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Sissejuhatus
Kui meie küla rahvas 2005 aasta kevadel ajurünnakule kogunes, olime nukrad. Aga ütlesime välja oma
mõtted ja leidsime valupunktid: puudub infotahvel, lapsed on bussi oodates külma ja vihma käes,
veetorud on vanad ja roostes ning üle tee asuv mõispark... oh, küll arendaks! Kuid ega hiir magavale
kassile suhu jookse! Külavanem Jari Seppänen kutsus kokku aktiivgrupi, kus pandi paika küla edasised
arenguplaanid ja valmis esimene arengukava (2005–2011). Plaani kuulus ka külaseltsi tegevuse
käivitamine; selle etteotsa astusid Feliks Puusepp, Sirje Lund ja Helju Kadakas.

Möödunud on 6 aastat ja võin au ning uhkusega tagasi vaadata tehtud töödele: meie külas on aktiivne
MTÜ, meil on infotahvel, suure tee ääres teeviit „Härma tee“, bussipeatuses tänavavalgustus, valla abiga
vahetas OÜ Raven vanad roostes veetorud, külarahva oma kätega on ehitatud uhke bussiootepaviljon ja
täitunud meie unistus – oleme saanud vallalt rendile suure mõisapargi. Projektirahade toel saime
mõisaparki elektri ja tublide külameeste osavate käte abil südamekujulise aknaga uue wc. Alustasime
spordiplatsi väljaehitamisega, kus peamise töölisväe moodustas just meie tubli noorsugu.
Oleme hoolega mõisaparki korrastanud ja koostanud plaani – kuhu tuleb laste mänguväljak ja
spordiväljak, kuhu ehitame grillimajakese ja milline tuleb lava.
Aitäh kõigile, kes ühistegevuses kaasa on löönud!

Härma küla arengukavas 2012–2021 oleme peamise suuna võtnud mõisapargi arendamisele.
Loomulikult kuuluvad ka edaspidi meie plaanidesse juba traditsiooniks saanud jaanipäevad, jüriöö
jooksud, volbripidu koos kevadise talgupäevaga, eakate meelespidamine sünnipäevadel ja meeldiv
koostöö valla ning teiste küladega.
Arengukava koostamisel tehtud töö eest tahan eelkõige tänada Maris Olli, Helju Kadakat, Sirje
Lundi, Mati Palmi ja Ahti Loiku. Suured tänud ka meie tublidele inimestele, kes vastasid küsimustikule ja
aitasid sellega kaasa arengukava koostamisele.

Päikest igasse päeva soovides,
Kristiina Maripuu
külavanem
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1. Ülevaade Härma külast
1.1. Ajalugu
Perila mõis ja Härma küla asuvad kõrvuti üks ühel, teine teisel pool Jägala–Aruvalla maanteed. Perila
mõis on üks ümbruskonna vanimaid, asutatud 12. sajandil naistsistertslaste kloostri ülalpidamiseks,
hiljem omanikud vahetusid. Parunitel polnud oma alamatega just kerge, alalõpmata osutati neile
vastupanu. Eriti suured vastuhakud toimusid suure näljahäda aastail 1860-1870ndail, kui üks kaebekiri
teise järel läks Tallinnasse teele. Mõnel korral saadi ka õigust. 1919 mõis võõrandati.
Miks nii palju juttu Perilast? Pärast Eesti Wabariigi loomist asuti talumeestele maad andma.
Nagu paljudes kohtades Eestimaal, võttis see ka Perila kogukonnas tüki aega ning alles 1928. aastal
võime kohata Raasiku vallas nime Härma. See ei olnud algselt küla, vaid külavanema piirkond, nimetatud
talunime järgi. Ametliku tunnustuse sai Härma küla alles 1938. aastal, kui Perila asundusest üks osa
iseseisvus. Ometi olid talud möödunud kümnendi jooksul jõudnud majandust edendada ja mehednaised seltsielus kaasa lüüa.
Mis toimus pärast 1945. aastat Eestimaal, toimus ka Härma külas: talumajapidamised
likvideeriti, loodi ja muudeti administratiivüksusi, allesjäänud inimesed astusid kolhoosi; karjalaudad
vajasid töökäsi ning kuna spetsialistidele tuli anda elamispind, asuti Härma küla maadele maju ehitama.
Nendest viiest ühepereelamust, kahest korter- ja kolmest ridaelamust on nüüdseks kujunenud Härma
keskus. Peale selle on külas hajaasustusega majapidamised, millest vaid mõnes üksikus on heitlikule
elule vastu pidanud põlishärmalased või nende järeltulijad.
Eesti Vabariigi taaskehtestamisel 1992 olid härmalased samas olukorras kui 1928. Mõnda aega
kulges elu vanast inertsist, siis kadusid töökohad ja kõigil oli põhimureks oma elu ümberseadmine. Kuid
2000. aastaks oldi taas toibunud. Märkamatult tekkinud külaaktiiv otsustas, et nüüd aeg on midagi teha,
mis inimesi liidaks. Rahvas tuli kokku ja valis külavanemaks Meeli Urbani, kelle eestvedamisel korrastati
kõigepealt Perila väga räämas mõisapark, korraldati seal koos vallavalitsusega tordipidu, jaanituli ja muid
toredaid üritusi. 2002. aastal külavanem lahkus. Seejärel korraldati veel mõned traditsiooniks kujunenud
üritused, aga hoog hakkas vaibuma. 2005. aastal tuli külarahvas kokku ja valis uueks külavanemaks Jari
Seppäneni, külaaktiiv koostas arengukava 2006–2011 ning 14 ettevõtlikumat asutasid külaseltsi (praegu
25 liiget).

1.2. Asend
Härma küla paikneb Raasiku valla lõunaosas, piirnedes Pikavere, Kiviloo, Mallavere ja Perila külaga;
Härma külaplats asub Perila territooriumil. Härma küla asub koduvalla ääremaal, kuid Arukülast ja
Raasikust siiski vaid 12 km kaugusel Jägala–Aruvalla maantee ääres. Tallinna lähedus – 36 km –
võimaldab inimestel seal tööl ja koolis käia.
Härma küla pindala on ca 700 ha, enamik maad ja metsa on eravalduses. Küla territooriumile
jääb üks kohalik tee, mis viib hajaasutustusega majapidamiste juurde, ja Perila kolmnurka eraldav tee,
mõlemad kruusakattega. Härma külaplats (2,8 ha) on saadud vallalt rendile tingimusel, et hoiame selle
korras ja võimalusel rajame sinna inimestele vajalikke kultuuri- ja spordirajatisi.
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1.3. Elanikud
Rahvastikuregistri andmetel elab Härma külas 01.01.2012 seisuga 136 inimest, nendest 74 mees- ja 62
naissoost.

Allpool toodud diagrammide andmed on saadud küsitluse käigus (külastatud 45 leibkonda). Võrdleme
neid 2005. aastal läbi viidud küsitluse andmetega (42).

Elanike arv
neist omab sissekirjutust
Perekonnal on kodus internetiühendus
Ei oma autot, kasutab ühistransporti

2005
142
124
14
10

2012
127
108
29
8

2005. aastal saadud andmetega võrreldes oli küsitletute arv 15 inimese võrra ja sissekirjutuste arv 16
võrra väiksem, seega ligikaudu 10%. Rõõmustav on, et internetiga varustatute arv on kasvanud üle kahe
korra (65% leibkondadest) ja ainult ühistranspordist sõltub vaid 8 leibkonda.
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2005. aasta küsitlusega võrreldes on ilmselgelt näha, et me kõik oleme kuus aastat vanemaks saanud.
Perioodil 2005–2012 on sünnid-surmad peaaegu tasakaalus (5–6), kuid sünde on 7 võrra vähem kui
eelmisel perioodil. See tähendab, et järgnevatel aastatel kahaneb nii 11–16-, 17–21- kui ka 22–30aastaste elanike arv. Samas suureneb tuntavalt üle 50-aastaste inimeste osakaal.
Arve analüüsides tuleb tunnistada, et meie väike kogukond on väga tundlik välistele mõjutustele – juba
mõne suurpere elukohavahetus põhjustab demograafilise olukorra halvenemise.
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Härma küla tööealised inimesed on saanud rakendust peamiselt Raasiku vallas (34 inimest) ja Tallinnas
(25). Tallinnas töötavate inimeste arv on veidi vähenenud, seevastu koduvallas töötavate arv kasvanud
koguni 10 inimese võrra. Kui 2005. aastal töötas mujal 25 inimest, siis nüüd on neid vaid 9. Seitse inimest
ei ole mitte pikaajalised töötud, vaid aktiivselt tööd otsivad inimesed, kelle seas ka välismaalt tagasi
tulnud Eesti kodanikke.
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2. SWOT analüüs
Härma küla olukorrale hinnangu andmiseks koostasime SWOT analüüsi, milles hindasime oma küla
tugevusi-nõrkusi, võimalusi ja ohte.

TUGEVUSED (S)
Inimressursi olemasolu
Aktiivne külaaktiiv ja külaselts
Keskkonda arvestav tegevus
Geograafiline paiknemine (naaberkülad,
linnalähedus)
Külal on oma seltsiplats
Kinnistunud külatraditsioonid (eakate, titeemade,
koolilõpetajate) õnnitlemine
Vallavalitsuse toetus külaliikumisele

VÕIMALUSED (O)
Inimeste kaasamine ühistegevusse
Koostöö tihendamine, infovahetus
Keskkonnasõbraliku ümbruse loomine
Seltsiplatsi väljaarendamine

NÕRKUSED (W)
Puudub teenindus, kaubandus
Üldkasutatavate teede korrashoid
Kohapeal noorte vabaaja veetmise võimaluste
vähesus, eriti koolivaheajal
Vananev ja vähenev püsielanikkond
Seltsimaja puudumine

OHUD (T)
Noortel puudub võimalus oma kodu luua
Majanduslik sõltuvus valla toetusest
Inimeste passiivsus

Naaberküladega koostöö tõhustamine
Abi toetusprojektidest rahataotluste projektide
kirjutamisel

Härma küla t u g e v u s e k s loeme eelkõige stabiilset püsielanikkonda. Külavanem ja külaselts on
tõestanud elujõudu, on välja kujunenud traditsioonid. Soodne on ka küla asukoht, mis tagab ühenduse
pealinnaga ja töökohtadega Raasiku vallas. Külaplatsi olemasolu võimaldab ühisüritusteks kokku tulla ja
noortel vaba aega veeta.
N õ r k u s t e k s on see, et kõigi teenindus-kaubandusasutuste ja kultuuriürituste külastamiseks
on vaja liiklusvahendit ning vananev-vähenev elanikkond. Külal puudub katusealune, kus organiseeritud
tegevusega saaks kohapeal vähendada külaelanike passiivsust oma elukoha arengu suunamisel.
Härma külal on seda rohkem v õ I m a l u s i areneda, mida rohkem teeme koostööd Raasiku
vallavalitsusega, maaelu arendamise organisatsioonidega, naaberküladega. Oma inimesi tuleb rohkem
kaasata, pakkuda neile positiivseid emotsioone.
Suurim o h t on aktiivi “läbipõlemine”. Selle põhjuseks võivad olla ühelt poolt inimestevahelised
suhted: üksteise mittemõistmine, liigne kompromissitus, passiivsus; teiselt poolt majanduslik sõltuvus
valla toetustest, mille suurusest sõltub traditsiooniliste ürituste läbiviimise tase ja omaosalus
projektides.
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3. Sotsiaalne taristu
3.1. Haridus
Lasteaed ja algkool asuvad 1,3 km kaugusel Pikaveres, põhikool Raasikul ja Arukülas (12 km),
gümnaasiumi- ja kõrgharidust omandavad noored mujal Eestis. Õpilaste transport on vallas hästi
korraldatud.

3.2. Kultuur ja sport
Külal puudub seltsimaja, seetõttu on kohapeal võimalik tegelda kultuuri ja spordiga vaid suvel. Küla
traditsioonilised üritused on jüriöö jooks, vastlapäev, volbriöö, jaanipäev ja noorte suvelõpupidu.
Arukülas ja Raasikul on kultuuri- ja sporditegevus hästi korraldatud, huvialaringe ja treeninguvõimalusi
on igale maitsele ja vanusele, aga neid võimalusi saavad kasutada need, kes omavad isiklikku
transpordivahendit.
2008. aasta lõpus rahuldas riik Raasiku vallavalitsuse taotluse eraldada Perila mõisaala Härma
külaplatsi tarbeks. 2009. aasta kevadel andis vald Härma Küla MTÜ-le nimetatud maa-ala rendile ja
juhatus koostas tegevusplaani (vajalikud tööd, prioriteedid, objektide asukohad). Kolme aasta jooksul
oleme parki korrastanud (ohtlike puude ja okste kõrvaldamine, ebaseaduslike ehituste lammutamine,
kivide ja prügi koristamine, võsa raiumine ja juurimine, parkimisala tasandamine, spordiplatsi ala
kindlaksmääramine ja selle võsast puhastamine, tasandamine; tõime mulda ja külvasime muruseemne);
külaplats on varustatud elektriga. Eesmärgiks on kujundada külaplats kohaliku kultuuri- ja spordiürituste
keskuseks.

3.3. Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Perearstikeskus asub Raasikul, tõsisemate tervisehäirete korral suunatakse ravialune Tallinna või mujale
raviasutustesse. Sotsiaaltöötaja asub Arukülas, tema kaudu saab tellida autot arstile sõiduks.

3.4. Teenindus
Lähim kauplus asub Arukülas, kuhu saab tööpäevadel vallasisese bussiga. Kaks korda nädalas käib
kauplusauto, mis on vanemate inimeste jaoks ülioluline. Kõigi muude teenuste ja suuremate ostude
korral käiakse kas Kosel või Tallinnas.

3.5. Turvalisus
Härma küla asub suhteliselt kõrvalises kohas ja seni ei ole võõrad meie rahu häirinud. Viimasel ajal
sissemurdmiste tõttu lähikonnas saame hoiatavat infot sotsiaalmeedia vahendusel ja vallavalitsuselt.
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Tänu internetiühendusele on info operatiivsus kõigis valdkondades väga hea. Raasiku valda teenindab
Rae valla konstaabel, kelle poole saab pöörduda konkreetsetes küsimustes.
Turvalisuse põletavaimaks probleemiks on kujunenud tihenenud autoliiklus (eriti metsa- ja teeehitusmaterjali vedavad rekkad) küla ja seltsiplatsi vahelisel riigiteel. Bussipeatusest kuni Härma
teeviidani peaks kehtima kiirusepiirang, et tagada bussipeatusse, kauplusauto juurde ja seltsiplatsile
liikuvate inimeste ohutus.
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4. Tehniline taristu
4.1. Teed
Suurematest teedest läbib küla mustkatte all olev Jägala–Aruvalla riigimaantee. Küla territoorimil on
vallateed ja eravaldustel asuvad üldkasutatavad teed. Probleemiks on kohalike teede olukord ja hooldus,
sest raha napib. Väikesed külateed on olnud algselt kruusakattega, kuid teehööveldamise
/lumelükkamise ja pideva kasutuse käigus on teede olukord muutunud halvaks ning kevadel-sügisel
tekivad teedele suured augud. Vallavalitsus on taganud lumelükkamise ja jõudumööda parandanud
kohalikke teid.

4.2. Ühistransport
Bussiliiklus on vähene, nädalavahetustel ja koolivaheaegadel puudub edasi-tagasi bussiühendus valla
keskusega ja perearstil käimise võimalus. Koolipäevadel on probleem lahendatud valla siseliiniga, mis
tagab ennekõike lasteaialaste ja õpilaste liikumise. Enamik inimesi kasutab oma transporti.
2008. aastal ehitas külaselts omal jõul ja Kohaliku Omavalitsuse Programmi toetusel
bussiootekoja, et sõitjad tugeva tuule ning vihma-lume eest varju leiaksid. Projekti teostumisse andis
vabatahtliku panuse 29 inimest. See üritus läks meil hästi korda.

4.3. Elekter ja side
Elekter on olemas kõigis majapidamistes. 2010 vahetas Eesti Energia välja õhuliinide kaabli ja teostas
parandustöid, misläbi pisiavariid harvenesid tuntavalt. Probleemiks on EE alajaam, mis on tarastamata ja
ümbrus hooldamata. Telefoniside, internetiühendus ja telerivaatamine on lahendatud Elioni
lauatelefonide ja erinevate mobiilsideoperaatorite poolt. Postkontor asub 12 km kaugusel Kose alevikus,
kuid teenuse kättesaadavus pole pärast Pikavere postkontori sulgemist halvenenud. Härma külas on
aastaid asunud 6 valgustusega elektriposti. 2011. aastal paigaldas vallavalitsus valgustuse bussipeatusse,
mis oluliselt parandas inimeste ohutust.
2010. aastal varustasime elektriga külaplatsi, et parandada seal turvalisust ja võimaldada üritusi
läbi viia (valgustus pimedal ajal; tehniliste vahendite, nt muusikainstrumentide kasutamine). Projekti
rahastas osaliselt Kohaliku Omavalitsuse Programm, vabatahtlikku tööd tegi 24 inimest.

4.4. Vesi ja kanalisatsioon
Küla keskuses on ühtne vee- ja kanalisatsioonivõrk, sellega on liitunud 6 eramut, 3 ridaelamut (18
korterit) ja 2 korrusmaja (16), kokku ca 90 inimest. Ülejäänud kasutavad individuaalseid puur- ja
salvkaevusid. Küla territooriumil sadevete ärajuhtimist ei toimu – kuna puudub asfalt, imbub see
pinnasesse.
2006. aastal, vastavalt küla arengukavale, Raasiku vallavalitsus OÜ Raven omanikuna laskis välja
vahetada vanima osa veetrassist. Vee kvaliteet paranes.
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Külas asub tuletõrjevee mahuti, kuid täpsed andmed selle veepidavuse ja seisukorra kohta
puuduvad. OÜ Raven andmetel on veemahuti vett täis ning tõenäoliselt peab vett. Kuna käesoleval ajal
ei ole selge mahuti töökindlus, siis tuleb teostada mahuti seisukorra ja veepidavuse kohta kontroll ning
vajadusel mahuti rekonstrueerida (Raasiku valla ÜVK arengukava).

4.5. Jäätmemajandus
Prügimajandus on reguleeritud, kõigil majapidamistel on kehtivad lepingud firmaga, kelle Raasiku
vallavalitsus konkursivõitjaks tunnistab. Valla poolt on tagatud klaastaara kontener ja selle tühjendamine
ning kokkuleppel konteiner kevadistel-sügisestel heakorratöödel kogutud prahi äraveoks.
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5. Tegevuste kava 2012-2021

Jrk
nr

1

TEGEVUS

Külaplatsi arendamine ja hooldamine
Laululava

TULEMUS

Koht kuhu küla saab
kutsuda esinejaid,
ise esineda. Küla
koosviibimise koht katusealune

AEG

RAHASTAJA

VASTUTAJA

20122018

Vabatahtlik töö,
omafinantseering,
projekt

MTÜ Härma
Küla

2

Külaplatsi
parkimisplats

Autodel parkimiseks
oma koht

2012

Vabatahtlik töö,
omafinanteering

MTÜ Härma
Küla

3

Võrkpalliväljak

Võimalik korraldada
võistlusi korralikul
võrkpalliväljakul

2012

Vabatahtlik töö,
omafinantseering

MTÜ Härma
Küla

4

Võrkpalliplatsi
avamine

Platsi pidulik
avamine koos
külalistega

2012

Vabatahtlik töö,
omafinantseering

Külavanem

5

Muusikakeskus

Kui ansambli jaoks
raha ei piisa, siis
saame hakkama
oma muusikakeskusega ja
korraldada karaoket

2012

KOP,
omafinantseering

MTÜ Härma
Küla

6

Külaplatsile puidust
lauad-toolid

Olemas lauakesed ja
toolikesed pargis,
kui ka laululava ees,
kus jalga puhata

20122018

Vabatahtlik töö,
omafinantseering

MTÜ Härma
Küla

7

Pargi hooldus ja
arendamine

Korras park

20122021

KOP, vabatahtlik töö,
omafinantseering

MTÜ Härma
Küla

14

8

Murutraktor

On niidetud meie
spordiplatsid ja
grillinurgad, park

2013

KOP,
omafinanteering

MTÜ Härma
Küla

9

Laste mänguväljak

Lastel olemas kiiged,
turnimispuud,
liivakast, seiklusrada

20132018

KOP, vabatahtlik töö,
omafinantseering

MTÜ Härma
Küla

10

Minikorvpalliväljak

Võimalik mängida
korvpalli ja teha
väiksemaid võistlusi

20142015

Vabatahtlik töö,
omafinantseering

MTÜ Härma
Küla

11

Jalgpalliväljak

Võimalik mängida
jalgpalli

2019

Vabatahtlik töö,
omafinantseering

MTÜ Härma
Küla

12

Grillinurk tiigi äärde

Tiigi ümbrus on
korrastatud, olemas
grillimisnurgake

20182021

Vabatahtlik töö,
omafinantseering

MTÜ Härma
Küla

Vahva üritus

2012

Külavanem

13

Traditsioonilised
üritused
Raasiku valla suvespordipäevad

14

Külade koostöö

Osalemine valla
suvepäevadel,
ühisüritustel,
koolitustel

20122021

Vald, projekt,
vabatahtlik töö,
omafinantseering
Vabatahtlik töö,
omafinantseering

15

Suvised
spordivõistlused

Mõõduvõtmised
teiste küladega

20122021

Vabatahtlik töö,
omafinantseering

Külavanem

16

Heakorratööd/talgud Korras küla ja
mõisapark

20122021

Vabatahtlik töö,
omafinantseering

Külavanem

17

Volbriöö

Nõidade pidu pärast
talguid koos prügi
põletamisega

20122021

Vabatahtlik töö,
omafinantseering

Külavanem

18

Jaaniõhtu

Vahva külapidu

20122021

Vabatahtlik töö,
omafinantseering

19

Jüriöö jooks

Teatevõistlus
rändauhinnale,
millesse on haaratud

20122021

Vabatahtlik töö,
omafinantseering

Külavanem,
MTÜ Härma
Küla
Külavanem

Külavanem,
MTÜ Härma
Küla

15
ka teised külad
Üritus koos teiste
küladega
Titeemadel hea
meel

20122021
20122021

Omafinantseering

Külavanem

Omafinantseering

Külavanem

20

Vastlapäev

21

Titeemade
õnnitlemine lapse
sünni puhul

22

Kooli lõpetajate
õnnitlemine

Kooli lõpetajatel hea
meel

20122021

Omafinantseering

Külavanem

23

Eakate õnnitlemine
Küla 90. aastapäeva
tähistamine

20122021
2018

Vabatahtlik töö,
omafinantseering
KOP, vabatahtlik töö,
omafinantseering

Külavanem

24

Eakatel inimestel
hea meel
Olemasolevatel
andmetel mainiti
küla esmakordselt
1928.a.

25

Bussiootepaviljon

Teisel pool teed on
samasugune
bussiootepaviljon

2016

KOP, vabatahtlik töö,
omafinantseering

MTÜ Härma
Küla

26

Arengukava
täiendamine

Täiendatud
arengukava

20122021

Vabatahtlik töö

Külavanem

Tehniline taristu
Tuletõrje
veevõtukohtade
märgistamine, pidev
korrasoleku kontroll

Ohtlikus olukorras ei
pea päästjad infot
otsima

2012

Raasiku
Vallavalitsus

Turvaline auto- ja
jalgrattasõit

20122021

Raasiku
Vallavalitsus

2012

Raasiku
Vallavalitsus

27

28

Kohalike teede
korrashoid ja
lumekoristus

29

Liikluspiirang Raasiku Inimeste turvalisus
–Aruvalla maanteel

Külavanem,
MTÜ Härma
Küla

16

Kokkuvõte
Härma küla arengukava on koostatud 10 aastaks, sest ettevõtmised – eriti külaplatsi arendamise osas –
on pikas perspektiivis ette näha ja palju oleneb projektirahade hankimisest.
Käesolevas arengukavas on ette nähtud arenguabi taotlemine Kohaliku Omavalitsuse
Programmist seitsmele nimetusele. Valdav osa töödest tuleb külaelanikel teha vabatahtlikus korras, oma
töövahenditega, kokkuhoidlikult ja südamega. Sest kes ise on vaeva näinud, see oskab tulemust hinnata
ja hoida.
2010. aastal taotles Härma Küla MTÜ vabaõhulava ehitamiseks raha Leader-programmi
meetmest, kuid meie taotlust ei hinnatud jätkusuutlikuks (peamiselt vähe kasutajaid 250 tuhat krooni
maksva objekti kohta).
Kuna külas ettevõtlus puudub, ei julge me arengukava täitmisse sponsoreid planeerida, aga
väiksemaid annetusi saab taotleda mitmetest, eelkõige noorte tegevust soodustavatest
organisatsioonidest (nt võrkpalliväljaku varustuse saime 2011. a Rahvaliigast).

Härma külas on välja kujunenud traditsioonilised tegevused (titeemade, koolilõpetajate ja eakate
meelespidamine) ning ühisüritused (jüriöö jooks, vastlapäev, volbriöö, jaaniõhtu, noorte suvelõpupidu).
Ürituste läbiviimise tase on otseses sõltuvuses rahalistest võimalustest. Peame siiski heaks tavaks
traditsiooniks saanud ja rahvale meelepärase ürituse läbi viia – kord uhkemalt, kord tagasihoidlikumalt,
kahe või nelja aasta tagant.

Härma küla elanikud – eelkõige noored – on aktiivsed kogu koduvalla ulatuses (huvialaringides
osalemine, valla suvepäevadest osavõtt, seltsides tegutsemine jm). Arengukavade 2006–2011 ja 2012–
2012 koostamisel ja tegevuste planeerimisel oleme eelkõige mõelnud noortele. Küla ühistöös on just
nemad kõige agaramad osalejad olnud.

2006. aastal kirjutasime arengukava lõpetades: “Busspeatuses tervitab tulijaid punase katusega
ootepaviljon.“ Ta tervitab tõesti, kuigi rohelise katusega, aga muidu vahvam kui loota julgesime.
2021. aastal loodame jalutada korras seltsiplatsil, puhata jalga pingil, taguda jalg- ja võrkpalli,
saata põnnid turnima ja ise võtta kätte raamatu; pidupäevadel koguneda laululava ümber, tantsida,
laulda karaoket. Külas on ikka samapalju püsielanikke ja kui noored oma kodu mujale loovadki, siis side
külaga säilib ja suveajal on meid kümnetes rohkem.

