UUS MÄÄRUS
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2018. AASTA

Sõna on Harku valla külaseltsidel.

HarkuVald

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

Foto: Mari Kukk
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Vanemad
kiidaks meie
tegevust
heaks.
Loe edasi lk 4–5

MEELI
TUI-LORENZL

Tui perekonna esindaja

Ootame 15 000. vallaelanikku
Alanud aasta
1. jaanuari seisuga
elab rahvastikuregistri
järgi meie vallas 14 932
inimest ehk 576 inimest
enam kui mullu samal
ajal. Hinnanguliselt
elab vallas aga paar
tuhat inimest, kes täna
ei ole end elanikus
registreerinud.

Harku valla elanike statistika

LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

V

alla 14 932 elanikust 7526
on mehed ja 7406 naised.
Suurim asula on valla keskus Tabasalu alevik, kus
elab 3651 inimest: mehi
1759 ja naisi 1892. Järgneb valla
suurim küla Muraste, kus elab 1823
inimest, kellest 900 on mehed ja
923 naised.
Suurupi ja Vääna-Jõesuu külad
on rahvaarvu poolest aga üsna võrdsed. Esimeses on 1138 (mehi 609 /
naisi 529) ja teises 1126 (607/519)
elanikku.
Valla teises alevikus, Harkus on
644 elanikku (286/358).
Valla väikseimad külad on Vaila
(78), Kütke (64), Humala (42) ja
Laabi (29).
Rahvastiku vanus
Möödunud aastal sündis 208 last,
sh registreeriti vallakodanikuks 21
last esimesel elukuul. Sündinutest
107 olid poisid ja 101 tüdrukuid.
Kokku tuli tänavu ilmale rekordiliselt
kaksikuid – 6 paari, neist neli paari
olid poisid, üks paar tüdrukuid ning
ühes paaris poiss ja tüdruk.
Tüdrukute seas olid populaarsemad nimed Elise, Mia ja Mari ning

asula

01.01.
2018

01.01.
2019

Tabasalu alevik

3555

3651

Muraste

1788

1823

Suurupi

1085

1138

Vääna-Jõesuu

1029

1126

Tiskre

970

1071

Rannamõisa

786

784

Harkujärve

722

754

Harku alevik

617

644

Türisalu

610

625

Liikva

456

484

Viti

437

468

Ilmandu

496

429

Kumna

287

279

Vääna

257

255

Tutermaa

245

243

Sõrve

214

196

Naage

163

171

KOV täpsusega* 171

165

Vahi

158

133

Meriküla

Kolmeaastase Kermo ja 9 kuu vanuste Lisandra ja Kristeni ema Sigrid lõi Facebookis grupi “Harku valla mitmikud”,
millega on oodatud liituma mitmikute vanemad. / Foto: Liina Rüütel

poiste seas Ragnar, Markus, Gregor,
Kevin ja Sebastian.
Valla kõige vanemad naised (kaks)
on sündinud 1921. aastal ja vanim mees
1924. aastal.
Mullu läks manala teele 88 inimest.
Kontrolli oma elukoha
andmeid
1. jaanuari seisuga oli kohaliku omavalitsuse täpsusega 165 inimest. Tulenevalt uuel aastal jõustunud rah-

vastikuregistri seaduse muudatusest
jäävad paljudel elukohaandmed registris peagi aga tühjaks.
Probleemide vältimiseks soovitame kõigil, keda muudatus puudutab,
esitada esimesel võimalusel oma
täpsed elukohaandmed omavalitsusele. Andmete muutmist ei tasu
jätta viimasele hetkele, sest muidu
võib tabada üllatus, kus inimene
jääb ilma elukohaga seotud avalikest
teenustest, nagu lasteaiakoht, juhiloa
pikendamine vms.

Peamiselt on rahvastikuregistris
kohaliku omavalitsuse täpsusega
määratud elukoht neil inimestel, kes
pärast kolimist pole oma elukoha
andmeid uuendanud ja kelle puhul
eelmise korteri või maja omanik on
palunud nad enda juurest välja registreerida.
Registreeri elanikuks
Hea elanik, kes sa iga päev Harku vallas elad! Kutsume sind registreerima
vallaelanikuks ja kasutame ajaloolist

146

Adra

110

109

Vaila

85

78

Kütke

62

64

Humala

46

42

Laabi

32

29

* Elukoht registreeritud omavalitsuse
täpsusega

hetke ning kingime inimesele, kes registreerib end 15 000. elanikuna, sümboolse ja ainulaadse, spetsiaalselt tema jaoks loodud kingituse!
Elukoha registreerimine on lihtne. Seda saab teha veebilehel www.
eesti.ee, samuti võib pöörduda Harku
vallavalitsuse poole nii isiklikult,
posti (Kallaste tn 12, Tabasalu) kui ka
e-posti teel (Kadri.Kelgo@harku.ee).
Vaata: www.harku.ee/statistika.

TULE KOOS PERE JA SÕPRADEGA! VÕTA KAASA EESTI LIPP!
VÕIMALUSEL PANE SELGA RAHVUSLIKUD RÕIVAD!

PIDULIK LIPUHEISKAMINE JA RIVISTUS
24. veebruaril 2019 kell 7.33

Rivistus ja kogunemine kell 7.20

Harku vallamaja esisel platsil (Kallaste tn 12, Tabasalu)
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VALLAJUHTIMINE

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

Tasuta ujumisvõimalus

Harku valla mittetöötavatel vanaduspensionäridel on
võimalik tasuta ujuda ja saunas käia Tabasalu spordikompleksis kuus korda kuus, puudega lapsel ja puudega mittetöötaval täiskasvanul on võimalik teenuseid tasuta kasutada kuni neli korda kuus. Nelja ja enama lapsega peredele on spordikeskuse basseini ning saunade külastamine
üks kord kuus tasuta.
Soodustuse kasutamiseks tuleb täita Harku valla kodulehel või paberkandjal valla infolauas taotlus. Taotlejale
väljastatakse üheks aastaks kaart, mille alusel saab teenust
tasuta kasutada ettenähtud arv kuus.
(Sotsiaal- ja tervishoiuosakond)

Koolikohtade taotlemine

14. jaanuaril algas e-keskkonnas Haldo (www.haldo.ee)
taotluste vastuvõtt esimestesse klassidesse koha saamiseks 2019/20. õppeaastal.
E-keskkonnas tuleb esmalt luua ID-kaardi alusel isiklik
konto. Seejärel saab sisestada kasutaja ja lapse andmed
ning märkida oma eelistused valla koolide kohta. Hiljem
on lapsevanematel võimalik andmeid ning oma eelistusi
lasteasutuste ja koolide osas muuta ja jälgida taotluste
lahendamise kulgu. Kel puudub võimalus Haldos töötamiseks, tuleb koolikohataotluse esitamiseks pöörduda
vallamajja.
Koolikohapakkumised tehakse esimeses etapis lastele,
kes on õppeaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembri
seisuga Harku valla elanikud. Lisaks kontrollitakse enne
klasside lõplikku komplekteerimist lapse ja ühe vanema
elukoha registreeritud aadressi. Esimene 1. klasside komplekteerimise voor algab veebruari teises pooles. Esialgse
koolikohapakkumise peaksid saama kõik aegsasti taotluse esitanud lapsed aprilliks.
Lisainfo aivar.soe@harku.ee või telefonil 606 3800.
(Harku vallavalitsus)

Õnnitleme ja täname!

TV3 ”Seitsmeste“ ja Inbanki eestvedamisel tunnustati tiitliga “Seitsmeste uhkus“ inimesi, kes on rahva poolt eriliste
tegude eest eeskujuks seatud. Üks tunnustuse pälvinutest
on asendusõpetaja Ene-Silvia Sarv (73), kes tõttab appi
koolidele, kus vajatakse füüsikaõpetajat. Viimati oli ta abiks
Tabasalu Ühisgümnaasiumis, kus rahule jäid nii õpilased,
kool kui ka asendusõpetajate programmi eestvedajad.
(Harku Valla Teataja)

(ilmub kord kuus)

sündis 9+1
(1 laps registreeriti
valda 1 kuu jooksul)

suri

naisi

mehi

14 932

7 526

7 406

vallasisene liikumine

saabus

30
173
75

7

lahkus

Kallaste tn 12, Tabasalu

8.00–18.00
*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

M

äärus ise kannab pealkirja “Välisõppe stipendiumi määramise
ja maksmise kord Harku valla
õpilastele ja üliõpilastele”, mis
hakkas kehtima 1. jaanuarist
2019.
Vajadus sellise korra järele
on tekkinud pikema aja jooksul, sest peaaegu igal viimasel
aastal on mõni õpilane taotlenud toetust vahetusaastale
õppima minekuks. Põhiliselt
vahendavad selliseid õpinguid
rahvusvahelised organisatsioonid, nagu YFU (õpilastele)
ja Erasmus+ (üliõpilastele),
aga on ka teisi võimalusi. Sellise õppe toetamisega väärtustab Harku vallavalitsus
noortele suunatud võimaluse
reaalset kasutamist ja nende
hariduslike ning kultuuriliste
teadmiste täiendamist.

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.

Kasuta võimalust välismaal õppimiseks. / Foto: Fotolia

Toetust saavad taotleda 15–
26aastased õpilased või üliõpilased, kes on Harku valla
elanikena kantud Eesti rahvastikuregistrisse. Määruses
on eraldi välja toodud tingimused, mis on eelduseks stipendiumi taotlemisel: piisav
keeleoskus ja akadeemiline
võimekus või ühiskondlik
aktiivsus. Kui õpilased siirduvad tavaliselt vahetusaastale
gümnaasiumiastmes, siis üliõpilastel peab välisõpingute
perioodi alguseks olema läbitud bakalaureuseastme esimene õppeaasta.
Stipendiumi taotlemiseks

tuleb esitada elektroonilises
keskkonnas SPOKU vormikohane avaldus, millele peab
lisama motivatsioonikirja, vahendava organisatsiooniga
sõlmitud lepingu ja taotleja
isikut tõendava dokumendi
koopiad, tõendid tingimustele
vastamise kohta, toetuse saaja
CV ja õppeasutuse soovituskirja. Õpilase puhul esitab taotluse tema seaduslik esindaja.
Stipendiumi saamiseks saab
esitada taotlusi kaks korda aastas, 1. aprilliks või 1. oktoobriks, vastavalt kasutamise perioodile eelneval õppeaastal
või semestril.

Kui vallavalitsus on määranud stipendiumi, õpilane või
üliõpilane on seda sihtotstarbeliselt kasutanud, st vahetusprogrammi edukalt läbinud,
tuleb selle lõppedes esitada aruanne, mille kohta saab täpsemalt lugeda määrusest. Juhul
kui mõnel põhjusel õpingud
katkevad, on Harku vallavalitsusel toetuse saaja suhtes tagasinõude õigus proportsionaalselt välisõppes viibitud ajaga
ühe semestri põhiselt.
Stipendium määratakse õpilasele üheks õppeaastaks (1600
eurot), üliõpilasele üheks semestriks (800 eurot) või üheks
õppeaastaks (1600 eurot) vastavalt välisõppesse siirdumiseks sõlmitud lepingu perioodile. Lühiajaliste programmide
toetamist praegune määrus
ette ei näe.
Eriti koolieas õpilasele on
terveks aastaks välisriigi tundmatusse kooli õppima ja võõrasse peresse elama minek suur
väljakutse. Samas on see erakordne võimalus avardada
oma maailmapilti, õppida iseend paremini tundma ja panna
ennast proovile tõeliselt uudse
eneseteostuskogemuse kaudu.
Kõige selle võimaldamisega
soovimegi olla abiks ja toeks
oma valla noortele õppuritele.

Muudatused sotsiaalvaldkonnas
Harku vallavolikogu võttis
novembris toimunud
istungil vastu uue toimetulekupiiri, mille alusel
makstakse valla sotsiaaltoetusi.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja

ühe pereliikme kohta (netosissetulek). Sellest tulenevalt
saavad pered, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on
väiksem kui 350 eurot kuus,
taotleda pere sissetulekutest
sõltuvaid toetusi, milleks on
toidu-, koolitoetus, paljulapselise pere toetus, nägemise
parandamise toetus, laagritoetus, hooldekodu teenuse
toetus. Sotsiaaltoetusi makstakse vastavalt Harku vallavolikogu 31.03.2016 määruse

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
E

MARIS VIISILEHT

lates esimesest jaanuarist
A
2019 on uueks toimetulekupiiriks 350 eurot kuus

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. jaanuar 2019 

Vahetusaastale
välismaale

Abivallavanem

TIIA SPITSÕN

Statistika
Elanikke kokku

Harku vallavalitsusel
on hea meel teada
anda, et volikogu on
vastu võtnud määruse,
mille alusel saavad
õpilased ja üliõpilased
esitada taotlusi toetuse
saamiseks välisriiki
õppima minekuks ja seda
just õpilas- või üliõpilasvahetus-programmide
alusel.

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

nr 11 “Sotsiaalhoolekandelise
abi andmise kord” alusel.
Korrigeeriti piirmäärasid, mis on aluseks
toimetulekutoetuse
määramiseks
Eelmise aasta 29. novembril
võttis Harku vallavolikogu vastu
määruse nr 16 “Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine
toimetulekutoetuse määramiseks”. Määrusega suurendati
toimetulekutoetuse taotlemisel arvesse võetavate eluasemekulude osa piirmäärasid.
Vabariigi Valitsus kinnitas
13. detsembri 2018 istungil
toimetulekupiiriks 150 eurot
esimesel või ainsal leibkonnaliikmel, igal järgneval täisealisel liikmel 120 eurot ja igal
alaealisel 180 eurot. Riiklikult
kehtestatud toimetulekupiir on
summa, mis pärast eluasemekulude katmist (normhinna
alusel) peab inimesele kätte
jääma muudeks kuludeks.
2019. aastal on töötasu alammäär 540 eurot.

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Liina Rüütel,
606 3830, liina.ruutel@harku.ee
Toimetaja Mari Kukk, mari.kukk@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

Sotsiaaltoetuste piirmäärad 2019. aastal
• sünnitoetus 350 eurot;
• lapsehoiuteenuse toetus 200 eurot;
• esimesse klassi mineva lapse toetus 100 eurot;
• eestkostel või peres hooldamisel oleva lapse koolitoetus 65 eurot;
• ravi- ja rehabilitatsioonitoetus alla 16aastastele puudega lapsele kuni
80 eurot kalendriaastas;
• ravi- ja rehabilitatsioonitoetus üle 16aastasele puudega isikule,
mittetöötavale; töövõimekaotuse ja/või vanadusepensioni saajale
kuni 70 eurot kalendriaastas;
• koolitoetus põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisel 100 eurot;
• koolitoetus koolitarvete ja -riiete soetamiseks üldhariduskoolis, kui
kutsekoolis, kutsekeskkoolis või tehnikumis õpib vähemalt kaks last,
160 eurot;
• koolitoetus koolitarvete ja -riiete soetamiseks üksikvanemale, kui üldhariduskoolis, kutsekoolis, kutsekeskkoolis või tehnikumis õpib vähemalt üks laps, 100 eurot;
• toidutoetus koolieelses lasteasutuses või lapsehoius käivale lapsele
38 eurot;
• toidutoetus põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivale
lapsele 25 eurot;
• toidutoetus elatusvahendite puudumisel 35 eurot;
• paljulapselise pere toetus 70 eurot lapse kohta;
• ühekordne sotsiaaltoetus kinnipidamiskohast vabanenule 30 eurot;
• küttetoetus 200 eurot;
• tähtpäevatoetus 35 eurot;
• matusetoetus 350 eurot;
• nägemise parandamise toetus 70 eurot.

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Kroonpress

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval (v.a juulis, novembris ja detsembris). 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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VALLAJUHTIMINE
9. jaanuaril allkirjastasid
vallavanem Erik Sandla ja
siseministeeriumi varahaldusosakonna juhataja
Raino Sepp notariaalse
lepingu, mille kohaselt
sai vald enda omandusse
Harku alevikus Aia tn 5 /
Harku vangla administratiivkorpuse kinnistu.

Endine kinnipidamiskeskus kuulub vallale

arku vallavalitsus viis läbi hanke Harku Valla Teataja
H
levitamiseks 2019. aastal. Ainsa pakkumise tegi AS
Eesti Post, kelle pakkumine tunnistati edukaks ning sõlmiti hankeleping.
Vastavalt Harku vallavalitsuse hanketingimustele
peab Harku Valla Teataja kanne vallaelanike postkasti
toimuma nii nagu siianigi kolme tööpäeva jooksul alates
lehenumbri ilmumisest.
Vallaleht ilmub tavaliselt iga kuu teisel ja neljandal
kolmapäeval, kuid ilmumisplaanis on ka erandeid.

LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

T

aotluse, et saada kompleks endale, tegi Harku
vallavolikogu mullu 29.
novembril ja Vabariigi Valitsus toetas kinnistu andmist
vallale möödunud aasta 20.
detsembri istungil.
Vallavanem Erik Sandla
sõnul on tänu saadud hoonele
võimalik lahendada mitmeid
sotsiaalhoolekande seadusest
tulenevad ülesandeid. Vald
planeerib kinnistut sotsiaalteenuste ja muu sotsiaalabi andmise korraldamiseks, eakate
hoolekande ning puuetega isikutele teenuste osutamiseks.
“Võimalusi hoone kasutamiseks on mitmeid, näiteks võib
rajada sinna sotsiaalkeskuse,
kus saaks osutada teenuseid,
mida praegu ostame sisse teistelt omavalitsustelt või kolmandalt sektorilt. Sotsiaalkeskusel oleks ka lai sihtrühm
– pakutavatest teenustest saaks
osa nii eakad kui ka lapsed (sh
puudega lapsed) ja pered,” rääkis Sandla.
Üks arutluse all olnud variant on kasutada hoonet sotsiaaleluruumide loomiseks.
“Kogu hoone taotlemise

Harku Valla Teataja
2019. aastal

Enne hoone kasutuselevõttu eemaldatakse akende eest trellid. / Fotod: Ergo Eesmaa

Kinnistule on rajatud ka välijõusaal.

protsess liikus oodatust kiiremini, mistõttu ei ole täpne
kontseptsioon veel välja töötatud, küll aga soovime selleni jõuda lähiajal,” täiendas
vallavanem.
Üldjoones on hoone heas
seisukorras ja esialgu ei ole plaanis seda rekonstrueerida. Küll
aga eemaldatakse hoone akendelt trellid ja piirdeaialt traatvõrk.
Siseministeerium ei vajanud enam Harku vallas asuvat
kinnistust, sest kinnipidamiskeskus kolis möödunud aasta
detsembris Rae valda Soodevahe külla.

Harku Valla Teataja ilmumispäevad 2019. aastal
jaan

veeb

märts

aprill

mai

juuni

16.01

13.02

13.03

10.04

8.05

5.06

30.01

27.02

27.03

24.04

22.05

19.06

juuli

august

sept

okt

nov

dets

10.07

14.08

11.09

9.10

13.11

11.12

28.08

25.09

23.10

27.11

23.12

-

Piiride korrastamine muutub maaomanikele lihtsamaks
Käesoleval aastal
lihtsustub maaomanike
jaoks maaüksuste
piiride korrastamine,
nagu naabermaatükkide vahelise piiri
muutmine, maatüki
liitmine ja jagamine.

sobivate alusandmete korral
läbi viia elektrooniliselt, ilma
maa mõõdistamiseta.

MERJE SAARMA
Maakorraldaja
(www.maaamet.ee)

elleks nüüdisajastab MaaS
amet katastriandmeid, millega piiriandmed, pindala ja

kõlvikuandmed muutuvad täpsemaks. Piir looduses ei muutu
ja muudatused tehakse registri
korrastamise eesmärgil.
Pärast Eesti iseseisvumise
taastamist hakati õigusjärgsetele omanikele tagastama
maid ja talusid – seda tuli teha
kiiresti, et maa ei oleks peremeheta. Nii maa tagastamisel
kui ka erastamisel mõõdistas
maamõõtja piiri, määras kõlvikud ja koostas maatüki plaani.
Maaüksusi moodustati ka plaanimaterjali alusel ilma mõõdistamiseta. Tänapäevane tehnoloogia võimaldab Maa-ametil
kasutada erinevaid andmeallikaid ja nende andmete alu-

Piiride korrastamine muutub lihtsamaks. / Foto: Maa-amet

sel on Maa-ametil katastripidajana õigus luua maatüki
kujud katastris, määrata kõlvikud ja arvutada pindala. See
võimaldab viia vajalikke maatoiminguid läbi lihtsalt, kiirelt
ja taskukohaselt ning toetada
sellega kinnisvara käivet.
Maatüki osaline
mõõdistamine
Uute tehniliste lahenduste abiga muutub käesoleva aasta
jooksul võimalikuks maatüki
osaline mõõdistamine, mis
varem võimalik ei olnud. See
tähendab, et maatoimingute
tegemisel ei pea maamõõtja

mõõdistama enam kogu maatükki, vaid üksnes muudetavat piirilõiku. Osaline mõõdistamine aitab lahendada
praktilise elu vajadusi, näiteks
kui naabrid soovivad muuta
omavahelist piiri, et saavutada otstarbekam maakasutus
või kui tegelik maakasutus ja
ametlik piir ei lähe omavahel
kokku. Samuti aitab see parandada maareformi läbiviimisel
tekkinud vigu.
Juhul kui uusi piire ei ole
vaja üldse looduses tähistada,
lihtsustub maatükkide liitmine
ja jagamine selliselt, et Maaamet saab nimetatud toimingu

Piiride korrastamine
Piiride korrastamiseks tuleb
pöörduda maamõõtja poole,
kes koostab maakorralduskava. Sellele märgitakse olemasolevad ja soovitud uued maaüksuse piirid. Maaomanikud
kooskõlastavad piiride muutmise kohaliku omavalitsuse
maakorraldaja ja Maa-ametiga
ning tellivad vajadusel mõõdistamise. Mõõdistamisandmete alusel määrab Maa-amet
maatükkide piirid ja pindalad.
Maaomanikud tasuvad vajadusel omavahel hüvitised
ja notari poole pöörduma ei
pea. Maakataster registreerib
uued katastriüksused ja esitab
kinnistamisavalduse vastavalt
maaomanike tahtele. Seega
on maatoimingute tegemine
maaomanikele edaspidi märksa
lihtsam – enam ei pea esitama
samasisulisi avaldusi mitmele
riiklikule registrile ega pöörduma notari poole.
Maatoimingu lihtsama läbiviimise üks eeldus on see, et
maa piirid oleksid katastris
kajastatud võimalikult ajakohaselt ja vastavuses piiridega looduses. Samuti on tähtis,
et katastrikaardil kajastuks

tegelik looduslik seisund ehk
oleks õige teave selle kohta,
kui suure osa maatükist katab
õuemaa, metsamaa, haritav
maa, looduslik rohu- või muu
maa (kõlvikuline koosseis).
Infotehnoloogilised
võimalused
Praegu loovad lihtsustatud
maatoiminguteks eeldused nii
mõõdistustehnika ja aluskaardi täpsus kui ka infotehnoloogilised võimalused. Nii võttiski
Maa-amet maakatastris 1. jaanuaril 2019 kasutusele oluliselt
täpsemad alusandmed. Sama
piiripunkti kohta erinevate

Muudatused
tehakse registri
korrastamise
eesmärgil.
maatükkide vormistamisest
ja mõõdistamisest kogutud
andmed, mis võisid erineda
lubatud vea piires, pannakse omavahel kokku. Samuti
viiakse loodusobjektil kulgevad piirid vastavusse aluskaardiga. Piiriandmete kokku-

viimisega võivad muutuda
piiripunkti koordinaadid ja sellest tulenevalt võib vähesel määral muutuda ka maatüki pindala maakatastris ning kinnistusraamatus. Oluline on rõhutada, et seejuures piir looduses ei
muutu ja muudatused tehakse
registri korrastamise eesmärgil.
Andmed saavad täpsemaks
ja seega on piiri asukoht looduses ka üheselt määratletav.
Eestis on maa- ja omandiandmete pidamiseks kahe
registri põhine süsteem: õiguslikku tähendust omav omandiandmete register ehk kinnistusraamat ja tehniline, maatüki
andmeid pidav register ehk
maakataster. Kinnistusraamat
saab andmed maatüki sihtotstarbe, asukoha ja pindala
kohta maakatastri pidajalt ehk
Maa-ametilt. Seega muutuvad
maakatastri andmete korrastamise tulemusel täpsemaks ka
maatüki andmed kinnistusraamatus.
Head maaomanikud, palun
tutvuge oma maaüksuse andmetega Maa-ameti geoportaalis bit.ly/kolvikuteparing.
Andmetes võib esineda ebatäpsusi. Lisainfo ja võimalikest
andmete ebatäpsustest anna
palun teada Maa-ametile aadressil kataster@maaamet.ee
või telefonil 675 0810.
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On 1944. aasta kõle
septembriöö ning Juhan
ja Erna Tui jätavad kodu
Tabasalus. Nelja-aastane
tütar süles, kompsud
hädapärasega näpu otsas,
istub pere Tiskre rannas
kaluripaati ja põgeneb
tundmatusse. Hinges
lootus, et see kõik on vaid
ajutine ...

Tui-õed: “Meie vanemad vaatavad pilvepiirilt
et nad kiidavad heaks, mida me Tabasalu jao

MARI KUKK

L

umi on just maha sadanud, kui Erna ja Juhan Tui
neli välismaal elavat tütart
üle pika aja Tabasalus, oma
vanemate kodukandis, kokku
saavad. Kõige vanem, Meeli,
seesama, kes 21. septembri
öösel paati istus, mäletab kõike. Kaksikud Marje ja Liina
sündisid 1949. aastal Rootsis,
pesamuna Lemmi 1952. aastal.
Õed – Meeli, kes tuleb Saksamaalt, Liina ja Marje Rootsist
ning Lemmi, kes elab Taanis –,
saavad Eestis aeg-ajalt kokku,
et meenutada, muljetada ja
tähendusrikastes kohtades
käia. Aga mitte ainult – nad
käivad ka kultuurisündmustel,
külastavad sugulasi ja võtavad
palju muudki ette.
Tui pere järglased, kelle
auks on nimetatud Tabasalu
südames asuv park ning kellenimelist stipendiumit vallavalitsus igal aastal välja annab,
on nõus Harku Valla Teatajaga
oma lugu jagama.
“Vanematel tuli kiiresti tegutseda,” meenutab Meeli kriitilist aega, mil siia jääda polnud võimalik, sest Nõukogude
väed oleks kodu käest võtnud
ja pere külmale maale saatnud.
Erna ja Juhan lootsid hinges,
et saavad ühel päeval Eestisse
tagasi tulla, mistõttu võeti kaasa vaid hädapärane. Meeli täpsustab, et kuigi näiliselt lootusrikas, oli isa siiski kahtlev.
“Ütles, et tagasi me vaevalt
enam tuleme,” räägib Meeli.
Ta mäletab, kuidas vanemate sõber Tiigi Oskar (Oskar
Tampere) nad oma kalapaadi
peale võttis ja koos oma perega
üle tormise Läänemere Rootsi
viis: “Ema oli 32, isa 35 aastat
vana, mina nelja-aastane. Maha jäid vanavanemad, tädid ja
onud, sõbrad, kodu, talu, loomad, lootused ja unistused.
Kaks ööd ja kaks päeva sõitsime, erakordselt tormine meri
oli, lained peksid vastu paati.
Aga ma ei kartnud üldse, istusin ju ema süles. Kalapaadis oli
kaheksa inimest, kokku läks
teele kolm paati.”
Rootsi jõudes viidi räsitud
põgenejad esmalt haiglasse
kontrolli, seejärel põgenikelaagrisse, kus neid ootas ees
palju eestlasi. Peagi said vanemad töö ja kodu, kohanesid ja
leppisid, ent Eesti patrioodiks
jäid nad elu lõpuni. Rootsis
olid emakeelsed seltsid, huviringid ja teater, kirik ja koorid. Erna töötas suure vabriku
kudumisosakonnas, Juhan
töökojas. “Isa oli eluaeg väga
aktiivne kohalikus Eesti seltsis
ja seltskonnaelus,” kinnitab
Meeli.
Isa Juhan sündis 1908. aastal Juhanso talus, mille tema

Kõik Tui-õed on pensionil. Marje (vasakul) õpetas Stockholmi Eesti koolis, Meeli oli inglise keele filoloog, Lemmi töötas Rootsi ja Taani riiklikes asutustes majandusvaldkonnas,
Liina tegutses Helingborgis linnavalitsuses kultuuri alal. / Fotod: Mari Kukk

Erna ja Juhan Tui Erna ja Juhan olid ettevõtlikud inimesed, kes
pidasid külaelu edendamist tähtsaks. / Foto: erakogu

Kaks ööd ja
päeva sõitsime,
erakordselt tormine meri oli,
lained peksid
vastu paati.

vanaema 1876. aastal Muraste
mõisnikult vabaks oli ostnud,
ja sai selle talu peremeheks.
Erna tuli ilmale 1912. aastal
Tiskres Teiseperes. Juhanso
Sarapuu ja Rannamõisa nurgal
on siiani alles, õdede jaoks on
majas väike korter, millest avaneb vaade vallamajale. Meeli
sõnul olid vanemad edumeelsed ja aktiivsed, andsid panuse
küla ja ümbruskonna paremaks saamise nimel.

Tabasalu pühadetoit ja
sitke ema
Küsimusele, missugused inimesed Erna-Juhan olid, vastab
Marje: “Haruldased! Ema ei
olnud kunagi kuri. Omavaheline suhe oli neil hea, mis
on pingelist elu arvestades ju
ime. Mingit riidu või kõva sõna meie, lapsed, ei kuulnud.”
Liina täiendab, et nad olid alati
toeks, andsid vabaduse, ja küllap oli neil hea meel, et kõik
tüdrukud kõrghariduse said.
Isa oli maailma poliitikast huvitatud, luges innuga kõike, eriti
huvitas teda aga kodukandi
käekäik.
Marje ütleb, et temale meeldis seltskonnas laua all istuda
ja suurte inimeste juttu kuulata, kuidas aina arutati Tiskre ja
Rannamõisa olukorda (Tabasalu nimetust ei kasutatud),
meenutati ja mõeldi, mis ja
kuidas. “Ema kuidagi oskas
teha nii, et hoidsime kokku.
Ehk seepärast jäidki meil noo-

rena suuremad lollused tegemata?” arutleb Meeli. “Ema
elas Rootsis pärast isa lahkumist veel 20 aastat. Ema ütles,
et kui tema ükskord läheb,
maetagu ta isa kõrvale. Ta ei
kaevelnud kunagi, tegi maitsvaid kapsapirukaid ja muid
hõrgutisi, aitas lapsi hoida.”
Marje mäletab, kuidas ema
92aastasena bussi peale jooksis, nagu plikake: “Ta oli sitke
naine.”
Rootsi kodus oli au sees
kõik eestipärane. Ka toidud.
Pidulikel kogunemistel tuli
esitada peast eestikeelseid luuletusi. “Hääl värises ja närv oli
sees, kas kõik õigesti peas on,”

sõnab Marje. Õekesed muigavad esinemisnärvi meenutades.
Eestis käies ostavad nad
kaasa verivorsti, välja arvatud
Lemmi, kellele see üldse ei
maitse, tema lemmik on hoopis rukkileib. Muide, Marje
teeb algusest lõpuni verivorsti
ise, on selles osav ja naudib ka
söömist väga.
“Kas teil siin on pühade aegu ka traditsiooniline jõuluroog selline, kus on soolaribid,
kartul, kaalikas ja kapsas?”
küsib Marje. “Minu teada mitte,” vastan. “See on ju Tabasalu
päritolu toit. Vanemate retsept.
Oi, see on nii hea!” teatab ta.

“Minu mees, kes on sakslane, ei ole jõulude ajal nõus
millegi muu kui sellega,” teatab
Meeli. Kõik meenutavad imelist rammusat leent, mida ribid
ja juurikad koos tekitavad,
ning laksutavad keelt.
Parem park kui
bensiinijaam
Kui õed Tuid Eestisse tulevad,
käivad nad kindlasti Rannamõisa kiriku aias. Sinna on
sängitatud vanemate tuhk ja
Erna-Juhani esimeste kaksikute põrm. Siia tulevad nad puhkama, randa jalutama, sugulaste juurde, vallavalitsusse
asju ajama, kultuuri ja loo-

Praegu kannab kohvik, kus pärast tähendusrikaste kohtade läbikäimist maha istume, nime Neiborhuud.
“Aastal 2004 oli siin restoran Manolete. Sel aastal sängitasime ema ja isa urni maamulda. Peied toimusid
siin,” meenutab Meeli.
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ja loodame,
oks teeme”

Meie küla kokkuvõtted

Harku valla külaseltsidel oli tegus aasta. Anname neile sõna.

Adra: Eesmärk on seltsielu taastamine
ADRA KÜLA AKTIVISTID

dra külaselts on tegutseA
nud 2011. aastast. Viimasel ajal on tegevus aga kahjuks

Ranna tee ja Sarapuu tee nurgal on Juhanso talu. “Sel ajal asus
talu Punase Risti lastekodu kõrval,” räägib Meeli. Maakividest kõrvalhoone on isa Juhan oma kätega ehitanud.

dust nautima. Varem, siis kui
Rohujuur vanas kohas asus,
käisid nad seal einestamas.
Koht meeldis neile sedavõrd,
et õed jätsid hommikusöögi
söömata – et saaks pikemalt
ehedas ja koduses kohvikus
mõnuleda.
Ehkki kokku ei ole naistel
võimalik saada just tihti, on
sidet tänapäeval kerge hoida
ja seda nad ka teevad. Ka siis,
kui tuleb teha otsus, kes on Tui
preemia vääriline, arutavad
õed asja. “Loeme läbi, keda on

Meie Rootsi
kodus oli au
sees kõik
eestipärane.
ette antud, arutame. Vahel lähevad arvamused lahku, aga
oleme alati leidnud ühise keele,” sõnab Lemmi. Vald saab
Tui parki kasutada esialgu 30
aastat, vastutasuks annab välja
Tui preemiat igal aastal neile,
kes on kohalikku elu edendanud.
“Isa ja ema tahe oli kogukonna arendamine, elu edasi
viimine. Kuna vanemad on
meile tähtsad, tahtsime, et midagi nende vaimus edasi läheks. Midagi toredat,” ütleb
Marje, kes on kindel (olgugi et

ta ei ole usklik), et vanemad
vaatavad pilvepiirilt ja kiidavad heaks, mida järeltulijad
Tabasalu jaoks teevad. “Rõõmustame, et pargile on nimeks
pandud Tui park. Nii hea, et
seal on mänguväljak ja korraldatakse kultuuriüritusi. Ma
ei tahaks siia bensiinijaama.”
Kas õed Eestisse elama tulla
ei plaani? “Paraku ei,” raputavad kõik neli pead. “Mina olen
mehe töö tõttu siin poolteist
aastat elanud, aga pere, sotsiaalne elu on ikka Rootsis,
lapsed ja kodu. Siin on meie
vanemate kodu ja puhkepaik,
nende hing,” ütleb Marje. Tema kolm last on Stockholmi
Eesti koolis käinud ja valdavad
keelt hästi. Liinal on üks laps,
Meelil ja Lemmil kummalgi
kaks. Meeli ja Liina järeltulijad
eesti keelt ei kõnele, Lemmi ja
Marje lapsed räägivad vabalt.
Muide, mis Marjele veel
kangesti Eestis meeldib, ja
kõik noogutavad selle peale
innukalt, on loovus, uudse ja
huvitava oskuslik esitlemine.
See tõmbab siia, paneb imetlema. Näiteks kasvõi toredad
Eesti reklaamid. “Lennujaamas
vaatan neid ja mõtlen, et eestlastel on põnev, väga mänguline ja omapärane sõnavalik,
see ajab alati naerma.”
Millal õed Tuid taas Tabasallu tulevad, ei tea nad öelda.
Aegade klapitamine on ju paras kunsttükk, kuid siiani on
see neil vähemalt korra aastas
ikka õnnestunud. Ja õnnestub
edaspidigi!

Meri tuletab meelde Erna ja Juhani julget sammu: jätta kõik
ja põgeneda kalapaadiga võõrale maale, kus miski ega keegi neid
ees ei oota.

soikunud. Viimane uudis
Adra külaseltsi kodulehel pärineb 2017. aasta detsembrist,
2018. aastal ei korraldanud
selts ühtegi avalikku üritust.
See on väga kurb. Kuid edasi
positiivsetes toonides.
Adra küla aktiivsem osa ei
soovinud sellise olukorraga
leppida ja asutasid humoorika
nimega külaseltsi Adra küla
aktivistid. Jah, meie olemegi
külaelu aktivistid, kelle üks
eesmärke on seltsielu taastamine.
Aprillis puhastasime prahist välja kultusekivi Adra külas. Idee tuli Türisalu ja abi
Humala külast. Kultusekivi
ümber oli aastatega veetud
hulganisti põllukive ja mulda.
Kivist oli näha esialgu vaid
väike osa: kivi pealmine osa
ja mõni lohk. Kaevasime ja
rassisime. Töödel hoidis silma
peal muinsuskaitse inspektor
ja boonusena saime teada
palju huvitavat sellest kaugest
ajast, kui neid kive siin kandis
pühaks peeti.
Augustis võtsime osa Hu-

Üheskoos sai kodukant ilma kiuste puhtaks. / Foto: erakogu

mala küla suvepeost. Selle korraldamine sai alguse Humalas
elava Maidu spontaansest
ideest, mis haaras kõiki kaasa. Pidu toimus Riigikaitse
Rügemendi territooriumil –
kõigile soovijatele korraldati
ekskursioon äsja renoveeritud
hoones. Ka saun oli kuumaks
köetud, lastele oli lustimiseks
küttega bassein. Juhhei ja sulpsti! Kuna osa külalistest olid
Vääna pritsumehed, korraldati külalistele väike võistlus.
Ühel hetkel läks see üle lustlikuks mänguks ja osalejad said
üleni märjaks. See tegi kõigile
nalja ja märjad võistlejad said

end saunas jälle kuivaks.
Septembris 2018 võtsime
osa koristustalgutest Humalas. Kahjuks sattus olema kehv
ilm ja terve päev sadas peent
vihma. Osalejad aga ei jätnud
jonni ja ümbruskonnast korjati kokku umbes viis kuupmeetrit prahti. Viisime selle
jäätmejaama ja tasusime kulud. Tegime isekeskis järelduse, et prahil on kombeks “ise
tekkida” … ja just tee äärde.
Aga hoiame silmad lahti ja
märkame.
2019. aastal jätkame positiivsel lainel: valmimas on
uus koduleht ja jätkame möö-

dunud aastate sündmustega.
Planeerime talguid Adra ja
Humala külas mais 2019. Meil
on selleks päevaks varutud
ka uusi ideid, kuidas talguid
keskkonnasäästlikumalt läbi
viia. Täpsem info tuleb siis,
kui sündmus on lähenemas.
Tahame tuleval suvel ka midagi uut korraldada – külakohvikute päeva. Sellest ei
kujune suurüritus, vaid väike
ja lähiküladele. Samuti soovime teha ühiseid pidusid
naaberküladega – neid ei ole
kunagi liiga palju! Lähiajal
valmib ka meie uus koduleht.
Kohtumiseni!

Alasniidu: Töökas juubeliaasta
ALASNIIDU SELTS

lasniidu seltsile nagu ka
A
koduriigil oli 2018. aasta
juubeliaasta. Suvel täitus küm-

me aastat seltsi asutamisest.
Aastate jooksul on ehitatud
laste mänguväljak, võrk- ja
korvpalliplats ning palju
muudki. Kui aus olla, sai seltsi
asutamise mõte alguse just
soovist panustada oma laste heaolusse, teha neile üks
vahva mänguväljak. Algselt
65 liikmeline ja 3 liikmega
juhatus (Ivo Lukk, Andrel
Lokna ja Erik Sandla) on vahepeal kasvanud. Peale eelnimetatud kahe asutaja on praegu juhatuse liikmed Indrek
Anepaio, Peeter Sarv ja Helen
Maisa. Juhatusest on lahkunud Erik Sandla.
Kümne aasta jooksul on
korraldatud palju toredaid
üritusi, nagu näiteks “Teeme
ära!” koristustalgud, lumelinna ehitamine, kuuskede ärasaatmine, bussipeatuste disainimine koostöös Harkujärve
kooli, Harkujärve noortekeskuse ja Alasniidu lasteaiaga.
Hea koostöö on ka Harkujärve kogukonnakirikuga. Lisaks
on peetud rannavolle võistlusi
ja menukat ning sportlikku
pereüritust “Pereolümpiamängud”, mille raames on
avatud ka hoovikohvikud ja
iluaiad. 2014. aastal oli meil

Sportlikud kogupereüritused on saanud toredaks
traditsiooniks. / Foto: erakogu

au korraldada “Harku valla
külade päeva”, mis kandis
alapealkirja “Sovhoosipidu”.
Seda mäletatakse tänini kui
ühte meeleolukat tantsupidu.
Eelmisel aastal puhastasime
arheoloogiaentusiasti StenErik Unti eestvedamisel võsast
välja kohaliku kultuskivi.
Seltsina oleme alati südant
valutanud ka liiklusohutuse
pärast, sestap on peetud vallamajas päris tuliseid läbirääkimisi liikluskorralduse teemadel, mille tulemusel on mitmed liiklussõlmed saanud
ohutumaks. Lisaks oleme pidanud oluliseks, et külas tarbitaks joogiveena põhjavett
ja on rõõm tõdeda, et praegu
on Alasniidu elanikel võimalik kraanist juua keemiliselt
töötlemata maitse ja lõhnata
kohalikku põhjavett.
Seltsi peamine eesmärk
on olnud hoida külarahvast

suhtlemas. See ülesanne on ka
õnnestunud – enamik külarahvast tunneb üksteist ja ühised üritused on alati rahvarohked ning rõõmsad.
Piirkond areneb jõudsasti
ja Apametsa põllule, Liiva
teest kahele poole kerkivad
aina uued ridaelamud ning
majad nagu seeni pärast vihma. Seltsi liikmetena soovime, et uued elanikud kindlasti seltsiga liituksid. Püüame teha võimalikult tõhusat
teavitustööd ja loodame, et
uued elanikud leiavad tee
meie juurde. Oma külas on
alati parem elada, kui tead,
kellega kõrvuti elad.
Vahel tunneme, et meid
kammitseb seltsi nimi, Alasniidu selts, mis määratleb
meid väga konkreetse piirkonna seltsina ega lase meil
kasvada ja laieneda. Kuna
oleme tuntud kui Harkujärve,

Laabi ja Tiskre külade esindajatena, siis tuleks hakata mõtlema nimevahetusele, et selts
hoogsamalt kasvada saaks.
Mõni mure on ka. Külarahvale teeb praegu meelehärmi
Harku karjääri püstitatud asfalditehasest ja vanast ajaloolisest Laabi kanalast soodsa
tuulesuunaga külla leviv lõhn.
Samas peab silmas pidama, et
seesama kanala annab tööd
kohalikele elanikele ja maksutulu vallale. Kas oleme valmis
edaspidi Leedu kanaliha tarbima? Kas oleme nõus maksma oma taskust valla eelarve
kaudu rohkem, et valla teede
remondiks kuluv asfalt kaugemalt toodaks? Need on
küsimused, mis vajavad läbiarutamist.
Oleme rõõmsad, selle üle,
et meil on uhiuus Harkujärve
lasteaed ja Harkujärve põhikool sai just moodsa laienduse, mis leevendas koolipere
ruumipiuudust.
Entusiasmiga tehtavate asjadega on ikka nii, et vahel kipub seltsi hoog raugema. Eriti
siis, kui vaja mäest üles sõita.
Vägisi tuleb meelde J. Jürissoni laul väsinud veskimehest
ja kulunud veskikivist, aga
õnneks on alati külas leidunud toredaid kaasamõtlejaid
ja värskeid ideid, kes/mis on
aidanud seltsi ikka elus hoida.
Läheme uuele kümnele
vastu rõõmsalt ja püstipäi!
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Meriküla: Alustame suurte
ootustega
MERIKÜLA SELTS

eie külaselts on loodud
M
12. juunil ehk vanust on
alla aasta. Samas on seltsi

Augustis toimunud piknikul kinnitati keha ja kuulati noorte esinemist. / Foto: erakogu

Harku alevik: Tegusad inimesed ja
head ideed liidavad
HARKU ALEVIKU
KÜLASELTS

uigi mõte oma külaseltsist
K
on paljudel peas mõlkunud juba mõnda aega, siis

tegudeni, seltsi loomiseni
jõudsime möödunud aasta
5. juulil.
Meie aleviku rahval on palju ideid, mida ellu viia – soovime taastada vanu traditsioone ja luua uusi. Esimene üritus, mille otsustasime korral-

dada, oli 18. augustil toimunud “Üleküla piknik”.
See aasta tuleb teguderohke: plaanime luua logo ja kodulehekülje ning ette võtta arengukava koostamise. Samuti tuleb aktiivsetel liikmetel regulaarselt koos käia ning võimalusi nii otsida kui ka luua.
Usume, et meil on hea stardipositsioon, kuna meil on häid
mõtteid, tegusaid inimesi ja
saame head nõu nii teistelt
külaseltsidelt kui ka Harku
vallavalitsuselt.

Ootame väga uusi liikmeid
saamaks kokku piisav hulk
inimesi, et ette võtta arengukava loomine.
Külaseltsil on juba olemas
e-posti aadress harkualevik@
gmail.com ning Facebooki
lehekülg “Harku aleviku külaselts”. Kõik, kes soovivad liikmeks astuda, võivad ühendust
võtta Facebooki grupi kaudu
või saates e-kirja aadressil
harkualevik@gmail.com.
Soovime kõigile ilusat ja
tegusat 2019. aastat.

Muraste: Aastaring oli toimekas
MURASTE SELTS

Alustasime ka projekti valvekaamerate paigaldamiseks,
loodud on infokanalid liikmete ja avalikkusega suhtlemiseks, külaseltsil on oma koduleht Merikyla.ee. Käsil on
Tilgu teega seotud probleemide kaardistamine. Külaseltsi
liikmete soovil on Tilgu tee
algusesse paigaldatud koormuspiirangu märk, et sellega
tagada raskeveoste hajutamine
väiksematele ühikutele, kaitsmaks Rannamõisa kõrget klinti
ja ka Tilgu teed selle serval.
Elanikkond on ühtehoidev
ning hindab ja väärtustab kodukandi ilusat loodust ning ajaloolisi objekte. Ka kaitse all
olevad objektid, sh looduskaitsealad ja Peeter Suure aegsed rajatised, vajavad tähelepanu.
Ootused seltsi juhatusele
on suured, toetus, mida eestvedajad on seni tundnud, innustab.

Ühtehoidev elanikkond väärtustab kodukandi
kaunist loodust. / Foto: erakogu

Kasevälja Suurupis: Täname kõiki
seltsi panustajaid
KASEVÄLJA KÜLA SELTS

A

lates kogukonnakeskuse
tegevuse käivitamisest
on külaseltsi roll olnud piirkonna jaoks senisest palju
laiem. Muraste puhul ei saa
juba ammu rääkida pelgalt
seltsi tegevustest, vaid külast
ja meie suurepärasest kogukonnast tervikuna. Just seetõttu oleme käesolevast hooajast alates seni tavapäraste
juhatuste koosolekute asemel
kutsunud ellu Muraste kohviklubi – et igal külaelanikul
oleks päriselt võimalus ja koht
oma mõtetest rääkida.
Valdav osa küla ja külale
suunatud tegevusest on koondunud kogukonnakeskusesse
ning koostöö eri osapooltega
on olnud tulemuslik – meil
on tõeline kogukonnakeskus
ja kool. Hommikul toimuvad
õppetunnid ning õhtuti ja nädalavahetustel on maja avatud
kogukonnale. Koostöömudel
on lihtne ja toimiv: kõik enne
kella 17 toimuv kooskõlastatakse kooliga, pärast 17 toimuv kogukonnakeskusega.
2018. aastasse jäi palju traditsioonilist (koorid, tantsud,
pillimängud) ja hulgaliselt
eriprojekte. Juba teist korda
said teoreetilise ja praktilise
ettevalmistuse meresõiduks
väikelaevajuhtide kursusel
osalejad. Loomingulist põnevust on pakkunud kunstnik
Lembe Rubeni graafikaring
ja Kersti Aave juhendatav,

eestvedajad Tilgu tee lähiümbruse elanikega seotud
probleemidega tegelenud ja
kohalikke koondanud juba
üle kümne aasta ning seetõttu
on ametlikuks vormistatud
seltsi tegevus juba hea hoo
sisse saanud. Ka möödunud
aastal korraldasime koristustalgud, küsitluse ja arutelusid
küla tuleviku teemadel – on
tahet jätkata. Vald on seltsile
lubanud Meriküla spordi- ja
õppekeskuse ruume kasutada,
et läbi viia seltsi koosolekuid
ja muid üritusi.
Seltsi asutajaliikmed tegid
koostööd juba 2017. aasta
kevadel, et viia valla elanikeni,
volikogusse, ministeeriumi ja
maakonna otsustajateni idee
luua uus küla Kakumäe lahe
lääneservale. Kohalike elanike
seas viidi läbi küsitlus, et saada teada arvamusi uue küla
loomise kohta, ka vallavalitsuse
ja volikogu toetas ideed algusest peale. 21. veebruaril kirjutas siseminister alla otsusele, et Tilgu tee elanike ja maaomanikega seotud piirkonnas
moodustatakse uus haldusüksus nimega Meriküla. Kusjuures pankranniku ja mere

vahele tekkinud uus küla polegi vallas elanike arvu järgi
kõige väiksem.
Üsna palju energiat on kulunud põhikirja loomisele ja
kohalike elanike probleemide
ning tulevikuvisioonide kaardistamisele, mis olid aluseks
küla arengukava koostamisel.
Seltsi üldkoosolek kinnitas selle augustis. Praeguseks on mõni dokumendis kirjeldatud teema kantud ka valla uuendatud
arengukavasse ja tegevusplaanidesse.
Oleme kohtunud naaberkülaseltside eestvedajate, valla
esindajate, Rannamõisa kaitseala valdaja ja ka arhitektiga,
kel on käsil mereäärse ala ja
klindiga seotud juurdepääsude eskiisilahenduse loomine.
Oleme otsustanud vallas ette
valmistatava mereäärsete alade teede teemaplaneeringu
koostamisel kaasa rääkida –
merele avatus on ka meie küla
prioriteet.

TÜ Kasevälja Küla Selts
M
loodi 2011. aasta juunis.
Nagu ikka, on millegi sün-

teist aastat vältav praktiline
lilleseadekursus.
Kogukonnakeskuse 2018.
aasta üheks suuremaks väljakutseks võib pidada näitleja
Anne Veesaare ja Nimetu Näitemänguseltskonna koostöös
lavalaudadele toodud “Kaheksa armastavat naist”. Peale
kodupubliku ees esinemise on
kolm korda antud külalisetendusi ja osa võetud harrastusteatrite festivalist, kust tuldi
tagasi suisa kahe eripreemiaga. Uus lavatükk, muinasjutuline “Alice Imedemaal” esietendub aprilli alguses. Aastasse mahtus nii kontserte kui
ka lavatükke elukutseliste ja
harrastajate esituses. Suure
populaarsuse on võitnud Muraste kinopunkt – oleme enamiku uutest linateostest saanud filmisõpradele ära näidata. Publikut saame rõõmustada teatega, et peagi on ka
meie kinos efektne päris kino
vääriline helisüsteem.
Palju häid emotsioone pakkus koostöö 18aastase Suurupi

noormehe Johan Boeijkensiga:
traditsioonilise, Eesti vabariigi
juubelisünnipäevale pühendatud öömatka alguses avasime
ühiselt poster-näituse “Tuulepealne maa – siin on sinu kodu”.
Näitus on saanud hea tagasiside ja lehe ilmumise ajal on see
nautimiseks väljas Kuressaare
kultuurikeskuses.
Aasta üks tippsündmusi
oli pühendatud sportlikele ja
rõõmsameelsetele noortele.
Varakevadel avasime Muraste
rulapargi ja suvel kerkis koolimaja juurde väike välijõusaal.
Kodanikupäeva eelõhtul aga
panime oma südame Harku
valla vabatahtlike tunnustusürituse läbiviimisesse.
Murastes toimuvaga saab
end kursis hoida veebilehe
www.muraste.ee kaudu. Lisaks on kõigil soovijatel võimalus liituda üldjuhul igal
esmaspäeval postkasti jõudva
e-infokirjaga. Selleks tuleb
saata vastav teade e-posti aadressile muraste@muraste.ee.

niks vaja konkreetset hetke
või sündmust. Küla hakkas
arenema juba aastal 2003, mil
endised talu karjamaad olid
jagatud 32 eramaja- ja neljaks
ridaelamukrundiks ning planeering nägi ette ka kahte 4000
ruutmeetri suurust sotsiaalmaad ehk spordi- ja mänguväljakut. Eelnimetatu päästikuks sai aga juhuslikult silma
jäänud täituri kuulutus, kus
meie võimaliku palliplatsi omanikuks võis edaspidi saada kes
tahes. Südamest räägitud mure
vallale, valla kiire ja otsustav
samm ning ohtu sattunud laste mänguala oli päästetud, ent
puudus ala haldav partner.
Mõistagi sai selleks MTÜ Kasevälja Küla Selts. Ala väljaehitamiseks vajaliku rahastuse
leidmine ei õnnestunud aga
aastaid. Eks kooliraha tuleb
ikka maksta, räägime ju mänguväljak-spordiplatsi valmimisest alles sügisel 2018. Väiksemate projektide kirjutamine
Harku valda ja KOPi olid õnneks tulemuslikud. Nii on toimunud lastehommikud pannkookidega, kus juttu vestsid
ja lastega tegelesid näitlejad
Andero Ermel, Külli Teetamm,
Tõnu Oja, Erki Laur ja Heino
Seljamaa.

Igatsetud mänguväljak-spordiplats on külas tõeline
tõmbenumber. / Foto: erakogu

Samamoodi on valminud
seltsi koduleht www.kodusuurupi.eu ja korduvalt toimunud GPS-viktoriin “Tunne
oma kodukohta”. Aastal 2015
olime vallarahvast kaasava
suursündmuse “Harku valla
külade päev” peakorraldaja,
mida külastas hinnanguliselt
2500 inimest. Külaseltsi liikmete, naaberseltside ja kogukonna abiga oleme üleriigilise
talgupäeva raames korrastanud Suurupi rannaala ja Peeter
Suure merekindluse rajatisi.
Juba aastast 2013 toimuvad
iganädalased võrkpallilahingud – suvisel ajal ühe vastutuleliku seltsiliikme koduhoovis, kevadel uuel multispordiareenil, külmemal ajal
aga Vääna-Jõesuu kooli võim-

las. Suurupi Sägad ehk meie
taliujujad ei lõpetanud suviseid suplusi 2015. aasta sügisel
ehk ujuvad siiani. Puhtalt seltsi
initsiatiivil ja vahenditest said
hoogtööna freesipuruga täidetud külasisesed teeääred
umbes 2,5 km ulatuses.
Mänguväljak-spordiplats
valmis tänu külarahvale,
PRIA-le, Nelja Valla Kogule,
KOPile, OÜdele Casaverde
ja MoTeh. Suur tänu Harku
vallale toe ja alati ladusa asjaajamise eest! Eriline tänu
Muraste külaseltsile ning Aule
Kikasele ja Andrus Salistele,
kelle jagatud teadmised ja
näpunäited selliste projektide läbiviimisel on olnud
hindamatud.
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Kumna: Oli “ärkamisaasta”

Suurupi: Tuletornide
valgel

KUMNA KÜLA SELTS

SUURUPI SELTS

S

elts loodi 2009. aasta aprillis, mil külas oli mitu
lahendust nõudvat teemat.
Üheskoos hakati külaelu elavdama ja vallaga aktiivsemalt
suhtlema. Aastad möödusid,
mitmed mured leidsid lahenduse, ühel hetkel tekkis aga
“seisakutunne”. Midagi justkui
häda ei olnud, samas midagi
uut ka väga ei tehtud. Püsisid
vaid traditsioonilised tegevused, mis toimuvad tänini, nagu
näiteks igakevadised koristustalgud “Kumna puhtaks”.
2018. aastat võib pidada
meie “ärkamisaastaks”. Kevadel vahetus külaseltsi juhatus
– just uute inimeste kaasamine andis tegemistele hoogu
juurde. Aastaid oleme teinud
head koostööd Kultuuriaida
juhataja Kaja Rasmanniga, sel
aastal oleme taas majas toimuvale rohkem kaasa aitamas.
Mis tehtud on? Suvel võtsime ette kodulehe uuendamise. See koondab kõik külas
toimuva. Seal on oma nurgake
nii külaseltsile, Kultuuriaidale
kui ka mõisale. Lehelt leiab
värskeima info, saab lugeda
külas tegutsevate ettevõtete kohta ning tutvuda meie
ajalooga.
Juuni lõpus korraldasime
Kultuuriaidas mängude päeva, mille raames oli lastel võimalik tutvuda virtuaalmaailmaga spetsiaalsete prillide
abil, et nad kogeksid, mis tunne on sõita Ameerika mägedel
või käia ringi näiteks õuduste
majas. Oktoobri lõpus hakkasime otsima treenereid, et
elanikel oleks võimalus ka
kodu lähedal sportida. Suur
oli üllatus, kui huvi tundis
koguni viis treenerit ja igasse trenni leidus ka piisavalt

uurupi selts on keskenduS
nud Suurupi tuletornide
ja laiemalt selle kandi ajaloo
ning kultuuri hoidmisele ja
arendamisele. 2017. aastal avas
uksed Mandri-Eesti vanim
ehk Suurupi ülemine tuletorn
panga serval. 2018. aastal avas
külastajatele uksed Suurupi
alumine tuletorn, mis on vanim puittuletorn Eestis.
Talgute korras korrastati
ajaloolist kallasrada ülemise
tuletorni juures. Aktiivselt

osalesime ka EV100 projektis:
inimestel oli võimalus ennast
jäädvustada fotostendiga ja
iga sajas külastaja sai tuletorniga tutvuda tasuta. Augustis
toimus ka juba traditsiooniks
saanud Tuletornipäev, imearmsa kontserdi tuletorni jalamil andis Nele-Liis Vaiksoo.
2019. aastasse läheme tegusalt, lootus on avada sügisel
muuseumimaja uksed. Suvel
on oodata kontserte nii ülemise kui ka alumise tuletorni juures, osaleme aktiivselt
Harku valla avatud külade
nädala ellukutsumises.

Kivikirsi tee 1 asuvas Kultuuriaidas toimub üritusi igale eale. / Foto: erakogu

rahvast. Nüüd toimuvadki
Kultuuriaidas trennid, mõnel
päeval isegi kaks. Äratasime
ellu ka keraamika õpitoad.
Samuti on huvilistel võimalus
iseseisvalt keraamikat teha.
Detsembris kutsusime enda
juurde Villahaldjate viltimise
ja šokolaaditrühvlite valmistamise õpitoad.
Kui varem käis kord aastas külas lasteetendus, siis
sel aastal võtsime ette käigu
NUKU teatrisse ja vaatasime
etendust “Elias maa pealt”.
Novembri lõpus sai välja kuulutatud fotokonkurss, millega
kogume kokku iga kuu meie
kandi (Kumna, Tutermaa ja
Kütke küla) parimad fotod
ja koostame 2020. aasta kalendri. 9. detsembril toimus
Kultuuriaida ees meie esimene kanditurg, mis on mõeldud
meie piirkonna inimestele,
kes ise midagi kasvatavad või
oma kätega teevad.

Koostöös Kultuuriaida juhatajaga pidasime nõu Harku
vallaga seoses plaanitava laste
mänguväljakuga Kumna külla. Praeguseks oleme jõudnud
kõiki osapooli rahuldava tulemuseni – loodetavasti valmib
järgmisel aastal mänguväljak.
Aastatel 2013–2015 ilmus
meie oma külaleht Kumna
Kuulutaja ehk Kuku, mis vahepeal pidas pikka puhkust.
Alates oktoobrist ilmub
leht taas üks kord kuus ja
jõuab paberkandjal iga külaelaniku postkasti, huvi korral
saadetakse ka soovijatele eposti teel. Lehes räägime, mis
külas toimub, ja kirjas on ka
kõik eesolevad sündmused, et
oleks ikka hea järge pidada.
Plaanis on kaardistada meie
kandi inimesed: kellel mis
oskused ja võimalused on, et
piirkonna arendamiseks kasutada ära parimaid “päid” ning
osta teenuseid just omakandi

inimestelt. Võtsime ka ette
projektitaotlused ja esitasime
oma nägemuse nii kohaliku
omaalgatuse programmi kui
ka Harku valda. Positiivsete
vastuste korral saab järgmine
aasta olema veel sisutihedam.
Oktoobri lõpus tegime algust Kumna–Tutermaa kandi
arengukava uuendamisega.
Praeguseks on läbi viidud
SWOT-analüüs, millega saime edasi liikumiseks tugeva
sisendi. Eelmine arengukava
oli tehtud aastateks 2010–
2015 ja seal välja toodud enamik probleeme on praeguseks
juba lahenduse leidnud. Nüüd
on aeg taas tulevikku vaadata. Jätkame arengukava koostamist juba 25. jaanuaril toimuval koosolekul.
Loodame, et meie tegemistega liitub aina rohkem
elanikke, saame meie kandi
veel aktiivsemaks ja tekib veel
suurem meie-tunne.

Suurupi selts osales aktiivselt EV100 projektis. / Foto: erakogu

Põlis-Naage: Meie kogukond elab, erimeelsusi on vähe
PÕLIS-NAAGE KÜLASELTS

aage küla ja Keila-Joa vaN
hele ehitati 1950. aastate
keskel sõjaväe lennuväli. See
tõi küla ellu ja edasisse saatusse
suured muutused. Üle pooltest
taludest tõsteti inimesed välja
ja nende hooned lammutati.
Järele jäi ainult väike grupp
talusid paekalda äärele, mis on
säilinud tänini, kuigi enamikul
on uued elanikud-omanikud.
Nii hakkasime seda säilinud
Naage piirkonda nimetama Põlis-Naageks. Praegune Naage
küla (Uus-Naage) on tekkinud
endiste talude heinamaadele ja
metsaaladele nõukogude aja
lõpupoole ning on tugevasti
muutunud-täienenud viimasel
perioodil. Ka Põlis-Naage piirkond on muutunud. Kadunud
on talud ja põllumajanduslik
elustiil. Inimesed on kinnistunud rohkem majade kui maa
külge. Lennuvälja ehitamise
käigus hävitatud talude arv on
ületatud uute elamute arvel.
Selles piirkonnas pole nn PõlisNaage elanike ja külaga seotud

Eesti Katoliku Kiriku peapiiskop Philip Jourdan käis eelmise aasta juulis
külaelanikega kohtumas. / Foto: erakogu

inimeste arv küll suur, kuid
võib-olla sellepärast ongi kogukonnana kokkuhoidmine ja
ühistegevus üllatavalt teguderohke.

Mõni aasta tagasi rajasime
külla Madise tallu (ainuke säilinud talu, mis on ühe suguvõsa käes olnud aegade algusest) talumuuseumi. Tingi-

mused muuseumi loomiseks
olid head nii ruumide kui ka
säilinud eksponaatide mõttes.
Praeguseks ongi külamuuseum kujunenud küla kesku-

seks ja kokkusaamise kohaks.
Meil on välja kujunenud ka
omad traditsioonid. Nii toimub igal pööripäeval ajale
kohane üritus. Talvine pööripäev ühendatakse jõulude ja
uue aastaga. Kevadine pööripäev on valguse püha. Suvine
pööripäev – ühine jaanituli.
Sügisesel pööripäeval toimub üritus “Naage nunnu”,
kuhu pered toovad väljanäitusele suve jooksul valminud
erilise aiasaaduse.
Enamasti toimuvad pööripäevadel ka kontserdid. Igal
aastal osaleme “Teeme ära!”
talgupäeval, toimuvad kontserdid, on olnud kunstiväljapanekuid, lasteüritusi, juubeleid, samuti kohtumisi huvitavate inimestega. Igal kogukonna liikmel on võimalus välja
pakkuda esinejaid.
Erakordsemad esinejad on
olnud Einar Laigna, Eesti katoliku kiriku peapiiskop Philip
Jordan, kõrgeid sõjaväelasi on
meile toonud oma küla mees
Sten-Hans Vihmar.
Teine teenekas külamees
Toivo Lepik on pildistanud

kõik üritused üles ja vorminud
need avalikeks stendideks. Meie
muuseumi allüksusena tegutseb ka Naage Vanameeste Klubi,
kuhu kuuluvad kõige väärikamas eas vanamehed, kes on
kohustatud avaldama kõik oma
mälestused eelnevatest aegadest. Kui klubisse soovib kuuluda ka mõni noorem mees,
pannakse ta ootelehele. Kogukonnas (muuseumis) tehakse
ka ajaloolist uurimistööd.
Püüame välja selgitada alates võimalikult kaugest ajast
siin elanud isikud ja talud-majapidamised, mida enam ei ole.
Omaette teema on muusikaga
seotud inimesed.
Tuleb välja, et siit piirkonnast põlvnevad väga paljud
kutselised muusikud, alates
Helmi Betlemast, Eesti tuntumast pillimeistrist Eugen
Merist kuni Siiri ja Urmas
Sisaskini, lisaks veel mitmed
professionaalsed muusikud.
On erakordne, et nii väikesest
piirkonnast on nõnda palju
kutselisi muusikuid sirgunud
– selle kohta tahame kindlasti
teha informatiivse stendi.
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Vääna: Hoiame traditsioone ja loome uusi väärtuseid
VÄÄNA SELTS

eltsimajas on mõnus kaS
minasaal ja korraliku varustusega köök, mida saavad

kasutada nii täiskasvanud kui
ka noored oma ürituste tarbeks. Palju aastaid toimub Keraamikakojas keraamikaring,
mida alates detsembrist juhendab Janika Printsmann.
Tema hakkab korraldama ka
eri käsitöötube. Kevadel korraldasime Vääna mõisakooli
kõikidele klassidele keraamikatunnid, kus meisterdati kingitusi emadepäevaks. See meeldis väga lastele, õpetajatele
ja lapsevanematele. Eelmise
aasta lõpus said koolilapsed
küpsetada piparkooke ja korraldada klassiõhtuid. Teisel
korrusel on võimalik mängida
lauatennist.
Harku vallas on igal külakeskusel pisut oma suunitlusega tegevus. Vääna seltsil on
suurepärane koostöö Harku
valla teiste külaseltsidega ja
tegevuste planeerimisel püütakse leida oma eripära. Kuna
Vääna seltsi hallatav Vääna
mõisa tall-tõllakuuri saal on
akustiliselt paljudeks muusikaüritusteks ja näidenditeks sobimatu, püüame rohkem rõhku
panna spordi- ja liikumistegevustele. Mõisa tall-tõllakuuris
toimuvad sulgpalli-, jooga-,
rahvatantsu- ja taiji-treeningud.
Sel aastal hakatakse seal läbi

Kadripäeva kringlikoolitus tõi kohale hulga huvilisi. / Foto: erakogu

viima ka jumping-treeninguid.
Jumping on dünaamiline fitness-treeningsüsteem, mida
harrastatakse spetsiaalselt välja
töötatud jumping-batuutidel.
Seltsimajas on populaarsed
toidukoolitused, mida oleme
korraldanud nii mõisakooli

Lastele muusikaline
moe-etenduse
MTÜ Loovuslaps korraldas 13. detsembril
Pangapealse lasteaias moeetenduse, milles lõi
kaasa viiskümmend last.
LIIS POLLI
MTÜ Loovuslaps

meisterdasid mudilased endale kikilipsud
EPeosinemiseks
ja kübarad. Seelikute osas ulatas abikäe FrouFrou.
väiksemad modellid tantsisid vanemaga “Pudipõlle

jenkat” ja esitlesid Hippi põlli ning tutvustasid selle aasta
päkapikumütside moodi. Laulumängude kaudu sai publik teada, mida kujutab endast selle aasta pilli-, mänguja kingamood. Muusikalise meelelahutuse eest kandis
hoolt Loovuslapse 5–7aastaste plokkflöödi- ja pilliansambel. Esitusele tulid flöödilood, kuid ka vahva seade
Eurovisioni võidulaulust “Everybody”.
Loovuslaps sündis 2014. aastal. Siis kuulus muusikalisse
loovusringi 12 last, nüüd käib ringis 80 huvilist. Lasteaialastel on võimalik liituda plokkflöödi grupiõppega,
avatud on ka beebide ja väikelaste muusikaringid. Anname
parima, et tunnid ja peod poleks vaid õpitu ettekandmine, vaid seiklus, mille käigus saab laps improviseerida,
end vabalt liigutada ja fantaasiamaailmast rõõmu tunda.

Moeetendus tõi lastesse rohkelt elevust. / Foto: Roosi Sõsa

õpetajatele kui ka kohalikele
inimestele. Näiteks kadripäeva kringlikoolitus novembris
Helve Lõokese juhendamisel
tõi kohale palju huvilisi. Korraldame seltsimajas ka koolitusi, töötube, seminare, skaudiüritusi ja sünnipäevi, samuti

näidendeid ja kontserte. Palju
huvilisi oli ka igas vanuses naistele mõeldud jumestuskoolitusel, mida soovijate hulga tõttu
korrati. Ka Ene Õunapuu läbi
viidud sussiviltimise õpituba
tuleb sel aastal kindlasti uuesti.
Vääna kandis Vaila külas

elab maailmameister Soome
kurnis, Mihhalil Jefremov, kes
harjutab Vääna seltsimaja kõrval asuval kurniplatsil. Temaga
koos sündis mõte kaasata koolilapsed ja kohalikud huvilised
kurnimängumaailma. Kirjutasime valda taotluse ja tänu

sellele katab meie kurniplatsi
juba uus kate – 20 kuupmeetrit
graniitkivipuru. Kurniplatsi
piirete ehitamine jääb kevadesse. Plaanis on koos koolilastega meisterdada kurikate
ja klotside komplektid.
Peale külakeskuses tegutsemise oleme püüdnud luua uusi
traditsioonilisi üritusi mitte
ainult meie kandi, vaid kogu
Harku rahva jaoks. Samuti toimuvad tõllakuuris iga-aastased laadad. Harku valla
jõululaat leidis seal aset juba
kolmandat korda, üritus oli
väga rahvarohke ja kiidusõnu
tuli palju. Ka eelmisel aastal
tõi jõululaat Väänasse väga
palju kohalikke kauplejaid ja
külastajaid ning toredaid esinejaid. Meie jõululaat on mõeldud kohalikele väikekäsitöölistele. Laat leidis aset siseruumides ja pakkus võimaluse esineda mõisakooli lastel ning
Harku valla taidlejatel. Sel aastal esinesid Riina Rüütelmaa
laululapsed, Tabasalu tantsumemmed ja Tabasalu Brass.
Jaanitulest on samuti saanud tore traditsioon, mis toob
juba teist aastat kohale võidutule ja kohaliku rahva. Sel suvel korraldasime ürituse tõllakuuri taga asuva kõlakoja juures.
Aasta oli tegus ja rõõm on
tõdeda, et järjest rohkem inimesi leiab tee nii Vääna seltsimajja kui ka värskelt renoveeritud Vääna mõisa tall-tõllakuuri.

Vääna-Jõesuu: Uuel aastal uued tegemised
VÄÄNA-JÕESUU
KÜLASELTS

meilusate mändide all asub
Ikülakeskus/noortetuba.
kollane maja – koolimaja/
Maja

uksed avatakse tööpäeviti
7.30 koolimajana ja suletakse
umbes poole kümne paiku
õhtul külakeskusena. Kogu
päeva jooksul toimub hoones
tegevusi noortele ja täiskasvanutele, nt laste loodusring,
laste jalgpall, eri treeningud,
saalihoki jpm. Hoones tantsib
rahvatantsu segarühm Pööreline, rahvatantsu naisrühm
Maranad. Väga paljud kogukonna inimesed on leidnud
külakeskuse kaudu omale meelepärase tegevuse, nagu näiteks
koosmatkamise looduses või
karastamise karges jõevees.
Lisaks on toimunud palju
üritusi kogukonnale ja välja
kujunenud traditsioonilised
tegemised: liuvälja tegemine,
kogukonna pildistamine 24.
veebruaril, volbriõhtu, talgud
koostöös kooliga, kirbuturg,
külapäev mererannas, merejooks, spordiküla pühapäev,
hingedepäeva kontsert-tunnustusõhtu, jõululaat koostöös
kooliga. Peale igapäevaste tegemiste on toimunud eri koolitusi: jumestuskoolitus, “Ravimtaimedega viiruste vastu”,
“Kaunid amplid ja rõdukastid”,
ettevõtluskoolitus, “Mina loon
lapsele turvalise kodu”.
Eelmisel aastal sai alguse
külaseltsi, kogukonna ja valla

Vääna-Jõesuus asuvast lustakas tigu toob naeru suule nii kohalikel kui külalistel. / Foto: erakogu

koostöös mitu uut tegemist.
Aprillis hakkasime meie
kandi ajaloolase Heinart Puhkimiga korraldama ühismatku. Esimesena toimus jalgsimatk Vääna-Jõesuu – Suurupi,
järgnevad matkad võeti ette
jalgratastel. Rattamatkajad
sõitsid maist oktoobrini kord
kuus läbi naaberkülade. Käisime külas naabervallas ja tutvusime ajalooliste paikadega.
Mais alustas tööd noorsootöötaja Karmen. Külatoast sai
ka noortetuba, kus noored saa-

vad vaba aega veeta. Lühikese
ajaga kujunes noortetuba väga
populaarseks. Samuti võtsime
kogukonnaga osa EV 100 auks
pühendatud projektist “Kihelkonnatriibud igasse külla”.
Kõik, kes soovisid, said osa Teo
tegemisest, mis nüüd meie küla kaunistab. Tigu Vääna-Jõesuu keskuses pakub silmailu
ja mõtteainet nii noortele kui
ka vanematele, omadele ja
külalistele.
Suvel avasime Vääna-Jõesuu parkmetsas discgolfi ühek-

sa korviga harjutusraja. Augustis esinesid esimest korda
Vääna-Jõesuu külapäeval meie
kandi pillimehed. Oktoobris
alustasime regulaarselt talisuplusega jõevees.
On tore näha, et igal nädalal liitub meiega huvilisi, kel
talisupluse kogemus puudub.
Sulistame kaks korda nädalas
ja nädalavahetusel korraldame
pärast ujumist rannas pikniku.
Täname kõiki 2018. aasta
eest ja 2019. aastal võtame koos
ette juba uued tegemised!

9

HARKU VALLA TEATAJA // kolmapäev, 16. jaanuar 2019

2018. AASTA
On reede pärastlõuna
ja kell on saanud 12.55.
Harkujärve noortekeskuse
hoovis on lapsed juba
viimased tund aega palli
mänginud ja akna taga
koputamas käinud, et neid
tuppa lastaks.

Noortekeskusest saab julgust ja teadmisi

MAARJA-LIIS LOO

K

ell 12.57 teevad noorsootöötajad Karolin ja Maarja
lõpuks ukse lahti, kuigi
avamiseni on veel kolm minutit
aega. Sisse voorib 20 naerusuist
noort, ja nädala viimane tööpäev võib alata.
Kuigi see pole päris tavapärane nähtus, et enne avamisaega juba 20 noort majas on, on
meie valla kõigis kolmes (Tabasalu, Harkujärve, Vääna-Jõesuu) noortekeskuses tendents,
et päevas külastab iga keskust
keskmiselt 25–30 noort. Kui
näiteks Tabasalus on eriti populaarne igakolmapäevane
bingo, siis Harkujärvel on menukad kaks korda kuus toimuvad “filmikad” ning VäänaJõesuus igakuised õueüritused.
Näiteks käidi isadepäeva puhul
Vääna-Jõesuu noortetoaga taskulambiseiklusel, suvel aga SUPlaudadega merel ja jõel ning
väga meeleolukaks kujunes
ka külapäeva noortekohvik.

Üritused ja tegemised
Eelmainitud üritused on aga
vaid üksikud näited aasta jooksul toimunust. Noortekeskused on alati rahvast pungil täis,
kui külla on kutsutud mõni
andekas inimene. Nii näiteks
käis sõbrapäeval Tabasalus
noortega armastusest rääkimas laulja Teele Viira, isadepäeval külastas aga Harkujärvet moedisainer Kätlin Haak,
kes meisterdas noortega seinakella.
Populaarsust koguvad ka
kokandustunnid, mis toimuvad igas noortekeskuses tavaliselt kaks korda kuus. Menüüs
on olnud lihtsamad road, nagu
lavaširullid, muffinid, pulgakoogid, klubivõileivad, pitsad
jpm. Noored on saanud ka ise

Juunis toimunud koolilõpufest on üks populaarsemaid noortekeskuse sündmusi. / Fotod: Noortekeskuste arhiiv

üritusi korraldada, nii näiteks
leidis Harkujärvel aset jalkanädal, mille raames toimusid
erinevad tegevused ja võistlused, jagati põnevaid fakte ja
teadmisi jalgpalli kohta.
Alati aga ei peagi midagi
toimuma, et oleks hea olla. Ka
kõige tavalisemal päeval käib
noortekeskustes lapsi ja noori,
kes tahavad lihtsalt olla ja turvalises keskkonnas aega veeta.
Kellele siis ei meeldiks mängida lauamänge, joonistada,
värvida, juttu rääkida ja nalja
teha? Meie viis noorsootöötajat – Maris, Teisi, Karmen,
Karolin ja Maarja – tõepoolest
ootavad, et saaks tööle minna,
suhelda, kuulata, mängida ja
vajadusel nõustada ning tuge
pakkuda.
Septembrikuus liitus tiimiga ka uus vabatahtlik Alexandra Venemaalt, kes on professionaalne hennakunstnik ning
väga loov ja andekas naine, kes
noortele rõõmuga oma teadmisi ning oskusi jagab.
Lõpeb noortekeskuste
Tugila programm
Noortekeskuste Noorte Tugila
programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse ellu-

viidava ESFi kaasrahastatud
programmi “Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine” raames. Alates 2016.
aasta novembrist on Tabasalu
noortekeskuses tegutsevast
Tugilast abi saanud vähemalt
52 noort, lisaks veel mõni,
kes otseselt programmi kirja
pole läinud. Tuge on saanud
erineva tausta ja erinevate
muredega noored, kellest 95%
jõudsid positiivse lahenduseni
kas kooli jätkamise või töö
leidmise näol. Lisaks on noored saanud psühholoogilist
abi, tähtsal kohal on olnud
ka karjäärinõustamine oma
ala spetsialistide juures, mis
on aidanud noortel liikuda
enda seatud eesmärkide ja
unistuste suunas.
Kuigi Tugila programm selle praeguse nimega Tabasalu
noortekeskuses uuest aastast
enam ei jätka, siis vastavad
tegevused ja tugi jäävad alles.
Meie vallas on tööl kvalifitseeritud ja abivalmis töötajad,
kelle südamesoov on noorte
elu edendada, süstida neisse
enesekindlust ning eneseusku.
Koolilaste päevalaager
Koolivaheaegadel korraldavad noorsootöötajad päeva-

Noortekeskus korraldas võileivakonkursi ja fotol on üks stiilinäide
sellest toredast üritusest. Nagu näha, võib võileivale vägagi loovalt
läheneda.

laagreid. Jõulude ajal lastakse
küll lastel pere seltsis puhata,
aga kõigil teistel vaheaegadel
on kavas viis päeva kestvad
laagrid. Tegevustest populaarsemaks on kujunenud ekskursioonid. Nii näiteks külastati
sügisesel koolivaheajal Viru
raba, kus viidi läbi ka fotojaht,
mille oli ette valmistanud Vääna-Jõesuu noortetoa töötaja
Karmen. Päevalaager tasub
varakult ette broneerida, sest
kohad täituvad kiiresti.
Kooli viimasel päeval toimus Tabasalu ühisgümnaasiumis Koolilõpufest, millest
võttis osa üle 200 noore. Eraldi mainimist väärivad põgenemistuba, disko, erinevad
töötoad ja batuudid. See oli
ülivahva päev noortele, et suvi
rõõmsalt alanuks kuulutada!
Samuti on ju igal õigel suvel
ööbimisega suvelaager. Nii
saidki lapsed minna Saaremaale, kus ujuti, osaleti talendi-show’s ja tehti lõkkel vahukomme.
Mainimata ei saa jätta ka
augustikuist Harku noortemalevat, kus kahe nädala jooksul said noored müüa pileteid
Tabasalu päevale ja teha eeltöid suure ürituse läbiviimiseks. Abis käidi ka valla lasteaedades, mis noortele väga
meeldis ning tagasiside lasteaedade juhtidelt oli samuti siiralt positiivne. Noortemaleva
raames käis külas ka stencil
art’i kunstnik Von Bomb, kes
tegi koos noortega portreepildi, millest kõik vaimustuses
olid.
Keskused on avatud igal
tööpäeval, oodatud on noored
vanuses 7–26. Erinevate keskuste võimaluste ja tegevuste
kohta saab infot kodulehelt
www.noortekeskused.ee või
Facebooki lehekülgedelt. Oodatud on kõik valla noored,
keda aktiivselt tegevustesse ja
organiseerimisse kaasatakse.
Noortekeskused aitavad meie
noortel kasvada iseseisvateks,
tegusateks, julgeteks ja enesekindlateks ühiskonnaliikmeteks.

Valla eakad keerutasid jalga Kukerpillide saatel
Üle kahesaja väärikas
eas proua ja härra
kogunes 20. detsembril
Meriküla spordi- ja
õppekompleksi saali, et
pühade saabumise puhul
süüa-juua, mõnusasti
juttu puhuda ning nautida
legendaarse ansambli
esinemist.
MARI KUKK

K

ella poole viieks oli buss
kutsutud rahvaga kenasti
Merikülla kohale jõudnud, enne piduliku osa algust
nauditi fuajees hõõgveini ja
uuriti üksteise pühadeplaane.
Seejärel leidsid kõik endale
saalis koha, mis selleks puhuks
valmis sätitud. Valgete linadega

Kukerpillide esinemine haaras kaasa ja paljud pidulised lõid hoogsalt
tantsu. / Foto: Mari Kukk

kaetud laudadel ootasid külalisi
mandariinid ja piparkoogid.
Harku valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia
Spitsõn ütles avasõnad ja andis

sõnajärje volikogu esimehele
Kalle Pallingule ning vallavanem Erik Sandlale. Vallavanem kiitis valla aktiivseid
ja elukogenud inimesi ning

meenutas toredat sügisandide näitus-degustatsiooni
traditsiooni. Ta tõstis esile ja
tänas valla viitkümmet eakat
abistavaid hooldustöötajaid
ning tõi kõnes esile vanemate
inimeste väärtuse ja olulisuse
meie ühiskonnas. Sandla viitas
folklorist Marju Kõivupuu
sõnadele: “Mõned inimpõlved
tagasi olid vanemad inimesed need targemad inimesed.
Tänapäeval on küll noorematel inimestel hea infotehnoloogia arusaam ja nad valdavad väga erinevat teavet, aga
on see miski, mis on elukogemus. Seda paraku ei õnnestu
omandada, ükskõik kui äge
nutitelefon sul on. Sa lihtsalt
pead selles maailmas mingi aja
elama, nägema ja kogema.” Tänu avaldati eakateklubi Hõbehall juhtfiguurile Matti Loidile
ja Ülle Metspalule, kes tegut-

seb eakate päevakeskuses.
Seejärel oligi aeg kutsuda lavale Kukerpillid, kes saabusid
tormilise aplausi saatel, pillid
käes, näod naerul, ja kohe oma
hoogsa esinemisega rahva kaasa tõmbasid. Uljamad härrad
haarasid daamid tantsule ja
keerlesid laudade vahel elegantselt. Rahvas laulis tuntud
lugudele kaasa ja plaksutas.
Kui bänd oli juba teise lisapala
esitanud, paluti ka neid lauda
ja kõik said asuda jõuluprae
kallale. Õhtu lõpuks saabus
mõistagi tort ja kohv.
Kuna lähenemas oli aastavahetus, oli pidulistelt paslik
küsida ka uue aasta soovide
kohta. Muraste elanik Tiiu
Turro ütles, et tema soovib
vaid head tervist: “Kui on tervis, on kõik olemas. Mul on
hästi: on koer, on sõpruskond,
on lapsed ja lapselapsed, lap-

selapselapski!” Ta kinnitas, et
hea enesetunde nimel on vaja
ennekõike liikuda, kasvõi valuga. Eakateklubi Hõbehall aktivist Matti Loit tõdes samuti,
et ega tervisest tähtsamat ole:
“Soovin, et Hõbehalli poisid ja
tüdrukud ikka terved ning tegusad oleks. Et oleks ikka jaksu
koos olla ja ringi käia, mitte
üksi sängi serval konutada.”
Need sõnad öelnud, haaras
Matti taas kõrvallauast kaunitari ja juba nad liuglesidki
jõuluhõngulises saalis.

Jõuluajal ootas Meriküla piduehteis saal kõiki valla väärikaid.
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VALLAVALITSEMINE & KULTUUR

Meie vald
Rubriik tutvustab kord kuus Harku valla vaatamisväärsusi, loodust, allasutusi, põnevaid projekte ja
fakte ajaloos.

Rannamõisa kiriku
sünniloos oli olulisel kohal
kohaliku rahva tahe

Tänavu suvel möödub 114. aastat Rannamõisa kiriku
pühitsemisest. / Foto: Liina Rüütel

Rannamõisa kirik kuulub
arhitektuurimälestiste
hulka ning Ranna kirikuaed on registreeritud kui
ajaloomälestis.
AARE KIMMEL

Ajalooliselt on Harku
vald kuulunud Keila
kihelkonda ja Keila
kiriku alla. Rannamõisa ja Muraste
mõisad olid sajandeid baltisaksa parunite Budbergide suguvõsa
valduses, said aga 1880.
aastal müüdud Peterburist
tulnud mõisnikele von Weymarnidele. Kui need kohaliku rahva eluoluga tutvusid,
kurdeti muu hulgas, et kirik
on väga kaugel. Nii hakati
plaane pidama kiriku ja kalmistu rajamiseks siia maile.
Selle peamiseks eestvedajaks
ja rahastajaks sai Alexander
von Weymarn, samuti mõisavalitseja Karl Jürgenson ja
teisedki. Seega võib öelda, et
selle kiriku ehitamise taga oli
kohaliku rahva soov.
19. sajandi lõpp oli venestamise aeg. Kõikjal ehitati
õigeusu kirikuid ja paljud
inimesed läksid parema elu
lootuses sinna üle. Seetõttu
oli luterliku kiriku ehitamine vastuvoolu ujumine. Aga
Weymarnid võtsid asja ikkagi ette. Kõigepealt rajati
kalmistu. Selle külgaiad said
üles laotud 1900. aastal (teeja metsapoolne hiljem).
Augustikuul selsamal aastal
sai kirikaed matmiseks sisse
õnnistatud (teistel andmetel
1902. aastal.) Esimesed surnud maeti Karl Jürgensoni
andmetel sinna 1904. aastal.
Matmiste ja muude talituste jaoks oli aga tarvis ka
kabelit. Selle ehitus algas
1901. aasta kevadel. Ehituse
ettevõtja oli Jüri Puurland.
Projekti jaoks kohandas arhitekt parun HoyningenHuene Ingerimaa Kupanitsa

kiriku – mille olid Weymarnid juba varem ehitanud –
projekti. Sügiseks sai kirik
väliselt valmis. Seejärel jäid
tööd kolmeks aastaks seisma. Krohvimine ja sisetööd
jätkusid alles 1904. aastal.
1905. aastal toimus esimene revolutsioon ja poliitilised
olud muutusid. See avas ka
Ranna kiriku jaoks uued võimalused ja kirik pühitseti
17. juulil 1905. Sealtpeale on
see tegutsenud pühakojana.
Aastatel 1923−1925 ehitati
kirikule käärkamber ja laiendati surnuaeda. Sõja ajal said
orel ja altarimaal hävitatud,
praegune altarimaal “Kristuse taevaminemine” on aastast
1947.
Uue oreli saime 1992. aastal Rootsist, Äppelbo kogudusest.

Rannamõisa
kirik pühitseti
17. juulil 1905.
Kalmistule sai alles mõne
aasta eest rajatud von Weymarnide suurem mälestuskivi (asub otse kiriku taga), kus
on kirjas suguvõsa lahkunute
nimed, kes aga maetud maailmas eri paikadesse. Samuti
on kalmistul Karl Jürgensoni
haud, Ranna kooliõpetaja ja
köstri Karl Dunkeli haud, kes
teenis kirikut umbes 30 aastat, ning vabakoguduslikes
ringkondades laiemalt tuntud evangelist Ilse Katveli
haud. Ka legendaarse Ranna sovhoosi direktori Vello
Linnu haud asub kalmistul.
Mõeldes, milline saatus
on eelmisel sajandil osaks
saanud mõisnikele ja nende
varadele, võib ilmselt öelda,
et Rannamõisa kiriku lugu
on omaette jutlus. Weymarnid tegid hea investeeringu,
mis toodab tulu loodetavasti
veel kaua. Sellest saavad kasu
kõik, kes kirikut ja kalmistut
kasutavad.

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE
• Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega
nr 117 algatati detailplaneeringu koostamine
Harkujärve külas Käämo tee 2 (katastritunnus
19801:002:0803) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Pillado I-II maaüksuse detailpleneeringu
ümberplaneerimine sooviga määrata Käämo
tee 2 maaüksusele ehitusõigus 4 korteriga korterelamu tarbeks, võimaldamaks seadustada
juba püstitatud ja kasutusel olev elamu.
Planeeritava ala suurus on u 0,2 ha. Planeeritav
ala, suurusega u 0,2 ha, paikneb Harkujärve külas
Liiva tee ja Käämo tee ristmiku vahetus läheduses
ja hõlmab Käämo tee 2 (katastritunnus 19801:
002:0803) maaüksust.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas
Harku valla üldplaneeringu ja Harku Vallavolikogu
31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku
valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja
väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Algatamise otsusega on võimalik tutvuda
detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil
kaart.harku.ee/DP/120510_11/avalik.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE JA
ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
• Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega
nr 118 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Tetra tn 6 (katastritunnus
19801:001:0395) ja Tetra tn 7 (katastritunnus 19801:001:0394) maaüksustel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on varasemalt kehtestatud Muraste külas Kolmiku detailplaneeringu ümberplaneerimine
sooviga liita Tetra tn 6 ja Tetra tn 7 maaüksused
4809 m2 suuruseks elamumaa krundiks ning
määrata ehitusõigus üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Planeeritava
ala suurus on u 0,5 ha, paikneb Muraste külas ja
hõlmab Muraste külas Tetra tn 6 (katastritunnus
19801:001:0395) ja Tetra tn 7 (katastritunnus
19801:001:0394) maaüksuseid ning lähiala.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas
Harku valla üldplaneeringu ja Harku Vallavolikogu
31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku
valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid
ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu
lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub 24.01.2019 kell 16.00 Harku
vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).
Algatamise otsuse ja detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda
detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil:
kaart.harku.ee/DP/181107_270/avalik.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE EELNE
ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
24.01.2019 kell 17.00 toimub Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Tabasalu aleviku
Lucca 2d maaüksuse detailplaneeringu algatamise eelne eskiislahenduse tutvustamine. Detailplaneeringu algatamise taotluse ja algatamise
eelse esialgse eskiisiga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses või otselingil kaart.
harku.ee/DP/181231_275/avalik.
DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE
JA AVALIK VÄLJAPANEK
Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega
nr 119 võeti vastu Kumna külas Puusepa tee
2 ja Puusepa tee 2a maaüksuste ning lähiala
detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ
(rg-kood 11220970) tööle nr HDP-04/2017.
Planeeritav ala, suurusega u 3,2 ha, paikneb
Kumna külas Tallinn-Paldiski maantee ja Kumna
teeristmikul ja hõlmab Puusepa tee 2 (katastritunnus 19801:001:2802) ja Puusepa tee 2a (katastritunnus 19801:001:3078) maaüksuseid. Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinn-Paldiski maan-

27. detsembril 2018 toimus Harku Vallavolikogu istung, kus osales 18 Harku Vallavolikogu liiget, istungit juhatasid Harku Vallavolikogu esimees Kalle Palling ja aseesimees
Kaupo Rätsepp.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMINE MÄÄRUS:
• Harju maakonna arengustrateegia 2035+
heakskiitmine.
Istungil otsustati lugeda eelnõu “Harku valla
2019. aasta eelarve kinnitamine“ esimene lugemine lõpetatuks ning muudatusettepanekute
tähtajaks määrati 14.01.2019.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED
OTSUSED:
• Tabasalu Ühisgümnaasiumi arengukava kinni
tamine;

teelt mööda Kumna ja Puusepa teed. Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt 18. aprill 2016
korraldusega nr 242 kehtestatud Kumna külas
Broilerifarm kinnistu detailplaneeringut.
Detailplaneeringuga kavandatakse neli äri- ja
tootmismaa sihtotstarbega krunti suurustga
vastavalt 5301 m2 (krunt pos nr 1), 9800 m2 (krunt
pos 2), 9214 m2 (krunt pos 3), 5275 m2 (krunt pos
4), ning kaks transpordimaa krunti suurustega
vastavalt 936 m2 (krunt posnr5) ja 998 m2 (krunt
pos 6). Detailplaneeringuga on määratud äri- ja
tootmismaa kruntidele ühine hoonestusala, mis
võimaldab vajadusel kruntide liitmise. Kruntidele
määratakse ehitusõigus äri- ja tootmishoonete
püstitamiseks. Täpsemad tingimused on märgitud detailplaneeringus.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud
olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas
kehtiva üldplaneeringu ning Harku Vallavolikogu
31.05.2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla
ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja
väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
31.01.2019–14.02.2019 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses otselingil kaart.
harku.ee/DP/171113_39/avalik.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku
@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik, Harku vald 31.01.2019–14.02.2019 k.a.
DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU TULEMUSE TEADE
06.12.2018–20.12.2018 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel, detailplaneeringute veebirakenduses, planeeringualal ja Ilmandu külas Maasika
bussipeatustes Ilmandu küla Tuule tee 13a (katastritunnus 19801:001:2930) ja Tuule tee 15 (katastritunnus 19801:001:1581) 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.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE
TAOTLUSED
Harku Vallavalitsusele on esitatud taotlused:
• Muraste külas Kase tn 4 maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
• Tabasalu alevikus Lucca 2d maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
• Tabasalu alevikus Tammede allee 47, Lehe tee 12,
Punga tee 9 ja Punga tee 11 maaüksuste detailplaneeringu koostamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil http://kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE
ALGATAMATA JÄTMINE
Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 120
otsustati mitte algatada detailplaneeringu koostamist Suurupi külas Meremetsa (katastritunnus
19801:001:0604) maaüksusel.
Vastuvõetud otsusega saab tutvuda Harku
valla dokumendiregistris aadressil www.harku.
ee/dokumendiregister.
DETAILPLANEERINGUTE MENETLUSTE
LÕPETAMISED
• Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 121
lõpetati Liikva külas Kopsu-1 (katastritunnus
19801:011:1510) maaüksuse detailplaneeringu
koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 11. oktoober 2005. a korraldus nr 1552
“Detailplaneeringu algatamine“.

• Vee-ettevõtja määramine Tiskre-Harkujärve
vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas;
• Haldusülesande täitmise volitamine ja OÜ-ga
Strantum lepingu sõlmimiseks volituste andmine Tiskre-Harkujärve vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas;
• Harkujärve külas Käämo tee 2 maaüksuse ja lähi
ala detailplaneeringu algatamine;
• Muraste külas Tetra tn 6 ja Tetra tn 7 maaüksuste
ning lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Kumna külas Puusepa tee 2 ja Puusepa tee 2a
maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Suurupi külas Meremetsa maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine;
• Liikva külas Kopsu-1 maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
• Laabi külas Norma ja Puidu (endised lähiaadressid Johannese ja Johannese 2) maaüksustel

• Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 122
lõpetati Laabi külas Norma (katastritunnus
19814:001:0910) ja Puidu (endised lähiaadressid
Johannese ja Johannese 2, katastritunnus
19814:001:0308) maaüksustel detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku
Vallavalitsuse 17. september 2002. a korraldus
nr 812 “Detailplaneeringu algatamine“ ning
Harku Vallavalitsuse 24. aprill 2007. a korraldus
nr 616 “Laabi külas Norma ja Johannese 2 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamine“.
• Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 123
lõpetati Suurupi külas Karjamiku IV (tänane lähiaadress Erna tee 10, katastritunnus 19801:001
:0843) maaüksuse detailplaneeringu koostamine
ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse
22. november 2005. a korraldus nr 1813 “Suurupi külas Karjamiku IV maaüksuse detailplaneeringu algatamine“.
• Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 124
lõpetati Kütke külas Reino (katastritunnus
19801:012:0203) maaüksuse detailplaneeringu
koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 16. september 2003. a korraldus nr 843
“Detailplaneeringu algatamine“.
• Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 125
lõpetati Vääna-Jõesuu külas Vesiniku tee 2 (endine
lähiaadress Saare II, katastritunnus 19809:032:
0001) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse
30. märts 2004. a korraldus nr 248 “Vääna-Jõesuu
külas Saare II maaüksuse detailplaneeringu algatamine“.
• Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 126
lõpetati Viti külas Vahemetsa (katastritunnus
19801:001:1226) maaüksuse detailplaneeringu
koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 02. detsember 2003. a korraldus nr 1063
“Detailplaneeringu algatamine“.
Vastuvõetud otsusega saab tutvuda Harku valla
dokumendiregistris aadressil www.harku.ee/
dokumendiregister.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD
MENETLUS
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Suurupi külas Soontevahe tee 13 maaüksusele varjualuse ehitusprojekti koostamisel Harku Vallavolikogu 20.05.2004
otsusega nr 36 kehtestatud Suurupi külas Soontevahe I maaüksuse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 16.01.2019-15.02.2019 k.a. aadressil kaart.
harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik.
Alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda
detailplaneeringute veebirakenduses aadressil:
kaart.harku.ee/DP/020122_46/avalik.
www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab
tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga
sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid ootame kirja või
e-kirja teel harku@harku.ee 16.01.2019-15.02.
2019 k.a. Lisainfot saab arhitektilt: Margus Pilter,
Margus.Pilter@harku.ee, telefon 600 3849.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Detailplaneeringute veebirakenduse
on saanud uuenduse
Avalikul väljapanekul olevate planeeringute alad värvuvad avaliku väljapaneku ajaks neoonroosaks. Planeeringud jäävad roosa värvusega kuni avaliku
väljapaneku lõpu kuupäevani.
Vallavalitsuse veebilehel detailplaneeringute alamlehele lisatud uudiste
moodul, kus kajastuvad täiendavad
planeeringute alased uudised.

detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
• Suurupi külas Karjamiku IV maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
• Kütke külas Reino maaüksuse detailplaneeringu
koostamise lõpetamine;
• Vääna-Jõesuu külas Saare II maaüksuse detail
planeeringu koostamise lõpetamine;
• Viti külas Vahemetsa maaüksuse detailplanee
ringu koostamise lõpetamine.
Harku valla põhimääruse alusel toimub järgmine
Harku Vallavolikogu istung 31. jaanuaril algusega
kell 16:00 Harku vallamaja koosolekute saalis.
Päevakorraga saab tutvuda viis päeva enne
istungit www.harku.ee/teated ning veebiülekannet on võimalik jälgida aadressil www.volis.ee.
VALLAVOLIKOGU KANTSELEI
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KUULUTUSED & REKLAAM

TEENUS

Arboristi teenused. Ohtlike puu-

Kogenud puuhooldajad teostaTabasalu Teelahkme Lasteaed otsib oma väikesesse
sõbralikku kollektiivi.

Pangapealse Lasteaed ootab oma meeskonda.

ÕPETAJA ASSISTENTI,

kelle tööks on täita õpetaja poolt antud ülesandeid õppeja kasvatustöö läbiviimisel rühmas.

KOKKA

Kui Sa oled sõbralik, tegutseja, heatahtlik ja kui Sulle meeldivad lapsed ning nendega koos oma päevadesse värve
lisada, siis see tööpakkumine on Sulle. Lisaks pakume
pikka suvist puhkust ning motivatsioonisüsteemist tulenevaid hüvesid, meeldivat töökeskkonda, head töötasu, võimalust tasuta sportimiseks.

vad ohtlike puude raiet ja puude

kide hooldus, kändude freesimine.

hoolduslõikust. Teostame puude

Raieteenused, võsatööd, puude

tervisliku seisundi hindamist.

istutus. Tel 505 7786, e-post: info@

Soodsad hinnad. Tel 522 0321,

puukirurg.ee, www.puukirurg.ee.
Teostan san-tehnilisi ja pisi-

www.arbormen.ee.

Võimalik osaajaline töö või täiskoht.

Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulised
tööd. Tel 5660 7554, e-post: janek@
Vanametalli kokkuost, kontei-

Tööle asumine alates 1. veebruarist.
Lisainfo e-posti aadressil info@teelahkme.ee või telefonil 677 2075.

remonttöid. Tel 503 8313.
Ohtlike puude langetamine ja
viljapuude lõikus. Tel 521 0334.
Kogemustega korralik töömees

janelldisain.ee.

Kui Sa tunned, et see kuulutus on Sulle, siis kirjuta palun e-posti aadressile
direktor@pangapealselasteaed.ee.

de raie, puude hoolduslõikus, hek-

teeb ehitus- ja remonditöid ja

nerite tellimine ja transporditee-

san-tehnilisi töid. Tehtud töödele

nus. Metalliveoks võimalik kasu-

garantii. Tel 5597 2332, Indrek.

tada tasuta järelhaagist. Asume
Tutermaal, tel 678 2055.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Väljaõppinud puudelangetaja

Soovin müüa hästi hoitud Tea
entsüklopeedia 12 osa. Tel 5559
9338.
Klaverihäälestus teenus
kutsetunnistusega häälestajalt.

teostab ohtlike puude ja okste raiet.

Vaata lisainfot- ja küsi pakkumist:

Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga.

www.juhanungru.ee.

Kändude freesimine ja okste ära-

Pakume koduabiteenust

vedu. Puude üldseisundi hindami-

eakatele ja erivajadusega inimes-

ne ja konsultatsioon tasuta. Tel 513

tele. Tel 5682 4388 või e-post:

3458, www.ohtlikpuu.ee.

innerkteam@gmail.com.

Teostame kruntide raie komp-

Puulangetus ja -hooldus

leksteenust: raietööd, materjali

kvaliteetselt ning turvaliselt. Tel

kokkuvedu, kändude juurimine/

5197 9229, www.hbhaljastus.ee.

freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.

TÖÖ
Tabasalu BabyBack Ribs & BBQ

Korstnapühkija ja pottsepa tee-

restorani sõbralik meeskond otsib

nused. Ohtlike puude/okste lange-

koristajat. Lisainfo 5645 2028, Gea.

tamine ning viljapuude lõikamine.
AS Eesti Keskkonnatee-

Lumekoristus. Tel 5348 7318,
e-post: igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.

nused võtab tööle c-kategooria autojuhte. Helistada telefonil 502 6216.

Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil

Kuhu minna, mida teha

Vaata ka Harku valla sündmuste kalendrit
veebilehel www.harku.ee/kalender.

OST
Ostan Teie seisva või mitte

tasuta. Tel 501 6689, ken@puiste-

töötava auto või muu mootorsõi-

mees.ee, www.puistemees.ee.

duki; võib pakkuda ka ülevaatuseta!

Teostame vihmaveesüsteemi-

Pakkuda võib kõike! Tel 5459 5118,

dega seotud teenuseid. Valtsimis-

e-post: kasutult.seisevauto@mail.ee,

masinaga valmistame rennid otse

Magnus.

Teie objektil, puuduvad liitekohad.

Ostan põllumajandustehnikat:

Tel 527 1059, e-post: info@vihma-

traktor, heinapress, sõnnikulaotaja,

veerennid.ee, www.vihmavee-

saksavirtspütt. Tel 5609 6431.

rennid.ee.
Raamatupidamisteenus Eesti,

MÜÜK

Päev

Algus

Mis toimub

Kus

Lisainfo

16. jaanuar

18.00

Keraamika õpituba

Kumna kultuuriait (Kirsikivi tee 1)

Facebook @Kumnaküla

mise suurusega ettevõtetele.

0,7 l purk/1kg hind 8 eurot purk.

17. jaanuar

14.00

18. jaanuar

Magus mesi Padise niitudelt!

Just Dance turniir

Tabasalu noortekeskus (Kallaste tn 5)

www.noortekeskused.ee

Info tel 503 3175 või e-post: info@

Toon mee tasuta koju kätte.

Alexandra teeb hennasid

Vääna-Jõesuu noortetuba (Hiie tee 21)

www.noortekeskused.ee

weldnor.ee.

Tel 5191 6171.

18. jaanuar

19.00

Kinoõhtu Murastes: Staatuse uuendamine

Muraste koolimaja aatrium (Lee tee 9)

www.muraste.ee

21. jaanuar

14.00

Kokaklubi: kass Arturi suupisted

Harkujärve noortekeskus (Jaan Venteri tee 4)

www.noortekeskused.ee

21. jaanuar

15.00

Bingo (auhindade jagamine)

Vääna-Jõesuu noortetuba (Hiie tee 21)

www.noortekeskused.ee

22. jaanuar

8.00

Fa Stuudio talvekontsert

Muraste koolimaja aatrium (Lee tee 9)

www.muraste.ee

22. jaanuar

15.00

Lähme metsa

Vääna-Jõesuu noortetuba (Hiie tee 21)

www.noortekeskused.ee

23. jaanuar

13.00

Fifa 2019 turniir

Harkujärve noortekeskus (Jaan Venteri tee 4)

www.noortekeskused.ee

23. jaanuar

15.30

Bingo ja improõhtu

Tabasalu noortekeskus (Kallaste tn 5)

www.noortekeskused.ee

23. jaanuar

18.00

Keraamika õpituba

Kumna kultuuriait (Kirsikivi tee 1)

Facebook @Kumnaküla

24. jaanuar

14.00

25. jaanuar

Läti ja Norra väiksematele-ja kesk-

Meisterdame ehteid

Tabasalu noortekeskus (Kallaste tn 5)

www.noortekeskused.ee

Alexandra teeb hennasid

Vääna-Jõesuu noortetuba (Hiie tee 21)

www.noortekeskused.ee

25. jaanuar

15.00

Savist taldrikute voolimine

Harkujärve noortekeskus (Jaan Venteri tee 4)

www.noortekeskused.ee

25. jaanuar

15.00

Kokaklubi

Vääna-Jõesuu noortetuba (Hiie tee 21)

www.noortekeskused.ee

25. jaanuar

19.00

Harku valla mälumäng „Ajuragin“

Portsmani bistroo (Teenuste 2)

www.harku.ee/kalender

Kumna kultuuriait (Kirsikivi tee 1)

25. jaanuar

19.00

Kumna-Tutermaa kandi arengukava koosolek

25. jaanuar

19.00

Kinoõhtu Murastes: Johannes Pääsukese tõeline elu Muraste koolimaja aatrium (Lee tee 9)

www.muraste.ee

28. jaanuar

13.00

Kunst lõuendil

Harkujärve noortekeskus (Jaan Venteri tee 4)

www.noortekeskused.ee

28. jaanuar

14.00

Soovijatele henna maalingud

Tabasalu noortekeskus (Kallaste tn 5)

www.noortekeskused.ee

29. jaanuar

14.00

Kokaklubi: wrapid

Tabasalu noortekeskus (Kallaste tn 5)

www.noortekeskused.ee

29. jaanuar

15.00

Bingo

Harkujärve noortekeskus (Jaan Venteri tee 4)

www.noortekeskused.ee

Facebook @Kumnaküla

Osaühing Strantum on 2001. aastal asutatud Harku valla ettevõte,
mille peamised tegevusalad on kommunaalteenuste sh haldusteenuse osutamine ja kinnisvara korrashoiu korraldamine.
Meie töökast kollektiivist on veel puudu kohusetundlik, otsustusvõimeline, hea planeerimisoskusega, koostööaldis ja usaldusväärne

ELEKTRIKU ABILINE,

kelle peamised tööülesanded on:
• käidukorraldusel abistamine
• dokumentatsiooni korrasoleku tagamine
• elektritöödel abistamine
Tööks on vajalik vastav kvalifikatsioon (algtasemel) ja juhilubade
olemasolu.
CV ja avaldus ametikohale kandideerimiseks palume saata
hiljemalt 31. jaanuariks e-posti aadressile sigrid@strantum.ee.
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REKLAAM

Pilatese stuudio kodu lähedal
pikk kogemus
professionaalsed treenerid
pilatese seadmed

www.inpilates.ee

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00
Õpetaja Avo Üprus
Tel 502 0827
www.inglitiib.eu

JUMALATEENISTUSED
RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel
www.rannamoisakogudus.ee

Vääna Mõisakooli koolipere
avaldab kaastunnet
Taimi Miikmanile ja Katrin Noodaperale

ema ning vanaema
surma puhul.

