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LIIA REBANE

Ühendatud raamatukogude juhataja

Eestimaa Looduse Fond ootab abi –
andke märku, kus asuvad nahkhiirekolooniate varjepaigad
Et aasta loomaks
2020 kuulutatud
nahkhiire olukorda
paremini mõista, on
vaja teada, kus asuvad
eri liikide kolooniate
varjepaigad. Eriti
oodatakse teateid
poegimiskolooniate
kohta hoonetes.

paigad kokku moodustavad
ala, kus nahkhiir aasta jooksul
tegutseb. Vahemaad selliste kohtade vahel võivad olla
paarist kilomeetrist tuhandete
kilomeetriteni. Meil tavalist
põhja-nahkhiirt võib kohata lendamas igal pool Harku
valla territooriumil, suured
lagedad alad ehk välja arvatud,
aga poegimiskolooniad on ka
neil ainult üksikutes kohtades.
Talvituspaikadest on meil ülevaade parem.
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ahkhiirekolooniate
kohta pole uurijatel
just ülemäära palju infot, eriti suviste kolooniate kohta, ja kuigi poegima
tulevad nad hoonetesse alles
mais, on paslik juba praegu
teavitustööga alustada, eriti
kuna tänavuseks aasta loomaks
on kuulutatud nahkhiir.
Nahkhiireuurija Lauri
Lutsar rõõmustab, et aasta
loomana saab vahelduseks
tutvustada ka seda loomarühma, kes pole jahiloomad,
kes ei ole kiisuna armsad või
uhke hundina ja tööka koprana samastamist väärivad.
“Üks, mis kindel, nahkhiiri
on Eestis mitu liiki, praegu
14, aga see arv võib muutuda.
Laias maailmas on neid koguni
üle 1400. Kui on juba selline
hulk liike, on selge, et Maa
ökosüsteemides on neil oluline
roll. Isegi Eestis moodustavad
nahkhiired umbes 1/5 kõikidest meie imetajaliikidest,”
räägib Lutsar. Ta tõdeb, et ega
öisel ajal lendavaid putukapüüdjaid meil peale nahkhiirte
ja mõne üksiku linnuliigi olegi.
Esimese hooga meenub talle
öösorr. “Öösorr orienteerub
nägemise järgi, nahkhiired
aga kasutavad kajalokatsiooni,
mis loomulikult annab neile
võimaluse püüda öösel palju
väiksemaid putukaid. Nahkhiirtega on nii, et iga liik on
kohastunud teatud putukarühmadest toituma ja püüdma
putukaid teatud lennupaigast.
Igal liigil on oma ökoloogiline
nišš,” kinnitab uurija ja selgitab,
et see vähendab liikidevahelist

Vääna-Viti ja
Humala on
rahvusvahelise
tähtsusega
nahkhiirte
talvituspaigad.
Kui olulised on uurijate jaoks
Harku vallas asuvad kolooniad?

Aasta loom 2020 avaõhtu “Nahkhiired” toimub 30. jaanuaril kell 18.00 Tallinna loomaaia
keskkonnahariduskeskuses. / Foto: Rauno Kalda

konkurentsi ja võimaldab suurt
liigilist mitmekesisust samas
piirkonnas. Maailmas aga on
käsitiivalistel veel kaks märkimisväärset rolli täita looduse majapidamises: taimede
tolmeldamine ja seemnete
levitamine.
Miks on vaja nahkhiiri kaitsta?

Nahkhiired on pikaealised ja
aeglase paljunemisega liigid.
Nad on ka väga koloniaalsed.
Kui ühe kolooniaga midagi
juhtub, võib kohe tekkida
arvestatav kahju kogu populatsioonile. Peale selle ähvardavad nahkhiiri mitmed inimtegevusest põhjustatud ohud:
muutused maastikus (nt linna-

maastiku pealetung), mürkkemikaalide kasutamine, valgusreostus, hukkumine tuuleturbiinides jne.
Kus kandis Harku vallas leidub
nahkhiiri kõige rohkem?

teks ühe konkreetse isendi,
siis aasta jooksul kasutab ta
paljusid piirkondi, mis kõik on
talle võrdselt tähtsad. Seetõttu
ei kasutagi nahkhiireuurijad
tavaliselt sõna “elupaik”, vaid
ütlevad täpsemalt: talvituspaik,

Talvel ilmselt Viti
ja Humala maaalustes ruumides
Eesti Loodusmuuseum kogub
ehk koobastes. Eri
kuni 12. veebruarini lugusid
aastaaegadel on pilt
nahkhiirtest. Vaadake lähemalt
muidugi täiesti eriwww.loodusmuuseum.ee.
nev. Nahkhiired ju
lendavad ringi ja
kogunevad neisse
varjepaikadesse, kus parasjagu lennupaik, lennukoridor,
on neile sobivad tingimused. toitumispaik, poegimisNii et kui püüda kirjeldada koloonia varjepaik, üleminekunahkhiire elupaika, võttes näi- varjepaik jne. Kõik sellised

Harku vallast võib ära mainida mõistagi Humala, Viti ja
Naage, aga ka kõik mõisa- ja
talukeldrid koos moodustavad
olulise talvituspaikade võrgustiku vähemalt kahe liigi jaoks
(põhja-nahkhiir ja suurkõrv).
Suvel on nahkhiirtele olulised
putukarohked toitumispaigad,
milleks on tihti veekogud ja
nende ümbrus (kui on suhteliselt tuulevaikne öö, käib
ka meri selliste väärtuslike
paikade alla). Rände ajal on
nahkhiirtele oluline mererannik ja suured jõed, ilmselt ka
klindiserv koos selle all kasvava metsaga. Sellistes paikades
asuvad nahkhiirtele olulised
lennukoridorid. Aga siin on
palju veel uurida. Vääna-Viti
ja Humala on rahvusvahelise
tähtsusega nahkhiirte talvituspaigad. Talvituspaikade juures
toimub ka parvlemine (sügisel,
kevadel). Siis käib talvituspaikade juurest läbi märgatavalt
suurem hulk nahkhiiri, kui
sinna talveks jääb. Parvlemise
juures on veel ka palju salapärast, aga ilmselt on nahkhiirtele seejuures väga tähtis
omavaheline suhtlemine.

Milliseid liike vallas on?

Harku valla talvituspaikadest
on leitud vähemalt kuut liiki
nahkhiiri: põhja-nahkhiir,
suurkõrv, veelendlane, tiigilendlane, Nattereri lendlane,
tõmmulendlane. Suvel on leitud lisaks ka pargi-nahkhiirt
ja suurvidevlast.
Miks ma nahkhiiri talvituspaigas vaadata ei või? Mis neid
häirib ja kuidas ma aru saan,
et nad on häiritud?

Oma keldris võib küll vaadata,
aga mitte suurtes koopa-tüüpi
talvituspaikades. Keldris on
tavaliselt alla kümne nahkhiire ja seal käivad inimesed
suhteliselt harva. Suurtes koobastes on nahkhiiri sadu ja
inimesed võivad hakata neid
paiku külastama väga tihti.
Suurtes talvituskolooniates
tekib ka ahelreaktsioon – üks
äratatud nahkhiir äratab oma
tegevusega teisi nahkhiiri.
Kulub palju tunde, enne kui
olukord rahuneb.
Kas häiriti või mitte, ega sellest pruugi aru saada, sest nahkhiirtel võib kuluda tardunest
ärkamiseks tund aega. Selle
ajaga on inimene tavaliselt koopast juba lahkunud, aga häirimine on juba toimunud. Nahkhiiri segab isegi see, kui üks inimene vaikselt hiilides koopas
liigub, või kui koopasse kostab
näiteks ehitusmüra.

Miks on vaja teada nahkhiirte
asupaika eeskätt hoonetes?
Kui ma leian nahkhiire näiteks oma maamaja pööningult,
mida ma peaks tegema ja kuhu
teatama?

Hoonetes on suvel poegimiskolooniad. Mõne haruldase
liigi poegimiskolooniate kohta
polegi meil veel andmeid. Kui
koloonia on hoones, on ka oht
teha nahkhiirtele liiga, kui hakatakse remonti tegema vms.
Kui on kahtlus, et hoones on
nahkhiirte koloonia, oleks vaja
planeerida töid aegsasti ja küsida nõu nahkhiirte asjatundjalt.
Ekspertidega saab kontakti
nii Eestimaa Looduse Fondi,
Facebooki nahkhiiresõprade
grupi kui ka keskkonnaameti
või e-posti nahkhiir@elfond.ee
kaudu.
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VALLAVALITSEMINE

Lühiuudised
Vaadake lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Kaitseväe õppused

4.–7. veebruarini harjutab Eesti Kaitsevägi Türisalu endise
raketibaasi territooriumil. Harjutuse käigus kasutatakse
heli- ja valgusefekte tekitavaid imitatsioonivahendeid.
Kaitsevägi palub kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist.
(Kaitsevägi)

1. märtsist saab politseid kutsuda
vaid numbrilt 112

Märtsist 2020 suletakse seni politsei kutsumiseks kasutusel olnud vana lühinumber 110. Harjumaalt tehti möödunud aastal vanale politsei lühinumbrile hinnanguliselt
pooled 20 000 kõnest.
Alates möödunud aasta suvest informeerib automaatteavitus helistajaid nende kõne suunamisest hädaabinumbrile 112. Alates märtsist kõnesid ei suunata ja automaatteavitus informeerib helistajat, et number on suletud
ja valida tuleb 112. Politsei vana lühinumbri sulgemine
lõpetab riikliku projekti ühtse hädaabiteenuse loomiseks
ja selle tõttu jääb Eestis kasutusele hädaabinumber 112,
kust saab kutsuda appi nii politsei, päästeameti kui ka
kiirabi.
Veendumaks, et kõik hädasolijad saavad abi ja kõned
jõuavad abiandjateni, monitoorib häirekeskus alates
1. märtsist kuni 1. märtsini 2021, kas vale numbri valinud
pöörduvad ikka numbrile 112.
Ühtlasi pannakse kõigile südamele, et vaadataks üle
erinevad teavitusmaterjalid majutusasutustes ja avalikes
infokanalites, kus peab olema kirjas hädaabinumber 112,
mitte muud numbrid. Pöörake tähelepanu, et erinevad
stendid, voldikud, infolehed, reisi- ja matkajuhid turismitaludes ning majutuskohtades olevad meelespead oleks
nüüdisajastatud.
(Häirekeskus)

Traditsioonilisel hõbelusikapeol annab vallavanem emadele-isadele üle kingituse, mis toovat noorele ilmakodanikule õnne. / Foto: Yulia Vakina

Rahvastikuregistri
andmetel elab meie
vallas 1. jaanuari
seisuga 15 248 inimest
ehk 316 inimest rohkem
kui eelmisel aastal
samal ajal.
MARI KUKK
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alla 15 248 elanikust
on naisi 7582 ja mehi
7666. Suurim asula on
valla keskus Tabasalu, kus
elab 3689 inimest, neist
mehi 1775, naisi 1914.
Valla suurim küla on
Muraste, kus on elanikke
1873. Vääna-Jõesuu ja
Suurupi külas on inimesi
võrdselt – mõlemas 1191

Heisake riigilipp!

Harku valla rahvastik
statistilises vaates
elanikku. Harku alevikus
on registri andmeil elanikke 653. Valla kõige väiksemas külas Laabil elab 29,
Humalas 38, Kütke külas 63
ja Vailas 84 inimest.

Valla vanim mees on sündinud aastal 1924, kõige
vanemad naised – neid on
kaks – aastal 1921.
Manalateele läks mullu
83 inimest.

Harku valla rahvastiku
vanusest
Eelmisel aastal sündis 181
last, sealhulgas 23 last registreeriti meie valda esimese
elukuu jooksul. Poisse oli
101, tüdrukuid 80. Kaksikuid
oli mullu kaks paari – mõlemad poistepaarid. Poistele
pandi enim nimeks Remi ja
Mathias/Mattias, tüdrukute
populaarsemad nimed olid
Marta ja Roosi.

Kontrollige oma
elukoha andmeid
Seda, kui palju meie vallas
täpselt inimesi elab, pole võimalik öelda. Ent on selge, et
arv on suurem kui elanikuks
registreeritute arv. Need, kes
pole oma elukohta registreeritud, jätavad valla ilma
maksutulust, mille eest saab
remontida teid ja tänavaid,
ehitada koole ja lasteaedu,
luua vaba aja veetmise või-

malusi ja palju muudki, mis
elamise vallaelanikule mugavamaks teeb. Samuti jääb
registreerimata elanik ilma
hüvedest ja mitmesugustest
soodustustest ning toetustest.
Registreerige elanikuks
Inimesed, kes te iga päev
Harku vallas elate, kutsume
teid vallaelanikuks registreeruma.
See on imelihtne. Registreer uge veebilehel
www.eesti.ee või pöörduge
Harku vallavalitsuse poole
isiklikult, posti (Kallaste tn
12, Tabasalu) või e-posti teel
(Kadri.Kelgo@harku.ee).

Harku valla elanike statistika võrdlus

Kallaste tn 12, Tabasalu
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14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

*
Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
telefonil 600 3848 või harku@harku.ee.
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146
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109
103

78
84

64
63

42
38

29
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Harku alevik

Türisalu

Liikva

Viti

Ilmandu

Kumna

Vääna

Tutermaa

Sõrve

Naage

KOV-i täpsusega

Vahi

Meriküla

Adra

Vaila

Kütke

Humala

Laabi

1071
1189

Tiskre

Harkujärve

1126
1191

Vääna-Jõesuu

784
785

1139
1191

Suurupi

01.01.2020

Rannamõisa

1823
1873

Muraste

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

3651
3689

Pühapäeval, 2. veebruaril möödub Tartu rahulepingu
sõlmimisest sada aastat ja rahulepingu sõlmimise aastapäev on Eestis lipupäev. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja
omavalitsusasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised
isikud. Eesti lipu võivad heisata ka kõik teised. Lipud
heisatakse hiljemalt kell kaheksa hommikul ja langetatakse päikeseloojangul. Kui lippu ei langetata, tuleb lipp
pimedal ajal valgustada.
2. veebruaril 1920 kirjutati Tartus alla rahulepingule
Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel. Tartu rahuga
lõpetati Vabadussõda ning Venemaa tunnustas tingimusteta ja igaveseks Eesti Vabariigi iseseisvust.
(Riigikantselei)

Tabasalu alevik

01.01.2019

VÄLJAANDJA
Harku Vallavalitsus
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond
tel 600 3848, faks 600 3854
www.harku.ee

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Madis Idnurm,
madis.idnurm@harku.ee
Toimetaja Mari Kukk, mari.kukk@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Printall

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval. Harku Valla Teataja kanne toimub kolme tööpäeva vältel alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel õigus
kaastöid lühendada ja redigeerida. Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla
Teatajas ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.
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VALLAVALITSEMINE
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus annab
teada, et alates 1. veebruarist lõpetatakse järgmiste bussiliinide tellimine
ATKO Liinid OÜ-lt ja uus
vedaja on SEBE AS.

Toimuvad olulised muudatused
lääne suuna bussiliinide sõiduplaanides
jaama bussipeatuses Lehetu
poolt sõites.
Liinil 136 on korrigeeritud
sõiduplaan, mis tagab ümberistumise liinilt 146 (Maissoo ja
Vihterpalu poolt sõites) liinile
136 Padise peatuses (et sõita
Paldiskisse).
Liinile 145 lisanduvad väljumised, et vältida ületäituvust –
praeguse 13 ringi asemel tuleb
22 ringi tööpäeval ja kuue ringi
asemel on 14 ringi nädalavahetusel.
Lisanduvad väljumised ka
liinile 148: ringide arv on tõstetud kahest kuueni tööpäeval
ning liin hakkab käima nädalavahetusel neli korda päevas.
Liinil 149 kell 16.50 väljumine Tallinnast on lühendatud Audeväljani. Reis Audevälja–Keila väljumisega
kell 18.25 asendab reisi kell
18.35 liinil 146 Harju-Risti –
Tallinn.

HARKU VALLA TEATAJA

Liinid, mida hakkab
teenindama SEBE
• liin 107 Tallinn–Harku–Keila–
Vasalemma–Ämari–Munalaskme
• liin 119 Tallinn–Harutee–
Riisipere–Turba–Lehetu
• liin 133 Keila–Harutee–Riisipere–Turba–Ellamaa–Lehetu
• liin 136 Tallinn–Harku–Keila–
Ämari–Madise–Paldiski
• liin 145 Tallinn–Harku–Keila–
Paldiski
• liin 148 Tallinn–Harku–Keila–
Ämari–Rummu
• liin 149 Tallinn – Harku –
Keila – Rummu – Audevälja –
Harju-Risti
Liinile 119 on lisatud väljumised Tallinnast kell 11.10
ja Lehetust kell 12.40.
Liinid 119 ja 133 peatuvad
Turba rongijaama ees Turba

Lisanduvad väljumised teevad reisimise mugavamaks. / Foto: Pexels

ATKO jätkab osaliselt
ATKO Liinid OÜ teenindab
jätkuvalt lääne suuna liine 108,

109, 111, 111A, 118, 122, 123,
124, 126, 127, 127A, 128, 129,
137 ja 146. Alates 1. veebruarist
toimuvad ka nendel liinidel
sõiduplaani muudatused.
Liinil 122 väljumised kell
15.15 Tallinnast ja kell 16.30
Vääna-Jõesuust on asendatud
liiniga 108 ning pikendatud
Keila-Joani.
Liinile 122 Tallinn – VäänaJõesuu lisanduvad väljumised
Tallinnast kell 14.25 ja VäänaJõesuust kell 15.20.
Liin 122 hakkab käima ka
nädalavahetusel, lisandub viis
ringi päevas.
Liinid 127 ja 127A on pikendatud Kloogani. Kloogaranna
rongijaama peatuse asemel on
liini lõpp-peatus Klooga pood
ja algpeatus Klooga aedlinn.
Liinil 146 kell 13.40 väljumine Keilast on nihutatud 10
minutit varasemaks ja pikendatud Harju-Ristini. Tagasi
väljub buss Harju-Ristist kell
14.20.

Tasub teada
Lääne 1 vedaja kontaktandmed (liinid 108, 109, 111, 111A,
118, 122, 123, 124, 126, 127,
127A, 128, 129, 137 ja 146):
Vedaja ATKO Liinid OÜ. Info tel
641 8218, e-post: grupp@atko.ee,
koduleht: Atko.ee.
Lääne 2 vedaja kontaktandmed (liinid 107, 119, 133, 136,
145, 148 ja 149): Vedaja SEBE
AS. Info tel 602 2555, e-post:
harjuinfo@sebe.ee, koduleht:
www.sebe.ee.

Liinil 146 kell 14.35 väljumine Keilast on pikendatud
Maissoost Nõvani kõikidel
tööpäevadel.
Liinil 146 kell 18.35 väljumine Harju-Ristist on asendatud
reisiga 149 Audevälja–Keila
kell 18.25.

Vaata sõiduplaane: www.peatus.ee

Liia Rebane: “Valla raamatukogu võiks täita kultuurikeskuse rolli.”
muse suure organisatsiooni
juhtimisest ning toimimisest.

Raamatukogude
liitumise elluviija ja
uus juht Liia Rebane
näeb raamatukogusid
ühendavat keskust
vallaelanike vaba aja
veetmise kohana.

Kuidas eelnev kogemus teile
uues ametis abiks võiks olla?

Minu töökogemus on olnud
peamiselt seotud vaimse ja
materiaalse pärandiga. Sellist
“kolmikkomplekti” ei tule just
väga tihti ette, tavaliselt ollakse
tuttav ühe suunaga kas raamatukogude, muuseumi või arhiivide valdkonnas. Kuna olen
töötanud pikalt raamatukogu
teenindusosakonna teenindajana ja õppinud selle valdkonna teoreetilisi põhimõtteid
ülikoolis, on raamatukogud ja
raamatukogundus mulle väga
tuttavad. Töö muuseumis on
andnud kogemuse materiaalse
pärandi ja selle tutvustamisega
laiale avalikkusele. Loomingulisus ja samas struktuurne
mõtlemine on kasuks olnud
uute suundade väljatöötamisel
ning uue rajamisel, sealjuures
pole mulle võõras inimeste ja
protsesside juhtimine.

Küsis

MARI KUKK
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ere tulemast! Olete äsja
ametisse asunud. Rääkige, kust te tulete.

Olen omandanud hariduse
humanitaarvaldkonnas, raamatukogunduse ja bibliograafia erialal ning lõpetanud selle
kiitusega – summa cum laude.
Õpingute lisaerialad olid nii
saksa keel kui ka konserveerimine. Viimase puhul valisin
raamatute restaureerimise ja
konserveerimise suuna. Sealt
viis töö mind kokku sisulisema
uurimissuunaga, mis käsitles
16. sajandi raamatuköiteid –
tulemuseks on Helsingi ülikoolis kaitstud väitekiri.
Olen töötanud kultuurivaldkonna eri mäluasutustes –
raamatukogus, arhiivis ja muuseumis. Need kogemused ja
teadmised võimaldavad mõista
terviklikult kultuuripärandiga
seonduvat.
Viimastel aastatel olen
olnud tihedalt seotud muuseumitöö eri valdkondade, sh
näitus- ja haridustegevuse, aga
ka administratiivse poolega
mitmes Eesti muuseumis. Aastatel 2009–2017 TTÜ muuseumi direktorina olin muuseumi
taasrajaja ja kontseptsiooni
looja. Muuseumijuhina osalesin ülikooli nõukogu ja selle
teaduskomisjoni töös ning
omandasin hindamatu koge-

Mis on esimesed sammud,
mida hakkate tegema?

Olukorra kaardistamine, inimeste ja oludega tutvumine.
Sellest lähtub ka edaspidine
visioon.
Missugune on ideaalis Harku
valla raamatukogu, nn tulevikuraamatukogu?

Raamatukogude uus juht on valitud. Esialgu tutvub direktor uue olukorraga, kaardistab seda ja asub
siis tegudele. / Foto: Elina Räsänen

Valla raamatukogu võiks täita
kultuurikeskuse rolli, kus lisaks
kirjanduse laenutamisele on
laiemale üldsusele suunatud
tegevused koostöös teiste kultuuri- ja haridusasutustega.
Tulevikuraamatukogu olgu
üks mõnus koht, kus inimesed
saavad nii lõõgastuda kui ka
uut teavet, kus on hea lugeda, mõtiskleda ja lihtsalt olla.
Mitmekesine programmide ja

ürituste kava, sh etendused,
kontserdid ja näitused, pakuks sisukat vaba aja veetmise
võimalust. Erilist tähelepanu
tuleb pöörata laste ja noorte
lugemisharjumuse kasvatamisele.
Raamatukogu tehniline
võimekus, näiteks iseteenindus raamatute laenutamisel
ja tagastamisel, aga väga palju muud, mis on tänapäeva
raamatukogudes olemas,
peaks jõudma ka väljapoole tõmbekeskuste raamatukogusid. Puuetega inimeste
vajadustega tuleb arvestada:
seadmed vaegnägijatele ja liikumisvõimalused liikumispuudega inimestele on tulevikuraamatukogus kindlasti
olemas. Arhitektuursed lahendused, kus muu hulgas on
individuaal- ja rühmaruumid,
toetaksid raamatukogu tegevusi, oleksid funktsionaalsed
ja külastajasõbralikud.
Sellisel keskusel on potentsiaali olla nii valla kui ka lähiümbruse inimeste vaba aja
veetmise koht.
Ja viimaks. Mis on teie lemmikraamat?

See liigub ajas ja ruumis, ühte kindlat raamatut läbi terve
elu pole olnud. Mind on kujundanud lapsepõlves Astrid
Lindgreni raamatud ja nende
tegelased, lemmiktegelasteks
on olnud Pipi ja Karlsson. Ülikooliaastatel kuulusin nende
hulka, kes läbis põhjaliku, läbi
terve õpiaja kestnud kirjanduse
kursuse, sealhulgas Vene kirjanduse vene keeles. Praegu
arvan, et see on suur vaimne
varandus. Vene klassikute teosed on kuulunud minu lugemisvarasse. Suurt huvi pakub
ka erialane, kultuuripärandit
käsitlev kirjandus.
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KESKKOND & HARIDUS
Miks ajab avalik
pakendikonteiner kogu
aeg üle ääre? Kui
konteiner on pilgeni
olmeprügi täis, ei jää
pakendite jaoks paraku
enam ruumi.

Pakendikonteiner pole prügila
Mida teha prügiga?
Mõistagi tekib igas majapidamises asju, mida enam vaja
ei ole. Esemele tasub siiski
enne prügisse heitmist otsa
vaadata – ehk on mõni vana
mänguasi veel terve ja kellelegi vajalik? Siis võib selle
viia uuskasutuskeskusesse
või Harku valla jäätmejaama.
Katkine ja must lelu läheb olmeprügi konteinerisse. Sama
lugu on rõivastega, ent nende
jaoks on olemas riiete kogumiskonteinerid. Vanad rehvid
tuleks viia jäätmejaama.
Elektroonikajäätmed samuti
jäätmejaama või analoogseid
tooteid müüvasse kauplusesse. Vana mööbli viib jäätmevedaja kodust ära pisku eest –
1 m3 suurjäätmete vedu
maksab 3,22 eurot. Kätekuivatuspaber ja paberrätid
käivad biolagunevate köögija sööklajäätmete konteinerisse või kompostrisse, vajadusel olmeprügisse. Mähkmed, katkised nõud, vanad
CD-plaadid ja muu säärane
kuulub olmeprügisse.

LEMBE REIMAN
Keskkonnaspetsialist

V

allarahval on võimalik
viia pakendeid avalikesse pakendikonteineritesse. Pahatihti on seal aga
kõike muud. Mida võib sinna
panna ja mida mitte? Konteinerisse tohib viia pakendeid,
mis on tühjad ja puhtad sel määral, et need ei määri kokkupressimisel teisi pakendeid.
Näiteks sobib sinna klaasist
supi- või moosipurk, mis on
täiesti tühi ja vajadusel kergelt
loputatud, samuti tühi mahlapakk. See ei ole koht, kuhu
viia vanad mänguasjad, riided,
rehvid, elektroonika, mööbel,
mähkmed või muu olmeprügi.
Kui konteiner on täis, tuleb
pakenditele otsida teine koht.
Või viia kraam siis, kui konteiner on tühjendatud. Kõrvale
või maha pakendikotte panna
ei tohi, sest linnud-loomad
võivad need lahti kiskuda ja
kõik ümbrusesse laiali tassida.
Kui konteineris avastatakse
valed jäätmed, jäetakse pakendikonteiner tühjendamata.
Seda põhjusel, et pakendikonteinerite tühjendusringil
kogutakse jäätmeveokisse
ainult pakendeid. Õigel ajal
tühjendamata jäänud konteiner põhjustab konteineri ületäitumist ja ümbruse reostust.
Mugav variant – telli
äravedu otse kodust
Mugavaim lahendus on tellida
jäätmevedajalt, AS-ilt Eesti

Hoiame koduümbrust – ärge pange pakendikonteineri kõrvale pakendeid ega muud prügi. / Fotod: erakogu

Keskkonnateenused pakendite
äravedu kodust. See teenus
on kümme korda odavam
kui olmejäätmete äravedu.
Näiteks 240-liitrise konteineri tühjendamine maksab 38
senti, 150-liitrise pakendikoti
äravedu 24 senti. Pakendite
kodust äravedamise teenuse
kasutamise korral ei pea enam
muretsema, kas hoolikalt sorditud pakendid ikka mahuvad
avalikku pakendikonteinerisse
või lähevad sinna loobitud
olmeprügi tõttu kõik pakendid
otse jäätmepõletustehasesse.

Edasi tutvumislainel: millised on meie valla lasteaiad, vol 2
Jätkame lasteaedade
tutvustamist ja tuletame
meelde, et koolikohta saab
taotleda e-keskkonnas
ARNO kuni 8. märtsini,
lasteaiakohta 1. veebruarist 1. märtsini.
REELIKA LÕHMUS
Haridusspetsialist

Pangapealse lasteaia eripärane ruumilahendus loob
lastele võimalusi liikumiseks
ja mängusaartele, tegeluskeskustesse ja heade mõtete nurkadesse eraldumiseks. Rakendame muutuva õpikäsitusega
seotud aktiiv- ja avastusõpet,
lõimides erinevad valdkonnad
projektõppe ja programmi
“Samm-sammult” kaudu ning
kasutades metoodikat “Lähme arvumaale”. Tegutseb laste
nõukogu, kus lapsed saavad
kaasa rääkida igapäevaelu paremaks muutmisel. Vahel näeb
vanemaid lapsele järele tulles mängimas põrandakabet,
imetlemas end kõverpeeglist
või liikumas siseterviserajal.

Tutvuge ka teiste valla lastaedadega eelmises lehes. / Foto: Arno Mikkor

Hoiame rahvakultuuri au sees
pärimushommikute ja kandlemänguga, korraldame Harjumaa koolide ja lasteaedade
kandlepäeva ning Harku valla lasteaedadele tantsupäeva.
Loovustoas sünnib keraamikakunst ja seikluspargis õpime
teistega arvestama. Popp on
mälumäng “Mõttelind”, milles
osalevad ka teised Harjumaa
lasteaiad. Rikastame nutitegevusi robotitega ja korraldame
üle-eestilist robootikaseminari.

Ootame lasteaeda tutvustavale ringkäigule 31. jaanuaril
kell 16.00–17.00.
Rannamõisa lasteaed peab
olulisimaks kujundada ennast
reguleerivat last, kes tunneb
oma emotsioone ja oskab neile sobivalt reageerida. See on
aluseks sõbrasuhete, õpi- ja
meeskonnatöö oskuste kujunemiseks. Aktiiv- ja õuesõppel
saab alusharidust loodus- ja
keskkonnaõpetuse kaudu.
Põhiline õpimeetod on avas-

tusõppele toetuv projektõpe,
mis seob õpitu terviklikuks
maailmapildiks. Juhindume
STEAM-õppest: teadus (S) – taimekasvatus, tehnoloogia (T) –
IT-vahendid, inseneeria (E) –
puutöö, kunstid (A) – loov eneseteadlikkus ja -väljendamine,
matemaatika (M) – teaduspõhine “Arvumaa” metoodika,
maleõpetus ja orienteerumine.
Laste tuleviku tööelule mõeldes
vajavad nad oskust analüüsida ja disainida, funktsionaalselt lugeda ja struktuurselt
mõelda ning peavad suutma
end juhtides teha koostööd.
Kuulume Tervist Edendavate
Lasteaedade liitu. Meie kolm
tervisevaala on vaimne tervis,
aktiivne liikumine ja tervislik
toitumine. Pakume palju võimalusi mängida, õppida, süüa
õuealal, soojal ajal supelda basseinides ja magada õues. Kord
nädalas on lastel vabade valikute päev, mis võimaldab iseseisvalt tegevust planeerida.
Meiega elavad kitsed ja küülikud, kes arendavad empaatiavõimet ja tööharjumusi.
Tutvumiseks võtame uusi
peresid vastu 3. veebruaril kell
17.00–18.00.

Tabasalu lastehoid pakub

hoiuteenust 2–3-aastastele lastele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Harku vald.
Meil on kohti kuni 30 lapsele.
Vanem võib lastehoiuteenust
kasutada seni, kuni laps saab
koha valla lasteaias. Lastehoiu
põhieesmärk on esmaste sotsiaalsete oskuste kujundamine,
mis on aluseks igapäevaste
tegevustega toimetulekul. Lähtume sellest, et laps on indiviid,
kes liigub talle sobivas tempos,
avastades maailma mängu
kaudu. Meil on aega olla hetkes ja kulgeda koos lapsega.
Muinasjutu ja kaunite kunstide
kaudu rikastame lapse tundemaailma, mis aitab kaasa
positiivsete väärtushinnangute
kujunemisele. Lastehoius lähtume Montessori pedagoogika peamisest põhimõttest,
milleks on “aita mul seda ise
teha”. Meie tegemistega saate
tutvuda lastehoiu kodulehel:
Tabasalulastehoid.ee.

Vääna mõisakoolis on kaks
3–7-aastaste laste liitrühma.
Kokku pakume alusharidust 30
lapsele. Meie päevad mööduvad kultuuriväärtuslikus mil-

jöös – mõisakool asub muinsuskaitse all olevas hoones ja
pargis. Lapsesõbralik mänguväljak ja rahulik ümbruskond
pakub ohtralt võimalusi õuetegevusteks, mis aitavad lastel
avastada rikkalikku loodust.
Tegeleme ka aianduse, muusika ja kunstiga ning lõimime
õppetegevustesse ka digiõpet.
Loeme muinasjutte, arutame
eri teemadel ning oleme toeks
neile, kes vajavad abi ja hoolt.
Koostöö kodu ja lapsevanematega on oluline, mistõttu
korraldame tutvumise lõkkeõhtuid, jõuluvalguse koosviibimisi, emade- ja isadepäevi
jms. Rakendame Montessori
metoodika elemente, mis toetavad meie laste sirgumist täisväärtuslikeks inimesteks.

Lasteaiapered kutsuvad
lapsevanemaid külla.
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UUDISED & KOKKUVÕTTED
Käivitasime Vääna
noortetoa, Tabasalu
noortekeskus sai uued
mugavad ruumid ja
Harkujärve noortekeskuse
külastajate arv purustas
rekordi.

Eelmine aasta noortekeskustes ja -tubades

ELINA SIILBEK
Huvitegevuse ja Noorsootöö
SA juhatajat

TEISI TERESK
Noorsootöö koordinaator

A

asta 2019 oli tõeline
arengute aasta. Tunamullu loodud VäänaJõesuu noortetuba jätkas oma
tegevust, käivitasime Vääna
noorteoa, Harkujärve noortekeskuse külastatavus tõusis
üle aegade kõrgeimaks. Tabasalu noortekeskus sai augustis
uued mugavad ruumid ja asub
nüüd aadressil Kallaste 25.
Tänu uuele ruumilahendusele
saime luua eraldi 13+ vanuses
noorte ala teisel korrusel, kus
toimub ka DJ klubi ja tegutseb
noortebänd.
Märtsis alustas tegevust
Vääna noortetuba, mis tegutseb nii Vääna mõisakooli ruumides kui ka Vääna tall-tõllakuuris. Noortetoas toimetab
noorsootöötaja, kes viib läbi
eriüritusi, nagu filmi- ja meisterdamispäevad, õuematkad
ja muudki. Vääna noortetoa
tegemistega saab ennast kursis
hoida sotsiaalmeedia vahendusel – Facebookis leiate lehe
üles, kui panete otsingusse
märksõna “Vääna noortetuba”.
Vääna-Jõesuus tegutseb
noortetuba juba paar aastat.
Möödunud aastal toimusid seal
esimest korda Vääna-Jõesuu
rannapäevad, kus osalesid
kõik noortekeskused ja -toad.
Osavõtt oli rohkearvuline.
Kindlasti korraldame rannapäeva ka sel suvel. Lisaks on

Infot laagrite, maleva ja noortekeskuste igapäevatöö kohta leiab noortekeskuste kodulehelt
www.noortekeskused.ee. / Foto: Karolin Käär

Vääna-Jõesuu noortetoal kombeks teha vähemalt üks õuepäev kuus – ja ilm ei ole takistus. Nende toimetamistega
saab ennast kursis hoida nii
meie kodulehe kui ka sotsiaalmeedia vahendusel, Facebooki
märksõna “Vääna-Jõesuu
noortetuba”.
Innustav öö- ja õuesõpe
Ka Tabasalus ja Harkujärvel
asuvad keskused propageerivad aina rohkem värskes õhus
tegutsemist – korraldatakse
matku, orienteerumist, harivaid maastikumänge ja toimetatakse kõik koos päevalaagris.
Viimase mõte seisneb selles, et
koolivaheaegadel oleks lastel
võimalik aega sisukalt veeta.
Päevalaagrid on väga populaarsed.

Uus asi oli ka augustis toimunud väljasõidu-päevalaager, kus iga päev võeti ette retk
mõnda kaugemasse noortele
huvi pakkunud piirkonda,
õhtuks said lapsed koju tagasi. Päevalaager on plaanis ka
selle aasta koolivaheaegadel ja
väljasõidu-päevalaager toimub
juunis.
Noortekeskuste tegemistest
on hitt ka Harku valla noortemalev, mille raames aitame
korraldada traditsioonilist
Tabasalu päeva – noored saavad tööd platsil ja piletimüügis.
Lisaks Tabasalu päevale oli
võimalik tööelu mekkida ka
valla lasteaedades. Mainimata ei saa jätta Koolilõpufesti,
mis toimub igal aastal juunis
Tabasalu kooli õuel ning mis
on alati rahvarohke.

Kuna noortekeskuste külastatavus aina kasvab, kimbutab
vahel ka ruumikitsikus.
Sellegipoolest oleme rõõmsad, et keskused pole tühjad,
ning et meil on nooruslikud ja
kontaktivalmid töötajad, kes
ootavad igas vanuses noori.
Meie eesmärk on nii noortele
turvalise ja sisuka tegevusega
keskkonna pakkumine kui ka
nende murede-rõõmudega
kursis olemine.
Vahel tuleb noortekeskus
oma tegemistega ka noortekeskustest välja, näiteks koolidesse. Viimati oli väga popp
videomängude päev, mis viidi
läbi nii Tabasalu kui ka Harkujärve koolis. Päev sündis tänu
mitme valla koostööle, võimaldades kasutada uudseid
tehnilisi lahendusi.

LÜHIUUDISED
Vabatahtlik Reservpäästerühm
kutsub enda sekka aktiivseid inimesi!
Põhja-Eestis tegutsev Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR)
kutsub endaga liituma inimesi, kes soovivad anda panuse
Eesti elanike ohutuse ja turvalisuse tagamisse, samuti
suurendada enda hakkamasaamist hädaolukorras. RPR-i
liikmed tegelevad aasta ringi ennetustööga, mille hulka
kuuluvad nii erinevatel avalikel üritustel osalemine, noorteringi korraldamine jms.
Reservpäästerühmas saab end igakülgselt arendada ja
eri valdkondades vastavalt huvile ning võimalustele
tegutseda: koos PPA-ga kadunud inimesi otsida, olla kutseliste päästjatega ühisvalves või logistikakomandos, mis
aitab päästjaid suursündmuste korral varustuse ja toitlustusega. Liitumiseks on vaja läbida vabatahtliku päästja ja
esmaabikoolitus ning otsingukoolitus, mille korraldab RPR
koos päästeametiga.
Vabatahtliku Reservpäästerühma tegemistest ja rühmaga liitumisest saab täpsemalt teada infotunnis, mis
toimub 5. veebruaril kell 18.00 päästeameti Põhja päästekeskuse territooriumil Mänsaku 8. Palume registreeruda,
saates e-kirja aadressile uusliige@rpr.ee.
(Tuuli Kull, vabatahtlik reservpäästerühm)

Uus mürgistusinfo leht 16662.ee
aitab mürgistusi ennetada ja esmaabivõtteid õppida!
Mürgistusteabekeskuse uuelt
veebilehelt www.16662.ee
leiab infot nii mürgistusainetest, esmaabivõtetest kui ka valdkonna koolitustest.
Samuti leiab lehelt kasulikke näpunäiteid, kuidas mürgistusi vältida ja kodu ohutuks muuta.
Kas teadsite, et umbes 90% mürgistusi juhtub kodus?
Ligi pooltel juhtudel pöördutakse mürgistusteabekeskuse
poole seoses alla kolmeaastaste laste mürgistustega. Iga
teine mürgistusinfoliinile 16662 tehtud kõne puudutab
kemikaale, iga kolmas ravimeid.
Paljud mürgistused on hooajalised, näiteks on seenehooajal levinud nendega seotud küsimused, kevade saabudes tuleb rohenäppudel ette mürgistusi aiakemikaalidega. Mürgistusteabe kodulehelt saab uue lahendusena
tellida uudiskirja, kus antakse ülevaade eeloleva perioodi
võimalikest mürgistusohtudest.
Mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662 saab helistada
ööpäev ringi. Kõne on tavatariifiga ja anonüümne.
(Terviseamet)

Karoli Käärt tõi häid tulemusi

Fännidel on põhjust uhkust tunda – jalgpalliklubi
Tabasalu noortele oli möödunud aasta edukas
Klubis treenis eelmise
aasta detsembris üle 300
noore palluri, kõik
osalesid aasta jooksul
mitmetel võistlustel nii
Eestis kui ka välisriikides
ja medaleid toodi koju
peaaegu igalt võistluselt.
JALGPALLIKLUBI
TABASALU JUHATUS

M

eie klubi osales möödunud aasta lõpus Eesti
Jalgpalli Liidu korraldataval
iga-aastasel aastalõputurniiril.
Kalevi spordihallis toimunud
turniiril oli klubist kohal kümme võistkonda. Enim esikohti
saavutasid just noored, kes olid
edukaimad Esiliiga B, U19
Eliitliiga ning tüdrukute U17
ja U13 arvestuses.
Esindusmeeskond Esiliiga
B turniiril I koht (turniiri parimaks mängijaks valiti Edwin
Stüf)

Uuel hooajal uue hooga! Üks sats, üks süda, Tabasalu! / Foto: Mihkel
Naukas

U19 Eliitliiga I koht (turniiri
parimaks mängijaks valiti
Kevor Palumets, turniiri suurim
väravakütt oli Dinars Ekharts)
Tüdrukute U17 I koht (turniiri parimaks mängijaks valiti
Sandra Pärn)
Tüdrukute U13 I koht (turniiri parimaks väravavahiks
valiti Kreete Liis Juksar ja
parimaks mängijaks Sandra
Sarapuu)

Tüdrukute U15 II koht
U13 poisid II koht (turniiri
parimaks väravavahiks valiti
Martin Vaher)
Eesti meistrivõistlustelt
neli medalit
15. detsembril Estonia kontserdisaalis peetud Noorte
Jalgpalligalal jagati auhindu
lõppenud hooaja tublimatele
võistkondadele ja mängijatele.

JK Tabasalu esindajad kutsuti lavale neljal korral:
Tüdrukute U17 – I koht –
treener Martin Tšegodajev,
abitreener Kersten Lõppe
Tüdrukute U15 – III koht –
treener Martin Tšegodajev
Noormeeste U15 Esiliiga –
II koht – treener Riho Pill
Noormeeste U16 2. liiga – I
koht – treener Alan Arruda
Peale võistkondlike saavutuste pälvis parima väravaküti
tiitli tüdrukute U17 vanuseklassis Sandra Pärn ja U19
Eliitliigas Dinārs Ekharts.
Esindusmeeskond
Esiliigas B
JK Tabasalu esindusmeeskond
mängis eelmisel hooajal Esiliigas B ja saavutas seitsmenda
koha. Samas liigas jätkatakse
ka järgmisel hooajal. Sel aastal
on Tabasalu esindusmeeskonna peatreener Risto Sarapik.
Tabasalus on ta treeneriametit
pidanud alates 2009. aastast.
Suurem osa praeguse esinduse
ja U19 mängijatest on tema
kasvandikud.

Esikoht toob naeratuse näole. / Foto: Marko Mumm

Karoli Käärt, kes esindas Harku valda Harjumaa meistrivõistlustel sisekergejõustikus, saavutas esikoha nii 60
kui ka 300 meetri jooksus. Võistlus toimus 11. jaanuaril
Tallinnas Lasnamäe spordihallis.
(Katrin Kubja)

Algab regionaalmaasikate
noppimine – pange teele oma lemmik!
Rahandusministeerium ootab kuni 19. veebruarini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile. Sobiv
kandidaat on möödunud aastal hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga. Näiteks on edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade
loomise või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste
pakkumise. Samuti on oodatud sellised tegevused, mis on
muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või
piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Seega auhinna võib pälvida kõikide väljapaistvate tegevuste eest,
millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas. Vaadake lähemalt www.fin.ee.
(Rahandusministeerium)
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TEATED & LUGEMISVARA

Raamatukoguhoidja favoriidid: hämar müstika,
iselaadne huumor ja uues kuues Goethe
Lembi Oper Harku
raamatukogust teab,
mis passiks lugemishuvilisele öökapile ja
milline maailmaklassika
varasalve kuuluv teos
meelitaks ka noort inimest
kirjanduse lätteile.

vaid päevade talumatu tühjus
ja lai hummustevalik supermarketis. Eelkõige on see lugu
reetmisest, süümepiinadest ja
kahetsusest. Teos on eriliselt
pessimistlik, kantud iselaadsest
huumorist, nauditav stiilinäide
näivast keelelisest lihtsusest.
Asjata ei peeta Houellebecqi
üheks meie aega suurepäraselt
mõistvaks ja esindavaks romaanikirjanikuks.

Raamatukogud on inimhinge kõikide rikkuste aaretekambrid,
on öelnud G. W. Leibnitz. / Foto: Pexels

Paavo Matsin
“Kongo tango. Lugu
raskemeelsest inglist”
Illustreerinud Ramo Teder
Kirjastus Lepp ja Nagel,
2019

“Kongo tango” võitis esikoha
Eesti Kirjanike Liidu 2019.
aasta romaanivõistlusel – juba
see on märk lugemist väärt
teosest, seda enam, et auväärt
žürii hinnangul oli see teostuse
ja viimistletuse poolest teistest
silmanähtavalt üle.
Iga Paavo Matsini värsket
romaani lugema asudes tekib alati magus ootus: kuhu
lugu seekord kannab, millisel
mängul me ennast kaasa viia
laseme. Aga enne loo enda
juurde asumist tuleks kindlasti
peatuda motodel, mis juhatavad vihjemaailma ja annavad
võimaluse seada oma isikliku
lugemishäälestuse helikõrguse.
Paavo Matsin on suurepärane kirjeldaja ja atmosfääride looja, nii ka siin. “Kongo
tango” on romaan Euroopast,
tegevuspaikadeks Budapest,
London, Kairo, Brüssel,
Praha – linnad ja reaalsed
paigad, mille külastamine on
kirjanikule selle romaani sünniks inspiratsiooni andnud.
Tegelased aga ei ole tavapärased, kuigi tundub, et nii mõ-

KUI JUHID,
SIIS JUHI.
ENAMLEVINUD KÕRVALISED TEGEVUSED

Mobiiliga
rääkimine

Vestlus
kaassõitjaga

GPS-i
seadistamine

Söömine ja
joomine

negagi neist oleksime justkui
kohtunud kas pühakute nägemustes, anekdootides, ammu
unustatud muinasjuttudes,
vanades legendides, unedes,
oma hirmudes või netiavaruses. Kirjanik mängib nendega
omal moel, pannes nad värvika
sõna ja tundliku keelega täpselt
doseerides temale eriomaselt,
matsinlikult hingama.
Loo käivitavad Londoni
Towerist lahkunud rongad. Legendi järgi garanteerib nende
kohalolu Toweris kuningriigi
püsimise. Lindude, õigemini
lind-inimeste kannul on aga
ingel Baru … Lõpuks jõuavad
kõikide teed müstilisse linna
Prahasse, kus kõikuma löönud
tasakaal taastatakse. Lugu on
mitmekihiline, kohati müstiliselt hämar, teisalt vaimukustega pikitud ja valus. Ei tahaks
rohkem jutustada, mis juhtub,
pigem võiks küsida, miks. On
nähtav ja nähtamatu maailm.
Epiloog on eriti õnnestunud,
lugege!
Michel Houellebecq
“Serotoniin”
Tõlkinud Indek Koff
Kirjastus Varrak, 2019

Houellebecq on pärjatud oma
maa prestiižseima kirjandusauhinna Goncourt’i preemiaga
2010. aastal ja iga tema järgnev teos on pakkunud laiemat
kõneainet. Erandiks ei ole ka
“Serotoniin”, mis ilmus Prantsusmaal eelmise aasta alguses

ja jõudis Indrek Koffi eestinduses meie lugejateni juba sügisel. Romaani peategelaseks
on, nagu Houellebecqil ikka,
keskealine heteromees oma
ängidega Euroopa ja Lääne tsivilisatsiooni allakäigu taustal.
Seekord on tegevuspaikadeks
suurlinnaüksindust pakkuv
Pariis ja Normandia, mille
traditsioonilised maapiirkonnad on kaotamas oma ajaloolist identiteeti, kuna talunikud on kistud ülemaailmsesse
tootmislahingusse, mida on
võimatu võita. Peategelane
Florent-Claude, kes end antidepressantidega käigus hoiab,
peab tunnistama oma senise elu
läbikukkumist, kuna on reetnud armastatud naised, reetnud
töö, andes järele individuaalse
vabaduse ja piiramatute võimaluste illusioonile, millest
on tema jaoks alles jäänud

“Faust. Johann Wolfgang
von Goethe järgi ümber
jutustanud Barbara Kindermann”
Tõlkinud Igor Kaasik
Kirjastus “Pythagorase
Püksid”, 2019

Goethe tuntuima teose “Faust”
esimene osa ilmus juba 212
aastat tagasi, eestikeelsena on
see meie lugemislaual olnud
sada aastat, aga nüüd ilmunud
raamat annab võimaluse ka
noortel lugejatel teha tutvust
Euroopa kultuuritraditsiooni
ühe olulisema looga. Suur tänu
tõlkijale ja väljaandjale selle
suurepärase valiku eest.
Teose esimese osa olulisemad sündmused koos lõpplahendusega on lastele sobivalt
ümber jutustanud dr Barbara
Kindermann. Jutustuse teevad
nauditavaks oskuslikult dialoogidesse sulatatud Goethe
värsid, mille eestinduses on
kasutatud August Sanga tõlget.
Erilise elamuse pakuvad aga
väljapaistva Saksa kunstniku
Klaus Ensikati illustratsioonid, mis lugu täiendavad ning
pakuvad äratundmist, vihjeid
ja fantaasialendu igas eas lugejale. Ensikat on suur meister
ja pälvinud ka Hans Christian
Anderseni lastekirjandusauhinna.

Lastega
tegelemine

MEELTESEGADUS AUTOROOLIS
Kõrvalised tegevused võivad juhti segada neljal viisil.

PILDILISELT

KÄELISELT

TUNNETUSLIKULT

HELILISELT

Juhi pilk on
teelt eemal

Helistamiseks
tuleb käed roolilt
võtta

Mõtted on mujal
kui liikluses

Vestlus või muud
helid hajutavad
tähelepanu

SOOVITUSED JUHILE

1
2
3

Lae alla rakendus, mis välistab sõidu
ajal telefoni kasutamise. Kasuta
vastavaid telefoniseadistusi või NFC-d.
vas
Mõtle marsruut enne
teele asumist läbi.
Lapsega sõitma minnes arvesta
lisaajaga, et vajadusel teha
lapsega tegelemiseks pause.

4
5

Mobiiltelefoni kasutamiseks
peata sõiduk ohutus kohas
või palu kaassõitja abi.
Juhina kutsu korrale
kaasreisijad, kes su
tähelepanu hajutavad.

juhi.mnt.ee

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUSED JA AVALIK ARUTELU
27.12.2019–11.01.2020 k.a toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Rannamõisa laod
(katastritunnus 19801:002:5750) ja Aiaäärse (katastritunnus 19801:
002:1556) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati detailplaneeringu kohta
kaheksa vastuväitekirja. Sellest lähtuvalt korraldab Harku vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 26.02.2020 kell 16.00
Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).
27.12.2019–11.01.2020 k.a toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Suurupi külas Karukella tee 2 (katastritunnus 19801:001:1006) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik
väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule
vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.

27.12.2019–11.01.2020 k.a toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8
(katastritunnus 19809:024:0012) ja Nõmmerohu tee 10 (katastritunnus
19809:024:0040) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule
vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.
DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISE TAOTLUSED
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused:
• Rannamõisa külas Sõrve tee 1A maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
koostamise algatamiseks.
• Rannamõisa külas Kapteni tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND
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Tabasalu Ühisgümnaasiumi noorte

MINIFIRMA VÕLUHELIN
pakub

www.hansakute.ee

MUUSIKALISE

Puitbriketi
hind alati
hea:

MEELELAHUTUSE TEENUST.
Meie muusika teeb Teie sündmuse
meeldejäävaks!

1 alus 145 eurot
2 alust 280 eurot
tarne tasuta

Võtke julgesti ühendust!
Kontakt: voluhelin@gmail.com

Tel 5550 3348
info@hansakute.ee

Alasniidu Lasteaia
Harkujärve lasteaed

165. aastane

Vääna Mõisakool

asub kultuuriväärtusliku pargiga ümbritsetud Vääna
mõisas. Koolis õpib 106 õpilast ja lasteaias 30 last.
Üheks meie prioriteediks on efektiivse tugivõrgustiku
loomine ning laste igakülgse arengu toetamine.

pakub tööd heale inimesele, kellel on soov töötada

ÕPETAJA ABINA

(lapsehoolduspuhkuse asendaja)
Ootame Sind, kui:
• sulle meeldivad koolieelses eas olevad lapsed;
• leiad, et suudad koos nendega õppida, areneda ja avastada;
• oled kohusetundlik, koostööd hindav, hoolas ja hooliv.

Otsime oma meeskonda täiskohaga rõõmsameelset,
empaatiavõimelist ning lastest hoolivat

KOOLITÄDI

(lapsehoolduspuhkuse asendaja)

Omalt poolt pakume:
• nüüdisaegseid töötingimusi uuendusmeelses lasteaias;
• võimalust oma ideid ellu viia koos uue meeskonnaga;
• ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust;
• võimalust osaleda meeskonna üritustel, koolitustel;
• pikka puhkust ja sportimisvõimalusi.

Koolitädi põhiülesanne on tagada mõisahoone üldkasutatavates siseruumides turvalisus ning õpikeskkonna nõuetele vastav korrasolek. Tööpäev algab kell 7.30, avades
hommikuti enne tundide algust koolimaja välisukse ning
klassiruumid. Lisaks jälgib koolitädi korda õpilaste garderoobiruumides, vahetundides ja sööklaruumis.

Sind ootab sõbralik meeskond ja armsad 3–5aastased
lapsed Harkujärve lasteaias alates 2020. aasta veebruari
keskpaigast.

Kui Sulle meeldib töö lastega, siis anna endast märku
hiljemalt 31. jaanuariks, saates oma sooviavaldus e-postiaadressile kontakt@vaanakool.edu.ee

Täiendavat infot saab majandusjuhatajalt Katrin Noodaperalt,
telefonil 529 9406.

Meie juurde sõidab Tallinna linnaliini buss nr 27.
Palun anna endast märku aadressil anneli.pedask@alasniidulasteaed.eu
ja/või direktor@alasniidulasteaed.eu.

Kuhu minna, mida teha?
Päev
31. jaan
2. veebr
2. veebr

Algus
18.30
11.00
12.00

2. veebr
2. veebr
2. veebr
3. veebr
3. veebr
3. veebr
4. veebr
4. veebr
4. veebr
5. veebr
5. veebr
5. veebr
5. veebr
6. veebr
6. veebr
6. veebr
7. veebr
7.veebr
8. veebr
9. veebr
10. veebr
10. veebr
12. veebr
12. veebr
12. veebr
12. veebr

17.00
17.00
16.30
16.30
18.55
20.15
20.00
18.00
19.00
16.00
17.30
18.00
18.15
13.30
18.00
19.00
18.30
19.00
19.00
17.00
16.30
18.55
16.00
17.30
18.00
18.15

Mis toimub?
Shindo
Meigikoolitus iseendale
Teipimistehnikas interjööri rikastamise töötuba
Gerli Toomla-Pähklemäe juhendamisel
Jumalateenistus
Kandleansambli LiULi kontsert “Aastaaruanne 4”
Lõõgastav jooga koos heliteraapiaga
Puutööring lastele
Üldfüüsiline treening
Heliteraapia gongide ja helikaussidega
Gongihelid ja meditatsioon
Jumping lastele
Jumping täiskasvanutele
Meisterdamine lastele
Flamenko
Keraamika täiskasvanuile
Mustlastants
Draamastuudio
Bodyart
Taiji Leino Laurimäe juhendamisel
Shindo
Filmiõhtu: “Talve”
Filmiõhtu: “Talve”
Jumalateenistus
Puutööring lastele
Üldfüüsiline treening
Meisterdamine lastele
Flamenko
Keraamika täiskasvanuile
Mustlastants

Vaadake Tabasalu noortekeskuse, Vääna-Jõesuu
noortetoa, Vääna noortetoa ja Harkujärve
noortekeskuse sündmusi www.noortekeskused.ee.

Kus?
Harkujärve kogukonnakirik
Muraste koolimaja
Vääna seltsimaja

Lisainfo
Inglitiib.ee
Muraste.ee
FB @Vääna Seltsimaja

Harkujärve kogukonnakirik
Pererestoran Seller
InPilatese treeningstuudio
Kumna kultuuriait
Kumna kultuuriait
InPilatese treeningstuudio
Vääna mõisa tall-tõllakuur
Kumna kultuuriait
Kumna kultuuriait
Kumna kultuuriait
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Harkujärve kogukonnakirik
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Vääna mõisa tall-tõllakuur
Harkujärve kogukonnakirik
Muraste koolimaja aatrium
Muraste koolimaja aatrium
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Kumna kultuuriait
Kumna kultuuriait
Harkujärve kogukonnakirik
Kumna kultuuriait
Harkujärve kogukonnakirik

Inglitiib.ee
FB @Seller
FB @Kaia Karjatse: gongid ja helikausid
FB @Kumna-küla
FB @Kumna-küla
FB @Kaia Karjatse: gongid ja helikausid
FB @Kaia Karjatse: gongid ja helikausid
FB @Kumna-küla
FB @Kumna-küla
FB @Kumna-küla
Inglitiib.ee
FB @Kumna-küla
Inglitiib.ee
Inglitiib.ee
FB @Kumna-küla
FB @Vääna Seltsimaja
Inglitiib.ee
Muraste.ee
Muraste.ee
Inglitiib.ee
FB @Kumna-küla
FB @Kumna-küla
FB @Kumna-küla
Inglitiib.ee
FB @Kumna-küla
Inglitiib.ee

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulisi
töid. Tel 5660 7554, e-post
janek@janelldisain.ee.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada tasuta järelhaagist. Asume
Tutermaal, tel 678 2055.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Kändude freesimine ja
okste äravedu. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Ohtlike puude/okste
langetamine ning viljapuude lõikamine. Muruniitmine. Tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Ohtlike puude langetamine ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334.
Kogenud puuhooldajad teevad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Hindame puude tervislikku seisundit. Soodsad hinnad.
Tel 522 0321, www.arbormen.ee.
Teen sanitaartehnilisi ja pisemaid remonttöid. Tel 503 8313,
e-post juhan.haavasalu@gmail.com.
Remont- ja viimistlustööd! Küsi
pakkumist. Tel 525 7443, e-post
info@remontjaviimistlus.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-mail: mehitus@gmail.com.

Kui ise tehes jääd hätta või
puuduvad vastavad tööriistad,
siis meie aitame! Oleme spetsialiseerunud pisiremondi-, paigaldus- ja viimistlustöödele.
Tuleme appi nii koju kui ka kontorisse. Helista kohe 5555 1210 või
kirjuta info@remondifirma.ee,
www.remondifirma.ee.
Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike
puude raiet, puude hoolduslõikust,
hekkide hooldust, kändude freesimist. Raieteenused, võsatööd. Puude istutus. Raiejäätmete hakkimine.
Transport. www.puukirurg.ee,
e-post info@puukirurg.ee, tel
505 7786.
Vannitubade ja korterite
remont ning viimistlus. Küsige
pakkumist. Tel 525 7443, e-post
info@remontjaviimistlus.ee,
www.remontjaviimistlus.ee.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
Autode ost. Ostan kasutuseta
jäänud sõiduauto, maasturi või
kaubiku, võib vajada remonti.
Kiire tehing. skampus@online.ee,
tel 5365 4085.
TÖÖ
Kõrgharidusega kogemustega
raamatupidaja otsib tööd. Aastaaruanded, igakuine raamatupidamine. Hinnad kokkuleppel.
E-post info@essexprojekt.ee, tel
517 1857.
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HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

Usalda oma kodu MÜÜK,
OST ja ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

+372 566 33 813
siim@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad
Turvakardinad
Terrassimarkiisid
AASTA
MAAKLER
2004

ANDRUS SOONSEIN
+372 50 94 112
andrus@domare.ee
KRISTA KARIK
+372 520 3330
krista@skanton.ee

TABASALU MUUSIKAKOOLI PUHKPILLIORKESTRI
LIIKUMISRÜHM OTSIB OMA GRUPPI UUSI TANTSIJAID
VANUSES ALATES 8 AASTAT. PROOVID TOIMUVAD
KOLMAPÄEVITI KELL 18 -19.00 TABASALU KOOLI SAALIS.
HUVI KORRAL VÕTA JULGELT ÜHENDUST AADRESSIL

Osaühing Strantum pakub:
• Korterelamute haldusteenus
• Ärihoonete haldusteenus
• Tehnosüsteemide hooldus
• Sise- ja väliskoristus
• Teede hooldus/ehitus

KÜSI PAKKUMIST
OÜ Strantum
Asume: Kooli 2a, Tabasalu
Tel: 602 6480, faks: 602 6481
E-mail: haldus@strantum.ee
www.strantum.ee

Sulle meeldib rannavollet mängida? Soovid rohkem võrkpalli
kohta teada saada ning oskusi omandada?

VÕRKPALL
3.- 5. klassi
neidudele
Treeningud
kord
nädalas
Treeningud toimuvad
toimuvad 1
üks
kord
nädalasTabasalu
TabasaluSpordikompleksi
Spordikompleksi
pallisaalis.
pallisaalis.
Võrkpallitreeningud toimuvad
toimuvad KOLMAPÄEVITI
KOLMAPÄEVITI kell
15.00–17.30.
Võrkpallitreeningud
kell
15.00-17.30
Esimene võrkpallitreening
võrkpallitreening kõigile
huvilistele
toimub
Esimene
kõigile
huvilistele
toimub 22.
22. jaanuaril
15.00–16.30.
jaanuaril
kellkell
15.00-16.30
Ringitasu
kuus.
Ringi
tasuon
on18
18eurot
eurot
kuus
Treener Ülle
Ülle Uuemaa
pikaajaliste
kogemustegatreener
treenerjaja
Treener
Uuemaaon
pikaajaliste
kogemustega
õpetaja,kes
kes on
on võrkpalliga
võrkpalliga tegelenud
üle 35
ning ning
omandaõpetaja,
on tegelenud
üleaasta
35 aasta
nud treenerikutse
EKR
5. EKR 5.
omandanud
treeneri
kutse
Registreerumiseks külastage
lehekülge
www.huviringid.ee
Registreerumiseks
külastage
lehekülge
www.huviringid.ee
ningtäitke
täitke registreerumisvorm.
registreerumisvorm.
ning

www.huviringid.ee

CAROLINESUGIS@GMAIL.COM

