RÕÕSA KÜLASELTSI
ARENGUKAVA

A-osa. Üldandmed arengukava kohta
Arengukava piirkond hõlmab Rõõsa küla.
Arengukava kehtib alates 2014. aastast kuni 2020. aastani k.a.
Arengukava on koostatud 2013. aastal
Arengukavaga hõlmatud piirkonna elanike arv: 42

B-osa. Piirkonna arengukava
1. Piirkonna paiknemise kirjeldus
Rõõsa küla paikneb Kõue vallas (alates 20.10.2013 Kose vallas) 5 km kaugusel
praegusest Kõue valla keskusest Ardust, 13 km kaugusel Kose valla keskusest Kosest, 52 km
kaugusel Tallinnast. 50 km raadiusesse jäävad ka Paide, Türi ja Rapla. Rõõsa naaberküladeks
on Kantküla, Triigi, Rava, Silmsi, Kiruvere, Puusepa, Paunküla, Sae, Sõmeru.
Rõõsa küla paikneb Tallinn – Tartu maantee ääres.
2. Piirkonna looduslike olude kirjeldus
Rõõsa külast idas paikneb maaliliselt kaunis Paunküla veehoidla ja Kiruvere järv.
Läände jääb Silmsi raba ja Paunküla maastikukaitseala, mida on hellitavalt Eestimaa
Šveitsiks nimetatud. Paunküla maastikukaitsealal asub 5 märgistatud matkarada:
o Rõõsa järv, Suur Kaksjärv 1,2 km
o Suur Kaksjärv, Rahkjärv, Punamäe järv, Punamäed, Suur Kaksjärv 5,6 km
o Suur Kaksjärv, Väike Kaksjärv, Rebasemägi, Lindjärv, Teelahkme vallseljak,
Suur Kaksjärv 4,5 km
o Suur Kaksjärv, soosaar, Teelahkme vallseljak 1,5 km
Lisaks läbib Rõõsa küla RMK Oandu-Ikla matkatee.
Siin on imekaunid rabajärved: Suur- ja Väike Kakskjärv, Punamäe järv, Rahkjärv, Mustjärv,
Linajärv, Lindjärv, Konnjärv, Kootsjärv ja Rõõsa järv.
Ajalooliselt on siin olnud sooraua töötlemise koht. Soorauast valmistati esimesi rauas
põllutööriistu ja mõõku.
Rõõsa külas asub lõkkeplats ja varjualune, mis kannab nime Öökulli Öömaja. Küla
territooriumil on veel 2 RMK lõkkeplatsi.
Rõõsa küla territooriumil asub Punamäe kruusakarjäär.
3. Piirkonna majanduslike olude kirjeldus
Rõõsa küla ettevõtlus baseerub väikeettevõtlusel ja eraettevõtlusel. Tööd annavad
valla haridusasutused. Enamjaolt käivad kohalikud inimesed tööl suuremates keskustes:
Ardus, Kosel , Tallinnas jm.
4. Piirkonna infrastruktuuri kirjeldus
Piirkonna probleemiks on vähene ühistranspordi kasutamise võimalus. Rõõsa küla
elanikud saavad kooliajal liikuda tööpäevadel koolibussiga. Nädalavahetustel,
koolivaheaegadel ja riigipühadel ühistransport praktiliselt puudub.
Lähimad kauplused asuvad Ardus ja Kosel. Liikumisvõimalusega elanikud teevad
oste suuremates linnades.
Enamik Rõõsa küla eelkooliealisi lapsi käib Ardu Kooli Lasteaias, kooliealised lapsed
saavad valida Ardu Kooli ja Kose Gümnaasiumi vahel.
5. Piirkonna elanike vanuseline ja sooline jaotus
Arengukava hõlmavas piirkonnas elab rahvastikuregistri andmetel 42 elanikku (21 meest ja
21naist).

6. Muu oluline teave piirkonna kohta
Rõõsa külas valiti Kõue valla esimene külavanem 2001. a.
Asutatud on MTÜ Rõõsa Külaselts 2009. a.
Rõõsa Külaseltsil on blogi aadressil http://roosakyla.blogspot.com/
Ehitatud on küla kooskäimiskohana kasutatav lõkkeplats koos katusealusega Öökulli
Öömaja, korrastatud selle ümbrus.
Külaplats on renditud RMK- lt 2019. aastani.
Rõõsa Külaseltsil on liikmeid ka väljastpoolt Rõõsa küla.
7. Piirkonna tugevused
-

soodne asend Tallinn – Tartu maantee ääres
ettevõtlike ja aktiivsete inimeste olemasolu
on olemas inimpotentsiaal
elanike suhteliselt suur aktiivsus ja tugev algatusvõime
looduslikud ressursid – ilus mitmekesine loodus
matkaradade võrgustik
atraktiivne elukeskkond sisserändajatele
turvaline elukeskkond
külaplatsi olemasolu
viimastel aastatel on Rõõsa külla asunud elama noori lastega peresid
tööealise elanikkonna suur osakaal

8. Piirkonna nõrkused
-

ühisrantsport ei vasta elanike soovidele
töökohtade vähesus
hajaasustus
joogivee madal kvaliteet
puudub seltsimaja, mida ei ole ka lähiümbruses

9. Piirkonna areng (võimlused)
-

külaplatsi arendamine Öökulli Öömaja baasil
arendavate ja uusi oskusi pakkuvate õpitubade korraldamine piirkonnas
loodusturismi propageerimine
info liikumise parandamine
ajalooliste kohtade tähistamine
küla heakorra parandamine
koostöö vallavalitsuse ja vallasiseste külaseltside jt organisatsioonidega
elatustaseme kasv
piirkonda külastavate matkajate kasv
ettevõtluse mitmekesistumine
väljastpoolt tulevad tegusad inimesed ja investeeringud
turismivaldkonna arendamine

10. Piirkonna areng (ohud)
noorte ja võimekate lahkumine
elanike passiivsus, osavõtmatus avalikest üritustest
ebaselge haldusreform
suutmatus korraldada elanike vajadustele vastavat ühistranspordi liiklust
kuritegevuse kasv
kindlustunde puudumine töökohtade suhtes

-

11. Piirkonna arengu eesmärgid
ühtne kogukond, külaelanike aktiivne osavõtt külaelust
külaplatsi arendamine Öökulli Öömaja baasil
inim- ja loodussõbralik ning turvaline elukeskkond
aastaringne seltsitegevus
hooldatud küla
hooldatud külaplats
viidad vaatamisväärsustele
info liikumine
korras külateed
naabrivalve piirkonna loomine

-

Rõõsa Külaselts on seadnud eesmärgiks kaasata inimesi küla seltsielu arendamisse.
12. Eelisarendatavate valdkondade loetelu
külaplatsi arendamine Öökulli Öömaja baasil
turvaline elukeskkond
aastaringne seltsitegevus
viidad vaatamisväärsustele

-

13. Saavutatava tulemuse lühikirjeldus












Öökulli Öömaja on Rõõsa küla kooskäimisplats.
Külaelu koordineerib külavanem koos aktiiviga.
Rõõsa külas on naabrivalve piirkond.
On tagatud eluterve looduskeskkond.
Küla territoorium ja külaplats on heakorrastatud .
Külal on oma lipp.
Rõõsa külla elanikud hindavad looduslähedast turvalist elukeskkonda ja kasutavad
piirkonna häid logistilisi võimalusi kohapeal ja keskustes tööl käimiseks.
Teed on remonditud ja igal aastaajal hooldatud.
Ühistranspordi võrgustik on elanike soove rahuldav.
Prügimajanduse süsteem on toimiv.
Heal tasemel on vallavalitsuse ja Rõõsa Külaseltsi vaheline koostöö ning vastastikune
toetamine.

14. Tegevuskava arengut võimaldava või tagava tegevuse elluviimiseks arengukava
kehtimise ajal (aasta, vastavate tegevuste loetelu, kavandatav rahastamisallikas)
2014 – 2020 Küla ja külaplatsi heakorra tagamine (kohalik omaalgatus)
2014 – 2020 külaplatsi arendamine Öökulli Öömaja baasil (valla eelarve,
omafinantseering, fondid)
2014 – 2020 ühisettevõtmiste korraldamine (EL fondid, omaalgatus, omafinantseering)
2014 – 2020 koolituste läbiviimine (omaalgatus, omafinantseering, valla eelarve)
2013 – 2017 aktiivse eneseteostuse võimaldamine seltsi liikmetele (fondid, valla
eelarve, omafinantseering)
2014 – 2020 infoliikumise tagamine (omaalgatus)
2014 – 2015 viitade paigaldamine vaatamisväärsustele (fondid, omaalgatus,
omafinantseering)
2014 naabrivalve projektiga liitumine (omaalgatus, omafinantseering)
2014 – 2015 talviste suusaradade tegemine (EL fondid, valla eelarve, omafinantseering)
15. Arengukava tegemise protsessi kirjeldus
Arengukava koostamiseks peeti külas kokku 3 koosolekut.
Arengukava koostamisel osales kokku 27 inimest.
Kokku olid kutsutud kõik külaelanikud, kuid osalesid arengukava koostamisel osalesid
siiski elanikkonna aktiivsemad liikmed.
Arengukava kinnitati Rõõsa Külaseltsi üldkoosolekul 13.09. 2013. a.

