajandi keskpaigast tegutses
Voose algkool Rootsi ajal ehitatud kõrtsis, mis asus küla keskuses. Kõrtsmiku seljataga oli
kamber, kus oli väike aken, 2 pikka lauda ning pikad pingid, kus koolilapsed said oma
tolleaegsed teadmised. 1900. aastal ehitati Ravila mõisa poolt uus koolimaja. Ravila mõisa
Karjamõisa aladele, mis asus Voose külas - Saial. Koolimaja ehitati enne Kruusimäe maja,
küla poolt tulles vasakut kätt. Uus algkool avati 1901. aastal ning oli esialgu kuue klassiline,
hiljem 4 klassiline. Koolimaja oli avatud 1970. aastani.
Voose ja Vetla küla täitsid olulist osa Eesti riigi loomisel, nimelt 5-6.jaanuaril 1919.aastal
toimusid just siin vabadussõja otsustavad murdelahingud (vt lisa 2.1 lahingu skeem ja
üksikasjaline kirjeldus).
1928. aastal alustas kohalik tuletõrjeühing koos külarahvaga seltsimaja ehitamist, mis valmis
samal aastal. (vt lisa 2.2).
1930.aastal töötas Voose külas meierei, raamatukogu, velskripunkt ja kaks poodi.
20.07.1930. a. avati Voose Saia liini mälestusmärk, mis ehitati kohaliku Kaitseliidu ja
Tuletõrje Ühingu eestvõttel oma jõududega. (vt lisa 2.3)
1941. aasta suvel leidsid Albu valla piires aset traagilised sündmused, millest ei jäänud
puutumata ka Voose ja Voose-Albu vahelised metsatalud. Nimelt maabus 9. juuli õhtul Tsitri
rannas Soomest eestlastest koosnev “Erna” grupp. Nendest paljude tee läbis ka Alavere, kuid
nad kogunesid Voose lähedale Kautla talu soosaartele. Nendega liitusid kohalikud mehed, tuli
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ka perekondi, kokku oli üle 2000 mehe. Toimusid mitmed kokkupõrked punaväelastega
ümbruskonnas ja kättemaksud punastele aktivistidele. Vastukaaluks põletasid hävituspataljoni
mehed omakorda ümbruskonna talud ja mõrvasid metsikult nende süütud elanikud. “Erna”
purustati kuue hävituspataljoni ühise operatsiooniga, mis kestis 1941. aasta 30. juulist 3.
augustini. Selle auks korraldatakse alates 1995. aastast rahvusvahelist sõjamängu “Erna
Retk”, mis läbib ka Voose küla.
1941. aasta 20. septembril toimusid lahingud Voosel Paluküla ümbruses. Algas Saksa
okupatsioon, mis lõppes 1944.aastal (vt. lisa 2.4).
24.08.1991a. Voose Saia liini mälestusmärgi taasavamine

1.1.1 Voose küla kuuluvus
1219-1939.a. aastal kuulus Voose küla Kose kihelkonna alla, olles muistse Revala maakonna
piiril.
1939-1950.a. eksisteeris Voose küla Ravila valla koosseisus.
8. augustil 1945.a. moodustati Voosel külanõukogu.
26.sept. 1950.a. moodustati Kose rajoon, mille koosseisu liideti Ravila vald, kuhu kuulus ka
Voose küla.
17. juuni 1954.a. vähendati külanõukogude arvu, mille tulemusel jäi järgi Alavere
külanõukogu, kuhu kuulus Pikva ja Voose küla.
24. jaanuaril 1959.a. algas suur rajoonide liitmise reform (37-st rajoonist jäi järgi 13), Kose
rajoon likvideeriti, moodustati Harju rajoon kuhu kuulusid Alavere, Kose, Kuivajõe, Pikavere
jt. külanõukogud.
18.jaanuaril 1963.a. jagati Alavere külanõukogu Kose ja Anija külanõukogu vahel. Voose
kuulus taas Kose külanõukogu alla.
28.oktoobril 1983.a. liideti Kose külanõukogu põhja osad Anija külanõukoguga – Voose küla
liideti Anija k/n koosseisu.
Alates 18.detsembrist 1987.a. kuulub Voose küla Anija valla koosseisu.
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1.2 Küla paiknemise kirjeldus
Voose küla asub Harjumaal Anija valla ääremaadel vastu Kõue, Albu ja Kose valla piiri. Küla
paikneb Jägala jõe läänekaldal vallakeskusest Kehrast 23 kilomeetri kaugusel ning on Anija
valla II tasandi tõmbekeskuse – Alavere mõjupiirkonnas. Alaveres asuvad lasteaed, põhikool,
külaraamatukogu, sidejaoskond ja toidukauplused. Voose küla eristub Alavere piirkonnast
oma kompaktse asustusega, mis osaliselt moodustab omaette esmatasandi piirkonna
(rahvamaja). Küla ääremaa staatus mõjutab ühistranspordi ja teenuste (arstiabi, kauplused
jne.) halba kättesaadavust. Positiivse küljepealt võib esile tuua turvalisuse ja rikkumata
looduse.
Suuremaks tõmbekeskuseks on Tallinn, mis asub 60 km kaugusel. Lähimad suuremad asulad
on loodes Alavere (10 km), edelas Ardu (17 km), läänes Kose (23 km) ja kirdes Jäneda (20
km).
Lähimad suuremad maanteed on; läänes 11 kilomeetri kaugusel Tallinn-Tartu maantee, idas 2
kilomeetri kaugusel Raasiku- Peningi- Jäneda tee.
Küla läbib Vetla- Paunküla kruusakattega tee, mis külakeskuses 1,3 km pikkuselt on kaetud
mustkattega.
Voose asukoha kaart

Voose küla suurus on 14,5 km2 ehk 2100 ha.
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1.3. Küla elanikkond
Voose küla koosneb kahest hajali asetsevast ridakülast, kus kokku on 55 suitsu. 35 maja on
asustatud aastaringselt, 20 on kasutusel suvekoduna. Valla andmetel elab külas 78 elanikkuneist 70 on püsielanikud, 31 meest, 31 naist ja 8 last (vaata joonis 1).
Joonis 1

Külaelanike vanuseline jaotus on toodud joonisel 2.
Joonis 2

Vanuselisest jaotusest hakkab silma vananev elanikkond ja vähene noorte pealekasv. See on
muret tekitav külale, millel vanust üle 769 aasta ning mida ei ole suutnud hävitada parunid ja
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sõjad, kuid mille on ohtu seadnud tänases Eestis valitsev majandus- ja regionaalpoliitika.
Antud situatsiooni ilmestab väga hästi joonis 3 – rahvastiku liikumine.
Rahvastiku liikumine
Joonis 3

Jooniselt on näha, et rahvaarv on peale 1998. aastat järsult vähenenud. Selle on tinginud laste
õppima asumine Tallinna, töökohtade puudumisel inimeste lahkumine külast ja vanade
elanike suremuse suurenemine. Paraku hariduse omandanud noored ei pöördu kodukülla
tagasi, sest nad ei leia siin rakendust. 2009 aastal on näha väikest tõusu, mille tingis
vallasisene ajutine ränne.

9

1.4. Küla looduslike olude kirjeldus
Üheks piirkonna eripäraks on hästi säilinud loodus ja puhas keskkond: siin on rabasid, järvi,
mägesid ja metsa ning lisaks voolab külast läbi Jägala jõgi, millel üheks ajaloolisemaks
paigaks on Vetlas asuv vesiveski, mida on esimest korda mainitud Mellini Liivimaa atlases
1798.aastal, kus selle koha peale on joonistatud vesiveski tähis.
Voose külast põhja poole vahelduvad üksikud kuplid lagedal väljal ja suuremas männimetsas.
Mäed on enamasti kaetud kuusemetsaga, milles leidub ohtrasti ka lehtpuid: pärnasid,
sarapuid, kaski, vahtraid jne. Ümbritsevatel tasastel aladel valitsevad rabad (Põhjaka raba, mis
asub külakeskusest 20 m kõrgemal, Kakerdaja raba) ja liivastel pindadel männimetsad. 2002.
aastal laiendati Kõrvemaa maastikukaitseala piire, mille tulemusena asub osa külast kaitsealal.
Voose külast lõuna-kagu suunas kulgeb jääajast jäänud savine, kruusakivine, pikk, järskude
nõlvadega seljakute rida, ulatudes mitme kilomeetri pikkuselt isegi üle Järvamaa piiri. Seljaku
kõrgeim tipp – Luurimägi on 98 m üle merepinna, mis on ühtlasi ka üks Harjumaa kõrgeim
tipp. Sellel vallseljakul laiub rohke liigirikas taimestik – 27 erinevat liiki (nt. mõned
haruldasemad: verev kurereha, kassiristik, palukarukell, lõhnakannike, kuutõverohi, kevadine
kurelääts, kassikäpp, üheksavägine, kopsurohi jne.).
Kaunis looduskeskkond loob soodsad tingimused vaba-aja veetmiseks ja turismi arenguks (vt.
Lisa 3)

1.5. Küla majanduslike olude kirjeldus
Läbi ajaloo on külas viljeletud põllumajandust – tegeleti talupidamisega, lisaks töötas XIX
sajandil Voosel Täijärve talu maadel telliskivide põletamise ahi. Väga tähtis roll kohaliku elu
arendamisel on olnud ka Jägala jõel. Aastatel 1884-1929 asus Nirgus vesiveski – kaks
saeveskit ja jahuveski. Kuna jõel valitses suviti terav vee puudus ning kevadeti ja sügiseti
suured üleujutused, siis oli Nirgu talu peremees Hugo Permanson (hiljem Eestistatud
perekonnanimi Pärnamägi) sunnitud rajama uue veski jõe alamjooksule Vetlasse, kus
paisutusala oli suurem ja vee kõikumine väiksem. Esimese Eesti Vabariigi ajal kasutati jõge
palkide transportimiseks – parvetamiseks Vetla saeveskisse.
Tänapäeval pakub Vooset läbiv Jägala jõgi erinevaid võimalusi:
• Varakevadest hilissügiseni korraldatakse kanuu ja süstamatkasid.
• Palavatel suveilmadel nauditakse värskendavaid veemõnusid Vetla paisjärves
• Harrastuskalamehed tegelevad oma meelishobiga enamasti Vetla paisjärve
ülemjooksul.
• Kuumadel ja kuivadel suvekuudel on väga oluline säilitada Vetla paisjärves kõrge
veetase, sest see on ainukene koht ümbruskonnas, kust päästeautodel on võimalik
kustutustöödeks vett hankida.
1949.a. koondati rahvas ühistegevusse ning moodustati kolhoosid; “Julgus”, “Kuulsus”,
“Selgus” ja “Jõe”.
1960.a. muudeti kolhoosid sovhoosideks, mis hiljem liideti Alavere sovhoosiga üheks
tervikuks. Voose jäi eksisteerima Alavere sovhoosi osakonnana. Eelmise sajandi 80-ndate
lõpul muudeti Alavere sovhoos uuesti kolhoosiks. Pärast kolhooside lagunemist
taasiseseisvumise ajal tegutses Voosel “Voose Ühistu”, mis mõne aastaga pankrotistus. Lisaks
ühistule tekkisid külla ka mõned talunikud, kes viljelesid looma- ja taimekasvatust.
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Tänaseks on nad spetsialiseerunud rohkem taimekasvatusele. Need on rohkem hobitalud, kui
suured tootmistalud, mistõttu vajavad nad lisa töökäsi ainult sügisel saagi koristusperioodil.
Paar ettevõtlikku inimest tegeleb veel hobuse, lamba ja kitsekasvatusega. Lisaks hobitaludele
tegutseb külas ka kaks väiksemat firmat; esimene neist tegeleb metalli vormimisega, kus tööd
saab 1 inimene, teine tegeleb kruusa kaevamise-, purustamise- ja müügiga – külarahvale
viimane ettevõte tööd ei paku – tõenäoliselt puudub külaelanikel vastav väljaõpe ja
kvalifikatsioon keerulistel masinatel töötamiseks.
Külas on ka rahvamaja, mis on kohaliku omavalitsuse asutus. Rahvamajas töötab juhataja (1,0
kohta) ja koristaja (0,5 kohta). Ülejäänud tööealistest külaelanikest käivad tööl väljaspool
küla: Kehras, Kaunissaares, Alaveres, Kosel ja Tallinnas.
2006a loodi MTÜ Voose Külaselts, kuhu kuulub 10 liiget.

1.6 Küla infrastruktuuri kirjeldus
1.6.1 Elekter
Elekter pärineb külas 1955. aastast ning kõik majapidamised on sellega varustatud. Pidevaks
probleemiks on olnud sagedased voolu kõikumised ning elektrikatkestused. Pärast
kirjavahetust Eesti Energiaga on muutunud elektrikatkestused harvemaks. Eesti Energia on
lubanud 2007. aastal külas renoveerida olemasoleva alajaama ja vajadusel ehitada neid juurde.
(vt.lisa 4)

1.6.2 Sideteenused
Küla on muu maailmaga ühenduses neljal viisil;
• Lehed toimetatakse Eesti Posti poolt rahvamajas asuvatesse
postkastidesse kuuel päeval nädalas.
• Enamus peresid omavad telefoniühendust; raadio- ja kaabelside ning
mobiilside. EMT, ELISA ja TELE 2 mobiilside mastid asuvad
Alaveres, mis loovad võimaluse kõigi kolme võrgu teenuste
kasutajatele. Küla äärealadel on mobiilside mõnevõrra komplitseeritud
meie mägise ja metsaga kaetud maastiku tõttu.
• Alates 2005.aasta juulist pakub Elion läbi oma võrgu interneti
püsiühendust – ADSL nendele külaelanikele, kelledele tuleb telefoni
ühendus majja kaablit mööda, ülejäänutel on võimalik kasutada
erinevate operaatorite poolt pakutavaid teenuseid – KÕU, MINT jne,
millede levi pole aga kiita.
• Loomulikult on igas majapidamises raadio ja televiisor

1.6.3 Teed
Külasse suubuvad teed on kruuskattega, vaid Voose küla läbiv 1km pikkune Vetla-Paunküla
ja Voose –Külvandu 1km teelõik on kaetud mustkattega.
Kevadel maapinna sulamise tagajärjel muutub paar teelõiku, mis viivad küla kaugemasse
ossa, raskesti läbitavateks.
Külakeskusest eemale jäävate kruusateede põhi probleemiks on suviti tolm, talvel
lahtilükkamata lumi.
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1.6.4 Vesi, kanalisatsioon
Küla 55-st suitsust kaheksateistkümnel on tsentraaltrassivesi, mille nad saavad külas asuvast
puurkaevust. Veetrassi ja puurkaevu haldamisega tegeleb Anija vallas vee-ettevõte Velko.
Lisaks ühisele puurkaevule on 8-al talul lokaalsed puurkaevud. Ülejäänud taludel on
šahtkaevud.
Tsentraalne kanalisatsioon külas puudub. Üksikutel taludel ja korterelamutel on
kogumismahutid.
2007a juulist aitab külas prügimajandust korraldada MTÜ Voose Külaselts, kes on selleks
sõlminud prügiveolepingu Radix Hoolduse OÜ-ga ja külaelanikega. Rahvamaja kõrval
paikneb 3m3 olmeprügikonteiner, mida tühjendatakse 2 korda kuus, paberi/pappi konteiner ja
3m3 pakendikonteiner.

1.7 Küla kohta muu üldine teave
Viimase 15. aasta jooksul on külas renoveeritud kümmekond taluhoonet, sealhulgas 2004.
aastal renoveeriti rahvamaja katus, 2008a köök koos WC-de ja duširuumiga, 2009a, mil
rahvamaja tähistas oma 80 juubelit renoveeriti fassaad ning vahetati uksed ja aknad.
Projekte teotas SAPARD-i programm “Külade taastamise ja arendamise investeeringutoetus”
ja EAS-i „Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste programm“.
2006 aastal alustas MTÜ Voose Külaselts külaplatsi rajamisega Kalsu mäele, kuhu PRIA
meetme 3.2 toetusel rajasime valgustuse, madalseikluspargi ja katusealuse ning Kohaliku
omaalgatuse programmi toetusel WC, külakiige ning esinemis-ja tantsulava. Kõikide eelpool
nimetatud projektide kaasfinantseerijaks oli Anija Vallavalitsus.

1.8 Külaelanike koostöö, hing ja meelsus
Külal on kooskäimiskoht – Rahvamaja, mille ehitamist alustati 1928 aastal. Erinevate
riigivõimude ajal on rahvamaja täitnud erinevaid funktsioone. Peale valmimist kuni Alavere
kolhoosiga ühinemiseni toimusid seal kultuuriüritused. Kolhoosi ajast kuni
iseseisvumisperioodi alguseni kasutati rahvamaja suviti ja sügiseti EÕM – Eesti Õpilasmaleva
majutusasutusena. Nendest aegadest on jäänud tänaseni nn. postituba ja postkastid
rahvamajja.
Alates Eesti Vabariigi taassünnist on kasutatud rahvamaja jälle kultuuriürituste korraldamiseja kooskäimiskohana. 1996. aastast on olemas rahvamajal jälle juhataja ning külas toimuvad
mitmesugused üritused. Traditsiooniks on saanud iga-aastased küla simmanid, mis toimuvad
augustis. Iga 5 aasta tagant toimub Kodukandipäev. Korraldatakse jaanituld, talispordipäeva,
vastlasõitu koos hernesupi söömisega, jõulu- ja uusaasta pidusid. Lisaks toimuvad igal kuul
väiksemad üritused ja pidustused. Veel on traditsiooniks koguneda igal aastal Eesti Vabariigi
aastapäeval Saia-liini vabadussõja ausamba juurde mälestamaks neid mehi, kes andsid oma
elu võideldes välja Eesti iseseisvuse aastal 1919. Külas tegutseb kesk- ja vanemaealiste klubi
“Ehavalgus”, kus tegeletakse igasuguste põnevate asjadega: korraldatakse teeõhtuid,
korraldatakse jalgsi- ja jalgratta matkasid, koos käib pensionäridest segaansambel “Teine
Noorus” ning käsitööring.
Voose külal on olemas oma laul, mis kirjutati küla 750. aastapäevaks (sõnade autor Mare
Elm, viis Kaili Lass, vt. Lisa 5) .
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Alates 1994. aastast toimuvad Voose külas külakoosolekud, millest võtavad osa ka
vallaametnikud ning alates
24. august 1991.a.
– I kodukandipäev, mida tähistatakse iga 5 a tagant.
30. august 1997.a.
– Suvelaat Voose kõrtsis
9. detsembril 1998.a. – Konkursil “Ilus küla” I koht - kaasnes rahaline preemia
15. juulil 1999.a.
– Konkursil “Kaunis kodu” I koht – võitja ”Saia talu”
20. august 1999.a. – Voose Rahvamaja 70. juubel, mida tähistatakse iga 5a möödudes
August 2005
– valmis Sirli Aru ja Kaire Kivari poolt Voose küla logo ning salvestati
Voose küla laul Jaan Elgula esituses.
Veebruaris 2006
– taaselustati TALISPORDIPÄEVA pidamise traditsioon Voose külas.
16. juuni 2007
– Anija valla Kodukandipäeval anti Voose külale puidust medal –
„AKTIIVNE KÜLA 2007“
Oktoobris 2009
– algatas Alavere külaselts Anija valla küladevahelise karaoke
lauluvõistluse traditsiooni „Naabrist parem“, kus Voose küla
saavutas I koha

1.9 Inimkapital
Täielik ülevaade küla tööjõu iseloomust puudub: milline on haridustase, tööoskused ning
millised on täiend-ja ümberõppe vajadused.
Külaelanike seas leidub peaaegu kõikide enamlevinud ametialaste oskustega inimesi – nii
ettevõtjaid, talupidajaid, teenistujaid. Töötatakse veel õmblejatena, arhitektidena, logistikuna,
remondimehhaanikuna, elektrikuna, haridustöötajana ning ajakirjanikuna. Külas on kaks
töökohta.
Teistest enam on külas põllumajanduslike kutseoskustega inimesi, kes jäid töötuks kolhoosi
reformimisel. Praeguste külaelanike hulgas on palju pensionäre ja inimesi, kellel pole
tänapäevases ettevõtluses töötamiseks piisavalt oskusi, sobivat eriala ning võimalust soovitud
ametit omandada.
Külaelu juhivad külaaktivistid. Koostöös rahvamajaga korraldatakse ühiseid pidusid,
külapäevi, jaanitulesid, spordivõistlusi, laste ja eakate pidusid, jõuluõhtuid, kontserte jms.
Inimesed külas on aktiivse ellusuhtumisega. Voose küla on elujõuline - siit läheb iga päev
kooli 8 ja lasteaeda 1 laps.

1.10 Olemasolevad õigusdokumendid, arengukavad, lepingud
Õiguslikud dokumendid:
• Voose Külaseltsi põhikiri
Arengukavad:
• Harju maakonna arengukava
• Anija valla arengukava 2007-2013
• Voose küla arengukava 2005-2015
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Lepingud:
• Maa tasuta avalikku kasutusse andmise leping aastani 2025

2. Küla tulevikupilt aastaks 2005-2015
Tulevikupilt ehk visioon

Voose küla on kvaliteetse elukeskkonnaga, turvaline, looduslikult
mitmekesine, atraktiivsete puhke- ja turismivõimalustega, elujõulise
kogukonnaga, arenev ja innovaatiline küla.
2.1 Kujutlus kaugemast tulevikust
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Küla on puhas, korras, turvaline ja kena kohake elamiseks
Külas toimub aktiivne elutegevus
Külas on spordiväljakud ja vabaõhuürituste plats
Kõik küla teed on sõidetavad aastaringselt
On tagatud korrapärane bussiühendus vallakeskuse ja Tallinnaga
Külas on polüfunktsionaalne külakeskus Voose Rahvamaja näol,
kus on olemas avalik internetipunkt ja teabetuba, lastele ja
noortele mängudetuba, tegutsevad erinevad huvialaringid,
korraldatakse üritusi noortele, keskealistele ja eakatele
Küla on kaetud traadita internetilevialaga
Küla on atraktiivne puhkamiseks nii sise- kui välisturistidele
Külas on olemas toimiv puhkemajanduskompleks, kus pakutakse
erinevaid teenuseid vabaaja veetmiseks
Külas on olemas töökohad kohapeal töötamiseks
Külaelanikud panevad rõhku enese harimisele ja oma elujärje
parandamisele.
Noored otsivad võimalusi soetada külasse elamiseks maja või krunt
Küla keskuses olevad elamud ja talud on varustatud tsentraalse
vee- ja kanalisatsioonitrassiga (1,5 km raadiuses)
Külas tegutseb taas külakõrts ja kauplus

2.2 SWOT ANALÜÜS

14

Elanike hinnangud, ootused ja ohud on pingeritta seatud Voose küla koosolekul, mis toimus
06.04.2005 SWOT – analüüsi raames.
KÜLA SWOT ANALÜÜSTugevused
- Mitmekesine ja puhas loodus
- Külal on kooskäimisekoht - Rahvamaja
- Küla
pikaajalisus
koos
oma
traditsioonidega
- Veekogu lähedus – Vetla pais
- Head suhted vallaga
- Turvaline elukeskkond
- Internetiühendus
- Tallinna lähedus (60km)

Nõrkused
- Vee- ja kanalisatsioonimajandus
- Töökohtade puudumine
- Madalad palgad
- Kehv
bussiühendus
vallakeskuse,
Tallinna ja naabervaldadega
- Kaupluse, toitlustuse ja majutuskohtade
puudumine
- Interneti püsiühenduse puudumine
- Looduslik potensiaal kasutamata
- Väljaränne
- Rahakate aktiivsete küla patriootide
puudumine
Ohud
Võimalused
- Vananev elanikkond
- Vanade traditsioonide elustamine ja
- Rahvaarvu
vähenemine
–
noorte
jätkamine ning seltsielu arendamine
lahkumine
- Külakeskuse arendamine
- Negatiivne iive
- Suhete hoidmine ja parandamine KOV-ga
- Üldise majandusolukorra halvenemine
- Koostöö naaberküladega ühiste huvide
- Koostöö katkemine KOV-ga
osas
- Külaelanike huvi kadumine ühistegevuse - Projektide kirjutamine
vastu
- Infotehnoloogia arendamine
- Kuritegevuse suurenemine
- Turismikeskuse rajamine
- Loodusreostus
- Ettevõtluse arendamine
- Ettevõtluse ebastabiilsus
- Turvatunde tagamine
- Poliitilised muutused
- Laiahaardelised sõprussidemed
- Sisseränne

2.3 Eelisarendatavad valdkonnad tähtsuse järjekorras
1. Küla logo ja lipp – kaubamärk. Küla peab olema nähtav ning see talletub
inimestele mällu, nad tahavad külast rohkem teada ja tulla seda ise ka
vaatama, saamaks osa tema võludest.
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2. Küla laul salvestatud singlina – “öeldakse ju, kui sind on laulu sisse
pandud, siis sealt sind enam kätte ei saa”. Küla saab olla uhke, et temast on
tehtud laul, millega avatakse siin külas kõik üritused ja peod. Laul
iseloomustab ühte väikest ja kaunist Eestimaa kohakest, tema ilu ja hinge.
Eesmärk on mängida laulu üleriigilise raadio (riigi ja kommertsraadio)
vahendusel – teenib ka turunduslikku eesmärki
3. Külaelu edendav MTÜ – juriidiline isik, mille abil on võimalik külarahva
eesmärgid elluviia.
4. Voose küla kodulehekülg – küla ja tema tegemisi, puhkamis ja sportimis
võimalusi tutvustav elektrooniline lehekülg. Mõeldud küla turundamiseks
ja külaelu kajastamiseks
5. Avalik info ja internetipunkt Rahvamajas – inimesed, kellel veel ei ole
võimalik saada internetipüsiühendust, saaksid ka oma igapäeva tegemised
ja vajadused rahuldada.
6. Puhas ja korras küla – küla puhtus ja kord on visiitkaart külastavatele
turistidele ja ka küla enda elanikele.
7. Külas on olemas valmisehitatud vabaõhuürituste plats, kus asuvad
erinevad atraktsioonid lastele ja täiskasvanutele seiklusrada,
esinemis- ja tantsulava, küla kiik, katusealune koos laudade, pinkide ja
müügipaviljoniga – see on koht, kus elanikud saavad vabaaega veeta,
kuhu kutsuda külalisi ja turiste. See on koht, mis elab koos seda ümbritseva
keskkonnaga.
8. Külas on olemas erinevad mänguväljakud;
• lastemänguväljak – see on koht kuhu lapsevanemad saavad oma
võsukesed saata muretult mängima. Laste mänguväljak asub küla
keskel elamute juures ja on piiratud aiaga välistades laste sattumise
mänguhoos sõiduteele.
• Tennise-, korvpalli-, jalgpalli- ja võrkpalliväljak – see on koht,
kus erinevas vanuses oma ja naaberkülade elanikud saavad
aktiivselt aega veeta. On loodud mitmekesised võimalused
sportlikeks sõpruskohtumisteks oma ja naabervaldade külade vahel,
et tõsta maal elavate inimeste elukvaliteeti.
9. On säilinud küla ajalooline, puhas ja omajagu metsik loodus – see on
vajalik, et eristuda teistest küladest ja pakkuda turistidele atraktiivsust koos
oma rabade, kõverate puude, mägede ja veekogudega.
10. On taastatud ja korrastatud matka- ning tervisespordirajad, mis on
valgustatud ja varustatud viitadega, lisaks on väljaehitatud
militaarada – inimene, kes tuleb siia puhkama ja tahab seigelda omapead,
et ta teab kus ta on, mis siin on toimunud, mis teeb selle paiga eriliseks.
Militaarrada on seotud ajalooga, siin toimunud lahingutest Eesti I vabariigi
eest, on üks turismi ja vabaaja veetmise lisa võimalusi.
11. Kõik küla teed on korras, sõidetavad aastaringselt ning tolmuvaba
teekatte osatähtsust on suurendatud 90%-ni – see on vajalik, et tiheneva
autoliiklusega külas tunneksid ennast kõik hästi nii praegused, kui ka
tulevased külaelanikud, kui ka turistid.
12. Küla on turvaline paik elamiseks, on loodud naabrivalve, külla
viivatele teedele on paigaldatud kaamerad – tänapäeva kriminogeenses
ühiskonnas on turvalisus väga oluline, keegi ei taha saada kuriteoohvriks,
turvalisus on üks sisserände positiivne alustala
13. Renoveeritud ja sisustatud Voose Rahvamaja (välisfassaad, saal,
tualetid, mängude tuba, köök) - polüfunktsionaalne külakeskus, kus
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toimuvad erinevad kultuurilised üritused, kus tegutsevad erinevad
huvialaringid – korraldatakse üritusi noortele, keskealistele ja eakatele.
14. Küla on kaetud traadita internetilevialaga – on väga oluline küla
jätkusuutlikuse ja edasi arenemise seisukohast
15. On renoveeritud elektriliinid ja alajaam, on tagatud kvaliteetse elektri
kättesaadavus kõigile elanikele külas - on väga oluline küla
jätkusuutlikuse ja edasi arenemise seisukohast
16. Kõigile küla keskuses olevatele taludele ja majadele on tagatud
tsentraalse vee- ja kanalisatsioonitrassiga liitumine, olemasolev
veetrass on renoveeritud – väga oluline keskkonna ja puhta looduse
seisukohalt
17. Renoveeritud küla kõrts, kus töötab kõrts ja kauplus – loob võimaluse
külas töökohtade loomiseks, turistide ligimeelitamiseks
18. Puhastatud
ja
taaselustatud
Täijärv
ning
väljaehitatud
puhkemajanduskompleks – on loodud võimalused turistide sissevooluks,
külaelanikele kodu juures töötamiseks, küla edasi arendamiseks ja
eksisteerimiseks
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2.4 Tegevuskava
Kinnitatud 05.11.2010
Koosoleku protokolliga nr.1

Jrk

Tegevus

Finantseerimine

1.

Küla heakorra parandamine
olmejäätmete
äraveo
vahendamine elanikele ja
videovalvesüsteemi
(infrapunakaameraga)
seadme
paigaldamine
külakeskusesse prügikastide
juurde,
küla
sisesõidu
teedele ja külaplatsile.

Kohalik
2010-2012a
omaalgatuse
programm, KOV,
PRIA,
omafinantseering

2.

Külaplatsi väljaehitamine:
katusealuse rajamine ning
juurdepääsutee
rekonstrueerimine

3.

4.

5.

6.

7.

KOP, PRIA,
KOV,
omafinantseering,
sponsorlus
Rahvamaja kapitaalremont PRIA,
EAS,
ja sisustamine ( saali KOV,
põranda vahetamine, fuajee omafinantseering
renoveerimine,
ventilatsiooni paigaldamine,
II korruse väljaehitamine,
lava taastamine)
Spordi- ja matkaradade Omafinantseering,
puhastamine
võsast ning KOV
avalikuks
kasutamiseks
mõeldud alade niitmineigaaastane hooldus
Küla keskusesse teadete Omafinantseering,
tahvel,
vaatamisväärsuste EL struktuurfondid,
suunaviidad ja talunimedega KOV
sildid
Voose elamute juures oleva
maa
munitsipaliseerimine
laste
mänguväljaku
rajamiseks

Aeg

Märts 2009Dets.2011
2010
2014

Eeldatav
maksumus
105 000

430 000

– 2 500 000

2011a.

3 000

Vastutajad
MTÜ,
külaelanikud

MTÜ

Anija
vallavalitsus,
MTÜ

MTÜ

Juuni 2009- 25 000
dets 2012a

MTÜ,
külaelanikud

2009a
2011a.

MTÜ, KOV

–

Küla
keskusesse
laste PRIA meede 3.2 , Mai 2009mänguväljaku rajamine ja KOV, MTÜ
2014
piirdeaia
rajamine
Voose
elamute
juures
olevale

225 000

MTÜ,
külaelanikud

munitsipaalmaale
8.
9.

Vaba
aja
aktiivseks
sisustamiseks
tenniseja
korvpalliväljaku rajamine
Karavani- ja telkimisplatsi
rajamine koos sinna juurde
kuuluva infrastruktuuriga

EL abiprojektid,
KOV, MTÜ

2010- 2015

850 000

MTÜ
Voose
Vabaajakeskus

EL abiprojektid,
MTÜ

2010 - 2015

500 000

MTÜ
Voose
Vabaajakeskus
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

Kurissaare karjääris maad
omavate
maaomanikega
kokkuleppe sõlmimine ning
seiklusja
militaarraja
väljaehitamine
Voose kõrtsi lammutamine
ning uue hoone püstitamine
sh. osaliselt vanade palkide
konserveerimine
Täijärve
keskkonnamõju
hindamise
projekti
koostamine
ja
järve
puhastamine
mudast
ja
võsastvaatamisväärsuste
korrashoid
Vaatetorni
ehitamine
Täijärve maatükile
Elektriliinide ja alajaama
renoveerimine
Puhkemajanduskompleksi
väljaehitamine Voose külla
ja külaplatsile kämpingud
Spordi
ja
matkaradade
valgustamine
ning
tänavavalgustuse
ala
laiendamine külavahel
Tsentraalse vee- ja
kanalisatsioonitrassi
renoveerimine ja
väljaehitamine

EL abiprojektid, 2009 - 2011
KOV,
omafinantseering,
sponsorlus
EL struktuurfondid, 2010

165 000

– 7 500 000

Tanel Talve,
Aivar Kant,
MTÜ

1 300 000

MTÜ,
Harjumaa
Keskkonnateenistus

PRIA,
EAS, 2015a.
KOV, MTÜ
KIK, abiprojektid, 2010a.
KOV,
- 2013a
omafinantseering

Abiprojektid,
KOV, sponsorlus
Eesti Energia
Abiprojektid,
omafinantseering

MTÜ Tore Aeg

2010- 2013
2009
–
2011a
2010 – 2015 6 500 000

MTÜ,
Anija
vald
Eesti Energia
MTÜ

Omafinantseering, 2011 - 2013
abiprojektid,
KOV

250 0000

MTÜ,
vald

Abiprojektid,
KOV, OÜ Velko

5 000 000

MTÜ, Velko,
Anija vald

2009 - 2011

Anija

2.5 Arengukava jälgimine, korrigeerimine
Arengukava vaadatakse üle üks kord aastas küla koosolekul, kus hinnatakse seniseid tegevusi
ja kinnitatakse järgmise aasta tegevusplaanid.
Sellel koosolekul esineb külavanem ettekandega tehtud tööst arengukava teostamisel ning
tehakse parandusettepanekud arengukava täitmiseks. Koosolekul on õigus tavalise
häälteenamusega viia sisse muudatusi ja täiendusi arengukavasse.
Arengukava täitmist jälgib külaaktiiv – MTÜ Voose Külaselts.

3. Kokkuvõte
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Kokkuvõttena saab öelda, et piirkonnas elab arenemisvõimeline elanikkond, ollakse info- ja
sidevahendeid omav kodupaika hindav rahvas. Küsitletud on oma kodukohta hoidvaid,
piirkonda armastavaid, selle tuleviku pärast muret tundvaid valdavalt optimistliku hoiakuga
inimesi, kes on valmis aitama piirkonna arengule kaasa jõukohaselt ja erinevatel viisidel.

LISAD
Lisa 1 Küsimused
1. Kuidas kirjeldan küla olukorda (negatiivsed ja positiivsed küljed) ?
• Rahvamajal uus katus
• Küla üldine ilme paranenud pärast “Ilusa küla” konkursi võitmist 1998a
• Külas on taastatud tänavavalgustus
• Väga hea asukoht suurlinnastuva Tallinna suhtes, kõrgel ja kaugel merest
• Ulatuslikult rikkumata maastikuga, väga atraktiivsed arendusvõimalustega alad
• Omanike valduses olevad hooned, kus sees ei elata lagunevad
• Maailmale tundmatu koht, areng puudub
• Tee ääred niitmata
• Töökohad külas puuduvad
• Igaüks tegeleb oma asjaga
• Põllud metsa kasvanud
• Puudub kauplus
• Vananev elanikkond, noori ei ole
Küla 55 suitsust 20 on suvekodud (suvekodude elanikud ei osale külaelus ja paljusid ei
huvita mis külas toimub)
2. Milles seisnevad küla vajadused (vähemalt 3 lahendamist vajavat probleemi
külas, mis tekitavad sinus rahulolematust) ?
• Teede hooldus – kehv teede olukord, eriti kevadel, Voose Vetla tee asfaltteerimine,
suvel tolmutõrje, igal aastaajal normaalse sõidetavuse tagamine
• Kõrtsihoone vajaks remonti või lammutamist
• Kvaliteetne telefoni ja Interneti ühendus – sideteenuste mahajäävus ajast
• Bussiliiklus – ebastabiilsus, talvine Voosele mittetulemine, õhtuse bussiliini
lõpetamine Kosel
• Ettevõtluse puudumine – töötus
• Töölkäivatele inimestele suunatud huvialaringide puudumine rahvamajas
• Rahvamaja remont
• Ühtne vee ja kanalisatsioonivõrk kõigile majapidamistele
• Elektrienergia kvaliteedi parandamine – pidevad katkestused, pinge kõikuvus
• Külas puudub oma kiik ja lastemänguväljak
• Rahvamaja juurde parkimisplats autodele
3. Millised on küla arengueelised (asukoht, traditsioonid, võimalused) ?
• Püsielanikud, üksteist tuntakse
• Asukoht hea, ilus loodus, kaugus Tallinnast atraktiivne (mitte liiga kauge ja mitte liiga
lähedal)
• Voose on atraktiivne turismi- või spordikeskusena oma maastiku ja mitmekesise
looduse poolest (Kakerdaja raba, Luurimägi, Jägala jõgi, Vanapagana auk)
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Voose on igati sobiv koht maakonna mastaabis olulise hooldusasutuse (vanadekodu)
või sanatooriumi rajamiseks raviva keskkonna külluses
• Voose on atraktiivne oma kitsaste ja kurviliste teedega autorallide korraldamiseks
Voosel toimuvad iga aastased suvesimmanid ja iga 5a. tagant kodukandipäevad
•

4.
•
•
•
•
•
•

Mida teeksid külas teisiti?
Rakendan naabrivalve
Loon head võimalused kohapeal elamiseks
Selgitan välja inimeste oskused ja võimalused ettevõtluse käivitamiseks
Suunan rahvamaja töö tegevustele, mis pakuksid huvi ka tööealistele inimestele, mis
võimaldaksid inimeste vaimset arengut ja muutumist (koolitus)
Tihendan ja arendan koostööd Kõrvemaaga (olemasolevate programmidega liitumine,
edasise koostöö loomine)
Liitun, kaasates rahvamaja, noorte suvelaagrite programmiga

5. Millisena näeksid sina oma küla 5a. pärast ?
• Küla on heas korras (on lammutatud või korrastatud silma riivavad hooned),
atraktiivne noortele peredele ja jätkusuutlikele elanikele
• Hea
infrastruktuuriga
majad
on
varustatud
tsentraalse
vee
ja
kanalisatsioonisüsteemiga, korras teedega (tolmu vabad, aastaringselt sõidetavad),
kvaliteetse interneti püsiühenduse ja telefoni sidega
• Puhas ja armas küla, kus julgeb jälle ukse taha ainult luua jäta – turvaline.
• On säilinud bussiühendus valla keskuse – Kehraga, vähemasti kaks korda kuus
• Looduslikult kaunis, atraktiivne turismindusele orienteeritud küla
• Ainult Voosele omase puhke- ja spordikeskusena või sotsiaalobjektina
• Küla keskpunktis, rahvamajas, toimuvad huvitavad ja harivad üritused, mis seovad
elanikke
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Lisa 2 Ajalugu
Lisa 2.1 Murdelahingud
Lahingu skeem

Kasutades Saksamaal puhkenud revolutsiooni, tühistas Nõukogude Venemaa valitsus kõik
sakslastega sõlmitud kokkulepped ning alustas ettevalmistusi impeeriumi endiste piiride
taastamiseks. Ühtlasi loodeti vallandada Punaaremee relvadele tuginedes revolutsioonid
teistes Euroopa maades.
1918a. Novembri lõpus koondas Punaarmee märkimisväärsed jõud Eesti piiridele. Sissetung
pidi toimuma korraga kahest suunast – Narva alt Tallinna peale ning Pihkva ruumist Võru ja
Valga sihis.
Algavale invansioonile püüti anda kodusõja iseloomu, kasutades selleks sakslaste eest
Venemaale pagenud eesti enamlasi. Petrograadis loodud Eestimaa ajutine
Revolutsioonikomitee kuulutas ennast ainsaks seaduslikuks võimuorganuks ning kutsus üles
nõukogude võimu taastamiseks Eestis. Narva alla toodi teistel kodusõja rinnetel võitlevad
Eesti kommunistlikud kütipolgud. Punaarmee põhijõu moodustasid siiski vene ja läti väeosad
– kokku ligi 12000 meest.
Nende vastas seisid kodumaale pöördumiseks valmistuvad Saksa väed ning illegaalselt
tegutsenud omakaitse baasil moodustunud Eesti Kaitseliidu salgad. Ajutise valitsuse poolt
väljakuulutatud vabatahtlike värbamine tõi Eesti Rahvaväkke vaid paar tuhat meest ning
detsembri algul alanud sundmobilisatsioon ei võinud anda kiireid tulemusi, sest puudus oli
kõigest; relvadest, laskemoonast, riidevarustusest, jalanõudest, toiduainetest jms. Abipalved
nii Soome, kui Suurbritannia valitsusele ning läbirääkimised saksa okupatsioonivägede ja
Pihkvas moodustatud Vene valgekaartliku Põhjakorpuse juhtkonnaga andsid esialgu vaid
lootust.
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Punaarmee rünnak 22. novembril löödi sakslaste poolt tgasi, ent ühtlasi kiirendas see Saksa
vägede lahkumist Eestist. Paar päeva hiljem loovutasid Sakslased Punavägedele Pihkva,
mistõttu kasvas oht Eesti lõunapiiridele.
28. novembril 1918. aastal algas Eesti vabadussõda. Mitme tunni vältel löödi enamlaste
rünnakud Narvale edukalt tagasi, ent kui sakslased hakkasid positsioonidelt lahkuma, olid ka
Eesti üksused sunnitud ülekaalukate jõudude eest taganema. Järgmisel päeval marssis
punaarmee Narva.
1918.a. detsembris jätkus punaarmee kiire edasitung Eesti pinnal. 1919.a. alguseks oli rinne
ähvardavalt lähenenud Tallinnale, Paidele, Põltsamaale, Viljandile ja Pärnule.
Aastavahetusel hakkas olukord muutuma. Punavägede edasitung aeglustus, üha raskem oli
uute asulate vallutamine, Eesti Rahvavägi võttis ette edukaid vasturünnakuid, piirates oluliselt
vastase tegevusvabadust. Eriti silmapaistvat edu saavutasid Tallinn-Narva raudteel tegutsevad
soomusrongid. Paanikat enamlaste tagalas tekitasid Johan Pitka juhitud meredessandid Soome
lahe rannikul.
Mida selgemaks said rahvale enamlaste eesmärgid, seda vähem esines deserteerumisi.
Mobiliseeritute kõrvale moodustati vabatahtlike väeosi. Nende meeleolu oli võitluslikum ja
tegutsemine tulemuslikum.
5 – 6 jaanuaril 1919.a. algas Eesti vägede vastupealetung. Üheks otsustavamaks lahinguks
Tallinna kaitsel oli Vetla Saia-liini kaitselahing. Kell 2.00 öösel vastu 5. jaanuari asus 5.
polgu 2. rood pealetungile Vetla – Rootsipere – Kreo suunas ja tõrjus vaenlase kuni Kreo
taluni. Et aga samal ajal pealetungi alustanud Balti pataljoni osad jäid maha. Oli 2. rood
sunnitud uuesti taanduma Jägala jõe vasakule kaldale.
Et saavutatut edasi arendada, alustasid 5. jaanuari hommikul kell 10.00 5. polgu väed koos
soomusrongi dessantsalgaga pealetungi ja pärast ägedat lahingut Balti pataljoni toetusel
vallutasid Nirgu, Rootsipere ja Kreo talud.
Enamlaste vastupanu murti. Kuue päevaga jõuti Aegviidust Rakverre ning jätkati edasitungi.
Utria rannikul maabunud dessantüksus vabastas 19.jaanuaril Narva.
1919.a. detsembri algul algasid Tartus rahuläbirääkimised ning toetamaks oma delegatsiooni
nõudeid, alustas punaarmee uut pealetungi operatsiooni Narva vallutamiseks.
Viimase katse Narva vallutamiseks tegi Punaarmee aasta viimastel päevadel. 31. detsembril
1919.a. lõpetasid verest tühjaks jooksnud punaarmee polgud rünnakud.
31.detsembril kirjutati alla vaherahulepingule, mis jõustus 3. jaanuari hommikul kell 10.30.
Rahukonverents jätkus 1920. aastal ning rahulepingule kirjutati alla 1920. a. 2. veebruari
esimesel tunnil.
402 päeva kestnud ning eesti rahvalt 3600 inimelu nõudnud Vabadussõda lõppes Eesti
täieliku võiduga. Alles siis saabus võimalus hakata juba pea kaks aastat tagasi välja
kuulutatud Eesti Vabariiki tegelikult ülesehitama.
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Lisa 2.2 Rahvamaja
1.1 Voose Rahvamaja

Voose Rahvamaja ehitati aastatel 1928-1929. Maja palgid toodi Järvamaalt. Seal ehitamata
jäänud meiereist sai nüüd Voose´le seltsimaja. Algatajaks ja palkide ära toojaks oli
Tuletõrjeühingu esimees ja ühtlasi ka sekretär ja metsnik Pärnamäe. Maja valmis kiiresti,
kuna külarahvas oli appi tulnud oma jõu ja materjalidega (palk ja laud). Hoone sai katuse alla
samal aastal. Kui katus peakohal ja saal ning lava valmis, võis ka pidutseda. Esimene pidu
peeti siiski augustis 1929. aastal. Hiljem ehitati (1931-1932.a.) juurde puhveti ja jalutusruum
(koridor). Lava alla tehti kelder ja etteütleja koht. Rahvamaja kõrvale ehitati pritsikuur ning
tuletõrjujate jaoks vaatetorn, kuhu oli paigaldatud kell, mida tulekahju korral helistati. Kell sai
paigutatud kõrgele torni, et ohu või abi korral kuuleksid seda kõik külaelanikud. Peale sõda
kell kadus ning vaatetorn lõhuti ära.
Rahvamaja 70-ks juubeliks kinkis Krista Limperk kella, kes oli selle aastaid tagasi leidnud,
rahvamajale tagasi, mis oli sõjaajal saanud kuulitabamuse. Seda jäädvustab mitte väga suur
auk kella küljel.
Kooskäimistest arenesid välja erinevad ringid, sega laulukoor (osales ka konkurssidel),
kokandus-, käsitöö- ja näitering. Viimase tööd hakkas juhtima metsnik Andressalu.
Rahvamajal on läbi ajaloo olnud tosina jagu juhatajad; Oskar Volberg, Osvald Maraster,
Osvald Papp, Kaljut Vahtramäe, Eevi Kerner, August Elm, Aino Kütt, Taisi Puistoja, Elvi
Aabrams, Arno Raagul, Mare Elm. 1965. aastast kuni 1995. aastani kuulus Voose Rahvamaja
Alavere kultuurimaja alla, kus toimusid ka enamus üritused ning Voosele eraldi juhataja
ametikohta ei vajatud. 1970-1988.aastani oli Rahvamaja suviti õpilasmalevlaste käsutuses.
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Pärast 1991.a. Alavere kolhoosi lagunemist vajus ka ühine kultuurielu varjusurma, külad
muutusid rohkem iseseisvaks. 1996. aastaks oli Voose külaelu saanud uue hoo sisse, mille
tulemusena tehti tollase külavanema Mare Elm´i poolt vallavalitsusele ettepanek rahvamaja
juhataja ametikoha loomiseks, mille vallavalitsus ka heaks kiitis. Esimeseks juhatajaks pärast
pikka mõõnaperioodi sai Anna Nilisk (Djatlova). 2001.aastast oli rahvamaja juhataja
kohusetäitja Mare Elm ning novembrist 2003 Maret Aru.
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Lisa 2.3 Voose-Saia liini mälestusmärk
Voose-Saia mälestusmärk ehitati kohaliku Kaitseliidu ja Tuletõrje Ühingu eestvõttel oma
jõududega. Tuletõrje Ühingu esimeheks oli Vetla veski omanik Hugo Pärnamägi,
aseesimeheks Vetla metsaülem Ants Anderson ning Kaitseliidu kompaniiülem Peeter
Kruusement. Samba ehitamisel aitas kaasa Voose meier Osvald Marraster. Tallinnast oli
kutsutud meister, kes juhendas kohalikke töömehi. Külamehed vedasid hobustega kivid
kohale.
Voose-Saia Vabadussõja mälestusmärgi avamine toimus 20. juulil 1930. aastal kell 14.30.
Voose tuletõrje seltsimaja juurest liikus rongkäik Jägala jõe äärde Saia Käepidemete mäele.
(Kunagi oli jõe kaldal kaitsetara jõkke kukkumise vältimiseks, sellepärast nimetati seda kohta
rahvasuus “käepidemete mäeks”).
Originaal mälestusmärk

Ausamba juures oli ülesrivistatud Kaitseliidu ja
tuletõrje auvahtkond. Oodati riigivanemat hr.
Teemanti, kes tuli Jäneda poolt üle jõe.
Vabariigi
valitsuse
esindajana
avas
mälestusmärgi riigivanem Teemant, samba
õnnistas sisse Kose koguduse õpetaja Jõgis.
Voose-Saia mälestusmärk nagu enamus
vabadussõja tähiseid purustati sõja ajal.
Samba taastamistööd algasid 1990.aastal
kohalike Voose meeste poolt Arnold
Taastatud mälestusmärk

Kuusmanni
eestvedamisel.
Mulla
ja
kivihunnikust kaevati välja samba alus ja trepp.
Põhilised taastamistööd toimusid 1991.aastal.
Kolm suurt originaalkivi pandi paika pildi järgi
(kive toodi Mõisaasemelt ja Rookülast juurde).
Kõige suurema töö samba taastamisel tegi Arvo Limperk, kaasa aitasid Peeter Kuusmann, Tiit
Kuusmann, Arnold Kuusmann, Hans-Ernst Isküll, Kant Arvi ja Aivar, Evald Aru, Endel
Jansu. Ümbruse korrastamisel ja lilledega kaunistamisel olid abiks Mare Elm ja Urve Isküll.
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Voose-Saia Vabadussõja mälestusmärgi taasavamine toimus 24.augustil 1991. aastal. Samba
õnnistas Kose kiriku õpetaja Ragnar Tasmuth.

Lisa 2.4 Voose Paluküla lahingud
1941. aasta 20. septembril toimusid lahingud Voosel Paluküla ümbruses. Mardimäe all
paiknesid nõukogude kahurid. Lahingu käigus said surma Soo-otsa Katku talu lapsed. Lahing
algas hommikul kell 8.00 ning õhtuks olid sakslased juba kohal. Algas saksa okupatsioon, mis
lõppes 1944. aastal.
Sõja lõpp algas Eesti laskurkorpuse eelsalga tõttamisega läbi Voose ja Alavere Tallinna
poole. Eelsalk tuli Voosel läbi Jägala jõe. Samal ajal tuli Narva maantee poolt 8. armee 117.
laskurkorpus. Eesti poisid tõttasid, et jõuda ennem Narva poolt tulijaid Tallinna. Sellega taheti
päästa linn veelkordsetest purustustest. Samuti oli sellel ka propaganda maine. Ajalugu valis
Tallinnale kahest halvast parima. Uue okupatsiooniga kaasnes küüditamine, seda juba teist
korda ja kolhooside loomine. Kõike hakati tegema kampaania korras.
Voose`lt
 arreteeriti ja viidi Venemaale Paljaspea saunast Jaan Essentson ja Toomaveski Arno
(1941a.);
 arreteeriti ja viidi Vasalemma vangilaagrisse ning sealt edasi Venemaale Uustalu`lt –
Martin Loik, Ants Loik, Surdi talust – Evald Nort ning Anton Kremm, Osvald Mänd
ja Artur Kulla (veebruar 1945a.);
 vangistati Saksa sõjaväes olemise eest ning viidi Venemaale – Siberisse Moori talust –
Edgar Moor; Uuesauna talust – Heinrich Loik;
 küüditati Kopliaugu talust - Anna ja Maria Poomann, Sepa talust – Maria Kuusmann,
Kaasiku talust – Lisette Herman koos 10.aastase poja Jaaniga (märts 1949a.).
 sõja ajal sakslaste poolt vangistatud ja pärast sõja lõppu venelaste poolt süüdistatud
ülejooksmises Taaramäe talust – Evald Urva (märts 1949a.).
Küüditatavate nimekirju aitas koostada külanõukogu esimees Otto Maldra.
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Lisa 3 Loodusobjektid
•

Voosel Nirgu küla sae- ja jahuveski varemed (ehitatud 1884 aastal teine
teisele poole jõe kallast, veskid lõpetasid töö 1929 aastal).

•

Voosel Nirgu külas Jägala jões asub Nirgu rändrahn, mille kõrgus on ca
3 m, suviti on pool rahnust pealpool vee piiri.

•

Voosel Uustalu- ja Suurekivi talu maadel asub arhioloogiamälestis Muinasasulakoht I aastatuhandest. Muld on seal must ja nõgine ning
sealt on leitud mõned savikillud.

•

Voose - Vetla tee ääres asub üle 300 aasta vanune “Tagasauna mänd”,
mille kõrgus-16,5 m, tüve ümbermõõt 2,41 m, võra kõrgus 8,5 m.

•

Voosel Rasivere külla viiva tee ääres asub Kabelimägi. Vanal ajal
maeti sinna maisest elust lahkunud külaelanikke (on leitud luid ja
ehteid).

•

Voosel Rasivere külla viiva tee ääres oleva Kõrtsipere põllu servas
asub kivikalm. 1923. aastal kartuliauku kaevates leiti sealt ühe teraga
mõõga tükid, odaots ja puss.

•

Voose külas Nuhja talu põllul asub Linnamägi - üks neljast Eestimaa
esimesest linnusest (ca. 3m muust maast kõrgem). Sealt on sagedasti
vanu asju leitud; kündes tuleb süsi välja.

•

Voose - Paunküla tee ääres Napu pere lähedal asus XVII sajandi 70ndail aastail Ravila mõisa klaasikoda. Klaasikoja läheduses võib
praegugi maapinnas leida sulanud klaasi tükke (1800 aastal koostatud
Eestimaa kubermangu tööstusettevõtete loendis seda klaasikoda enam
ei mainita).

•

Vooselt 5 km ida poole metsade keskel Kakerdaja raba servas on kolm
pisikest järve: Linajärv (suurus 1,4 ha), Kalajärv (suurus 1,6 ha ja
sügavus 2 m, vees leidub ohtrasti haruldast apteegikaani) ja Väikejärv
(suurus 1,2 ha ja suurim sügavus 2,5 m enamasti aga 1-1,5 m).

•

Voose külas pesitseb kaljukotkas ja konnakotkas. Selleks, et kotkas siin
jälle ja jälle peatuks on rajatud pesitsemisala ümber kaitsevöönd ning
kehtestatud pesitsemise ajaks inimestele metsa minemise keeld (keeld
kehtib veebruarist juulini).
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Lisa 4 Vastus Eesti Energialt
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Lisa 5 Voose küla laul
“Voose, mu kodu”
Sõnade autor Mare Elm, viis Kaili Lass.
1.On Eestimaal kauneid paiku,
kuid üks neist on kindlasti siin.
Kõrve nurgake metsade süles,
tee kodukülla meid viib.
Refr: Voose, mu Voose
Kodukoht kaunis sa.
Voose, mu Voose
siin me metsad ja mäed.
Voose, mu Voose
põllud ja heinamaad.
2.Kodust kaugel olles ära
meil meelest ei minna saa.
Kõrge Luurimäe kaskede sahin
ja õitest kirendav maa.
Refr: Voose, mu Voose...
3.Siin tuntud on armu ja õnne
ja pettuse kibedust,
kui valgetel suveöödel
meil antud tuhat tõotust.
Refr: Voose, mu Voose...
4. Aeg lahku on viinud meist palju,
kuid hinges heliseb soov,
et ikka siin küntaks ja külvaks
ja lapsed rõõmu meil tooks.
Refr: Voose, mu Voose...
5. On Eestimaal kauneid paiku,
kuid üks neist on kindlasti siin.
Kõrve nurgake metsade süles,
tee kodukülla meid viib.
Refr: Voose, mu Voose...
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Lisa 6 Logo kirjeldus

Valge taust – puhtuse ja korra sümbol.
Sookurg – kodukülast rändama läinute tagasipöördumist ning iivet.
Võilill – visadust, pikka iga ja tervislikke eluviise (arvestades küla
pikka iga – aastast 1241)
Läbiv lainelisus – liigi küllast ja mägist maastikku. Mägi tähistab
teadmisi, õppimist ja tööd iseendaga, mis viitab kättesaamatule
kõrgusele. „Tundub, et mäetipp on juba käeulatuses. Kuid järgmise
verstaposti (kõrgkooli lõpetamine) saavutamisel avastad, et tippu on
veel pikk maa”.
Roheline – elu ja harmooniat ning tasakaalukust. Aitab vabaneda
halbadest tunnetest ja on rahustav.
Sinine – inspiratsiooni, innustust ja unistuste täideviimist. See on
ustavuse ja õigluse värv, mis näitab truudust ja sõbraarmastust, kuid
samas ka sõltumatust.
Loojuv Päike – annab märku puhkamiseks. Temast kiirgav punane on
stimuleeriv ja erutav, mis suurendab inimestes kirgi. See soojendab ja
aktiveerib, tõmbab endale tähelepanu ja hoiatab ohu puhul.
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