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TOORTOIT ANNAB  
ENERGIAT JA HOIAB  
TERVISE KORRAS 

Triin Uueda pakub Hundipesas toortoitu, 
catering’i, gurmeekimpe ja koolitusi.

Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

Kiriku juurde tulev uus leinamaja on 
mõeldud ilmalikeks matusetalitusteks, 
samuti saab seal pidada peiesid.

RANNAMÕISA EHITA- 
TAKSE LEINAMAJA

Lk 3 Lk 5 Lk 4

 
Sügisel Harku vallas kooli minevad lapsed 
saavad koolikotti uue raamatu.

„MAIAD AIAS“ – TORE  
VÄRVIRAAMAT TULEVAS- 
TELE KOOLIJÜTSIDELE

KRISTA DREGER,
kultuuri-, spordi- ja 

noorsootööspetsialist
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Soovime täienda- 
valt huviharidust  
ja -huvitegevust 
mitmekesistada.

www.harku.ee       HarkuVald

agamaks Kumna ja Tu-
termaa elanikele kvali-
teetne joogivesi ning 
piirkondade reoveeko-
gumisaladelt kogutava 

reovee nõuetekohane puhasta-
mine, on Harku valla vee-ette-
võtte Strantum OÜ alustanud 
mahuka veemajandusprojekti 
elluviimist. Selle raames re-
konstrueeritakse põhjalikult 
Tutermaa veetöötlusjaam, mis 
ei vasta enam tänapäevastele 
nõuetele ega suuda tagada joo-
givee kvaliteeti. Kumnas vahe-
tatakse välja amortiseerunud 
veetorustik ning ühendatakse 
Tutermaa veetöötlusjaamaga. 
Samuti saab Kumna küla uue 
kanalisatsioonitorustiku. Mõ-
lema küla reoveepuhastid, mil-
le puhastusefekt on tänaseks 
ebapiisav, likvideeritakse. Selle 
asemele rajatakse kanalisat-
sioonipumplad ja juhitakse 
külade reoveekogumisaladelt 
kogutav reovesi Keila reovee-
puhastisse. Kokku rekonst-
rueeritakse ja rajatakse projek-
teerimis-ehitustööde raames 
ligi 11 kilomeetrit vee- ja kana-
litorustikku.

Veemajandusprojekti ehitus-
töödega on plaanis alustada 
märtsis ja need peaksid olema 
lõpetatud hiljemalt novembris 
2018; praegu on käsil projek-
teerimistööd. Ehitustööde 
peatöövõtjaks on AS Merko 
Ehitus Eesti, projekteerib OÜ 
Entec Eesti; omanikujäreleval-
vet teeb Watercom OÜ ja Ehi-
tusagentuur OÜ konsortsium.

Ulatusliku veemajanduspro-
jekti kogumaksumus ilma käi-
bemaksuta on rohkem kui 1,35 
miljonit eurot, millest 52% ra-
hastab SA Keskkonnainvestee-
ringute Keskus, 20% Harku 
vald ja 28% OÜ Strantum.

Mahukas projekt
Veevarustuse ja kanalisatsiooni 
tänavatorustike projekteerimi-
ne Kumna külas on tänaseks 
lõpusirgele jõudmas. Enami-
kule Kumna kinnistuomanike-
le on projekteerija, OÜ Entec 
Eesti, juba saatnud ühisveevär-
gi ja -kanalisatsiooni liitumis-
punktide kooskõlastamiseks 
kirja ning ootab vastuseid 5. 
veebruariks. „Kumnas re-
konstrueerime kõik torustikud 
ja kõik sealsed hoonestatud 
kinnistud saavad vee- ja kana-
lisatsiooni liitumispunktid,“ 
rääkis OÜ Strantum juhataja 
Meelis Härms. Veemajandus-
projekti raames rajatakse ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooni 
liitumispunktid kõigile Kumna 
reoveekogumisalasse jäävatele 
enne 1999. aastat registreeritud 
hoonestatud kinnistutele. Ole-
masolevad kliendid ühenda-

T

Kumna-Tutermaa 
veemajandusprojekt 

hõlmab üldjoontes 
joonisel märgitud 

alasid.  / Joonis: OÜ 
Entec Eesti

Veemajan- 
dusprojekti 

ehitustööde-
ga on plaanis 

alustada  
märtsis.



Veemajandusprojekt

Kumna saab sügiseks uued vee- ja kanalisatsioonitorud, Tutermaa veetöötlus- 
jaam rekonstrueeritakse põhjalikult ja sealt hakkab vett saama ka Kumna.  
Piirkondade reovesi juhitakse aga edaspidi Keila reoveepuhastisse.

toob Kumnasse ja Tutermaale puhta 
joogivee ning kaitseb keskkonda

ehitaja tavapärast elukeskkon-
da häirida nii vähe kui võima-
lik,“ märkis Härms ja palus 
piirkonna elanikelt ning ette-
võtetelt mõistvat suhtumist.

2018 kavas veel  
kolm projekti
Lisaks Kumna-Tutermaa vee-
majandusprojektile kavandab 
Strantum selleks aastaks veel 
kolme veemajandusprojekti 
Tabasalu-Rannamõisa, Mu-
raste põhjaosa ja Vääna piir-
konnas. Neist kahe esimese 
elluviimiseks on taotlused 
KIK-ile kaasrahastuse saami-
seks esitatud ning need on 

menetlusel, Vääna veemajan-
dusprojekti rahastustaotlus on 
plaanis esitada veebruaris. 
Positiivsete vastuste korral on 
Strantumil projektide elluvii-
misega kavas alustada aasta 
teises pooles.

Tabasalu-Rannamõisa vee-
majandusprojekti raames on 
plaanis Tabasalu alevikus laien-
dada ühisvee- ja -kanalisat-
sioonivõrku ning rekonstruee-
rida amortiseerunud vee- ja 
kanalisatsioonitorustikke; 
laiendada Rannamõisa küla 
ühisvee- ja -kanalisatsiooni-
võrku ning rajada Ilmandu 
külla ühisvee- ja -kanalisat-
sioonivõrk. Samuti on selle 
projekti raames kavas rekonst-
rueerida Keskuse, Sarapuu 
ning Allika puurkaevpumplad.

Muraste veemajanduspro-
jekt näeb ette vee- ja kanalisat-
sioonivõrgu rekonstrueerimist 
ning laiendamist Muraste põh-
jaosas, et võimaldada kõigil 
Muraste reoveekogumisala 
majapidamistel liituda ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooniga.

Väänas on plaanis aga re-
konstrueerida sealne veetööt-
lusjaam ning veevõrk kvali-
teetse joogivee tagamiseks. 
Samuti soovitakse laiendada 
vee- ja kanalisatsioonivõrku, et 
võimaldada kõigil sealsesse 
reoveekogumisalasse jäävatel 
kinnistutel liituda ühisveevär-
gi ja -kanalisatsiooniga. 

Kõigi projektide laiem ees-
märk on meie põhjavee kaits-
mine ja seeläbi joogivee kvali-
teedi tagamine.

AULE SAGEN

takse ümber rekonstrueeritud 
torustikele, ümberühendami-
sega seotud kulud kannab 
Strantum. Kvaliteetse joogivee 
saavad kumnakad veemajan-
dusprojekti lõppedes Tuter-
maalt. „Tutermaa vana veetööt-
lusjaam rekonstrueeritakse 
esmalt põhjalikult ning ehita-
takse projekti raames suure-
maks; Tutermaalt Kumnasse 
rajatakse aga 1,8 km pikkune 
ühendustorustik,“ kirjeldas 
Härms kavandatavaid töid. 
Seni on Kumna saanud oma 
vee Kumna puurkaevust, pro-
jekti raames sealne puurkaevu-
pumpla aga likvideeritakse.

Kaasnevad ajutised 
ebamugavused
„Veemajandusprojekti tulemu-
sel saavad kahe küla elanikud 

2015. aastal lõppenud Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raa-
mes loodi võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 3700-le kinnistule 

Vitis, Vääna-Jõesuus, Suurupis ja Murastes ning rajati Suurupi reoveepuhasti. 
2015. aastal rekonstrueeriti lisaks ka Meriküla veepuhastusjaam (fotol).  

/ Foto: Anne-Ly Gross-Mitt

Hetkel on tööd 
projekteeri-

misfaasis. Entec OÜ 
on alustanud kooskõ-
lastuste saatmisega 
Kumna küla maaoma-
nikele. Loodame, et 
vastused saabuvad 
kiiresti, et saaksime 
asuda ehitamise 
juurde. Kaevetöödega 
on plaanis alustada ke-
vadel. See toob kaasa 
ajutisi liikluspiiranguid. 
Palume jälgida ajutise 
liikluskorralduse märke. 
Vabandame võima-
like ebameeldivuste 
eest. Ehitustööd on 
planeeritud lõpetada 
novembris 2018.

VILJAR PAAS, 
Merko Ehitus Eesti 
projektijuht:

kvaliteetse vee oma kodudesse, 
lisaks anname taas olulise pa-
nuse meie looduskeskkonna 
paremaks hoidmiseks,“ täht-
sustas OÜ Strantum juht pro-
jektist saadavat kasu nii inimes-
te kui ka keskkonna heaolule. 
Lõpptulemus korvab seega ka 

vahepealsed ebamugavused, 
mida ehitustööd paratamatult 
kaasa toovad. Kindlasti kaasne-
vad ehitustöödega muutused 
liikluskorralduses, tolm ja müra 
ning veekatkestused torustike 
ümberühendamisel. „See kõik 
on aga ajutine. Samuti püüab 
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Kooli- ja lasteaiakohtade taotlemine 
2018/2019. õppeaastaks
E-keskkonnas HALDO www.haldo.ee saab alates 15.01 esi-
tada kohataotlusi kooli- ja 1.02–1.03 lasteaiakoha saamiseks 
2018/19. õppeaastal. E-keskkonna kasutamiseks tuleb seal 
esmalt luua ID-kaardi alusel isiklik konto. Seejärel saab sises-
tada kasutaja ja lapse andmed ning märkida oma eelistused 
valla koolide ja lasteasutuste kohta.

Esimene 1. klasside komplekteerimise voor algab veebruari 
teises pooles. Esialgse koolikohapakkumise peaksid saama 
kõik aegsasti taotluse esitanud lapsed hiljemalt 15. aprilliks.

Lasteaiakoha taotlusi, mis on laekunud 1. märtsiks, hakatak-
se menetlema esimeses voorus. 1. märtsist kuni 15. aprillini 
tehakse kohapakkumised kolmeaastastele lastele. 25. aprillist 
15. maini saavad pakkumised vanemad ja nooremad kui 
kolmeaastased lapsed.

Peredel, kel puudub kodune võimalus e-keskkonnas töö-
tamiseks, tuleb kohataotluse esitamiseks pöörduda Harku 
vallavalitsusse.

Lisainfo: valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar 
Soe, aivar.soe@harku.ee või 606 3800. / Harku Vallavalitsus

TÜG loobub ülevallalistest  
katsetest suunaklassidesse
Tabasalu Ühisgümnaasiumis ei toimu sellest aastast ülevalla-
lisi katseid suunaklassidesse, vaid minnakse üle TÜGi sisese 
algõpetuse tasemerühmade süsteemile. Sügisel Harku vallas 
esimesse klassi minejatele jagatakse koolikohti taotluste 
alusel e-keskkonnas HALDO. Kui koolikohad on jaotatud ning 
TÜGi esimesse klassi määratud  õpilased selgunud, korraldab 
kool katsed neile TÜGi 1. klassi astuvatele õpilastele, kes seda 
soovivad. Saadud tulemuste põhjal moodustatakse aga tase-
merühmad, kus lapsed pannakse ühte gruppi sarnase õpivõi-
me ja motivatsiooniga lastega. / Tabasalu Ühisgümnaasium

Vald kompenseerib osa tasutud  
maamaksust
Maamaksuteated saadab Maksu- ja Tolliamet välja veebruari 
keskel, juba tasutud maamaksu kompenseerib vald avalduse 
alusel vastavalt kehtestatud korrale.

Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei saadeta, kui mak-
susumma on alla 5 euro. Maamaksuseaduse järgi on tiheasus-
tusaladel maamaksust vabastatud 1500 m2  suurune ning 
hajaasustusaladel kahe hektari suurune elamumaa või maa-
tulundusmaa õueala, millel paiknev hoone on maaomaniku 
registreeritud elukoht. Maamaksu tuleb seega tasuda selle 
maa eest, mis ületab seaduses kehtestatud piirmäärasid.

Koduomanikele, kelle registreeritud elukoht on tiheasus-
tusalal Harku vallas, pakub vald alates 2013. aastast täienda-
vat tuge maamaksu tasumisel. Koduomanik saab taotleda 
vallalt maamaksutoetust kuni ühe hektari ulatuses, kui tema 
tiheasustusalal paiknev kodualune kinnistu on suurem riigi 
seatud maamaksuvabastusega kaetud määrast. Toetuse 
saamiseks peab olema maamaks täies ulatuses tasutud. Seda 
ka siis, kui krunte on maaomanikul rohkem ning need paik-
nevad Eesti eri paigus. Kompensatsiooni saab taotleda Harku 
vallas asuva kinnistu maamaksu eest. Kui kinnistuid on siin 
piirkonnas mitu, määrab maaomanik ise, millise krundi eest ta 
kompensatsiooni saada soovib.

Maamaksutoetust antakse neile vallaelanikele, kelle elu-
koht on maksustamisaastale eelneva aasta 31. detsembri 
seisuga Harku vallas. Toetust saab taotleda maamaksu tasu-
mise järel kuni 05.12.2018. 

Kõige mugavamalt ja kiiremini saab taotluse esitada Harku 
valla  kodulehe iseteeninduskeskkonnas. See on ka loodus-
sõbralik viis oma taotluse esitamiseks. Elanikel, kellel puudub 
võimalus esitada taotlus veebis või dokumenti iseteenindus-
keskkonnas ID-kaardiga allkirjastada, saavad seda siiski teha 
ka Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu) kohapeal valla-
maja lahtioleku aegadel.

Lisainfo maamaksutoetuse andmise korra või maamaksu 
andmete kohta Harku vallas: maakorraldaja Triin Lilienthal, te-
lefon 600 3847 või maamaks@harku.ee. / Harku Vallavalitsus

M öödunud aasta 1. juulil 
muudeti noorsootöö sea-
dust, suunates omavalit-

sustele riigieelarvest täiendava 
toetuse 7–19-aastaste noorte 
huvihariduse ja -tegevuse kät-
tesaadavuse ning mitmekesi-
suse parandamiseks. Toetuse 
eesmärk on suurendada noor-
te võimalusi omandada tead-
misi, oskusi ja hoiakuid valitud 
huvialal.

Ringide läbiviimiseks 
esita taotlus
Harku vallas soovime täien-
davalt huviharidust ja -huvi-
tegevust mitmekesistada, 
pakkudes võimalust luua 
uued huviringid, mis aren-
daksid noortel looduse, tea-
duse, tehnika teadmisi ning 
sotsiaalseid oskusi. Seoses 
sellega ootame kõigi ettepa-
nekuid täiendavate huvirin-
gide tegevuste panustamisse, 
et noored leiaksid endale 
meelepärase tegevuse näiteks 
matkamise, nuputamise, 
avastamise või hoopis autode 
kallal nokitsemise näol.

Alates 15. veebruarist võtab Harku vallavalitsus vastu rahastustaotlusi huviringide 
loomiseks ja läbiviimiseks 2018. aastal sotsiaalsete oskuste arendamise, looduse, 
teaduse ja tehnika valdkondades. 

Harku vallavalitsus ootab 15. veebruarini rahastustaotlusi uute huviringide 
loomiseks, mis arendaksid noortel looduse, teaduse, tehnika teadmisi ning 
sotsiaalseid oskusi.  / Foto: Krista Dreger

Foto: Harku vallavalitsus

Foto: Olga Makina

KRISTA DREGER
Kultuuri-, spordi- ja
noorsootöö spetsialist

Loome noortele võimaluse looduse,  
teaduse ja tehnikaga tegelemiseks!

Lühiuudised:

Ringi läbiviimse toetuse 
saamiseks tuleb esitada valla-
valitsusele 15. veebruariks 
2018 projektitaotlus. Taotluse 
vorm on leitav Harku valla 
kodulehel. Toetust ei tohi ka-
sutada kinnisvara ega sõidu-
vahendite omandamiseks, 
hoonete ja rajatiste ehitami-
seks ega halduskulude katmi-
seks. Eelistatud on personali-
kulu. Huviring peab olema 
suunatud 7–19-aastastele 

noortele, see peab olema jär-
jepidev, süsteemne ja juhen-
datud. Ringi toimumiskoha 
leiab selle läbiviija.

Taotlused vaadatakse üle 
veebruari lõpuks ning siis te-
hakse ka otsused, kuidas vahen-
deid jagada. Ringid peaksid 
käivituma esimesel võimalusel 
peale otsuste tegemist. 

Lisainfot saab telefonil 606 
3838, e-post krista.dreger@
harku.ee. 

Alates 5. veebruarist käivi-
tub Harku vallas pilootpro-
jekt, mille käigus on kõigil 
noortel võimalus sõita tasu-
ta huviringibussiga huvi-
ringidesse, trennidesse või 
muusikakooli. Buss hakkab 
sõitma marsruudil Vääna 
Mõisakool - Vääna-Jõesuu - 
Muraste Konsum - Tabasalu 
Ühisgümnaasium - Tabasalu 
noortekeskus ning hiljem 
tagasi. Täpne ajagraafik on 
Huvitegevuse ja Noor- 
sootöö SA kodulehel 
www.huviringid.ee.  
Astu bussi ja sõida!

Harku Vallavolikogu 
kehtestas 2016. aasta 
kevadel sotsiaalhoole-

kandelise abi andmise korra, 
mis määrab selle põhimõtted 
ja toimingud ning osutatavad 
sotsiaalteenused, samuti toe-
tuste määrad. Nii osutab vald 
kokku üheksa määruses sätes-
tatud teenuse seas abivajajaile 
näiteks sotsiaalnõustamist, aga 
ka tugiisiku- või turvakodutee-
nust ning erinevaid inimese 
vajadusest lähtuvaid teenuseid. 
Sotsiaaltoetusi makstakse pere 
tulust sõltuvaid ja sellest mitte 
sõltuvaid. Toetatakse peresid 
näiteks lapse sünni või kooli 
minemise puhul, erinevad 
toetused on olemas puudega 
inimestele. Täpsem info erine-

Foto: Olga Makina

Tiia Spitsõn
Sotsiaal- ja tervishoiu- 
osakonna juhataja

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond 
on jätkuvalt toeks

Suures osas jäävad 
valla sotsiaalvaldkonna 

toetused aastal  
2018 samaks, kuid  

muutusid hooldaja- 
toetus ja matusetoetus.

vate abi ja toetuste saamise 
võimaluste kohta on Harku 
valla kodulehe vahelehel Sot-
siaal- ja tervishoid.

Tõusis hooldaja- ja 
matusetoetus
Ehkki suures osas on erineva-
te toetuste määrad Harku 
vallas samad mis möödunud 
aastal, siis hooldajatoetus, 
mida makstakse puudega 
inimese hooldajale, tõusis 1. 
jaanuarist. Seda seetõttu, et 
igakülgset abi vajava inimese 
hooldamine on raske kohus-
tus, mis nõuab hooldajalt 
mõistmist ning sageli suurt 
füüsilist ja ka emotsionaalset 
jõudu, eriti kui tegemist on 
hooldaja lähedasega.

Lisaks tõusis oluliselt ka 
matusetoetus ning 1. jaanua-
rist on selle suurus 350 eurot 
(senise 200 euro asemel). Ma-
tusetoetust makstakse matuse 
korraldajale taotluse alusel, 
kui lahkunu oli Harku valla 
elanik. Matusetoetust võib 
taotleda 6 kuu jooksul alates 
lahkunu surmapäevast.

Ravimitoetus  
tšekkide alusel
Sotsiaalkindlustusameti ravi-
misoodustustele lisaks mak-
sab ka vald mittetöötavatele 
puuetega inimestele ning mit-
tetöötavatele pensionäridele 
ravimitoetust. Kuni 16-aas-
tastele (k.a) on toetuse suuru-
seks 80 eurot aastas, alates 17. 
eluaastast on toetuse suurus 
70 eurot. Ravimitšekke võib 
tuua vallavalitsusse iga kuu. 
Kui aga ühe kuu ravimite 
summa on väike ja ei tasu 

sellele eraldi toetust taotleda, 
võib tšekke pikemalt koguda. 
Ravimitšekkide puhul palu-
me jälgida, et sellel oleks ap-
teegis märgitud isiku nimi, 
kellele ravimid ostetakse.

Toetus lapse sünni ja 
kooli alguse puhul
Nüüd pisut rõõmsamast poo-
lest. Mullu sündis Harku vallas 

5 paari kaksikuid, kokku sün-
dis vallas 170 last. Vallavalit-
sus maksab lapse sünni puhul 
perele sünnitoetust 350 eu-
rot. Toetus antakse taotluse 
alusel lapse ühele vanemale, 
kui taotleja on olnud valla 
elanik katkematult vähemalt 
12 kalendrikuud enne lapse 
sündi. Mitmikute sünni pu-
hul antakse sünnitoetust iga-
le vastsündinule, sellele lisan-
dub veel mitmikute peale 
kokku 50% ühekordsest sün-
nitoetuse määrast. Sünnitoe-

tust antakse ka lapse 
lapsendamise puhul. 
Täpsed sünnitoetuse 
saamise tingimused 
on kirjas sotsiaal-

hoolekandelise abi andmise 
korras, mis on leitav Harku 
valla kodulehel.

Lisaks makstakse toetust ka 
esmakordselt kooli minevate-
le lastele; selle suuruseks on 
100 eurot, kui laps ja tema 
vanemad on vallaelanikud.

Paljude toetuste ja soodustus-
te puhul on oluline selle taotle-
ja registreeritud elukoht. 

Mullu sündis Harku  
vallas 5 paari kaksikuid.



HUVIRINGID
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Meenutab Ott Kasuri, Harku vallavolikogu esimees  
1989–1996, Harku vallavalitsuse liige, abivallavanem  
ja vallavanem 1996–2007

9. jaanuaril lahkus manalateele Ain Talts, Harku valla ja 
oma kodukandi – Tabasalu – patrioot ning Harku valla 
teenetemärgi kavaler, kes sängitati mulda Rannamõisa 
kalmistule.

Ain Taltsi Harku vallale osutatud teened ja tema roll Harku 
valla arengus on olnud sedavõrd märkimisväärsed, et Harku 
vald tunnustas Ain Taltsi 2007. aastal valla teenetemärgiga. 

Olles esmakordselt 1996. aastal valitud Harku Vallavo-
likogu liikmeks, oli ta mitmes valdkonnas kompetentse 
inimesena vallavolikogus asendamatu – üks arukamaid ja 
toimekamaid volikogu liikmeid. See oli Harku valla jaoks 
ka rahvusvahelise suhtlemise algusaeg Norra Kuningrii-
gi Nordre Landi vallaga, mille juures oli temalgi oluline 
roll. Nimelt kutsusid norrakad 1995. aastal vallavolikogu 
esimeest Norra rahvuslipu päevale. Tutvustanud kutset 
vallavolikogu liikmetele, oli Ain Talts valmis sõitma isikliku 
autoga Norrasse uutele sõpradele külla. Sõit saigi teoks. 
Sellest said alguse sõprussuhted kahe riigi koolinoorte 
vahel, mis kestavad tänaseni. Sellest sündis ka 12 aastat 
kestnud Põhjamaade noorte loodussõprade suvelaagrite 
projekt, milles osalesid Harku valla keskkooliõpilased.

Aastal 2002 sai Ain Taltsist volikogu aseesimees ning sot-
siaalkomisjoni esimees, samuti oli ta majandus- ja arenguko-
misjoni liige. Sellesse perioodi jäävad paljude avalike hoonete 
korrastamine ja renoveerimine (Tabasalu raamatukogu ja 
noortekeskus ning lasteaed „Tibutare“), aga ka suured inves-
teeringud – uute lasteaedade valmimine Harkus ja Tabasalus 
Teelahkme lasteaia näol ning Tabasalu ujula. Lisaks valiti Ain 
Talts 2000. a moodustatud valla ametnike konkursi- ja ates-
teerimiskomisjoni esimeheks ning vallavara müügi komisjoni 
liikmeks. Samuti oli ta 2001. aastal OÜ Strantum üks asutaja ja 
juhatuse liige.

Minu esmane kokkupuude oli perekond Taltsiga Tabasalu 
Keskkoolis, kui vanemad otsustasid panna tütre, Eva-Maria, 
kodulähedasse uude kooli 1. klassi. Hiljem tuli ka perepoeg 
Martin kodukoha keskkooli. Aini abikaasa, tunnustatud 
kasvatusteadlane Leida Talts, valiti Tabasalu kooli hoolekogu 
esimeheks, millest oli palju abi nii kogu kooliperele kui ka 
isiklikult minule kui kooli direktorile. Tavaliselt osales ka Ain 
koos abikaasaga kooli hoolekogu koosolekutel. Palusime alati 
ka hr Taltsil arvamust avaldada ning head nõu ta ka andis, 
tundes hästi kohalikke inimesi ja Ranna sovhoosi võimalusi. 
Taasiseseisvumise järgsetel aastatel oli Ain Talts tunnustatud 
ettevõtja, kes andis oma riigi keerulistel algusaastatel tööd ja 
leiva lauale väga paljudele Tabasalu ümbruskonna inimestele. 
Mul on siiralt hea meel, et paljud Tabasalu põhikooli lõpetajad 
leidsid tööd tema ettevõttes K.M.T. Fassaadimeistrid, saades 
tublideks oskustöölisteks vanemate kolleegide juhendamisel, 
kellest paljud olid Tabasalu kooli lapsevanemad.

Ain Taltsi mälestavad  
Harku Vallavolikogu ja Harku Vallavalitsus

Ain Talts 
1.11.1942–9.01.2018

In memoriam: 

Tal linna-Rannamõi-
sa-Kloogaranna maan-
teelt on Rannamõisa 

kiriku paekivist aiamüüride 
lõppedes näha praegu väikest 
vana leinamaja. Selle vana hoo-
ne vahetus naabruses, küll 
kaugemal aias, seisab juba suvel 
Rannamõisa uusgooti stiilis 
kirikule väärika ja rahuliku 
naabrina uus leinamaja. See on 
mõeldud peamiselt ilmalike 
matusetalituste läbiviimiseks, 
mahutades kuni 40 inimest; 
samuti saab seal korraldada 
peielaudasid. Lisaks paiknevad 
hoones abiruumid kalmistu 
töötajatele ning kantselei kal-
mistute juhatajale. Leinamaja 
ehitamist korraldab Ranna-
mõisa kalmistu haldaja OÜ 
Strantum. Hoone on projektee-
rinud arhitekt Reio Avaste, 
ehitajaks kohalik ettevõte – Ta-
basalu Meistrid OÜ. Ehitustöö-
de maksumus on ligi 309 000 
eurot koos käibemaksuga, 
mida rahastab Harku vald. 

Koht ilmalikuks 
talituseks
Rannamõisa kalmistu ajalugu 
algab 1901. aastal, kui rajati 
uusgooti stiilis, paekivist ja 
krohvitud kirik – toona Ran-
na kabel –, mis pühitseti pü-
hakojaks neli aastat hiljem. 
Rannamõisa kiriku juures 
olev kalmistu õnnistati 1902. 
aastal. Sellest ajast kuni aasta-
ni 1983 ehk 81 aasta vältel on 
sinna maetud ligikaudu 2000 
inimest, järgmise 33 aasta 
jooksul aga sama palju, teab 
rääkida pikaaegne Harku 
valla kalmistute juhataja Tar-
mo Vaino. Harku valla elanik-
konna kasvamine tähendab 
paraku ka vajadust uute mat-
mispaikade järele. Vaino sõnul 
saigi vald 2005. aastal surnuaia 
laienemiseks õnneliku juhuse 
läbi naabruses asuva Väljaotsa 
talu maad, mille omanikud 
vennad Stockholmid olid 
1944. aastal sõja eest põgene-
nud. Nooremate põlvkondade 
peale tulles on kasvanud  
ka vajadus leinamaja järele.  

„Leinamaja ehitust on plaani-
tud juba pikalt, et Harku valla 
inimesed saaksid siinsamas 
kodu lähedal saata väärikalt 
ära oma lahkunuid,“ selgitas 
kalmistute juhataja vajadust 
leinamaja järele.

Väärikas hüvastijätt 
lahkunuga
Arhitekt Reio Avaste on leina-
maja kavandanud väärika 
naabrina kirikule, vanale leina-
majale ja kalmistule tervikuna. 
„Kui igapäevaselt tegeleb arhi-
tekt ruumiloomega, mis mõel-
dud elutegevusteks, siis inime-
se lahkumisega maisest ilmast 
tegeleva keskkonna kujunda-
mine tähendab mingis mõttes 
aja mahavõtmist ning sügava-
malt igavikulistele teemadele 
keskendumist,“ mõtiskles 

mide osa, ühendades kompo- 
sitsiooni tervikuks musta rääs-
takarniisiga, mis meenutab 
sümboolselt leinalinti.

Ansamblis kiriku ja 
vana leinamajaga
Hoone vormis on kasutatud 
madalama ja kõrgema mahu 
kombinatsiooni nii, et mada-
lam osa jääb mälestiste poole. 
Leinamaja asukoht on plaani-
tud aga selliselt, et see ei varjaks 
oluliselt vaadet kirikule ning 
vanale leinamajale. „Kuna 
hoone on kavandatud ajaloo-
lise kalmistuaia, kiriku ja vana 
leinamaja vahetusse naabrus-
se, siis ei tohi uus leinamaja 
mõjuda neid varjavana ega 
domineerivana,“ selgitas arhi-
tekt leinamaja kontseptsiooni 
lähtekohti. Selle tulemuse saa-
vutamiseks oli tema sõnul 
oluline roll väga heal ja tule-
muslikul koostööl Silja Konsa-
ga Muinsuskaitseametist.  
Samuti olid suureks abiks 
Strantumi haldusosakonna 
juhataja Aaro Schmalz ja kal-
mistute juhataja Tarmo Vaino, 
kes seletasid lahti hoone funkt-
sioneerimise ning aitasid jõu-
da parima lahenduseni. 

AULE SAGEN

Väärikalt viimsele teekonnale – 
Rannamõisa rajatakse leinamaja
Rannamõisa kiriku kõrval algasid jaanuaris leinamaja ehitustööd. Lahkunu väärikaks 
ilmalikuks ärasaatmiseks mõeldud hoone peaks valmima juba sel suvel.

Kombineerides kõrgema ja madalama osa viilkatuseid geomeetriliselt ning 
sidudes need kokku räästakarniisidega, moodustub maja ümbritsev tinglik 

leinalint.  / Eskiis: AB Avaste

Istungil võeti vastu  
järgmised määrused:

n Harku Vallavolikogu 29. 
jaanuari 2015 määruse nr 2 
„Harku Vallavalitsuse hallata-
vate asutuste töötajate töö-
tasustamise alused“ määruse 
muutmine;

Volikogu istungilt:

28. detsembril 2017 toimus 
Harku Vallavolikogu istung,  
kus osales 16 Harku Valla- 
volikogu liiget, istungit  
juhatas Harku Vallavolikogu 
esimees Kalle Palling.

n Harku Vallavolikogu  
määruste muutmine:  
Harku Vallavolikogu  
30.10.2014 määruses nr 20 
„Harku valla koolieelsete  
lasteasutuste muude kulude 
vanema poolt kaetava osa 
määr ja selle tasumise kord“ 
muutmine; Harku Vallavoli- 
kogu 26.05.2016 määruses  
nr 13 „Eralasteaia toeta- 
mise ja eralapsehoiu  
teenuse rahastamise kord 
Harku vallas“ muutmine;

n Harku Vallavolikogu 31.03.2016 
määruse nr 11 „Sotsiaalhoole-

kandelise abi andmise kord“ 
muutmine;

n Harku Vallavolikogu 28.  
märts 2013 määruse nr 7  
„Harku valla ametiasutuste 
palgajuhend ja sotsiaalsed 
garantiid“ muutmine;

n Harku Vallavolikogu 30. 
 septembri 2004 määruse  
nr 14 „Kohanime määra- 
mise kord“ kehtetuks  
tunnistamine;

n Harku valla huvihariduse  
ja huvitegevuse kava  
kinnitamine.

II lugemisele saatis  
vallavolikogu määrused:

n Harku Vallavolikogu 29. 
detsember 2011 määruse nr 
21 „Harku valla põhimäärus” 
muutmine;

n Harku valla 2018. aasta eelarve 
kinnitamine.

Istungil võeti vastu  
järgmised otsused:

n vara omandamine;

n nõusoleku andmine hoo-
nestusõiguse koormamiseks 
hüpoteegiga;

n Ilmandu külas Romantiku 
tee 6, Romantiku tee 6a ja 
Romantiku tee 8 maaüksuste 
ning lähiala detailplaneerin-
gu algatamine;

n Laabi külas Teearu maaüksu-
se ja lähiala detailplaneerin-
gu algatamine;

n Sõrve külas Tammi tee 83 
maaüksuse ja lähiala  
detailplaneeringu alga- 
tamine;

n Sõrve külas Tammi tee 83 
maaüksuse ja lähiala detail-
planeeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise 
algatamine;

n Harkujärve küla Kiriku tee 6 
ja lähiala detailplaneeringu 
koostamise lõpetamine;

n Harku Vallavolikogu esindaja 
määramine Tabasalu Muusi-
kakooli hoolekogusse.

 

Järgmine Harku Vallavoli- 
kogu korraline istung toimub 

25.01.2018 algusega  
kell 16.00 Harku vallamaja 

koosolekute saalis

Avaste ja avaldas heameelt, et 
Harku vald ka sellise mõtliku 
teemaga tegeleb. Leinamaja 
arhitektuurilise lahenduse loo-
misel oli tema jaoks oluline 
silmas pidada, et paik, kus jäe-
takse hüvasti lähedastega, oleks 
samal ajal nii suursugune kui 
ka tagasihoidlik, aidates lah-
kunut viimsele teekonnale 
saatjatel saavutada seisundit, 
kus teenistus saaks kulgeda 
kombekohases väärikuses 
ning trööstis. „Seetõttu olen 
püüdnud leinamaja kontsept-
sioonis ühendada traditsioo-
nilise sakraalarhitektuuri tun-
nuseid Eesti maa-arhitektuuri 
võtetega ja seda kaasaegses 
arhitektuurikeeles,“ selgitas 
arhitekt. Nii on tseremoonia-
saali väärikamate ruumipro-
portsioonidega liidetud abiruu-
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Anu Kihulane on Muraste 
kooli inglise keele õpetaja. 
Talle on alati meeldinud 

mängida sõnadega ning luu-
letanudki on ta juba pikka 
aega. „Maiad aias“ sündiski 
sõnamängust: maiad kui in-
diaanlased ja maiad kui 
maiasmokad. „Kui pähe tek-
kis huvitav kujund, proovisin 
selle ümber luuletuse teha,“ 
ütles ta. Mõte anda „Maiad 
aias“ välja raamatuna tekkis 
Anul pärast seda, kui oli kin-
del, et tema kolmas laps terve-
neb pärast vähioperatsiooni. 
„Raamatukirjutamine oli 
minu jaoks teraapia, äkki 
avastasin, kui palju lapsi põeb 
vähki, kui vapralt nad taluvad 
pikki ja piinavaid raviprotse-
duure,“ meenutas Anu ja lisas, 
et raamat oligi algselt mõel-
dud haigetele lastele lohutu-
seks. 

Ideest raamatuni kulus 
Anul viis aastat, sest palju sai 
ümber tehtud. Raamatu trük-
kimist ja kunstnikutööd toe-

tas Harku vald. Kokku trükiti 
700 eksemplari, millest 500 
läheb koolijütsidele ja 200 
kingib autor Tallinna Laste-
haiglale EV 100. sünnipäeval. 
Kes soovib raamatut osta ja 
oma heade soovidega seda 
haigele lapsele kinkida, saab 
pöörduda Anu Kihulase poo-
le meiliaadressil: anu.kihula-
ne@murastekool.edu.ee.

Iga laps teeb raama-
tust oma raamatu
„Maiad aias“ on luuletustega 
värvimisraamat. Piltidel on 
kujutatud Harku valla koole 
lastepärases võtmes. Anu leiab, 
et pildil on palju suurem roll kui 
sõnal. „Kui laps ei oska veel lu-
geda, siis saavad seda teha va-
nemad, aga laps saab pilte vär-
vida ja sellega ise oma raamatu 
kujundada,“ loetleb ta võima-
lusi, mida raamatuga koolieel-
sel ajal teha annab. Samuti saab 
värvitud raamatu hiljem kelle-
legi kinkida. „Näiteks haigele 
lapsele. Minu jaoks oli oluline, 

AIVAR SOE, Harku valla haridus- ja 
kultuuriosakonna juhataja:

Foto: Olga Makina

Muraste Kooli õpetaja Anu Kihulane tuli oma raamatui-
deega minu juurde eelmisel õppeaastal. Me leidsime, 

et sellist väärtustel põhinevat raamatukest võiks vald kindlasti 
toetada ja hea oleks, kui raamatusse oleks sisse punutud Harku 
valla koolivõrk. Nüüd oleks huvitav näha, kuidas „Maiad aias“ 
oma elu elama hakkab, näiteks, kui palju on neid lapsi, kes selle 
täidetult oma esimesse kooli kaasa võtavad? Anu kindlasti ootab 
septembris.“

Eesti Linnade Liidu ja Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu 
eestvedamisel toimunud 

ümarlaual osalesid Soome 
omavalitsuste liidu esindajad 
ning omavalitsuste juhid Vaa-
sast, Tamperest ja Eurast, nii-
samuti Eesti üleriigiliste liitude 
(Eesti Linnade Liidu ja Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu ning 
MTÜ POLIS), Tartu ja Pärnu 
linna ning Harku ja Alutaguse 
(Illuka) valla esindajad. Koh-
tumisega tähtsustati Ees-
ti-Soome sõprussidemeid, 
vaadati tagasi senisele koos-
tööle ning arutleti uute sisulis-
te koostöövõimaluste ja sõp-
russuhete hoidmise üle. 

„Maiad aias“ – tore värviraamat tulevastele koolijütsidele
Kõigile sügisel kooliteed alustavatele Harku valla 
lasteaialastele antakse kooliteele kaasa uus raamat, 
Anu Kihulase sulest ja Tõnis Kärema joonistustega 
„Maiad aias“. 

et annetaja tunnetaks isiklikult 
oma osalust heategevuses. Sel-
leks on raamatu algusesse jäe-
tud koht oma soovide kirjapa-
nemiseks,“ täpsustas ta. 

Kooliminevale lapsele saab 
samuti head soovid raamatus-
se kirjutada ja lapse nime 
jaoks on ka koht. Raamatusse 
võib ise juurde kirjutada või 
joonistada, sest pildid julgus-
tavad ka ise katsetama.

Tegevused raamatuga 
koolitunnis
Ka koolitundi pakub „Maiad 
aias“ mitmeid tegevusi. Õpe-
taja saab lastega arutada, 
miks vihmauss mullast välja 
tuli, mis nahkhiire varvaste 
vahel ikka on, mis on bataat, 
kuidas tigu äkki kiireks muu-
tus, kes on maiad, kuidas 
tekkis/levib internet, kuidas 
hääldada sõna „maiad“ ja mil 
moel sõna tähendus muutub 
vastavalt hääliku pikkusele 
jne. Vaadata luuletuse rütmi 
ja riimi ning lõpetada luule-
tus hoopis teise riimiga. Saab 
ka harjutada käelist osavust 
sellega, et värvida ei tohiks 
üle äärejoone.

RUTH MÄGI

„Ümarlauas osalenud sõprus-
linnade ja -valdade koostöö 
toimis erinevalt, Soome suur-
saadik pr Kirsti Narinen tõi aga 
korduvalt esile Harku ja Eura 
valla sidemeid, mis on nüüd-
seks aastakümneid olnud pü-
sivalt tihedad ning koostöö 
sisuline,“ märkis Harku abival-
lavanem Vello Viiburg, kes on 
läbi aastate kahe valla sõprus-
sidemeid hoidnud ja edasi 
viinud. Eura ja Harku valla 
juhid, aga ka ametnikud koh-
tuvad regulaarselt vähemalt 
kaks korda aastas, käies vastas-
tikku üksteisel külas ning jaga-
des oma eri valdkondade ko-
gemusi vallaelu paremaks 

korraldamiseks. Samuti on 
kogemusi vahetanud valdade 
vabaühenduste esindajad, ea-
kad, lauljad ja tantsijad.

2018 tihe koostöö 
jätkub 
Ümarlauale järgneval päeval 
pidasidki eurakad ja Harku 
valla esindajad taas plaani, 
kuidas alanud 2018. aastal 
koostööd teha. „Lauale jäi 
üsna mitu ambitsioonikat 
plaani, neist kõige väljakutsu-
vam septembris toimuv Eesti 
nädal Euras, kuhu oodatakse 
loomulikult ka Harku valda,“ 
rääkis Viiburg. Põnevat välja-
kutset pakub kindlasti ka 
mõte vahetada ametnikke või 
haridusasutuste töötajaid, et 
kohapeal teise kultuuri koge-
mustest õppida.

Vastastikku ootavad üks-
teist külla sõprusvaldade ea-
kad ja kultuurirahvas, samuti 
ootavad Eura sportlased sõp-
ruskohtumist Tabasalu uuel 
staadionil Harku valla sport-
lastega.

Ligi pooled Harku vallava-
litsuse ametnikest on aga asu-
nud ühiselt soome keelt õppi-
ma, et teha Soome sõpradele 
rõõmus üllatus.

AULE SAGEN

Soome suursaatkonnas toimunud ümarlaua järel võõrustas külalisi koos Soome 
suursaadiku pr Kirsti Narineniga (pildil punases) omakorda Harku vald, viies nad 

tutvuma Vääna Mõisakooliga ning paludes külalised hiljem vallamajja kokku- 
võtteid tegema. / Foto: Aule Sagen

Uus raamat julgustab joonistama, värvima ja oma luuletusi looma. / Foto: Liisi Elken

Soome suursaadik tõi Soome  
ja Eesti sõprusliidud kokku
Soome suursaadik Eestis, pr Kirsti Narinen, kutsus 10. jaanuaril Soome suur-
saatkonda ümarlauale Eesti ja Soome sõpruslinnad ning -vallad, teiste seas 
ka Harku valla koos oma sõprusvalla Euraga, et oma koostöökogemusi ja 
-võimalusi vahetada.

14. veebruaril kell 19.00 toi-
mub Tabasalu Lions Klubi 
ja Tabasalu Muusikakooli 

Arigato keskuses heategevus-
lik kontsert „Harku valla täh-
tedest Klassikatähtedeni”, kus 
lisaks Tabasalu Muusikakooli 
õpilastele ja õpetajatele esine-
vad ETV saatesarjast „Klassi-
katähed“ tuntuks saanud noo-
red professionaalid. Kontserdi 
tulu läheb Tabasalu Muusika-
koolile klavessiini soetami-
seks. Kontsert on toetajapileti-
tega ja nende arv on piiratud.

17. veebruaril toimub Pär-
nus Eliisabeti kirikus Eesti 
Naislaulu Seltsi korraldatud 
Eesti Vabariigi 100. sünniaas-
tapäevale pühendatud nais-

kooride kontsert „Kodu kolm 
värvi”, kuhu sõidab esinema ka 
Suurupi naiskoor Meretule. 

Lipuheiskamine  
ja öömatk
Eesti vabariigi suure juubeli eel 
ehitakse Tabasalu keskosa 
lippudega ja 23. veebruari õh-
tul toimub tänavu juba kahek-
sandat korda öömatk. Matkal 
on ka seekord kaks alguspunk-
ti. Esimene retkeseltskond lii-
gub Muraste kooli juurest al-
gusega kell 19.00 tõrvikutega 
läbi metsa Muraste paeplatsile. 
Teine seltskond, mida juhib 
Harku rannikukaitse üksik-
kompanii, alustab Rannamõi-
sa kiriku juures kell 19.30 pi-

duliku rivistusega, et sealt 
edasi Paeplatsile suunduda. 
Eestimaa juubelipidu saab hoo 
sisse Muraste Paeplatsil. Täht-
sat päeva tuleb vaatama ka 
Lennu Taat (alias Egon Nuter) 
– ikka selleks, et veenduda 
Eesti heades kätes olemise üle.

24. veebruaril kell 7.30 toi-
mub Harku vallamaja ees pidu-
lik lipuheiskamine ja rivistus. 
Rivistusele tulevad Harku valla 
koolide esindajad ja Harku 
rannikukaitse üksikkompanii, 
peetakse isamaalisi kõnesid ja 
lauldakse hümni. Lipuheiska-
misele on kutsutud kõik valla 
elanikud, kohale tuleks tulla 
veerand tundi varem.

Samal päeval kell 7.30 toi-
mub pidulik lipuheiskamine 
ka Munakivi tee pangal Vaba-
dussamba juures.

Pidulikke sündmusi on kü-
lades, koolides ja seltsides 
veelgi, nende kohta jagavad 
infot korraldajad ning Harku 
Valla Teataja teeb suurema 
ülevaate EV 100 sündmustest 
kogukonnas juba järgmises 
lehenumbris. 

RUTH MÄGI

EV 100 – suuremad sünd- 
mused sünnipäevakuul
EV 100 sündmused Harku vallas saavad nüüd  
suurema hoo sisse. Teeme ülevaate, mida toob Eesti 
sünnipäevakuu veebruar Harku valda ja kuhu meie 
kodukandi inimesed külla lähevad. 

Muraste öömatka sihtpunktis Muraste paeplatsil tervitab traditsiooniliselt suur soojendav peotuli, kõlavad vahvad  
tervituskõned ja isamaaline laul ning pakutakse kuuma suppi ja teed. / Foto: Kady-Ann Sutt
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Metsis on Eesti metsade 
põlisasukas ja jahi-
meeste seltsi vapi-

loom, meenutades aega, mil ta 
oli populaarne jahilind. Metsis 
on väga paikne lind, kes elutseb 
vanades suurtes marjarohketes 
männikutes, sest talle on oluli-
ne, et puudel oleks tugevaid 
oksi peatumiseks ja hea nähta-
vus lennuks. Ta toitub suvel 
metsamarjadest, mida leidub 
enim just vanas metsas, talvel 
männiokastest ja -võrseist. 
Metsisetibud on alguses putu-
katoidul, sedagi pakub vana 
mets kõige rohkem.

Metsisemäng ehk isaslindu-
de rituaalne häälitsemine ja 
tants, ka kaklused rivaalidega 
on üks meie põlislooduse mär-
kimisväärsemaid imesid. Met-
sisekukkedel on kevade jook-
sul mitu naist, mistõttu ei ole 
see liik vanade metsade kadu-
mise tõttu veel välja surnud.

Looduses on metsisel paar 
vastast, kes käivad pesa kallal ja 
kütivad tibusid: rebane ja käh-
rik. Ka ilves üritab mõnikord 
metsist kätte saada, kuid pigem 
tõrjub ta oma olemasoluga ee-
male rebaseid ja kährikuid, ol-
les nõnda metsise kaitsja.

Metsise püsielupaigad on 
riikliku looduskaitse all ja sa-
lastatud. Hiljutised telemeet-
rilised uuringud näitavad, et 
metsis on paiksema eluviisiga, 
kui alguses teati. Seetõttu 
ohustavad teda metsaraided, 
sest siis ei leia ta uut kodu. Nii 
tekivad mänguplatsi kaotanud 
hullud metsised, kes kaklevad 
kõigiga, ka inimesega. Metsise 
mänguplatsile sattudes tuleb 
sealt vaikselt eemalduda.

Ilvese seis ei ole kiita
Ilves on Euroopa suurim kas-
lane ning ka Tallinna Loomaaia 

Saame tuttavaks metsise ja ilvesega

2018. aasta loom  

ilves

2018. aasta lind 

metsis

vapiloom, sest oli loomaaia 
esimene asukas. Ilvese seis ei ole 
praegu kiita, sest kitsede arvu-
kuse järsk langus kolme karmi 
talve järel 10 aasta eest viis ka 
ilvese arvukuse langusele. Oma 
osa mängis ka seakatku levik, 
mille tõttu hakkas hunt metssea 
asemel sööma metskitse. Vii-
mased kolm aastat ei ole ilvese 
küttimiseks ühtegi luba välja 
antud. Kui taastub metskitsede 
arvukus, taastub ka ilvese oma. 

Ilves on väga ettevaatlik 
loom. Teda looduses kohata on 
suur juhus, aga teda karta ei ole 
vaja, ta eelistab inimest kohates 
põgeneda või puu otsa peituda. 
Viimasel juhul peab inimene 
kiirelt eemalduma ja laskma 
loomal puu otsast alla saada.

Toiduks aeglasemad 
loomad
Ilves murrab toiduks pisinärili-
si, valgejäneseid, metskitsi, ee-
listades aeglasemaid loomi. 

Ilvese suurim konkurent loo-
duses on hunt. Ilves sööb küll 
jäneseid ja maaspesitsevaid 
linde, kuid tõrjub rebased ja 
kährikud kui väiksemad kon-
kurendid eemale. Tema pesa-
kond ei tarbi kunagi nii palju 
jäneseid või linde kui samal alal 
paiknenud 3 rebase- ja 2 kähri-
kupesakonda. Seetõttu on ilve-
se elupaikades jäneste ja tetrede 
arvukus suurem kui seal, kus 
ilves ei ela.

RUTH MÄGI

Fotod: Shutterstock

Harku vallas on metsiste elutsemist viimati märgitud 1970ndatel. 
Sõrve metsa metsised surid tõenäoliselt vanadusse ja uut seltskon-
da juurde ei tulnud. Ent Sõrve loodusmassiivis on siiani sobivad 
elupaigad alles ja kui noorlinnud peaksid laiemalt ringi liikuma 
(seda veel ei tea, sest noorlinde pole raadiosaatjatega varustatud), 
siis on võimalik, et Sõrve metsas saaks metsist kohata ka tulevikus. 

Ilves on meie valla tavaline asukas. Neid on küll vähe, aga poe-
gadega emasloomi ja nende jälgi on nähtud korduvalt nii Sõrve 
metsa Vääna-poolses kui ka Muraste-äärses osas. Talvel liigub ilves 
ka läbi Muraste mõisapargi taguse hiiemetsa, kust läheb suurkisk-
jate sajanditevanune liikumisrada. Rannikuäärset rada pidi on aga 
jalutanud viimase 15 aasta jooksul igal aastal ilves, paaril korral 
hunt ning ühel korral isegi karu. Neid tegelasi pole vaja peljata, sest 
nad on väga pelglikud. 

VAL RAJASAAR,  
Muraste looduskooli juhataja:

T riinu teejuhiks oli tema 
teine laps, kelle kandmi-
se ajal tekkinud tervise-

probleemid viisid ta tavamedit-
siini juurest alternatiiv- 
meditsiini juurde. Sealt tuli 
etapiviisiline menüü muutmi-
ne, kuniks naisest sai taimetoit-
lane, mis viis ta omakorda toor-
toidu juurde. Samas täielik 
toortoitlane ta ei ole. „Meie 
kliimas tarvitan külmemal ajal 
ka soojendavaid taimetoite 
koos pähklite ja seemnetega, 
lisaks energiat andvaid taime-
jahusid, idandeid ja hapenda-
tud toitu,“ täpsustas Triin ja li-
sas, et soojal ajal on ta aga 
kindlasti toortoidul. „Meil on 
oma väega toidud, nn Eesti su-
perfood, mida aed ja mets an-
navad: kuusekasvud, nõges, 
mustikas, aroonia, kale,“ tõi ta 
näiteks. Toortoiduloengud ja 
-kursused läbis ta Sille Poola 
juures ning taimetarkuse osas 
peab ta oma mentoriks Irje 
Karjust. 

Oma toortoidutoodangu 
algmaterjali korjab ja otsib 
Triin ise. „Minu koriluse aeg 
hakkab aprilli lõpus juba,“ 
lausus ta. 

Kapsas-porgand ste-
reotüüp on kadumas
Toortoit on elustoit, mida ei ole 
kuumutatud üle 42 kraadi, 
enamasti on tegu puu- ja juur-
viljadega, pähklite, seemnete ja 
idandatud teraviljadega. Too-
res toidus on säilinud kõik vi-
tamiinid ja mineraalained, see 
tugevdab immuunsüsteemi ja 
annab palju energiat. Triinu 
sõnul ei peeta toortoitumist 
enam võõraks, pigem nähakse 
toortoidus menüü rikastamise 

toidupoodides häid hinnapak-
kumisi. „Hinnad on kallimad 
küll, aga võibolla tuleks mõelda 
teises suunas: enda eest peaks 
hoolitsema vähemalt sama 
hästi kui oma auto eest. Meie 
keha on tempel, mida oleks hea 

laadida vaid puhta 
energiarikka toiduga,“ 
mõtiskles ta. 

Hundipesa sünd 
metsade vahel

Hundipesa alustas tegevust 
kuue aasta eest ja oma nime sai 
see maja ehituse pakkumisest, 
kus ühele majale oli pandud 
nimeks Hundipesa. „Hundipe-
sa tundus nii täpselt sobivat, 
kuna me elame Põrgupõhjal, 
metsa sees,“ naljatles Triin. 

Hundipesa pakub erinevat 
toortoidutoodangut, toortoidu 
catering’i, koolitusi, ja üks hili-
semaid algatusi on gurmeekim-
pude valmistamine. Gurmee-
kimbus on Triin ühendanud 
oma floristioskused ning toi-
duarmastuse, pakkudes ilusas-
se stiliseeritud kimpu köidetult 
söödavaid taimi ja toortoidu-
toodangut, mida on hea kingi-
tuseks pakkuda. 

Hundipesa tootevalikusse 
kuuluvad gluteeni-, laktoosi-, 

muna- ning suhkruvabad 
toorkommid, vitamiinirikkad 
nätsukommid, mida Triin ise 
peab maailma kõige tervisliku-
maks kommiks. „Sisuliselt on 
tegu puuviljanahkadega,“ aval-
das Triin. Nätsukommide va-
likus on praegu populaarsei-
mad astelpaju nätsukommid. 
Nätsukommid saidki alguse 
sellest, et korraga oli Triinul 
käes üle ääre ajav õunasaak ja 
nii sündisid õuna-banaani-ka-
neeli nätsukommid, mis olid 
tema toodete hulgas aastaid. 
Nüüd on nätsukommide vali-
kus väga palju muudki. 

Hundipesa sortimenti kuu-
luvad ka toortordid – erinevas 
maitseskaalas külmtordid, nii 
soolased kui ka magusad, 
mahedamad ja on ka rammu-
samaid. Toodete riiulil on 
kindlasti ka erinevad vitamii-
nijahud, soolad, toorleivad, 
teed ja küpsised. Soolasest 
kraamist ostetakse praegu 
kõige rohkem sibula-päevalil-
leseemne toorleiba ja India 
pähkli kastmes kalekrõpse. 
Omaenese väetoiduks peab 
Triin aga nõgest ja kalet ehk 
lehtkapsajahu. Kui on toodete 
jaoks tooraine korjamise aeg, 
siis veedab Triin suurema osa 
ajast ise põllul korjel olles. 
„Minu meelest on tooted sel 
juhul kuidagi isiklikumad ja 
suurema väega, kui ma neid 
ise armastusega korjan,“ arvas 
ta. Enamiku toodangust kor-
jab ja valmistab Triin armas-
tusega ise ning ülejäänud osa 
täiendavad Hundipesal ma-
hetootjad ning töökad mõtte-
kaaslased.

RUTH MÄGI

Põrgupõhjal sündinud  
Hundipesast tuleb toortoit
Triin Uueda loodud toortoidutoodangut ja -koolitusi pakkuv ettevõte Hundipesa 
sündis nagu paljud teised samalaadset ettevõtmised, isiklikust katsumusest. 

võimalust. Ka nähakse toortoi-
dus lahendust terviseproblee-
midele. „Kui suurendame toor-
toidu osakaalu oma laual, seda 
vähem vajame talvisel ajal lisa-
turgutust,“ oli Triin veendunud 
ja lisas, et talvisel ajal, kui väga 

palju värsket saadaval ei ole, 
tuleks igal juhul eelistada ma-
hetoodangut. Kui uurin, kas 
mahetoitu kuskilt odavamalt 
ka saab, sest see ei ole paljudele 
taskukohane, märgib Triin, et 
tuleks jälgida poodide pakku-
misi, sest aeg-ajalt on ka mahe-

Oma toortoidu- 
toodangu algmaterjali  

korjab ja otsib Triin ise.



Magusad 
ampsud 

pähkli-
jahust ja 

maasikast. 

Triinu loodusearmastus sai 
alguse vanaemast, kes õpetas 
talle seda märkama.  
/ Fotod x 2:  erakogu



Harku Vallavalitsus teatab:

Enampakkumine:





n  Detailplaneeringu kehtestamine
Harku Vallavalitsuse 09.01.2018 korraldusega nr 5 kehtestati üldpla-
neeringuga kooskõlas olev Vääna-Jõesuu küla Oominõmme tee 8 (ka-
tastritunnus 19809:026:0090) maaüksuse ja selle lähiala detailpla-
neering vastavalt osaühing TS-Projektbüroo (rg-kood 11330449) tööle 
nr 15-16DP.

Planeeritav maa-ala suurusega 4406 m2 paikneb Vääna-Jõesuu külas ja 
hõlmab Oominõmme tee 8 (katastritunnus 19809:026:0090) maaüksust. 

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva elamumaa sihtotstar-
bega katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks 
suurustega vastavalt (Pos nr 1) 2000 m2 ja (Pos nr 2) 2311 m2 ning üheks 
transpordimaa sihtotstarbega krundiks suurusega vastavalt (Pos nr 3) 95 
m2 ning määratakse ehitusõigus. Elamumaa sihtotstarbega kruntidele 
(Pos nr 1 ja Pos nr 2) määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni 
kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 280 m². Elamu-
te suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8 m ja 
kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks 
maapinnast on planeeritud kuni 4 m ning üks maapealne korrus. Katu-
setüübiks võib hoonetel olla kas ühepoolse kaldega katus või viilkatus, 
lubatud on katusekalded 28 kraadi kuni 45 kraadi. 

Planeeringuga saab tutvuda Harku Vallamajas vallavalitsuse lahtiole-
ku aegadel, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otse-
lingil http://kaart.harku.ee/DP/151208_28/avalik/.

n  Detailplaneeringu algatamise taotlus
Harku Vallavalitsusele on esitatud Tabasalu aleviku Lucca keskuse 
kinnistu (katastritunnus 19801:002:1602) detailplaneeringu algata-
mise taotlus.

Harku Vallavalitsus on võtnud taotluse menetlusse, mille käigus ot-
sustatakse detailplaneeringu algatamine või algatamata jätmine. 

Detailplaneeringu algatamiseks esitatud materjalidega saab tutvuda 
Harku valla detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.har-
ku.ee.

n  Enampakkumine Mazda 323 võõrandamiseks
Harku Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise sõiduau-
to Mazda 323 võõrandamiseks tähtajaga 8. veebruar kell 11.00.

Sõiduauto Mazda 323, rg-numbriga 072MCI, väljalaskeaastaga 2000 
on olnud vallavalitsusel kasutusel alates 2002. aastast.

Sõiduauto on töökorras, küll aga on vallavalitsuse vajadused muutu-
nud ja sõiduautot tänaseks enam vaja ei lähe. Seetõttu ei ole otstarbekas 
seda edasi omada ning vallavalitsus korraldab sõiduauto võõrandami-
seks enampakkumise. Sõiduauto alghind on 300 eurot. Osavõtutasu ei 
ole. Sõiduautoga saab tutvuda Harku vallamajas kuni 07.02.2018, 
leppides selles eelnevalt kokku e-posti aadressil mihkel.jurisson@
harku.ee. 

Enne enampakkumise toimumist tuleb kanda vallavalitsuse ar-
velduskontole tagatisraha, mis on 30 eurot. Pakkuja esitab mak-
sekorralduse pakkumusega seotud dokumentide juurde. Tagatis-
raha tasutakse Harku vallavalitsuse arvelduskontole (Swedbank: 
konto EE622200001120159636, SEB: konto EE601010002018894005, 
Danske Bank A/S Eesti filiaal: konto EE143300333516970003, Nordea 
Pank Eesti: konto EE611700017002186326) või sularahas enne enam-
pakkumise toimumist vallamajas. Tagatisraha arvelt loetakse osaliselt 
kaetuks enampakkumise võitnud isiku pakutud võõrandamishind. Os-
tuhind tasutakse 10 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Teistele 
osavõtjatele tagastatakse tagatisraha täies ulatuses.

Enampakkumise tingimused ja kord on sätestatud Harku Vallavalit-
suse 23. jaanuari 2018 korraldusega nr 31.

Täpsema info saamiseks pöörduge palun Harku vallavalitsuse aren-
dus- ja haldusosakonna juristi Andres Kivi poole e-posti aadressil and-
res.kivi@harku.ee või telefonil 606 8826.

HARKU VALLAVALITSUS
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töötava inimese tasemeõpet 
ning töötusriskiga inimeste 
tööturukoolitusi. Messil on 
hea võimalus neist teenustest 
paremat pilti saada. Messil ai-
tab Euroopa töövahendusvõr-
gustiku EURES konsultant 
orienteeruda välismaa tööpak-
kumistes ja annab praktilisi 
näpunäiteid, mida teise riiki 
elama ja tööle asumisel silmas 
pidada. 

Kuna Eesti seisab silmitsi 
töökäte nappusega, värbavad 
ettenägelikud ettevõtted juba 
praegu hea meelega vanema-
ealisi inimesi, pakkudes ka 
osalise tööajaga töötamise 
võimalusi. Nii tasub ka pen-
sionipõlve pidaval inimesel 
messilt läbi astuda. 

Keila-Paldiski töömessil leiab tööd  
ja abi karjääri planeerimisel
Eesti Töötukassa korraldab 7. veebruaril kell 11–14 
Keila-Paldiski töömessi, kus Kultuurikeskuse ruumi-
des on võimalik tööandjatega silmast silma kohtuda.

Messilt leiab ideid ka 
töötav inimene ja noor
Messil saab tasuta karjääri-
nõustamist ka töötav inime-
ne. Nõustamisele on mõtet 
tulla, kui tööstress kipub ligi 
hiilima, kui tundub, et tahaks 
tööelus muudatust või on 
soov õppida uut ametit. Sa-
muti aitame CV koostamisel 
ning tööintervjuuks valmis-
tumisel. Ka tasub nõustaja 
jutule tulla, kui püüdlete et-
tevõtluse poole, kuid seda 
varjutavad kõhklused. Need, 
kes messil karjäärinõustami-
sele ei jõua, võivad alati tulla 
tasuta konsultatsioonile töö-
tukassa Lilleküla büroosse – 
lisainfot leiab lehelt www.
minukarjaar.ee. 

Töömess on tasuta. Messil 
osalevad tööandjad leiate töö-
messide kodulehelt www.
toomess.ee.

EESTI TÖÖTUKASSA

ka nende ettevõtetega, kes 
asuvad kaugemal, kuid paku-
vad töötajatele organiseeritud 
transporti tööle ja koju saami-
seks (näiteks õmblejaid vajav 
Hilding Anders Baltics). Kei-
la tööandjatest on lubanud 
tööpakkumistega väljas olla 
Keila haigla, Alexela, Selver, 
Rõõmu Kaubamaja, Rimi, 
ABC Supermarkets, Maxima, 
ISS, Krausberg, Omniva ja 
Ekspress Post, Harju Elekter, 
Ensto Ensek, Harju KEK jt.

1. maist 2017 avanesid või-
malused rahaliselt toetada ka 

Keila-Paldiski töömess on 
mõeldud nii töötavatele 
kui ka tööd otsivatele ini-

mestele, nii õppurile kui ka 
pensionärile, nii eesti keelt 
kui ka muud keelt emakeele-
na kõnelejatele, ka vähene-
nud töövõimega inimestele. 
Messilt leiab erinevaid töö-
pakkumisi, on võimalik nõu 
pidada karjäärinõustajatega 
ja rääkida erivajadustega 
inimeste teenustest juhtumi-
korraldajatega. 

Töömessil saab vestelda 
piirkonna tööandjatega, aga 

15. jaanuaril 2018 andsid Tabasalu Lions 
Klubi esindajad Jalgpalliklubi Tabasalu 
noormängijatele üle 19 paari uusi Nike 
jalgpallijalatseid ehk putsasid. 

Tegu on nii kunstmurule kui ka pallisaali 
mõeldud jalatsitega ning annetuse ees-
märgiks on noorte spordihuvi ja suuremate 
eesmärkide poole püüdlemise toetamine. 
Samapalju jalatseid viivad Tabasalu „lõvid“ 
ka Ida-Virumaale Jalgpalliklubi Narva Trans 
noormängijatele, et tutvustada heatege-
vusliikumist Eesti idapiiril.

Jalgpallijalanõud annetati Eesti lionite 
heategevusprojekti 100=100 raames, mil-
lega tähistatakse heategevusliku Lions-lii-
kumise suvel täitunud 100. tegevusaastat 
ning Eesti riigi peatselt saabuvat 100. 
juubelit. Heateo käigus jagatakse sajale 
jalgpallimeeskonnale üle Eesti kokku 2000 
paari uusi Nike jalgpallijalatseid, mis jõudsid 
Eestisse Norra ja Rapla lionite koostöö 
tulemusena. Fotol Tabasalu Lions Klubi 
president Armin Mutle (vasakul) JK Tabasalu 
treeneri Andrus Mittiga spordijalatsite 
üleandmisel.  

Tekst: KALLE VIKS (Tabasalu Lions Klubi)
Foto: Tabasalu Lions Klubi



LIONS KLUBI ANNETAS JK TABASALU NOORMÄNGIJATELE PUTSAD

4 SAK ei kujuta inimestele ohtu, küll 
aga võivad inimesed, samuti teised 
loomad, viirust edasi kanda.

4 Viirus on väga nakkav mets- ja 
kodusigadele, sh lemmikloomana 
peetavatele minisigadele, mis- 
tõttu tuleks neid hoida kodus ja  
välja mitte lasta.

4 Nakkusohtlikud on nii surnult leitud 
sead, nende sisikond, nahk kui ka 
nende eritistega kokku puutunud 
pinnad ja materjalid. 

4 Vähimagi kokkupuutekahtluse 
korral nakatunud sea korjuse või 
väljaheidetega tuleb oma riided  
pesta ja puhastada. 

4 Vähemalt järgneva 48 tunni  
jooksul tuleb seakasvatustest  
eemale hoida.

4 Surnud metsseale sattudes  
ei tohi seda puutuda.

4 Surnud metsseast tuleb teatada 
Harjumaa Veterinaarkeskusesse, 
telefonil 1313 või Harku vallas  
Hillar Kukele Vääna jahiseltsist 
telefonil 506 5671.

4 Lõastamata koeri metsas 
jooksutamas või treenimas käies 
tuleks seda teha ühes piirkonnas.
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Sigade Aafrika katk jõudis Harku valda
7. jaanuaril Vääna jahipiirkonnas kütitud seitsmest seast osutus  
üks sigade Aafrika katku (SAK) viiruse kandjaks.

Oluline teada!

Külad kajavad uus rubriik!
Sellest lehenumbrist hakkab ilmuma uus rubriik – Külad kajavad –, 
kus kajastame Harku valla külade ja seltside uudiseid ja tegemisi.

Vääna-Jõesuul  
nüüd oma ajaleht

Vääna-Jõesuu külad Vääna-Jõe-
suu, Viti, Naage ja Liikva andsid 
eelmise aasta detsembris välja 
oma esimese häälekandja Vaba 
Sõna. Leht ilmub kaks korda 
aastas Vääna-Jõesuu külaseltsi 
eestvõttel ja Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitali toel, eesmärgiga 
kajastada lähemalt oma kandi 
külade tegemisi. Lehe esimeses 
numbris tutvustati sealset 
ettevõtjat ja tekstiilikunstnikku 
Mailis Kessi, Põhja-Naage 
talumuuseumit ja seda, kuidas 
Madise talu on keerulistele 
aegadele hoolimata ellu jäänud. 
Sõna anti ka rannakalurite 
muredele, räägiti piirkonna ja 
külaseltsi ajaloost ning veel 
paljust muust põnevast. Lehe 

tiraaž on 600 eksemplari, 
toimetusse kuuluvad Tarmo 
Teder, Anu Reinsalu, Ulvi 
Kullerkupp ja Heinart Puhkim, 
kojukanne toimub Eesti Posti 
abiga Vääna-Jõesuu kandi 
registreeritud postkastidesse. 
Järgmist numbrit on oodata 
mais.

Vääna-Jõesuu ja 
Ääsmäe seltsid 

sõidavad koos Soome
Vääna-Jõesuu külaselts 
korraldab 3. veebruaril koostöös 
Ääsmäe külaseltsiga ühise reisi 
Helsingisse. Ääsmäe külaseltsiga 
on sõprust peetud juba mõnda 
aega ja reisi eesmärk on 
eelkõige sotsiaalne: jagada 
Ääsmäe seltsiga kogemusi, 
mõnusalt aega veeta ja minna 
külla ka Fazeri šokolaaditehases-
se. Tegu on esimese sellelaadse 
reisiga.

Põlis-Naage 
talumuuseumi  

tegemistest
Põlis-Naage talumuuseumi 
eestvõttel on Naagel sel aastal 
plaanis lõpetada stend, mille 
peale on märgitud küla ajalooli-
ne kulgemine kaugest minevi-
kust kuni tänaseni. Stendile on 
märgitud hävinenud talud, 
nende hävimise aeg ja põhjus 
ning praegused ja planeeritavad 
elamised. Lisaks sellele on 
muuseumil plaanis rajada küla 
lipuplats ja paigaldada lipumast 
ning panna välja talude juurde 
suunavad sildid talunimedega. 

Hea lugeja. Sa hoiad käes meie kandi 

külade häälekandja Vääna-Jõesuu Vaba 

Sõna esimest numbrit. Külaseltsi eest  - 

võttel ja Kodanikühiskonna Siht-

kapitali toel ilmuva ajalehe üheks ees-

märgiks on lähendada ja siduda meie 

kandi ehk Vääna-Jõesuu, Viti, Naage 

ja Liikva külade rahvast. Leht püüab 

jagada teavet kohalikust elust, tutvus-

tada ettevõtlikke inimesi, tuua tegijad 

ja mõtlejad üksteisele lähemale. Mee-

nutame olnut ja kavandame tulevat.

Praegu elab Vääna-Jõesuus umbes 

tuhat, Vitil 435, Naagel 154 ja Liikval 

442 inimest, kokku üle kahe tuhande 

hinge, mis moodustab Harku valla 

elanikkonnast ca 14 protsenti. Suvi-

tusperioodil ja heade rannailmade 

korral võib siin viibijate arv kasvada 

mitmekordseks justkui oleks rohelisel 

alal kihama löönud linn. 
Vääna-Jõesuu rand ja selle ümbrus 

jõudis puhkealana tuntust koguda juba 

vana vabariigi lõpukümnendil. Õieti 

läkski alles siis laiemalt käibele koha-

nimi Vääna-Jõesuu. Peamiselt 1970. 

aastatel asutati siia hulgi aiandusühis-

tuid ja suvilakooperatiive, riikliku jär-

jepidevuse taastamise järel hoogustus 

eramuehitus, jooksval sajandil hakati 

renoveerima suvilaid aastaringseks 

elamiseks. Kuigi mingi mõõdupuu 

järgi võib Vääna-Jõesuu kanti pidada 

ka Suur-Tallinna ääremaaks, oleme 

ikkagi Harku valla koosseisus ja meie 

töötavate elanike tulumaksuosad lae-

kuvad oma valla eelarve tarvis.   

Vääna-Jõesuu külaselts (VJKS) kui 

kohalike elanike initsiatiivil loodud ja 

registreeritud vabaühendus, on siin te-

gutsenud alates 2009. aasta kevadest, 

selle kronoloogia leiab lugeja käesole-

vast lehest. Kahel viimasel aastal on 

meie külaseltsi aktiivsus uue juhatuse 

mahitusel oluliselt suurenenud, seltsi 

liikmete arv on aastaga enam kui kol-

mekordistunud, tehtud on nii mõnda-

gi, aga teha on veel kordades rohkem 

kui seni jõutud.
Viimaste aastate ürituste korralda-

misel on seltsile mitut puhku oma toe-

tava panuse andnud Harku vallavalit-

sus, mis on ka täiesti loomulik. Me ei 

saa ju külaelu edendamiseks eraldatud 

raha käsitleda kui mingit andi kõrge-

malt, vaid kui orgaanilist oma raha, 

mida jagatakse maksurahast kogutuna 

tagasi kohapeale, kus teatakse palju 

paremini, kuidas seda mõistlikumalt 

kasutada. Ent normaalse – ütleme 

näiteks Põhjala riikide vaimus kodani-

kuühiskonna tekkimiseks on meil veel 

pikk maa minna. Ühiskonna toimi-

mise sisemised jooned koos igatepidi 

põimunud inimsuhetega ei muutu 

üleöö silmanähtavalt, vaid arenevad 

tasapisi päev-päevalt ja kuust-kuusse 

loomulikul teel. 
Kui vaadata tagasi, mis oli Vää-

na-Jõesuu kandis kakskümmend aas-

tat või enamgi tagasi ja mis on täna, 

võib märgata küllalt olulisi muutusi. 

Need tehti valmis elanike vajaduse ja 

valla tahte järgi Euroopa Liidu olulise 

toetusega. Viimase kümnendi uutest 

tähistest peab esile tooma kolm suurt 

asja: kool, ühine veevärk ja kanalisat-

sioon, kergliiklusteed koos valgustu-

sega. Eks ajapikku tehakse veel neid 

suuremaid ja väiksemaid asju, mida 

tingib muutuv elu ise oma vajaduste-

ga. Nii mõndagi võib korda saata ka 

üleöö, kui seda vaid hoolikalt ette val-

mistada. 
Üks asi on väline, võimsalt või tagasi-

hoidlikumalt silmanähtav ja teine on 

sisemine asi nagu mõtted, ideed ja 

plaanid, mida pole võimalik otse näha. 

Aga need ideed ja mõtted pole teine-

kord mitte vähem tähtsad kui välja-

paistvad suured asjad. Sest õieti ongi 

ju need suured asjad nagu kool, kana-

lisatsioon või promenaad oma alguse 

saanud mõtetest, mida tingib inimlik 

eluline vajadus.
Samaoodi tingis eluline vajadus 

ka Vääna-Jõesuu külaseltsi loomist ja 

arengut. Oleme aastaid idanenud ja 

õnneks mitte mädanenud, ette võtnud 

ja teoks teinud, aga meie oma päris 

suurte asjade tegemine on alles ees. 

Mullu ja tänavu uue hingamise saanud 

külaseltsil on vääramatu tahe kasvada, 

õitseda ja teha. Teha kas või aastate 

kaupa järk-järgult teoks külaseltsi pä-

ris oma maja. Selle peale on mõeldud 

ja tehtud projektitööd, veskid jahvata-

vad aeglaselt, meie asi on püüda sood-

sat tuult. 
Nagu ei saa väljast vaadata mõtteid 

ja ideid, ei saa eemalt vaadata ka kü-

laelu atmosfääri. Et seda tunda, peab 

ise selle sees olema, selles kaasa lööma 

ja mõtlema. Külaseltsi kui vabakonna 

vaimu üheks peegliks püüab olla käes-

olev ajaleht, mis üritab liita ettevõtlik-

ke kodanikke ja nende tehatahtmist 

oma küla hüvanguks.
Ajaleht ilmub nüüd detsembris ja 

järgmine on plaanitud tulema suveks. 

Tihedamaks ilmumiseks pole praegu 

ressurssi, kuid võib julgesti eeldada, et 

kord juba pead tõstnud enam kergesti 

ei kao. Ja nõnda nagu me peame suu-

resti ise valmis tegema külakeskuse, 

oma ruumid, laululava, jaanikuplatsi 

ja kümneid muidu asju, peame ise te-

gema ka ajalehte, sest keegi teine meie 

eest neid asju ei tee. Igatahes ootame 

usinat kaasalöömist ja -mõtlemist!

VJKS

Hingedepäeva paiku anti Vääna-Jõe-

suu kooli saalis tänukontsert küla-

seltsi aktivistide ja ettevõtete auks, kes 

oma nõu ja jõuga aidanud kaasa pal-

jude ürituste kordaminekuks. Näitleja 

ja laulja Sulev Võrno esinemist oli tul-

nud kuulama ligi 70 inimest. Südamli-

kele lauludele järgnes seltsi tegevusse 

panustanute märkimine tänukirjade 

ja meenetega, õhtu lõppes vestlustega 

ümber ühise kohvilaua.
Juba üle seitsme aasta, alates seltsi 

loomisest, on meie külaseltsi juha-

tused pidevalt otsinud oma kindlat 

kooskäimise kohta, ruumi nii koos-

olekute pidamiseks kui külarahva 

huviringide käivitamiseks. Kavanda-

tud on oma küla maja loomise mit-

meid võimalusi ja arengud selles liinis 

jätkuvad. 
Õnneks sai neli aastat tagasi valla 

eestvõttel valmis Vääna-Jõesuu kool, 

kus esimesel sügisel alustas 70 õpilast. 

Tänaseks käib seal juba ligi 130 koo-

lilast tarkust omandamas, aga oma 

asjaajamise tarvis leidis koolimajas 

ulualust ka Vääna-Jõesuu külaselts ja 

sellega seonduv elavnenud külaliiku-

mine. Seda tänu väga mõistvale ja selt-

siga mitmeti koostööd tegevale kooli 

juhtkonnale, eesotsas direktor Eddi 

Tombandiga. Kooli ja seltsi mõist-

liku, teineteisega ühises huvis mineva 

koostöö tähistamiseks paigaldati hil-

juti kooli fassaadile VÄÄNA-JÕESUU 

KOOL suurte tähtede alla välisukse 

kohale veidi väiksemas möödus teavi-

tav silt KÜLAKESKUS. 
Niisiis paikneb Vääna-Jõesuu küla-

keskus selle kooli katuse all, häid lam-

baid pidavat ühte lauta palju mahtuma. 

Harjumaal on koole, kus tunniplaani 

lõppedes kella nelja paiku keeratakse 

välisuks lukku, tuled kustutakse ära ja 

majas võtab maad vaikus. Meie kandi 

koolis aga läheb iga nädalapäeva õhtul 

lahti täiskasvanud inimeste mõtesta-

tud tants ja trall – kooli ruumid, eel-

kõige saal, ei seisa kasutamata, neis 

leiavad aset kümned treeningud ja 

kultuuriharjutused. Treeningute loe-

telu ja ajakava, alates zumbast ja joo-

gast kuni rahvatantsu ja keraamikani, 

leiab huvitatud lugeja käesoleva lehe 

tagumiselt küljelt. 
Meie külaselts on juba natuke teavi-

tanud, et panustame palju liikumisele, 

rahvatervislikele ettevõtmistele, mille 

kõrval ei tohi jätta unarusse mälu ja 

turvalist elukeskkonda. Täiskasvanute 

inimeste kooli tõmbamine on teoks 

saanud eelkõige seltsi juhataja Kris-

tina Nurmetalu innukale organisee-

rimisele, milles aitab teda seltsi noor 

aktivist Suzanne Kulbach ja küla vaba-

tahtlikud entusiastid.
Külaseltsi üheks ülesandeks on ini-

meste ärakuulamine ja nende nõus  - 

tamine ning loomulikult tuleb sama-

moodi töötada ka meie kandi külade 

noortega: otsida, leida ja pakkuda neile 

võimalusi huvide teosta miseks. Üheks 

selliseks võimaluseks on peagi kooli 

juurde paigaldatav discgolfi rada kuue 

korviga. Käsil on külaseltsi oma ruumi 

väljaehitamine kooli saali lava peal. Jät-

kub kooli kui lastele haridust andva 

institutsiooni ja külaseltsi kui noori 

ja vanu liitva vabaühenduse sõbralik 

koostöö. Nii on tuhandet ruutmeet-

rit hõlmav, täielikult maaküttel ja kaks 

miljonit eurot maksma läinud kool kui 

küla süda elus mitut moodi ja täidetud 

nii laste kui vanematega. 

Tarmo Teder

Külaselts tänab inimesi  

ja toetajaid!

Suzanne Kulbach organiseeris küla-

päeva, spordiküla pühapäeva, kirbu-

turgu jm 
Geir Valdt abistas tehnika ja transatööga 

Urmas Ansip abistas transpordi ja teh-

nikaga
Perkond Puusep panustas rahaliselt 

Anu Reinsalu osales KÜSKi projektis ja 

ajalehe tegemises 
Vahur Vatter osales KÜSKi projektis ja 

mängis lastega suvejalgpalli

Anneli Kana nõustas KÜSKi projekti

Ulv Kullerkupp osales KÜSKi projektis 

ja ajalehe tegemises 
Marika Reinol korraldas vanavanemate 

päeva ja nõustas ajalehe tegemist

Margus Kitsapea aitab koostada küla-

seltsi kodulehte internetis

Sigrid Saarep pani üles fotonäituse 

külade päeval ja vanavanemate päeval

Heinart Puhkim juhtis külapäevade 

matku ja aitas ajalehe tegemisel 

Kaire Taberland organiseeris meres-

jooksu
Ervin Kaljola organiseeris meresjooksu

Haivi Sepp aitas töös laste ja noortega

Keidi-Riin Unt juhendas ja hoidis lapsi 

volbriõhtul 
Perekond Nigul aitas korralda tänukont-

serti
Viktoria Pauls andis keraamilised kingi-

tused tunnustuseks
Mailis Design andis käsitöö kingitused 

tunnustuseks
Vääna-Jõesuu kooliga on tehtud head 

koostööd
Muraste külaselts nõustas ja aitas mitut 

moodi
Harku vald panustas kingitustega ja 

rahaliselt
I-Sport pani välja auhinnad volbriõhtul 

ja meresjooksul 
Kommivabrik andis magusat meres-

jooksuks ja volbriõhtuks 

Alice’i imeline tordimaa andis kringlid

Muraste Vabatahtlik Päästekomando 

aitas teha liuvälja

Vääna-Jõesuu 

Vääna-Jõesuu, Viti, naage Ja li ikVa külade häälekandJa 

Ilmub kaks korda aastas
 sügis 2017

Vaba sõna

me peame ise tegema!

Kool kui küla süda
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Vääna-Jõesuu kooli katuse all paiknevas külakeskuses on külaseltsi kasutada oma uus ruum ehk külatuba.  VJKS ARHIIV

Külatuba VJKS ARHIIV

Hea lugeja. Sa hoiad käes meie kandi külade häälekandja Vääna-Jõesuu Vaba Sõna esimest numbrit. Külaseltsi eest  - võttel ja Kodanikühiskonna Siht-kapitali toel ilmuva ajalehe üheks ees-märgiks on lähendada ja siduda meie kandi ehk Vääna-Jõesuu, Viti, Naage ja Liikva külade rahvast. Leht püüab jagada teavet kohalikust elust, tutvus-tada ettevõtlikke inimesi, tuua tegijad ja mõtlejad üksteisele lähemale. Mee-nutame olnut ja kavandame tulevat.Praegu elab Vääna-Jõesuus umbes tuhat, Vitil 435, Naagel 154 ja Liikval 442 inimest, kokku üle kahe tuhande hinge, mis moodustab Harku valla elanikkonnast ca 14 protsenti. Suvi-tusperioodil ja heade rannailmade korral võib siin viibijate arv kasvada mitmekordseks justkui oleks rohelisel alal kihama löönud linn. 
Vääna-Jõesuu rand ja selle ümbrus jõudis puhkealana tuntust koguda juba vana vabariigi lõpukümnendil. Õieti läkski alles siis laiemalt käibele koha-nimi Vääna-Jõesuu. Peamiselt 1970. aastatel asutati siia hulgi aiandusühis-tuid ja suvilakooperatiive, riikliku jär-jepidevuse taastamise järel hoogustus eramuehitus, jooksval sajandil hakati renoveerima suvilaid aastaringseks elamiseks. Kuigi mingi mõõdupuu järgi võib Vääna-Jõesuu kanti pidada ka Suur-Tallinna ääremaaks, oleme ikkagi Harku valla koosseisus ja meie töötavate elanike tulumaksuosad lae-kuvad oma valla eelarve tarvis.   Vääna-Jõesuu külaselts (VJKS) kui kohalike elanike initsiatiivil loodud ja registreeritud vabaühendus, on siin te-gutsenud alates 2009. aasta kevadest, selle kronoloogia leiab lugeja käesole-vast lehest. Kahel viimasel aastal on meie külaseltsi aktiivsus uue juhatuse mahitusel oluliselt suurenenud, seltsi liikmete arv on aastaga enam kui kol-mekordistunud, tehtud on nii mõnda-gi, aga teha on veel kordades rohkem kui seni jõutud.

Viimaste aastate ürituste korralda-misel on seltsile mitut puhku oma toe-tava panuse andnud Harku vallavalit-sus, mis on ka täiesti loomulik. Me ei saa ju külaelu edendamiseks eraldatud raha käsitleda kui mingit andi kõrge-malt, vaid kui orgaanilist oma raha, mida jagatakse maksurahast kogutuna tagasi kohapeale, kus teatakse palju paremini, kuidas seda mõistlikumalt kasutada. Ent normaalse – ütleme näiteks Põhjala riikide vaimus kodani-kuühiskonna tekkimiseks on meil veel pikk maa minna. Ühiskonna toimi-mise sisemised jooned koos igatepidi põimunud inimsuhetega ei muutu üleöö silmanähtavalt, vaid arenevad tasapisi päev-päevalt ja kuust-kuusse loomulikul teel. 
Kui vaadata tagasi, mis oli Vää-na-Jõesuu kandis kakskümmend aas-tat või enamgi tagasi ja mis on täna, võib märgata küllalt olulisi muutusi. Need tehti valmis elanike vajaduse ja valla tahte järgi Euroopa Liidu olulise toetusega. Viimase kümnendi uutest 

tähistest peab esile tooma kolm suurt asja: kool, ühine veevärk ja kanalisat-sioon, kergliiklusteed koos valgustu-sega. Eks ajapikku tehakse veel neid suuremaid ja väiksemaid asju, mida tingib muutuv elu ise oma vajaduste-ga. Nii mõndagi võib korda saata ka üleöö, kui seda vaid hoolikalt ette val-mistada. 
Üks asi on väline, võimsalt või tagasi-hoidlikumalt silmanähtav ja teine on sisemine asi nagu mõtted, ideed ja plaanid, mida pole võimalik otse näha. Aga need ideed ja mõtted pole teine-kord mitte vähem tähtsad kui välja-paistvad suured asjad. Sest õieti ongi ju need suured asjad nagu kool, kana-lisatsioon või promenaad oma alguse saanud mõtetest, mida tingib inimlik eluline vajadus.

Samaoodi tingis eluline vajadus ka Vääna-Jõesuu külaseltsi loomist ja arengut. Oleme aastaid idanenud ja õnneks mitte mädanenud, ette võtnud ja teoks teinud, aga meie oma päris suurte asjade tegemine on alles ees. Mullu ja tänavu uue hingamise saanud külaseltsil on vääramatu tahe kasvada, õitseda ja teha. Teha kas või aastate kaupa järk-järgult teoks külaseltsi pä-ris oma maja. Selle peale on mõeldud ja tehtud projektitööd, veskid jahvata-vad aeglaselt, meie asi on püüda sood-sat tuult. 
Nagu ei saa väljast vaadata mõtteid ja ideid, ei saa eemalt vaadata ka kü-laelu atmosfääri. Et seda tunda, peab ise selle sees olema, selles kaasa lööma ja mõtlema. Külaseltsi kui vabakonna vaimu üheks peegliks püüab olla käes-olev ajaleht, mis üritab liita ettevõtlik-ke kodanikke ja nende tehatahtmist oma küla hüvanguks.

Ajaleht ilmub nüüd detsembris ja järgmine on plaanitud tulema suveks. Tihedamaks ilmumiseks pole praegu ressurssi, kuid võib julgesti eeldada, et kord juba pead tõstnud enam kergesti ei kao. Ja nõnda nagu me peame suu-resti ise valmis tegema külakeskuse, oma ruumid, laululava, jaanikuplatsi ja kümneid muidu asju, peame ise te-gema ka ajalehte, sest keegi teine meie eest neid asju ei tee. Igatahes ootame usinat kaasalöömist ja -mõtlemist!

VJKS

Hingedepäeva paiku anti Vääna-Jõe-suu kooli saalis tänukontsert küla-seltsi aktivistide ja ettevõtete auks, kes oma nõu ja jõuga aidanud kaasa pal-jude ürituste kordaminekuks. Näitleja ja laulja Sulev Võrno esinemist oli tul-nud kuulama ligi 70 inimest. Südamli-kele lauludele järgnes seltsi tegevusse panustanute märkimine tänukirjade ja meenetega, õhtu lõppes vestlustega ümber ühise kohvilaua.
Juba üle seitsme aasta, alates seltsi loomisest, on meie külaseltsi juha-tused pidevalt otsinud oma kindlat kooskäimise kohta, ruumi nii koos-olekute pidamiseks kui külarahva huviringide käivitamiseks. Kavanda-tud on oma küla maja loomise mit-meid võimalusi ja arengud selles liinis jätkuvad. 

Õnneks sai neli aastat tagasi valla eestvõttel valmis Vääna-Jõesuu kool, kus esimesel sügisel alustas 70 õpilast. Tänaseks käib seal juba ligi 130 koo-lilast tarkust omandamas, aga oma asjaajamise tarvis leidis koolimajas ulualust ka Vääna-Jõesuu külaselts ja sellega seonduv elavnenud külaliiku-mine. Seda tänu väga mõistvale ja selt-siga mitmeti koostööd tegevale kooli juhtkonnale, eesotsas direktor Eddi Tombandiga. Kooli ja seltsi mõist-liku, teineteisega ühises huvis mineva koostöö tähistamiseks paigaldati hil-juti kooli fassaadile VÄÄNA-JÕESUU KOOL suurte tähtede alla välisukse kohale veidi väiksemas möödus teavi-tav silt KÜLAKESKUS. 
Niisiis paikneb Vääna-Jõesuu küla-keskus selle kooli katuse all, häid lam-baid pidavat ühte lauta palju mahtuma. Harjumaal on koole, kus tunniplaani lõppedes kella nelja paiku keeratakse 

välisuks lukku, tuled kustutakse ära ja majas võtab maad vaikus. Meie kandi koolis aga läheb iga nädalapäeva õhtul lahti täiskasvanud inimeste mõtesta-tud tants ja trall – kooli ruumid, eel-kõige saal, ei seisa kasutamata, neis leiavad aset kümned treeningud ja kultuuriharjutused. Treeningute loe-telu ja ajakava, alates zumbast ja joo-gast kuni rahvatantsu ja keraamikani, leiab huvitatud lugeja käesoleva lehe tagumiselt küljelt. 
Meie külaselts on juba natuke teavi-tanud, et panustame palju liikumisele, rahvatervislikele ettevõtmistele, mille kõrval ei tohi jätta unarusse mälu ja turvalist elukeskkonda. Täiskasvanute inimeste kooli tõmbamine on teoks saanud eelkõige seltsi juhataja Kris-tina Nurmetalu innukale organisee-rimisele, milles aitab teda seltsi noor aktivist Suzanne Kulbach ja küla vaba-tahtlikud entusiastid.

Külaseltsi üheks ülesandeks on ini-meste ärakuulamine ja nende nõus  - tamine ning loomulikult tuleb sama-moodi töötada ka meie kandi külade noortega: otsida, leida ja pakkuda neile võimalusi huvide teosta miseks. Üheks selliseks võimaluseks on peagi kooli juurde paigaldatav discgolfi rada kuue korviga. Käsil on külaseltsi oma ruumi väljaehitamine kooli saali lava peal. Jät-kub kooli kui lastele haridust andva institutsiooni ja külaseltsi kui noori ja vanu liitva vabaühenduse sõbralik koostöö. Nii on tuhandet ruutmeet-rit hõlmav, täielikult maaküttel ja kaks miljonit eurot maksma läinud kool kui küla süda elus mitut moodi ja täidetud nii laste kui vanematega. 

Tarmo Teder

Külaselts tänab inimesi  
ja toetajaid!
Suzanne Kulbach organiseeris küla-päeva, spordiküla pühapäeva, kirbu-turgu jm 
Geir Valdt abistas tehnika ja transatööga Urmas Ansip abistas transpordi ja teh-nikaga
Perkond Puusep panustas rahaliselt Anu Reinsalu osales KÜSKi projektis ja ajalehe tegemises 
Vahur Vatter osales KÜSKi projektis ja mängis lastega suvejalgpalli
Anneli Kana nõustas KÜSKi projektiUlv Kullerkupp osales KÜSKi projektis ja ajalehe tegemises 
Marika Reinol korraldas vanavanemate päeva ja nõustas ajalehe tegemistMargus Kitsapea aitab koostada küla-seltsi kodulehte internetis
Sigrid Saarep pani üles fotonäituse külade päeval ja vanavanemate päevalHeinart Puhkim juhtis külapäevade matku ja aitas ajalehe tegemisel Kaire Taberland organiseeris meres-jooksu

Ervin Kaljola organiseeris meresjooksuHaivi Sepp aitas töös laste ja noortegaKeidi-Riin Unt juhendas ja hoidis lapsi volbriõhtul 
Perekond Nigul aitas korralda tänukont-serti
Viktoria Pauls andis keraamilised kingi-tused tunnustuseks
Mailis Design andis käsitöö kingitused tunnustuseks
Vääna-Jõesuu kooliga on tehtud head koostööd
Muraste külaselts nõustas ja aitas mitut moodi
Harku vald panustas kingitustega ja rahaliselt
I-Sport pani välja auhinnad volbriõhtul ja meresjooksul 
Kommivabrik andis magusat meres-jooksuks ja volbriõhtuks 
Alice’i imeline tordimaa andis kringlidMuraste Vabatahtlik Päästekomando aitas teha liuvälja

Vääna-Jõesuu 

Vääna-Jõesuu, Viti, naage Ja li ikVa külade häälekandJa 
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Vääna-Jõesuu kooli katuse all paiknevas külakeskuses on külaseltsi kasutada oma uus ruum ehk külatuba.  VJKS ARHIIV

Külatuba 
VJKS ARHIIV

Hea lugeja. Sa hoiad käes meie kandi külade häälekandja Vääna-Jõesuu Vaba Sõna esimest numbrit. Külaseltsi eest  - võttel ja Kodanikühiskonna Siht-kapitali toel ilmuva ajalehe üheks ees-märgiks on lähendada ja siduda meie kandi ehk Vääna-Jõesuu, Viti, Naage ja Liikva külade rahvast. Leht püüab jagada teavet kohalikust elust, tutvus-tada ettevõtlikke inimesi, tuua tegijad ja mõtlejad üksteisele lähemale. Mee-nutame olnut ja kavandame tulevat.Praegu elab Vääna-Jõesuus umbes tuhat, Vitil 435, Naagel 154 ja Liikval 442 inimest, kokku üle kahe tuhande hinge, mis moodustab Harku valla elanikkonnast ca 14 protsenti. Suvi-tusperioodil ja heade rannailmade korral võib siin viibijate arv kasvada mitmekordseks justkui oleks rohelisel alal kihama löönud linn. Vääna-Jõesuu rand ja selle ümbrus jõudis puhkealana tuntust koguda juba vana vabariigi lõpukümnendil. Õieti läkski alles siis laiemalt käibele koha-nimi Vääna-Jõesuu. Peamiselt 1970. aastatel asutati siia hulgi aiandusühis-tuid ja suvilakooperatiive, riikliku jär-jepidevuse taastamise järel hoogustus eramuehitus, jooksval sajandil hakati renoveerima suvilaid aastaringseks elamiseks. Kuigi mingi mõõdupuu järgi võib Vääna-Jõesuu kanti pidada ka Suur-Tallinna ääremaaks, oleme ikkagi Harku valla koosseisus ja meie töötavate elanike tulumaksuosad lae-kuvad oma valla eelarve tarvis.   Vääna-Jõesuu külaselts (VJKS) kui kohalike elanike initsiatiivil loodud ja registreeritud vabaühendus, on siin te-gutsenud alates 2009. aasta kevadest, selle kronoloogia leiab lugeja käesole-vast lehest. Kahel viimasel aastal on meie külaseltsi aktiivsus uue juhatuse mahitusel oluliselt suurenenud, seltsi liikmete arv on aastaga enam kui kol-mekordistunud, tehtud on nii mõnda-gi, aga teha on veel kordades rohkem kui seni jõutud.
Viimaste aastate ürituste korralda-misel on seltsile mitut puhku oma toe-tava panuse andnud Harku vallavalit-sus, mis on ka täiesti loomulik. Me ei saa ju külaelu edendamiseks eraldatud raha käsitleda kui mingit andi kõrge-malt, vaid kui orgaanilist oma raha, mida jagatakse maksurahast kogutuna tagasi kohapeale, kus teatakse palju paremini, kuidas seda mõistlikumalt kasutada. Ent normaalse – ütleme näiteks Põhjala riikide vaimus kodani-kuühiskonna tekkimiseks on meil veel pikk maa minna. Ühiskonna toimi-mise sisemised jooned koos igatepidi põimunud inimsuhetega ei muutu üleöö silmanähtavalt, vaid arenevad tasapisi päev-päevalt ja kuust-kuusse loomulikul teel. Kui vaadata tagasi, mis oli Vää-na-Jõesuu kandis kakskümmend aas-tat või enamgi tagasi ja mis on täna, võib märgata küllalt olulisi muutusi. Need tehti valmis elanike vajaduse ja valla tahte järgi Euroopa Liidu olulise toetusega. Viimase kümnendi uutest 

tähistest peab esile tooma kolm suurt asja: kool, ühine veevärk ja kanalisat-sioon, kergliiklusteed koos valgustu-sega. Eks ajapikku tehakse veel neid suuremaid ja väiksemaid asju, mida tingib muutuv elu ise oma vajaduste-ga. Nii mõndagi võib korda saata ka üleöö, kui seda vaid hoolikalt ette val-mistada. 
Üks asi on väline, võimsalt või tagasi-hoidlikumalt silmanähtav ja teine on sisemine asi nagu mõtted, ideed ja plaanid, mida pole võimalik otse näha. Aga need ideed ja mõtted pole teine-kord mitte vähem tähtsad kui välja-paistvad suured asjad. Sest õieti ongi ju need suured asjad nagu kool, kana-lisatsioon või promenaad oma alguse saanud mõtetest, mida tingib inimlik eluline vajadus.

Samaoodi tingis eluline vajadus ka Vääna-Jõesuu külaseltsi loomist ja arengut. Oleme aastaid idanenud ja õnneks mitte mädanenud, ette võtnud ja teoks teinud, aga meie oma päris suurte asjade tegemine on alles ees. Mullu ja tänavu uue hingamise saanud külaseltsil on vääramatu tahe kasvada, õitseda ja teha. Teha kas või aastate kaupa järk-järgult teoks külaseltsi pä-ris oma maja. Selle peale on mõeldud ja tehtud projektitööd, veskid jahvata-vad aeglaselt, meie asi on püüda sood-sat tuult. 
Nagu ei saa väljast vaadata mõtteid ja ideid, ei saa eemalt vaadata ka kü-laelu atmosfääri. Et seda tunda, peab ise selle sees olema, selles kaasa lööma ja mõtlema. Külaseltsi kui vabakonna vaimu üheks peegliks püüab olla käes-olev ajaleht, mis üritab liita ettevõtlik-ke kodanikke ja nende tehatahtmist oma küla hüvanguks.Ajaleht ilmub nüüd detsembris ja järgmine on plaanitud tulema suveks. Tihedamaks ilmumiseks pole praegu ressurssi, kuid võib julgesti eeldada, et kord juba pead tõstnud enam kergesti ei kao. Ja nõnda nagu me peame suu-resti ise valmis tegema külakeskuse, oma ruumid, laululava, jaanikuplatsi ja kümneid muidu asju, peame ise te-gema ka ajalehte, sest keegi teine meie eest neid asju ei tee. Igatahes ootame usinat kaasalöömist ja -mõtlemist!

VJKS

Hingedepäeva paiku anti Vääna-Jõe-suu kooli saalis tänukontsert küla-seltsi aktivistide ja ettevõtete auks, kes oma nõu ja jõuga aidanud kaasa pal-jude ürituste kordaminekuks. Näitleja ja laulja Sulev Võrno esinemist oli tul-nud kuulama ligi 70 inimest. Südamli-kele lauludele järgnes seltsi tegevusse panustanute märkimine tänukirjade ja meenetega, õhtu lõppes vestlustega ümber ühise kohvilaua.Juba üle seitsme aasta, alates seltsi loomisest, on meie külaseltsi juha-tused pidevalt otsinud oma kindlat kooskäimise kohta, ruumi nii koos-olekute pidamiseks kui külarahva huviringide käivitamiseks. Kavanda-tud on oma küla maja loomise mit-meid võimalusi ja arengud selles liinis jätkuvad. 
Õnneks sai neli aastat tagasi valla eestvõttel valmis Vääna-Jõesuu kool, kus esimesel sügisel alustas 70 õpilast. Tänaseks käib seal juba ligi 130 koo-lilast tarkust omandamas, aga oma asjaajamise tarvis leidis koolimajas ulualust ka Vääna-Jõesuu külaselts ja sellega seonduv elavnenud külaliiku-mine. Seda tänu väga mõistvale ja selt-siga mitmeti koostööd tegevale kooli juhtkonnale, eesotsas direktor Eddi Tombandiga. Kooli ja seltsi mõist-liku, teineteisega ühises huvis mineva koostöö tähistamiseks paigaldati hil-juti kooli fassaadile VÄÄNA-JÕESUU KOOL suurte tähtede alla välisukse kohale veidi väiksemas möödus teavi-tav silt KÜLAKESKUS. Niisiis paikneb Vääna-Jõesuu küla-keskus selle kooli katuse all, häid lam-baid pidavat ühte lauta palju mahtuma. Harjumaal on koole, kus tunniplaani lõppedes kella nelja paiku keeratakse 

välisuks lukku, tuled kustutakse ära ja majas võtab maad vaikus. Meie kandi koolis aga läheb iga nädalapäeva õhtul lahti täiskasvanud inimeste mõtesta-tud tants ja trall – kooli ruumid, eel-kõige saal, ei seisa kasutamata, neis leiavad aset kümned treeningud ja kultuuriharjutused. Treeningute loe-telu ja ajakava, alates zumbast ja joo-gast kuni rahvatantsu ja keraamikani, leiab huvitatud lugeja käesoleva lehe tagumiselt küljelt. Meie külaselts on juba natuke teavi-tanud, et panustame palju liikumisele, rahvatervislikele ettevõtmistele, mille kõrval ei tohi jätta unarusse mälu ja turvalist elukeskkonda. Täiskasvanute inimeste kooli tõmbamine on teoks saanud eelkõige seltsi juhataja Kris-tina Nurmetalu innukale organisee-rimisele, milles aitab teda seltsi noor aktivist Suzanne Kulbach ja küla vaba-tahtlikud entusiastid.Külaseltsi üheks ülesandeks on ini-meste ärakuulamine ja nende nõus  - tamine ning loomulikult tuleb sama-moodi töötada ka meie kandi külade noortega: otsida, leida ja pakkuda neile võimalusi huvide teosta miseks. Üheks selliseks võimaluseks on peagi kooli juurde paigaldatav discgolfi rada kuue korviga. Käsil on külaseltsi oma ruumi väljaehitamine kooli saali lava peal. Jät-kub kooli kui lastele haridust andva institutsiooni ja külaseltsi kui noori ja vanu liitva vabaühenduse sõbralik koostöö. Nii on tuhandet ruutmeet-rit hõlmav, täielikult maaküttel ja kaks miljonit eurot maksma läinud kool kui küla süda elus mitut moodi ja täidetud nii laste kui vanematega. 
Tarmo Teder

Külaselts tänab inimesi  ja toetajaid!
Suzanne Kulbach organiseeris küla-päeva, spordiküla pühapäeva, kirbu-turgu jm 

Geir Valdt abistas tehnika ja transatööga Urmas Ansip abistas transpordi ja teh-nikaga
Perkond Puusep panustas rahaliselt Anu Reinsalu osales KÜSKi projektis ja ajalehe tegemises Vahur Vatter osales KÜSKi projektis ja mängis lastega suvejalgpalliAnneli Kana nõustas KÜSKi projektiUlv Kullerkupp osales KÜSKi projektis ja ajalehe tegemises Marika Reinol korraldas vanavanemate päeva ja nõustas ajalehe tegemistMargus Kitsapea aitab koostada küla-seltsi kodulehte internetisSigrid Saarep pani üles fotonäituse külade päeval ja vanavanemate päevalHeinart Puhkim juhtis külapäevade matku ja aitas ajalehe tegemisel Kaire Taberland organiseeris meres-jooksu

Ervin Kaljola organiseeris meresjooksuHaivi Sepp aitas töös laste ja noortegaKeidi-Riin Unt juhendas ja hoidis lapsi volbriõhtul 
Perekond Nigul aitas korralda tänukont-serti
Viktoria Pauls andis keraamilised kingi-tused tunnustuseksMailis Design andis käsitöö kingitused tunnustuseks
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Foto: Annie Spratt / unsplash.com
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faks 600 3854
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Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolma- 
päeval (v.a veebruaris, juulis ja detsembris). Harku 
Valla Teataja kanne toimub kolme tööpäeva vältel 
alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja kuulu-
tused palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala 
esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel õigus 
kaastöid lühendada ja redigeerida. Valla- 
lehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toime-
tus keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla Teatajas 
ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine 
on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.

Reklaam ja müük:  
5836 6637 
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:  
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken

Trükk: AS Kroonpress

Harku Valla Teataja

n  Ettevõte teostab ehitus- ja 
remonttöid, ka väiksemamahuli-
sed tööd. Tel 5660 7554, janek@
janelldisain.ee.
n  Korstnapühkija ja pottsepa lit-
sentseeritud teenused, küttekollete 
kontroll, remont ja ehitus. Akti 
väljastamine kindlustusseltside 
jaoks. Tel 5690 0686.
n  Vanametalli kokkuost, konteine-
rite tellimine ja transporditeenus. 
Metalliveoks võimalik kasutada  
tasuta järelhaagist. Asume Tuter-
maal, tel 678 2055.

n  Restoran BabyBack aadressi- 
ga Ranna tee 1, Tabasalu otsib 
oma meeskonda KORISTAJAT, 
kelle ülesandeks on puhtuse  
ja korra tagamine restorani  
ruumides. Hommikupoolne  
tööaeg L-P kl 10.00–12.00.  
Lisainfo tel 59191245.

n  Väljaõppinud puudelangetaja 
teostab ohtlike puude ja okste raiet. 
Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. 
Kändude freesimine ja okste ärave-
du. Puude üldseisundi hindamine ja 
konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458, 
www.ohtlikpuu.ee.
n  Teostame kruntide raie komp-
leksteenust: raietööd, materjali 
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine, 
okste ja kändude äravedu.  
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
n  OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, 
info@est-land.ee.
n  Hoonete soojustamine puistevil-
laga. Konsultatsioon objektil tasuta. 
Tel: 501 6689, ken@puistemees.ee, 
www.puistemees.ee.
n  Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Ohtlike puude/okste 

langetamine ning viljapuude lõika-
mine. Lumekoristus. Tel 5348 7318, 
e-post: igor@inkteenused.ee.
n  Liuguksed, riidekapid, garderoo-
bid. Abi projekteerimisel. Parimad 
hinnad. Tel 522 1151, www.nagusul.
ee, FB Nagusul OÜ.
n  Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD. 
Telefon 522 0321, www.arbormen.ee.
n  Korstnapühkija teenused, tel 
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
n  Teostan santehnilisi ja pisi-
remonttöid. 503 8313, juhan.
haavasalu@gmail.com.
n  Õhksoojuspumba paigaldus, 
hind 150 €. Sertifikaadiga paigal- 
daja Kalev Lepistu, 5656 2191.
n  MAJA ehitamine koos kõigi 
lahendustega, projekteerimine, 
kasutusluba. 5352 9476 email: 
ehitus@miltongrupp.ee.

n  RAAMATUPIDAMISTEENUS.  
Tel 5567 4867, habonde@
outlook.com

n  Üldehitus, katused, fassaadid ja 
viimistlustööd. 5352 9476 email: 
mehitus@gmail.com.
n  Pottsepatööd ja korstnaotste 
vahetus eramajadel. Uute kütteke-
hade ehitus ja vanade remont. 12- 
aastane töökogemus ja kutsetun-
nistus. Telefon: 5690 3327. 
n  Firma pakub tööd Tutermaal 
andmesisestaja-klienditeeninda- 
jale. Vajalik hea arvuti kasutamis- 
oskus. Vajadusel väljaõpe koha- 
peal. Tööle asumine koheselt.  
Info tel. 5015433 või saada kiri 
raul@metanex.ee. 
n  Aastaringne fekaalivedu.  
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.

Teated

Sinu motivatsioonikirja, CV-d ja omal valikul vajalike dokumen-
tide koopiad ootame hiljemalt 31. jaanuariks 2018 portaali  

CV Online vahendusel või aadressile personal@harku.ee.  
Lisainformatsioon haridus- ja kultuuriosakonna juhataja  

Aivar Soe telefonil 606 3800. 

Sinu motivatsioonikirja ja CV-d ootame hiljemalt 31. jaanuariks 
2018 portaali CV Online vahendusel või aadressile  

personal@harku.ee. Lisainformatsioon haridus- ja kultuuri- 
osakonna juhataja Aivar Soe telefonil 606 3800.

HARKU VALLAVALITSUS HARKU VALLAVALITSUS

Eeldame, et juhiomadustega kandidaadil on tööeesmärkide tule-
muslikuks saavutamiseks vajalikud eeldused teadmistes, oskustes 
ja kogemustes sh

kuulutab välja konkursi 
Alasniidu lasteaia

kuulutab välja konkursi 
haridus- ja kultuuriosakonna

direktori haridusspetsialisti
ametikohale  ametikohale   

Nõudmised kandidaadile
Vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 2013. a määru-
ses „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõu-
ded“ (RT I, 03.09.2013, 4) sätestatud kvalifikatsiooninõuetele. 
Kandidaadil peab olema magistri või sellega võrdsustatud 
kõrgharidustase, töökogemus alushariduse valdkonnas ja/või 
hariduskorralduses. 

Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, milles põhjendad, miks 
just Sina antud ametikohale kõige paremini sobid ning 
tood võimalusel välja ka referentsid, ootame hiljemalt  

31. jaanuariks 2018 portaali CV Online vahendusel või 
e-posti aadressile personal@harku.ee.  

Palun lisa motivatsioonikirja ka palgasoov. 

HARKU VALLAVALITSUS

See töö sobib sulle, kui 
leiad enda jaoks põne- 
vaid väljakutseid järg- 
mistes tegevustes: 

• Harku valla teabe- ja  
suhtekorralduse planeeri-
mine, koordineerimine ja 
analüüsimine;

• Harku Valla Teataja välja-
andmise korraldamine;

• mainekujundusprojektide 
algatamine ja elluviimine;

• meeskonna kommunikat-
sioonialane nõustamine;

• kodulehe ja sotsiaalmeedia 
haldamine/arendamine.

Töös edukas olemiseks 
soovime, et sul oleks:

• erialane kõrgharidus;
• töökogemus kommunikat-

siooni valdkonnas;

• eesti keele oskus kõrgtase-
mel ja inglise keele oskus 
kesktasemel;

• väga hea suuline ja kirjalik 
eneseväljendusoskus;

• iseseisvus, algatusvõime, loo-
vus ja hea suhtlemisoskus.

Tuleb kasuks,  
kui sul on ka:

• teadmised avalikust haldu-
sest;

• isikliku sõiduauto  
kasutamise võimalus. 

Meie pakume sulle:
• mitmekülgseid enese- 

teostusvõimalusi;
• võimalust lüüa kaasa  

Harku valla arengus;
• toredat sõbralikku mees-

konda.

kuulutab välja konkursi 

kommunikatsioonijuhi
ametikohale 

Kommunikatsioonijuhina on sinu ülesandeks toetada vallavalit-
suse suhtlust avalikkusega ning selgitada avalikkusele vallava-
litsuse eesmärke, otsuseid ja tegevusi eesmärgiga suurendada 
vallavalitsuse tegevuse läbipaistvust ning inimeste teadlikkust 
omavalitsuse toimimisest. 

• eesti keele oskus kõrgtase-
mel (suuline ja kirjalik), ühe 
võõrkeele oskus kesktasemel 
koos ametialase sõnavara 
valdamisega, arvuti kasuta-
mise oskused;

• lasteaia kollektiivi tu-
lemuspõhise juhtimise 
oskused koos võimekusega 
keskenduda innovaatiliselt 
ja nutikalt uuenevale õpi-
käsitusele ja õpikeskkonna 
arendamisele;  

• avalikkusega suhtlemise os-
kused, erinevate huvirühma-

de vajadustega arvestamise 
oskused, lasteaia eduloo 
tutvustamise oskused;   

• alushariduse valdkonna 
tundmine koos seostega 
ühiskonnaelus, kultuuris  ja 
majanduselus; 

• suutlikkus analüüsida (teks-
te, juhtumeid,  
protsesse, iseennast)  
koos oskusega näha võima-
lusi ja süsteemselt tegutseda 
probleemide lahendamiseks.

See töö sobib sulle,  
kui leiad enda jaoks 
põnevaid väljakutseid 
järgmistes tegevustes:

• alushariduse valdkonna 
tegevuste koordineerimine, 
korraldamine ja toimimise 
tulemuslikkuse tagasisides-
tamine; 

• kaasaaitamine haridusvald-
konna arengu planeerimise-
le, koordineerimisele ning 
arendamisele;     

• õpetajate kutsealase arengu 
koordineerimine;  

• õpilastele elukohajärgse 
põhikooli määramise ja 
lasteaiakohtade jaotamise 
korraldamine e-keskkonnas. 

Tule meie meeskonda, 
kui Sul on:

• kõrgharidustase - magister 
või sellega võrdsustatud 
haridustase, töökogemus 
hariduse valdkonnas ja/või 
hariduskorralduses;  

• eesti keele oskus kõrgtase-
mel (suuline ja kirjalik), ühe 
võõrkeele oskus kesktasemel 
koos ametialase sõnavara 
valdamisega, tööülesannete 
täitmiseks vajalik arvuti 
kasutamise oskus (nt teksti- 
ja andmetöötlus, kodulehe 
toimetamine, dokumendi-
haldus);  

• üld- ja alushariduse õigus-
like aluste ning praktilise 
toimimise tundmine, Eesti 

Elukestva Õppe Strateegia 
mõtestamise ja rakendami-
se oskused tööülesannete 
piires; 

• tööülesannete täitmisega 
seotud õigusaktide tundmi-
ne, vastavate haldusaktide 
koostamise ja vormistamise 
oskus;  

• suhtlemisoskus hariduse 
sihtrühmade esindajatega, 
avaliku suhtlemise oskused, 
valmisolek avalikeks esine-
misteks, töörühmade/pro-
jektide eestvedamiseks;  

• suutlikkus analüüsida (teks-
te, juhtumeid, protsesse, 
iseennast) koos oskusega 
näha võimalusi ja süsteem-
selt tegutseda probleemide 
lahendamiseks; 

• uuenduslikkus, initsiatiivi-
kus, otsustus- ja vastutusvõi-
me,  töökus, kohusetunne, 
meeskonnatööoskused, 
usaldusväärsus, pingetalu-
vus, korrektsus sh kohustus-
te tulemuslik ja õigeaegne 
täitmine. 

 
Meie pakume sulle:

• huvitavat tööd kiiresti arene-
vas omavalitsuses;

• häid võimalusi eneseteostu-
seks ja –arenguks;

• toetavat meeskonda. 

Tööle asumise aeg: 
• esimesel võimalusel.

REKLAAMI  
VÕI KUULUTUSE  

TELLIMINE

e-post  
vallaleht@harku.ee

telefon  
5836 6637



Kolmapäev, 24. jaanuar 20188 Harku Valla Teataja   /   TEATED

Mälestame 
Harku valla 

teenetemärgi kavaleri
 

AIN TALTSI 

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Harku Vallavalitsus
Harku Vallavolikogu

Avaldame kaastunnet 
Lea Vällikule

kalli

EMA 

kaotuse puhul.

Rannamõisa Lasteaia pere

Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

  

Patsipunumise
töötuba

Tabasalu Noortekeskuse 

ruumides (Kallaste 5)

Tasuta!

REKLAAMI  
VÕI KUULUTUSE  

TELLIMINE

e-post  
vallaleht@harku.ee

telefon  
5836 6637

TALVINE HIND!
SILLUTUSKIVI NUNNA HALL 

5.90 € (sisaldab km)
Helista 514 8263, info@raekivi.ee

 

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

ANDRUS SOONSEIN
+372 50 94 112

andrus@domare.ee

AASTA
MAAKLER

2004

ÕPETAJAT.

Tööülesanded:
• luua lastele arengut, huvi ja mõtlemist toetav rühmakeskkond
• ellu viia laste huvidest tulenev põnev ja mänguline õppekasvatustöö
• olla avatud ja teha koostööd lapsevanemate ja lasteaia naiskonnaga

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus (sobib ka peda-

googiline keskeri)
• pedagoogilised kompetentsid
• hea suhtlemisoskus
• huvi ja ind töötada lasteaias

Omalt poolt pakume:
• rõõmsameelset naiskonda
• kaasaegset töökeskkonda
• pikka puhkust 56 p
• stabiilset tööd

Alasniidu Lasteaed 
otsib oma kollektiivi 

Tööle asumise aeg 01. veebruar 2018
Dokumendid esitada e-posti aadressile direktor@alasniidulasteaed.eu

Täpsema info saamiseks pöörduda: Maris Viisileht, tel 6878812
Kandideerimise tähtaeg 26. jaanuar 2018.


