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Harju maakonna tunnustusüritusele Aasta Tegija saab esitada kandidaate! 

Konkurss Harjumaa aasta tegija ootab ettepanekuid inimestest, ühendustest, asutustest, 
ettevõttetest, kes on 2022. aastal silma paistnud tähelepanuväärse panusega maakonna 
arengusse. Tublimaid tegijaid saavad tunnustamiseks esitada nii eraisikud kui 
organisatsioonid. Tunnustused antakse pidulikult üle vastavatud Viimsi Artiumis 22. 
novembril. 

 „Harjumaa saab olla edukas vaid tänu oma aktiivsetele kodanikele, kelle edulood sünnivad 
headest mõtetest ja teostusest. Märkamist ja head sõna ei ole kunagi liiga palju, eriti nende 
puhul, kes annavad endast tihti rohkem kui vaja. Aidakem hoolida ja avaldada tänu, tõstes 
esile häid Harjumaa inimesi ja tegemisi ,“ kutsub üles HOL- i tegevjuht Andre Sepp. 

Harjumaa aasta tegija 2022 konkursile saab kandidaate esitada 1.- 30. oktoobrini Harju 
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse kodulehel ww.heak.ee kategooriates: 
  
Aasta sädeinimene  
Aasta vabaühendus  
Aasta panustaja  
Aasta tegu  
Aasta küla (esitamine 15. sept- 10.okt) 
Harjumaa tervisetegu  
Harjumaa tervisetegija 
Parim siseturvalisusse panustav organisatsioon  
Parim LEADER koostööprojekt 
Parim LEADER ettevõtlusprojekt  
Parim LEADER elukeskkonna projekt 

Harjumaa Aasta tegija pikaaegne eestvedaja, HEAK vabaühenduste konsultant Külli Volmer: 
„Kellegi tunnustamiseks esitamine on imelihtne. Kõigepealt märkad tegijat, siis uurid tema 
tegemisi lähemalt ja lõpuks annad teistelegi teada, mis põnevat tehtud on. Esitajale on hea 
tunne garanteeritud!“ 

Harjumaa silmapaistavate algatuste ühine tunnustamine on alguse saanud 2007. aastast. 
Tunnustuskonkursid on kutsutud ellu, väärtustamaks  inimesi või asutusi, kes oma tööalase 
või ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning panustanud silmapaistvalt 
harjumaalaste heaolu edendamisse paikkonna tasandil. 

Aasta Tegija konkurssi veavad eest Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa 
Omavalitsuste Liit, Harjumaa Leader tegevusgrupid ning Kodukant Harjumaa. 
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Aastate jooksul on Harjumaa Aasta Tegija tunnustust erinevates kategooriates välja antud 
144. Kõige pikema traditsiooniga, aastast 2003, on Kodukant Harjumaa algatatud 
sädeinimese tiitel, HEAKi ja Harju maavalitsuse poolt kutsuti 2006. aastal ellu Aasta 
ettevõtte ja Aasta toetaja/panustaja valimine. 2013. aastal valiti esmakordselt Aasta 
tervisetegija ning 2019. aastal siseturvalisusse panustav organisatsioon ja tervisetegu. Kõik 
kolm on maakondlike nõukogude poolt algatatud ettevõtmised. Leader parimaid projekte on 
konkursi raames valitud aastatel 2014, 2015, 2019, 2020 ja 2021. 


