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Tõhelgi küla arengukava on heaks kiidetud 8. septembril 2018 toimunud Tõhelgi küla
üldkoosolekul ning esitatakse Raasiku Vallale ettepanekuga, et Tõhelgi küla arengukavaga
arvestataks järgnevate Raasiku Valla üldplaneeringute, arengukavade ning eelarveprojektide
koostamisel.
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1. Sissejuhatus
Tõhelgi küla on väljakujunenud hajaasustusega väikeküla Harju maakonna idaosas, Raasiku
vallas. Tõhelgi on Raasiku valla väikseim küla, rahvastikuregistri andmetel elab külas 39 inimest
(01.01.2018).
Käesolev Tõhelgi küla arengukava on koostatud aastateks 2019-2023 ning on jätkuks Tõhelgi küla
eelmistele arengukavadele, mis olid koostatud perioodiks 2008-2012 ning 2013-2018. Arengukava
on vajalik alusdokument küla tegevuse planeerimisel ning rahaliste vahendite kasutamise
prioriteetide ja eesmärkide paikapanemisel.
Käesolev arengukava on koostatud peamiselt Tõhelgi külaseltsi juhatuse liikmetest koosneva
töögrupi poolt ajavahemikus juuni-september 2018. Arengukava koostamise käigus korraldati
Tõhelgi leibkondade seas küsitlus, mille eesmärgiks oli hinnata küla praegust olukorda ning
selgitada välja erinevate huvigruppide soovid ning vajadused. Küsitlusele vastas 21 leibkonda.
Arengukava koostamise käigus korraldati 2 külakoosolekut ja 3 töörühma koosolekut. 8.
septembril 2018 toimunud Tõhelgi küla üldkoosolekul toimus arengukava avalik arutelu ning
vastuvõtmine.
Täname kõiki Tõhelgi küla inimesi, kes on meie küla arengukava valmimisele kaasa aidanud.
Samuti täname jätkuva toetuse ning koostöö eest Raasiku Valda.

2. Küla kirjeldus ja tänane olukord
2.1 Küla ajalooline taust
Tõhelgi küla on üks vanema asustusega alasid Põhja-Eestis, millest annavad tunnistust asulakohad,
kivikalmed ning arvukad ohvrikivid. Tõhelgi kobarküla algne kese (hiljem Tõhelgi karjamõis ja
Tõhelgi talu)
asus praeguse Raasiku-Peningi-Kalesi teede kolmnurgas. Esimene
suuremõõtkavaline kaart Tõhelgi külast pärineb aastast 1690 ning sellele on märgitud külasüdames
14 kohta. Samast ajast (1688) pärinevad Adramaade revisjoni andmed, kus Tõhelgi (TelkoBy, ka
Tehokyll) külas on toodud samuti 14 kohta (k.a Kihmla küla 4 kohta); lisaks Antla ja Lohperre.
1782. aastal oli külas 14 talu, lisaks 5 hajatalu, 2 popsi, Palgi kõrts ning rätsepa ja kingsepa kohad,
kokku elas neis 201 inimest (106 meest, 95 naist).
1840. aastatel asutati endise kobarküla asemele Tõhelgi karjamõis. Tõhelgi külas asusid
karjamõisa sulaste maad ja Koba, Unita ja Uuetoa teotoad ja sellest üle tee veel Kivisilla
sulastemaja. Suur hulk peresid jäi hoopis maata ning algas massiline linna asumine, mis sai eriti
ulatuslikuks 1890. aastatel. 1899. aastal oli verstalise kaardi järgi Tõhelgis 24 kohta; lisaks on
eraldi asumitena märgitud Kangru (Kangruhansu) 6 ja Lammasaare 4 kohaga.
Raudtee ehitamine 1871. aastal jagas Tõhelgi küla kaheks, jättes põhjapoolse osa Antla,
Arakavälja, Lammassaare, Aru ja Kaemla talude ning heinamaadega eraldi.
Talude päriseksostmine algas alles 1908. aastal. Esimeste hulgas olid Antla, Arakavälja,
Lammassaare, Kangru, Källari ja Loopere. Hiljem lisandusid veel mõned, ent 1920. aastal olid
külas veel suures osas mõisamaad. Rendimaade korraldamine, mõisamaade tükeldamine ning
hindamine kestsid 1930. aastate alguseni.
Nõukogude võim tõi Tõhelgi külla olulised ümberkorraldused – Tõhelgi maad kollektiviseeriti
ning 1947. aastal moodustati kolhoos “Tõhelgi Liit”, mis läbi erinevate liitmiste liideti lõpuks
Aruküla kolhoosiga. Küla kirdeosasse rajati 1967. aastal erinevate puuvilja- ja marjakultuuride
katsetamiseks sordikatsepunkt, mis tegutses 1990ndate aastate alguseni.

2.2 Küla asend
Tõhelgi küla asub Harju maakonna idaosas, Raasiku vallas, Tallinna kesklinnast ca 28 km
kaugusel, jäädes Raasiku valla kahe suurema asula – Raasiku ja Aruküla vahele. Lähimad
rongipeatused asuvad Arukülas ja Raasikul. Tõhelgi küla läbivad Aruvalla-Jägala maantee ja
Tõhelgi-Kalesi maanteelõik (asfalteeriti 2004. aastal). Küla kese jääb linnulennult Raasikult ca 3
ja Arukülast 6 km kaugusele.
Tõhelgi küla piirneb lõunast Peningi, läänest Kalesi, põhjast Kurgla küla ning Jõelähtme valla
Aruaru külaga, kirdest Raasiku alevikuga ning idapiir kulgeb mööda Jõelähtme jõge, piirnedes
Anija valla Linnakse külaga (Lisa 1, Tõhelgi küla asukoht Raasiku vallas ja Lisa 2, Tõhelgi küla
kaart).

2.3 Küla looduslikud olud ja loodusväärtused
Küla kesk- ja lõunaosa on olnud aastasadade vältel kasutuses peamiselt põllumaana; idaosa, mis

piirneb Jõelähtme jõega, on madalam heinamaa. Küla loode- ja põhjaosa on valdavalt leht- ja
segametsaga kaetud; palju on ka Tõhelgile iseloomulikke sarapikke, mis vahelduvad väiksemate
põldude ja heinamaadega. Tõhelgi küla heinamaadel kasvab mitmeid looduskaitsealuseid käpalisi.
Kalesi-Tõhelgi tee ja Aruvalla-Jägala maantee ristmikust loode suunda jääb väärtuslik niiduala.
Tõhelgi küla keskosa oma avarate põldude ja puistude ääres paiknevate taluõuedega on Kalesi
algupärase ajastumaastiku üheks osaks, mis väärib kohaliku eripära toetamiseks säilitamist ja
vastavat maastikuhooldust. Küla lääneosa läbib põhja-lõunasuunaline maakondliku tähtsusega
rohekoridor.

2.4 Küla elanikkond
Tõhelgi küla on traditsiooniliste talukohtadega hajaküla. 2018. suve seisuga elatakse püsivalt 15
talus, ülejäänud talud on kasutusel suvekodudena või veel ehitusjärgus. Lisaks on külas üks viie
korteriga kortermaja.
Igapäevaselt elab külas ca 40 inimest. Mitmel perel on lisaks elukohale külas veel teinegi elukoht
kas vallasiseses alevikus või Tallinnas, mis eriti lastega perede puhul lihtsustab oluliselt igapäevast
logistikat.
Kuigi küla rahvastikuregistrijärgsete elanike arv on viimase 10 aasta jooksul pisut vähenenud aastal 2007. aastal oli kirjas 45 ning 2018. aasta alguses 39 rahvastikuregistri järgset elanikku, on
küla elanikkond pigem uuenemas ning suurenemas - viimastel aastatel on külasse ehitatud 5 uut
elamut, mis on kas valmis või valmimisjärgus. Suuremahulisemad detailplaneeringud on
kehetestatud eelkõige küla Raasiku-poolses ääres, mille realiseerumisel võib küla elanikkond
mitmekordistuda.
2018. aastal suvel külaelanike seas läbiviidud küsitlusele vastas 21 peret. Ligikaudu kolmandik
vastanuist (8 peret) elab Tõhelgi külas, 7 peret käib Tõhelgis puhkamas/suvitamas, 6 peret ei ela
hetkel Tõhelgi külas, kuid vähemalt 2 neist plaanib Tõhelgi külla alaliselt elama tulla (Joonis 1).
Seega võib väita, et küsitluses osalenud moodustavad esindusliku valimi Tõhelgi küla
leibkondadest.

Joonis 1. Tõhelgi küla leibkondade küsitlusele vastanute (21 peret) seotus Tõhelgi külaga.

2.5 Ettevõtlus ja tööhõive
Tõhelgi külas puudub kohapealne suurettevõtlus ja teenusasutused. Suurem osa tööealistest
külaelanikest töötab väljaspool Raasiku valda, peamiselt Tallinnas. Küsitlusele vastanuist on
koguni 24 inimese töökoht väljaspool Raasiku valda, 3 inimese töökoht on Raasiku vallas, 1
inimene on töötu. Viis külaelanikku on ettevõtjad. Kariloomakasvatusega (veised, lambad, sead)
tegeleb praegu külas vaid üks talu ja sedagi oma tarbeks.

2.6 Küla infrastuktuur
Külaelanike hinnangut küla infrastruktuuri olukorrale peegeldab joonis 2. Kõige vähem ollakse
rahul külasiseste teede olukorra ning ühistranspordiga. Kõige kõrgemalt hinnatakse küla läbivate
maanteede ning teeviitade seisukorda ja postiteenuse kättesaadavust (sealhulgas postkastid). Veel
ollakse rahul vee kättesaadavuse, heakorra ja prügimajandusega. Võrreldes eelmise küsitlusega
(2013) on vähenenud rahulolu külateede seisukorraga. Positiivsemaks on muutunud hinnang
ühistranspordile; võimalik, et tänu paranenud rongiühendusele Tallinnaga.

Joonis 2. Tõhelgi külaelanike (17 vastanut) hinnang küla infratstruktuurile. Hindamisskaala: 1 väga halb, 2 – halb, 3 – rahuldav, 4 – hea, 5- väga hea.
Külateed
Külateed on kriitilises olukorras, mis peegeldub ka külarahva hinnangus külasisestele teedele.

Suur osa talusid asub Tõhelgi külatee ääres, mida on küll valla poolt osaliselt remonditud, kuid
mis on sellele vaatamata väga halvas seisukorras. Kolme talusse lähevad eraldi väikesed külateed
(Kuuse, Saue ja Pillimiku), samuti viivad suurelt maanteelt eraldi sissesõiduteed uute elamuteni.
Mitmed talud asuvad Tõhelgi külateest eemal (Soone, Kelleri, Nõmme, Nõmmiku, Kesa, Pirgu,
Puskari, Rätsepa). Aiandi kortermajja ja Koidu tallu viib asfaltee, mis on jäänud nõukogude ajast,
kuid on heas korras, sealt edasi kulgeb kruusatee Jootma tallu.
Ühistransport
Tõhelgi külas on kolm bussipeatust: Tõhelgi tee, Tõhelgi ja Puukooli. Hetkel on bussiühendus
ainult Tõhelgi tee bussipeatuses; Tõhelgi ja Puukooli bussipeatustes ühistransport puudub.
Enamike talude jaoks jääb Tõhelgi tee bussipeatus liiga kaugeks (bussipeatuseni on mitu
kilomeetrit). Lähimad rongipeatused asuvad Raasikul ja Arukülas.
Kuna bussiühendus on harv ja peatus kaugel, kasutatakse busse liiklemiseks vähe, enamikus
peredes on oma transpordivahend. Lapsi viib kooli ja tagasi valla koolibuss; huviringidesse,
treeningutele ja muusikakooli pääsevad lapsed ainult vanemate transpordi abil.
Sildid/viidad
Viitadega on tähistatud Tõhelgi külatee ja Aiandi tee. Väiksemate külateede ääres, mis lähevad
üksikutesse taludesse, sildid puuduvad. Küla sissesõiduteede juurde oleme paigutanud naabrivalve
piirkonda tähistavad tahvlid.
Elekter
Eesti Energia paigaldas 2007. a suvekuude jooksul Tõhelgi külasse uued elektriliinid ja 3 uut
alajaama. Siiski tuli küsitlusest välja, et inimeste elu häirivad sagedased elektrikatkestused.
Postkastid
Eesti Post paigaldas Tõhelgi külatee äärde ja Aiandi kortermaja juurde uued postkastid 2007. aasta
sügisel.
Jäätmemajandus
Raasiku vald on paigaldanud Tõhelgi külatee äärde klaastaara konteineri, ohtlikke jäätmeid saab
ära anda Raasiku Valla ohtlike jäätmete kogumispunktides Arukülas ja Raasikul.
Vesi/Kanalisatsioon
Tõhelgi küla põhjaosa jääb vähekaitstud põhjaveega maa-alale, mistõttu on oluline vältida reostuse
sattumist põhjavette. Paljudel peredel on olnud kuivematel suvedel raskusi vee kättesaadavusega.
Tänu Hajaasusutuse veeprogrammile on olukord veega külas paranenud ning mitmed pered on
saanud rajada uue puurkaevu. Vastavalt küsitlusele saavad 13 peret oma vee puurkaevudest,
ülejäänutel on salvkaevud (Joonis 3).
7 pere reoveed lähevad imbväljakutesse, 8 perel on settekaev, 3 vastanul korralik reoveesüsteem
puudub (Joonis 4).

Joonis 3. Joogi- ja tarbevee allikad Tõhelgi külas.

Joonis 4. Reovee käitlemine Tõhelgi küla leibkondades.
Sotsiaalne infrastuktuur
Tõhelgi külal puudub oma seltsimaja. Külaplatsina kasutatakse maaomaniku käest renditavat
maatükki. Vihmase ilma korral toimuvad üritused külaplatsile paigaldatud telgis (tipis).
Talveperioodil on küla ühisürituste ning koosolekute pidamine probleemne, lähimad ühisüritusteks
sobivad ruumid asuvad Aruküla ja Raasiku rahvamajades.
Infovahetus ja e-küla: telefoni-, mobiililevi ja internet
Külaelanikud saavad infot külas ning kogu vallas toimuva kohta e-postiloendite kaudu, samuti on
aktiivses kasutuses külatee alguses olev infotahvel. Vallaga seonduvat infot leiab ka valla
kodulehelt http://www.raasiku.ee. Piirkonnas toimuvaid olulisemaid sündmusi kajastab
Ida-Harjumaa ajaleht "Sõnumitooja".
Mobiiltelefone kasutavad kõik ankeedile vastanud. Mobiililevi kvaliteet sõltub palju suunast ja
konkreetse talu asukohast, enim on probleeme küla keskel asuvates taludes. Lauatelefonid on vaid
6 ankeedile vastanud perel. Internetiühendus on olemas 16 ankeedile vastanud leibkonnal.

2.7 Külaelanike koostöö
Tõhelgi küla oli 2007 aastani "magav" küla. Inimesed elasid vaikselt omaette; külaelanike
vaheliset läbikäimist ja aktiivset seltsitegevust külas ei toimunud. 2007. aasta juulikuus toimunud
külakoosolekul valiti Tõhelgi külale külavanem. 2. augustil 2007 loodi Tõhelgi külaselts, millel on
01.09.2018 seisuga 24 liiget.
Kuna suuremal osal Tõhelgi küla elanikest, maa- ja suvilaomanikest on arvuti kasutamise
võimalus, peetakse omavahel sidet meililisti ning mobiiliside kaudu. Külas on ka oma infotahvel.
Igal aastal korraldatakse Tõhelgi külas külaseltsi eestvõttel heakorratalguid. Ühiste talgutööde
käigus on puhastatud võsast Tõhelgi vana külatänav, samuti on heakorrastatud postkastide
ümbrust ning puhastatud prahist teeääri ning metsaaluseid. Heakorratööde tarbeks on soetatud
mitmeid töövahendeid (mootorsaag, võsalõikur, puulõhkumismasin, mahlapress, murutraktor,
oksapurustaja). Soetatud seadmeid kasutatakse küla ühistel talgutel, samuti saavad külaelanikud
neid oma kodu korrashoidmiseks laenutada.
Käesoleva arengukava koostamise käigus palusime külaelanikel anda hinnang külaseltsi ja
külavanema tegevusele (Joonis 5).

Joonis 5. Hinnang külaseltsi ja külavanema tegevusele viimase 5 aasta jooksul. Hindamisskaala: 1
- väga halb, 2 - halb, 3 - rahuldav, 4 - hea, 5 - väga hea. Hinnanguid andis 18 leibkonda.

Saadud tagasiside põhjal võib väita, et külaelanikud on eriti rahul külavanema tegevuse ning
toimiva infovahetusega, ka külaseltsi senine tegevus on saanud hea hinnangu.
Samuti palusime hinnata ürituste toimumise sagedust. Üks vastaja soovib, et üritusi toimuks
vähem, 8 vastajat arvas, et üritusi toimub parasjagu, 8 vastaja arvates võiks üritusi rohkem
toimuda.
Üritustest soovitakse kõige enam osaleda kontserditel, huvitatud ollakse ka õpitubadest, talgutest
spordiüritustest ning pidudest (Joonis 6). Lisaks märgiti, et külas võiks toimuda kord aastas avatud
talude päev, kus saaks oma naabreid paremini tundma õppida.

Joonis 6. Üritused, millel külaelanikud sooviksid osaleda.

2.8 Küla muutumine ja arengutendentsid, kehtestatud planeeringud
Tõhelgi külas on säilinud hajakülale iseloomulik asustusmuster. Tasub mainimist, et rohkem kui
pooled küsitlusele vastanuist pidasid Tõhelgi küla väärtusteks vaikset, privaatset rahulikku
elukeskkonda, kaunist loodust ning Tallinna lähedust. Hetkel kehtiva Raasiku Valla
üldplaneeringu kohaselt on hajaasustusega aladel asuvatel kinnistutel krundi minimaalsuurus 10
000 m2 ning tihedus 1 krunt 2 ha kohta. Rohevõrgustiku alal on elamute väikseim lubatud
vahekaugus 200 m. Tõhelgi küla keskosa on Kalesi algupärase ajastumaastiku üheks osaks.
Raasiku Valla Üldplaneeringu lõige 5.1.3.2.3. kohaselt tuleks ajastumaastiku piirkonda elamute
rajamisel säilitada külatänavad, õuede ning maakasutuse struktuur.
Tõhelgi küla asub Tallinna kesklinnast ca 28 km kaugusel mõõdetuna mööda lühimat kõvakattega

teed. Lähimate magistraalteedeni (Tartu maantee, Tallinna ringtee, Peterburi maantee) viivate
maanteede kohatine ebapiisav hooldus (eriti talvine), puudulik valgustus ning teeäärte märgistus
vähendab tunduvalt Tõhelgi küla atraktiivsust elukohana igapäevaselt Tallinnas töötavale
inimesele. Sellele vaatamata on viimastel aastatel külas on kehtestatud mitmeid
detailplaneeringuid, millistest suurim on küla Raasiku-poolses ääres olev Kivisilla
detailplaneering.
2.8.1 Uusasustuse planeerimine
21. sajandi esimesel kümnendil valdav eluviis ei nõua pere äratoitmiseks vajaliku põllumaa
olemasolu elamute ümber ning põllumajandus on koondunud pigem suurtootjate kätte; küll aga
peaks uue hoonestuse planeerimisel vältima liiga tihedat hoonestust ning olemasolevate
põllumaade täisehitamist vältimaks külasiseste avatud vaadete kadumist ning võimaldamaks
hajakülale iseloomuliku asustusstruktuuri säilimist.
Seega võiks küla uusasustuse planeerimisel ka edaspidi lähtuda praegu kehtivast krundi
minimaalsuurusest 1 ha; põhjendatud vajaduste korral on võimalik detailplaneeringu koostamise
käigus detailplaneeringualal üldplaneeringut muuta. Üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute
algatamine peab toimuma maaomaniku/arendaja koostöös otseste piirinaabritega.

3. Küla tulevikupilt
Tõhelgi on vaikne ja rahulik, samas aktiivse külaeluga hajaküla. Külarahva vahel on
heanaaberlikud suhted, tänu millele on küla turvaline elupaik nii vanadele kui noortele. Külas
tegutseb aktiivselt Tõhelgi külaselts, mis on aidanud tuua külla uusi materiaalseid ja moraalseid
väärtusi. Külas korraldatakse regulaarselt ühiseid üritusi. Seltsi tegevusse on kaasatud uued
elanikud. Laste jaoks on Tõhelgi küla turvaline keskkond, kus on palju liikumisruumi ning
tegutsemisvõimalusi.
Külas on säilinud ja heakorrastatud Tõhelgi väärtuslik maastik. Külasse planeeritavate
uusarenduste puhul arvestatakse küla olemasoleva asustusstruktuuri ja külamaastikuga.
Külakogukonna liikmed suudavad näha küla kui tervikut.

4. Küla arengueelistused ja -eesmärgid
Küla arengueelistused ja –eesmärgid selgitasime välja, tuginedes Tõhelgi külarahva seas
läbiviidud küsitluste tulemustele. Küsitluse tulemustest selgus, et 21-st küsitlusel osalenud
leibkonnast 19 (90%) on rahul Tõhelgi külaseltsi senise tegevuse suunaga, 2 peret on jätnud sellele
küsimusele vastamata. Seega keskendume järgmise arengukava perioodi jooksul peamiselt juba
alustatud tegevuste jätkamisele.

4.1 Küla peamised arenguvaldkonnad
1. Toimiva külakogukonna alalhoidmine ja arendamine
2. Elukeskkonna parandamine
3. Koostöö Raasiku Vallaga ja teiste Raasiku Valla küladega

Peamiste arenguvaldkondade täpsem kirjeldus:
1. Lähiaastatel tahame külakogukonda omavahel rohkem liita ühise tegevuse kaudu, milleks on
nii talgutöö kui kontserdite, matkade, kohvikupäevade jt ühisürituste korraldamine.
Külaelanike omavaheline suhtlemine aitab kaasa ka naabrivalve tugevdamisele. Külal on
uuendatud, ajakohase informatsiooniga koduleht.
2. Külarahva arvates on küla suuremateks väärtuseks vaikne ja rahulik elukeskkond ning
hajaasustus; samuti suhteline linnalähedus. Neid väärtusi püüame ka edaspidi säilitada. Kuna
Tõhelgi külatee on ainsaks ligipääsuteeks suurele osale Tõhelgi küla taludest, on Tõhelgi
külatee seisukorra parandamine (pikemaajalise eesmärgiga saada mustkattega tee) määrava
tähtsusega küla arengu tagamisel. Postkastide ümbrus on valgustatud, lisaks
klaastaarakonteinerile on seal ka pakendikonteiner. Tõhelgi küla läbib Raasiku valla suuremaid
asulaid - Aruküla ja Raasikut ühendav kergliiklustee. Elukeskkonna meeldivamaks
kujundamisel ja väärtustamisel on suur roll külaelanike ühistel ettevõtmistel-talgutel.
3. Piirkonna arengu seisukohalt on väga oluline juba alustatud koostöö tihendamine Raasiku
Vallas asuvate külade vahel ning ümarlauade traditsiooni jätkamine. Soovime saada vallalt
operatiivset infot Tõhelgi küla puudutavates küsimustes ning samas anda vallale teada
külaelanike ettepanekutest ning probleemidest.

4.2 Arengueesmärgid
1. Külas on toimiv külakogukond ning aktiivne seltsitegevus
Arengunäitajad:
1. Külas toimuvad regulaarsed heakorratalgud
2. Kord aastas viiakse läbi suurem üritus (külapäev, kohvikutepäev, kontsert) ning mõned
väiksemad üritused (ühine matk, õpituba, spordivõistlus)
3. Küla koduleht on taastatud ning aktiivses kasutuses

2. Tõhelgi küla on meeldiva elu- ja puhkekeskkonnaga, säästvat eluviisi propageeriv
küla
Arengunäitajad:
1. Tõhelgi külatee on heas korras ja regulaarselt hooldatud; pikas perspektiivis saab sellest
mustkattega tee.
2. Külaplats on heakorrastatud
3. Külaplatsile on rajatud varjualune / kuur
4. Postkastide ümbrus on valgustatud
5. Küla territooriumil asub segapakendite konteiner

3. Tõhelgi küla ja Raasiku Valla vahel on toimiv, konstruktiivne koostöö
Arengunäitajad:
1. Tõhelgi küla esindajad võtavad osa Raasiku Valla külade ümarlauast
2. Tõhelgi küla ja valla vahel on aktiivne, toimiv infovahetus küla puudutavates küsimustes
3. Küla võtab aktiivselt osa vallas toimuvatest ettevõtmistest

5. Tegevuskava aastateks 2019-2023
Lähtudes eespool kirjeldatud arengueesmärkidest on toodud välja konkreetsed tegevused kogu
arengukava perioodiks ning nende planeeritud finantseerimisallikad. Raasiku Vald finantseerib
läbi oma iga-aastase tegevustoetuse kaudselt kõiki Tõhelgi külaseltsi ettevõtmisi.
Tegevus

Aeg

Vastutaja/partnerid

Rahastusallikas

Küla infrastruktuuri arendamine ja hooldamine
Varjualune / kuur

2019

Külaseltsi juhatus

Külaselts, KOP,
vabatahtlik töö

Tõhelgi külatee

2019-2023

Külaseltsi juhatus,
Raasiku Vald

Külaselts, Raasiku
Vald, vabatahtlik töö

Külaplatsi hooldamine

2019-2023

Külaseltsi juhatus

Külaselts, vabatahtlik
töö

Valgustus postkastide juurde
(päikesepaneelid)

2019-2020

Külaseltsi juhatus,
Raasiku Vald

Külaselts, Raasiku
Vald

Küla uue kodulehe loomine

2019

Külaseltsi juhatus

Külaseltsi juhatus,
vabatahtlik töö

Külapäev kohvikutega ja/või
kontsert

2019-2023

Külaseltsi juhatus,
MTÜ Tuulekell

Omafinantseering,
KOP ja/või Eesti
Kultuurkapital

Erinevad õpitoad

2019-2023

Külaseltsi juhatus

Omafinantseering,
külaselts

Orienteerumismäng/matk

2019-2023

Külaseltsi juhatus

Külaselts, vabatahtlik
töö

Heakorratalgud

2019-2023

Külaseltsi juhatus

Külaselts, vabatahtlik
töö

Osalemine Raasiku külade
ümarlauas

2019-2023

Külavanemad/valla
esindaja

Vabatahtlik töö

Osalemine Ida-Harju
koostöökoja töös

2019-2023

Külaseltsi juhatus

Vabatahtlik töö

Küla esindamine Raasiku Valla
üritustel

2019-2023

Külaselts

Vabatahtlikud

Ühiste ürituste korraldamine

Koostöö vallaga, naaberküladega

6. Arengukava jälgimine ja hindamine
Küla arengukava jälgimine toimub pidevalt arengunäitajate jälgimise kaudu. Arengukava
täideviimise tulemuste kokkuvõtmine toimub vähemalt üks kord aastas küla üldkoosolekul, kus
arengukava jälgimisest annab ülevaate Tõhelgi külaseltsi juhatus ja külarahvas annab oma
hinnangu.

Lisad
Lisa 1.Tõhelgi küla asendiplaan

Lisa 2.Tõhelgi küla kaart

