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MTÜ Aseri Valla Huvi-
tegevuse Selts loodi laste, 
noorte ning täiskasvanute 
huvitegevuse arendamiseks. 
“On küllalt palju selliseid 
huvigruppe, kes ei käi kusa-
gil koos, ehkki selleks vaja-
dus oleks,” ütles seltsi eest-
vedaja Anneli Bobrov, kelle 
sõnul on nad praeguseks 
enda tiiva alla võtnud kolm 
sihtgruppi: tehnikasportla-
sed, koduloouurijad ja mat-
kahuvilised. 

“See ei tähenda, et nime-
kiri oleks lõplik. Näiteks 
võiksime seltsiga omavahel 
kokku viia erinevate asjade 
kogujad,” märkis Bobrov. 

Selts tahab suurendada valla huvitegevust
Kuu aega tagasi asutatud MTÜ Aseri valla huvitegevuse 
selts, millest sai kohe ka MTÜ Virumaa Koostöökogu liige, 
tahab kaasa aidata tehnikaspordi edendamisele, koduloolise 
materjali kogumisele ja tutvustamisele ning korraldada retki 
ja ekskursioone oma lähiümbruse tutvustamiseks. 

Selts on enda tiiva alla võtnud ka tehnika- ja autospordi-
huvilised, lootes toetada nii nende võistlemist kui ka spor-
diala laiemat propageerimist.

Huvitegevuse selts korraldab matkasid, mille käigus 
uudistatakse pankrannikut ka merepoolsest küljest. 

Tegemisi ja arenguvõima-
lusi pakuvad ka need kolm 
gruppi, kes seltsi alla koon-
datud. 

Aitavad kalli hobiga tegeleda

“Tehnikasport on väga 
kallis hobi ning suur kum-
mardus nende vanemate 
ees, kes oma laste huvi soo-
sivad, sinna raha investee-
rivad ning viitsivad lapsi 
mööda võistlusi vedada,” 
rääkis Bobrov. Praegu on 
seltsis neli noort tehni-
kaspordihuvilist, nende 
hulk võiks aga olla suurem, 
sest ehkki võistlejaid on 

seal vähe, on huviliste ring 
oluliselt laiem. 

Tihti jääb huvi tehni-
kaspordi vastu aga rahaliste 
probleemide taha ning selts 
tahab omalt poolt kaasa 
aidata raha leidmiseks, mis 
aitaks kuluka spordialaga 
tegeleda ka nendel lastel, 
kelle vanemate rahakott 
seda välja ei kannata. “Kui 
varem oli veel enam-vä-
hem, siis praegu, masuajal, 
on spordiga tegelemine küll 
keeruline,” tunnistas huvi-
tegevuse seltsiga liitunud 
Tanel, et ka neil, kel juba 
hunnik karikaid kodus, on 
võistlustel käimine muutu-
nud probleemseks, rääki-
mata siis autode ja iseenda 
arendamisest, mis aitaks 
tulemusi paremaks muuta. 

Huvitegevuse seltsi üles-
andeks ei ole Bobrovi kinni-
tusel ainult rahaliste võima-
luste leidmine juba sõitvatele 
poistele, vaid tehnikaspordi 
laiem propageerimine. Sel-
leks esitati MTÜ Virumaa 
Koostöökogu noortemeet-
messe taotlus ning juhul kui 
see rahastatakse, hakkavad 
noored rallisõitjad käima 
mööda koole tehnikasporti 
tutvustamas. “Meil on plaa-
nis korraldada koolides rol-
leriralli,” ütles Tanel. See 
annaks noortele võidusõi-
dust maitse suhu ning aitaks 
teisalt õpetada paremini 
liikluseeskirja tundma. 

Kohalik ajalugu hinda

Teine valdkond, millega 
huvitegevuse selts tegeleb, 
on koduloouurijad, kelle töö 

tulemus tahetakse kokku 
koguda ja talletada, et siis 
seda ka aktiivselt tutvus-
tada. “Praegu on paljud 
koduloouurimused käsikir-
jalised ning need on kogu-
jate käes laiali. Meie soov 
on kõik Aserit puudutav aja-
loomaterjal kokku koguda 
ja siis ühtseks raamatuks 
teha,” rääkis Bobrov. Tema 
sõnul näitas pärandkultuu-
riobjektide inventeerimine, 
et Aseri piirkonnas on huvi-
tavat ajaloomaterjali, mille 
olemasolust ei tea tihti ka 
kohalikud. 

Oma ajaloo paremaks eks-
poneerimiseks annab või-
maluse seltsi kolmas liin 
- matkahuvilised, kellega 
koos on maha pandud kaks 
matkamarsruuti, mis tutvus-
tavad seda, mis Aseri val-
las väärt vaatamist. “Oleme 
korraldanud kaks koduloo- 
ja loodusteemalist matka,” 
ütles Bobrov. Matkad on 
suunatud eelkõige kohalikele 
huvlistele, et oma kodukanti 
paremini tundma õppida. 

Lisaks kohalikele huvilis-
tele on siin matkamas käi-
nud ka kaugemad külalised. 
Selleks, et võõrastele oma 
kodukanti paremini tutvus-
tada, käivad kaks seltsi liiget 
giidide koolitusel. 

Savist ei saa üle ega ümber

Kui praegu on üks retke-
dest suunatud loodusob-
jektide tutvustamisele ja 
kannab nime “Mustmets 
kui metsandusliku pärand-
kultuuri kandja” ning teine, 
nimega “Paekivi, meie valla 

“Meil on küll mereäärne 
vald, aga pääs merele on 
raskendatud,” ütles MTÜ 
Kalvi Külaselts juht Koit 
Oras, kelle hinnangul võiks 
Kalvist saada samasugune 
hinnatud suvitusküla nagu 
seda on Vergi. Praegu on 
aga elu Kalvis soiku jäänud 
hoolimata heast asukohast ja 
mõnusalt privaatsest rannast. 

Külas elu käima

Selleks, et Kalvi kui ran-
naküla uuesti kaardile tuua, 
esitas külaselts MTÜ Viru-
maa Koostöökogule taotluse 
mootorpaadi ostmiseks.  
5,5 meetri pikkusele RIB-
tüüpi mootorpaadile lisaks 
tahab selts muretseda paa-
dihaagise ja ohutusvarus-
tuse. 

Selline paat võtab peale 
kuni 13 inimest ja selle mak-
simaalne kandevõime on 
1550 kilo. “Paati saab lihtsalt 
transportida tavalise sõidu-

Rannaküla tahab taastada oma staatuse
Hiljuti loodud Kalvi külaselts tahab arendada rannaküla 
elu ning äratada uinunud küla, muutes selle mõnusaks 
suvituspiirkonnaks. 

rikkus” kultuuriobjektide 
tutvustamiseks, siis tulevi-
kus peaksid sarnased retked 
olema välja töötatud valla 
igas külas. 

“Sisuliselt võib öelda, et 
meil on siiski kolm retke - 
koos Iisaku keskkonnahari-
duskeskusega on välja töö-
tatud saviõppeprogramm 
“Savi meie kätes”. Savipea-
linnaks nimetatud Aseris 
saab vaadata, kuidas savi 
kaevandatakse, mida sellega 
edasi tehakse ning saab ka 
ise savi katsuda ja sellest 
midagi meisterdada. Lisaks 
oleme tutvustanud inimes-

tele ka savi raviomadusi,” 
selgitas Bobrov. 

Kui mudavannide võtmine 
on inimestele teada ja tun-
tud nipp tervise paranda-
miseks, siis sama saab teha 
ka saviga. “Väga paljudes 
ravimites ja kosmeetikatar-
vetes on savi ühe koostis-
osana sees,” kinnitas seltsi 
juht ning lisas, et savi kasu-
tatakse ka sissevõtmiseks. 
Mingeid nõiaretsepte savi-
retkel siiski ei jagata. “Meie 
anname esialgse info ning 
kui inimene hakkab asja 
vastu huvi tundma, leiab ta 
ka ülejäänud info üles.”

auto haakesse käival paadi-
haagisel, mis omakorda või-
maldab paati erinevates koh-
tades lihtsalt ja kiiresti vette 
lasta ning hiljem spetsiaalse 
vintsi abil uuesti haagisele 
tagasi tõmmata,” selgitaa 
Oras, kelle sõnul aitab paat 
taaselustada merega seo-
tud tegevusi ja traditsioone. 
“Tahame pöörata ka Aseri 
vallavalitsuse tähelepanu 
rannikupiirkonna tähtsusele 
ning selle arendamisvajadu-
sele,” lisas ta. 

Pääs merele annab ka valla 
noortele võimaluse oma vaba 
aja sisustamiseks vee peal. 
Nad saavad osaleda huvi-
reisidel ning õppida tundma 
koduvalla rannikut, proo-
vida kätt harrastuskalasta-
misega ning omandada esi-
mesed teadmised meresõi-
dust. Paati võib kasutada ka 
spordi harrastamiseks, näi-
teks saab sealt merre sukel-
duda või selle taga veesuus-
kadel sõita. “Kui kaasata 

asjatundjaid, saame läbi viia 
erineva sisuga koolitusi ja 
matku,” ütles Oras. 

Veesõiduki muretsemine 
annab võimaluse mitmeke-
sistada ka Aseri vallas kor-
raldatavaid üritusi. Vee peal 
sõitmist saaks nautida nii 
Kalvi veepäevadel kui Aseri 
savipäevadel ning muudel 
üritustel. “Selle idee elluvii-
miseks tahame teha koos-
tööd Aseri keskkooli, val-
lavalitsuse, aga ka Virumaa 
koostöökogu ja kohalike 
mittetulundusühingutega. 
Samuti eraettevõtjatega,” 
loetles 29aastane Oras, kes 
lisaks seltsile lööb aktiiv-
selt kaasa omavalitsuse töös 
ning ehitab eraettevõtjana 
Kalvi 30kohalist puhkeküla. 

Hea merekindlusega alust 
on võimalik operatiivselt 
kasutada ka erinevatel pääs-
tetöödel, näiteks merel ka-
duma jäänud kalurite, suvi-
tajate ning ekstreemspordi 
harrastajate otsimiseks, aga 
ka reostuste likvideerimisel. 
Selleks tuleb teha koostööd 
nii piirivalve kui keskkonna-
inspektsiooniga. 

Võimalus noortele

Seesuguse paadi rendihin-
nad algavad 1500 kroonist 
tund ning kuna sellise tee-
nuse pakkujaid piirkonnas ei 
ole, lisanduks veel transpor-
dikulu. “See muudab hinna 
kõrgeks ning eelnimetatud 
tegevused noortele kättesaa-
matuks,” tõdes ta. “Noored 
maale” meetme abil soe-

tatud merevarustuse abil 
on mootorpaati võimalik 
kasutada kordi odavamalt 
ning see annab külaseltsile 
võimaluse taotleda raha jät-
kuprojektideks, et tegevuste 
arvu suurendada ja mitme-
kesistada. 

“Üheks peamiseks põhju-
seks, miks noored ei soovi 
maal elada, on asjaolu, et neil 
ei ole piisavalt vaba aja veet-

mise ja koolituse võimalusi,” 
rääkis Oras, kelle sõnul soo-
vib Kalvi külaselts läbi nime-
tatud investeeringu ja tege-
vuste tõsta piirkonna noorte 
aktiivsust. “Oleme veendu-
nud, et meie planeeritavad 
tegevused on noortele atrak-
tiivsed ning nad on meelsasti 
nõus neis kaasa lööma, mis 
omakorda väärtustab Aseri 
valla elukeskkonda.” 

Kalvi rand vajab külaseltsi arvates arendamist, et taastada traditsioonid, mis rannakü-
las varem on olnud.


