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Vallavalitsus tunnustab silmapaistvate tulemustega õppureid
rahaliselt.
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HEAKORD JA TURVALISUS
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Miks nõutakse staadioni kasutamise
eest tasu? Miks võeti maha Vääna-Jõesuu
kooli juures olev mänguväljak?
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ÜLERIIGILINE TUNNUSTUS

Harjumaa kauneim maakodu asub
Vääna külas.
Järgmine vallaleht ilmub 14. augustil!

HarkuVald

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

Olete oodatud
Harku valla
avatud külade
nädalale!

Foto: Annika Haas

Lk 2

Loe edasi erinumbrist

KRISTIINA ADAMSON

Suurupi ülemise tuletorni
perenaine

Harkuvallakad lõid juubelipeol
tantsu ja lasid häälepaelad valla

Tantsutahe ja laulurõõm viis rahva peole. Teie ees on pildikesi laupäevasest laulu- ja tantsupeo rongkäigus valitsenud meeleoludest. Vaadake galeriid: www.flickr.com/HarkuVald. / Fotod: Annika Haas

Esimesest laulupeost
möödus 150 aastat, Harku
valla esmamainimisest sai
eelmisel aastal samuti
150 aastat. Seega astume
27. laulu- ja 20. tantsupeoga
“Minu arm” ühes rütmis.

HARKU VALLA TEATAJA

T

ule teekond sai alguse 1. juunil
Tartust ja liikus järgneva 33
päevaga läbi terve Eesti. Lõpuks jõudis tuli uhke rongkäiguga
Vabaduse väljakult laulukaare ette.
Rongkäigus saatis tuld Harku vallast üle 550 laulja ja tantsija. Meie
kolonni ilmestas Tabasalu muusikakooli puhkpilliorkester koos trummitüdrukutega.
Harku valda esindasid laulupeol
Vääna Mõisakooli mudilaskoor, VäänaJõesuu mudilaskoor, Tabasalu Ühis-

gümnaasiumi MA-MU mudilaskoor,
Tabasalu Ühisgümnaasiumi MA-MU
lastekoor, Tabasalu Ühisgümnaasiumi
lastekoor, Tabasalu Ühisgümnaasiumi
poistekoor, Vääna Mõisakooli poistekoor, Suurupi naiskoor Meretule
ja Tabasalu kammerkoor.
Suurepäraseks kontserdielamuseks
oli eri kandleliikide kontsert “Kannelde öö” ja rahvamuusikapidu Vabaduse
väljakul. Meie vallast oli mõlemal
peol esindatud kandleansambel Liuli.
Tantsupeol tantsisid 2.–3. klassi

segarühmad Harkujärve kooli rahvatantsurühmast, Muraste Mustikatest
ja Tabasalu Ühisgümnaasiumist Kirju
Vöö. Naisrahvatantsurühmad Harku
Harakad ja naisrühm Hele olid esindatud kõigis naistetantsudes. Lisaks
keerutasid peol jalga täiskasvanute
segarühm Tabasalu Tammed ja Toomed ning Vääna-Jõesuust segarühm
Pööreline, kes oli peol esimest korda.
Südamlik tänu kõigile esinejatele
ja juhendajatele, kes Harku valda sel
tähtsal päeval esindasid!

Laulu- ja tantsupidu ning rahvamuusikapidu toimusid Vabaduse
väljakul, Tallinna lauluväljakul ja
Kalevi staadionil neljapäevast pühapäevani, 4.–7. juulini. Neljapäeval
ja reedel andsid rahvatantsijad staadionil kolm etendust ning toimusid
rahvamuusikute kontserdid. Laupäev oli rongkäigu päralt. Sellele
järgnes laulupeo esimene kontsert,
pühapäeval teine kontsert.
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VALLAJUHTIMINE
Õnnitleme ja täname
kõiki meie valla õpilasi,
kes lõpetasid edukalt
gümnaasiumi või
põhikooli.

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

AIVAR SOE
Haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja

Surm registreeritakse elektroonselt

Alates 1. juulist käivitas riik surma elektroonse registreerimise teenuse, mille raames saab surma rahvastikuregistris
registreerida elektroonselt.
Paberkandjal arstlik surmateatis asendatakse täielikult
digitaalse surmateatise ja surma põhjuse teatisega, mida
hakatakse elektroonselt edastama tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemist rahvastikuregistrisse ja surma põhjuste
registrisse.
Projekti toetatakse Euroopa Liidu regionaalarengu
fondist.
(Harku Valla Teataja)

Teavitage karuputkest!

Kiire leviku, paljunemise ja tohutu kasvu tõttu ohustavad
karuputke võõrliigid meie looduslikke kooslusi ning
tekitavad kokkupuutel taimede mahlaga ja koosmõjus
päikesevalgusega tervisekahjustusi (nahapunetus, villid,
haavandid).
Ohtlikeks invasiivseteks võõrliikideks on nii Eestis kui
ka kogu Euroopas kuulutatud hiid-karuputk (Heracleum
mantegazzianum), Sosnovski karuputk (H. sosnowskyi) ja
pärsia karuputk (H. persicum). Kodumaised siberi karuputk ja veel üks võõrliik, Lehmanni karuputk, on välimuselt üpris sarnased, kuid pole invasiivsed. Ka kodumaiste putkeliikide mahl sisaldab rohkem või vähem
päikese käes põletusi tekitavaid aineid (eriti moorputk)!
Keskkonnaamet ootab infot karuputke võõrliikide leiukohtade kohta. Palume võimalusel lisada ka foto, et saaks
tuvastada täpse liigi.
Leiukohateated ja küsimused edastage e-posti aadressil
info@keskkonnaamet.ee, kathlin.rillo@keskkonnaamet.ee.
Lisainfo: www.keskkonnaamet.ee
(Keskkonnaamet)

Vetelpäästejaamal uus nimi

Kolmapäeval, 26. juuni hommikul langetas komisjon üksmeelselt otsuse, valides 20 variandi seast välja sobivaima.
Hoone nimeks saab Jõesuu Rannatorn. Võidunime väljakäija on vallaelanik Kaire Kungla. “Jõesuu” määrab üheselt
hoone asukoha, nimes sisaldub ka rand, mis on abiks
inglise keeles turundamisel. Torn kui maamärk on meeldejääv – enamik kliente on avaldanud soovi torni otsast
vaadet nautida. Plaanime ka taastada ja korrastada torniosa ning selle külastajatele avada.
(Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja)

Statistika

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. juuli 2019 
Elanikke kokku

mehi

15 006
14

sündis

naisi

7552

7454

vallasisene liikumine

saabus

10
47

suri

42
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Kallaste tn 12, Tabasalu
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N

8.00–18.00
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uurepäraste tulemustega,
kuldmedaliga, lõpetasid
Gustav Adolfi Gümnaasiumi Karmen Juhkam ja EvaLotta Penjam, Tallinna 32.
Keskkooli Lisbeth Mikson,
Tallinna Õismäe Gümnaasiumi Merili Tamm ja Maria
Jõgi, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi Carmen Katariina
Sikk. Soovime kõigile eeskujulike hinnetega õpilastele palju
õnne! Kuldmedalistid said
vallavalitsuselt tunnustuseks
500 eurot.
Hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajaid, kes pälvisid
tunnustusena 400 eurot, olid
Rasmus Kalep ja Arina Laanemets Tabasalu Ühisgümnaasiumist, hõbemedaliga lõpetas
Gustav Adolfi Gümnaasiumi
Maarja Kompus. Rocca al Mare
Kooli lõpetas Nell Natali Kivi
ja Tallinna Vanalinna Hariduskollegiumi Mirjam Kask.
Tunnustus kiitusega
lõpetajatele
Harku vald tunnustab 250
euroga järgmisi põhikooli ja/
või muusikakooli kiitusega
lõpetajaid: Tabasalu Ühisgümnaasiumi 9. klassi lõpetasid
kiitusega Kertu Ernits, Emma
Ettel Ilisson, Sandra Simone
Jüriska ja Maarja Mihkelson.

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

Tabasalu Ühisgümnaasiumi hõbemedalistid: Rasmus Kalep ja Arina Laanemets. / Foto: Jane Tamm

Gustav Adolfi Gümnaasiumi
põhikooli lõpetasid kiitusega
Liz Margaret Kõõra, Samuel
Boeijkins, Sandra Örd, Elis
Siilbek ja Anita Alexandra
Dapon.
Tabasalu Muusikakooli lõpetasid kiitusega Martin Pajumaa ja Nora Kangro.
Tähelepanuväärne edu
konkurssidel
Harku vald tunnustab 150
euroga rahvusvahelistel konkurssidel edukalt esinenud
õpilasi. Nendeks on Tabasalu

Muusikakooli õpilased Sarah
Nehari, kes sai teise koha, ja
Rauno Rüütelmaa, kes saavutas
samuti teise koha.
Harku vald tunnustab 100
euroga Eesti olümpiaadidel või
konkurssidel edu saavutanud
õpilasi: Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilane Helena Urbla sai
emakeele olümpiaadil neljanda
koha.
Silmapaistvaid tulemusi on
näidanud Tabasalu Muusikakooli õppurid. Esimene koht
Sarah Nehari (klaver). Teised
kohad konkurssidel: kahel

konkursil Rauno Rüütelmaa
(trompet), Sarah Nehari (klaver), Anri Ilves (tuuba), Laur
Markus Pajumäe (eufoonium),
Erik Kotkas (eufoonium),
Karina Pihar (plokkflööt). Kolmandad kohad konkurssidel:
Johanna Rüütelmaa (metsasarv), Andres Ilves (tromboon), Leigo Tõnissaar (tuuba),
Meribel Pau (fagott).
Tänu väärivad kõik, kes on
õppurite silmapaistvateks saavutusteks tingimused loonud:
vanemad, õpetajad ja koolijuhid ning õpingukaaslased.

Toetus korteriühistutele
1. augustist saavad
korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest
(KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel
(v.a maagaas) töötava
või otsest elektrikütet
kasutava kütteseadme
asendamiseks taastuvat
kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust
maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.
KATI RAUDSAAR
KIK-i kommunikatsioonispetsialist

lmselt on energiasääst ja madalamad kulutused kommu"Inaalarvetele
kõigi korteriühis-

tute eesmärk. Vähem tähtis
pole ka välisõhu kvaliteet,”

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:

Vallavalitsus tunnustab
rahaliselt parimaid
õppureid

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

selgitab toetuse tagamaid
KIK-i juhataja Andrus Treier.
“Anname toetust nendele korteriühistutele, kelle maja on
ehitatud enne 1. jaanuari 2010,
kuna need hooned ei ole valmistatud kõige energiasäästlikumalt ja nende kütteseadmed
võivad vajada väljavahetamist.”
Toetust saab taotleda:

• biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks biomassil töötava katelseadmega;
• biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks mõne
teise taastuvkütuse lahendusega;
• fossiilset kütust kasutava
küttesüsteemi (v.a maagaas)
asendamiseks taastuvkütuse
lahendusega;
• biomassil või fossiilsel kütusel
töötava küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga.
“Eelistame kaugküttevõrguga liitumist, sest tegemist on

parima võimaliku lahendusega
keskkonnakaitselistest aspektidest vaadelduna ja ühtlasi
panustab see kaugküttevõrkude jätkusuutlikkusse,” selgitab
KIK-i energeetikavaldkonna
juht Eduard Sizov. “Sel juhul
võib projekti maksumusse lülitada ka hoonesisesed küttesüsteemiga seotud tööd. Teiste
võimalike variantide puhul
tuleb projekt koostada ilma
hoonesiseste küttesüsteemideta.”
Toetuse taotlemiseks ei ole
oluline, et maja oleks eelnevalt
rekonstrueeritud, aga korteriühistul tuleb taotlust esitades
lisada visioon ja kavandatud
tegevused maja soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab
omaosalus olema 50% projekti
abikõlblike kulude maksumusest.
Taotlusi saab esitada 1. augustist kuni 30. septembrini
andmesüsteemi KIKAS kaudu,

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

kuid neid saab sisestama hakata juba suve alguses. Täpsemat
infot saab KIK-i kodulehelt
või projektikoordinaator Reet
Utsult (reet.utsu@kik.ee, 627
4328).
Toetust jagatakse riigisisese
keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist.
Toetuse on välja töötanud
keskkonnaministeerium.
KIK on riigile kuuluv finantsasutus, mis rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudena laekuvast rahast,
CO2 kvoodimüügi tuludest
ja Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK
võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks ja
korraldab ressursisäästlike
ideede konkurssi “Negavatt”.
Üheksateistkümne aastaga
on riik KIK-i kaudu toetanud
ligi 20 000 keskkonnaprojekti
umbes 1,8 miljardi euroga.

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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VALLAJUHTIMINE
Harku vallas korraldatud
prügiveoteenust osutav
Eesti Keskkonnateenused
AS on tegevust analüüsides jõudnud arusaamisele, kuidas olla senisest keskkonnasäästlikum ja lõhkuda vähem
kohalikke teid. Abiks on
tühisõitude vältimine ja
väikeste konteinerite
asendamine suurematega.

Keskkonnasäästlikum
prügivedu

Priit Kotkas:
"Haridus on
tähtsaim ja
kalleim teenus,
mida kohalik
omavalitsus
kogukonnale
osutab."

MARTIN HALLIK
AS-i Eesti Keskkonnateenused
põhja piirkonna juht

H

arku vallas tehakse iga
kuu 700–800 tühisõitu,
kus prügiveoauto sõidab aadressile kohale, prügikonteinerit aga ettenähtud
kohas ei ole. Terve rea juhtumite korral pole seda kunagi
olnudki. Autojuht teeb foto,
sõidab edasi, hiljem saab klient
arve. Tihti tasub klient arve,
kuid ka järgmisel korral ei
pruugi olla prügikasti, mida
sel aadressil tühjendada.
Kui on teada, et mingil perioodil sel aadressil ei elata,
tuleks vabastuse saamiseks
teha valda vastav pöördumine,
ühekordse veost loobumise
soovi puhul peaks teavitama
prügiveofirmat. Nii jääb keskkond puhtam ja inimesel raha
taskusse.
Palju keskkonnasäästlikum

Koostöös kliendiga soovib AS Eesti Keskkonnateenused leida mõlemale poolele
sobiva lahenduse. / Foto: erakogu

oleks ka see, kui inimesed
pööraks suuremat tähelepanu
prügi sortimisele. Ka väikesi
prügimahuteid ei tuleks tühjendada iga nädal. Teeme osale
klientidele konkreetse ettepaneku veosageduse muutmise
kohta ja seejärel püüame koostöös kliendiga leida mõlemale
poolele sobiva lahenduse.
Sortimine vähendab
kulusid
Senisest palju odavamalt on

võimalik hakkama saada, kui
langetada otsus prügi sortimise kasuks, kogudes näiteks eraldi klaasi, pakendid
ja ajalehed (koos ajakirjade
ja kartongiga). Siis võiks ka
olmejäätmete mahutit tühjendada mitu korda tavapärasest
harvem.
Klaasi, pakendi ja paberi
jaoks on olemas kohtkogumise punktid, kuhu need kodu
lähedal ära viia. Aiajäätmed,
sorditud plasti ja metalli, nagu

palju muudki saab viia jäätmejaama.
Kui peaks aga juhtuma, et
suvekuudel kipub prügikonteiner määrduma ja ebameeldivalt lõhnama, pakub Eesti Keskkonnateenused AS lisateenust,
et väiksemate konteinerite
(140- või 240-liitriste) kasti
kaane vahele jäetakse tühjendamise järel sobivas suuruses
kilekott, mille omanik saab
väikese vaevaga kasti paigaldada ning nõnda puhtust hoida.

Sügisel selgub, millised valla koolid on tulevikus
6- ja millised 9-klassilised
Harku vald koolide
pidajana on moodustamas vallavolikogu
ja -valitsuse liikmetest
juhtrühma, et koostada
haridusvaldkonna
arengukava aastani 2024.
Samuti toob selgust
tellitud uuring.
AIVAR SOE
Haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja

ks meetodeid, mis aitab
Ü
vastutustundlikke ja läbimõeldud samme astuda, on

Harku vallavalitsusel Tallinna Ülikooli haridusteaduste
instituudilt tellitud uuring,
mille järgi valmib 15. augustiks
kokkuvõte, andmaks hiljemalt septembriks aluse oluliste
otsuste tegemiseks. Vastuse
saavad küsimused, millised
haridust puudutavad valikud
on edaspidi vallas aktuaalsed.
Uuringu eesmärk saada haridusvaldkonnas kavandatud
otsustele teaduslikke ning õppija heaolust lähtuvaid vaateid.
Mäletatavasti võeti mai lõpus toimunud volikogu istungil vastu otsus, mille kohaselt
on hakatud koostama haridusvaldkonna arengukava.
Arengukava koostamise
juhtrühma hakkab eest vedama vallavolikogu esimees

Volikogu liikme kolumn

Vallavalitsus viib ellu läbimõeldud ja arukad otsused. / Foto: Pixaby

Kalle Palling, grupi liikmeteks
on kutsutud ja seatud kõigi
volikokku valitud erakondade ja liitude esindajad ning
vallavalitsuse liikmed.
Peale selle, millised koolid
saavad olema 6-klassilised
ja millised 9-klassilised, on
arengukava juhtrühmas palju
küsimusi, mis nõuavad kas
konsensuse või kompromissi
tulemusena vastuste moodustamist. Näiteks kuidas liita haridusvõrguga Meriküla Spordija Õppekeskust? Mida tuleks
vallal teha, et haridusasutustes
oleks kvalifitseeritud õpetajad
pühendunult õpetamas ja kasvatamas meie lapsi? Milline
põhikool ehitada Tiskre külla?
Millise kooliastme jaoks
oleks Meriküla sobivaim? Kas
haridusvõrk vajaks mitmekesistamist erahariduse vallas
koolides ja lasteaedades?
Arengukavas soovitakse
leida parimaid lahendusi veel

paljudes olulistes küsimustes,
mis meie vallale kui terviklikku haridussüsteemi loovale
omavalitsusele esmatähtis on.
Küsimusi on mitmeid,
tahud erinevad
Alusharidusvõrgu arengu küsimused ootavad vastuseid.
Kas tuleks ehitada lasteaed
Vääna-Jõesuu kooli juurde?
Kui jah, siis kui suur ja millal?
Kas rentida Alasniidu lasteaia
maja edasi omaniku pakutud
tingimustel või osta see eraomanikult välja? Või ehitada
Tiskre piirkonda uus lasteaed?
Kas laiendada neljarühmalist
Tabasalu Teelehkme lasteaeda?
Kui jah, siis millal ja mitme
rühmani? Need on teemad,
mis samuti haridusvõrgu arengu perspektiivis analüüsi ja
sünteesi nõuavad.
Kaasava hariduse arengus
on tähelepanuväärsed järgmised küsimused. Kuidas jõuda

olukorrani, kus haridusasutuses on vajadusele vastavalt
komplekteeritud tugispetsialistid? Millistes valla lasteaedades luua tasandusrühmad või
arendusgrupid erivajadustega
lastele? Kas kehtestada koduse
koolieelikust lapse toetus? Kui
nii, siis mis suuruses ja millistel
tingimustel? Millistes valla
koolides tuleks luua vastavad
tingimused, võtame näiteks
HEV-õpilaste jaoks kohandatud õpipesad-moodulid, kaasava hariduse keerukamateks
juhtudeks tõhustatud moel ja
eritoeks?
Ka huvihariduse ja noorsootöö valdkonnas on vastuste
ootel küsimusi. Milline oleks
sobivaim asukoht noortekeskusele? Kas selleks on kooli
läheduses olev eraldi maja
või mõni muu koht? Milliseid
valla ressursse võime leida, et
mitmekesistada huviharidust
ja -tegevust? Ka naaberomavalitsustega koostöös on teemasid, mis nõuavad selgust,
näiteks kuidas tagada KumnaTutermaa lastele lasteaia- ja
koolikohad Keilas? Millist
koostööd võiksime kavandada
Keila ja Tallinnaga, LääneHarju ja Saue valdadega?
Otsustusprotsessis tuleb viia
tasakaalu vajadused ja valla
eelarve võimalused. Vallavalitsuse eesmärk on haridusvaldkonnas ellu viia otsuseid,
mis on põhjalikult kaalutud,
läbimõeldud ja nutikad.

Harku vallavolikogu (valimisliidust "Harku Liit")
revisjoni komisjoni liige jagab haridusvadkonnaga
seotud mõtteid.
Harku vald on praegu jännis koolikohtadega
kolmandas kooliastmes. Möödunud aastatel
ei panustatud piisavalt koolivõrgu arengusse,
mistõttu on koolid katkemiseni pingul.
Tabasalu kooli kõrval on juba aastaid konteineriplokk, äsja elasime üle katse suruda osa
lapsi õppima õhtusesse vahetusse.
Astusime suure sammu edasi kevadel, kui otsustasime
Muraste kooli kasvatada 9-klassiliseks ja võtta kasutusele
kooli ühe hoonena Meriküla hoone. Juba tuleval kooliaastal jätkab Muraste kooli senine 6. klass 7. klassis, kool
kasvab 9-klassiliseks järgmise kolme aasta jooksul. See
oli oodatud otsus. Oma koolis soovis jätkata peaaegu
kogu 6. klass – lapsevanemate mure uue kooli otsimise
pärast ja laste mure uue kooli ees sai parima lahenduse.
Muraste kooli kasvamise otsusega sai sisulise lahenduse ka vaidlus kahe nägemuse vahel, kuidas kolmanda
kooliastme haridust vallas korraldada – kas teha üks
suur ülevallaline kümne paralleeliga progümnaasium
Tabasallu või kasvatada 9-klassiliseks kooliks mõned
meie praegused 6-klassilised algkoolid?
Oleme näinud, et kogukonnad toetavad üheselt
kogukonnakoolide kasvamist 9-klassilisteks koolideks,
mis annab lastele võimaluse kodukoolis kuni põhikooli
lõpuni haridusteed jätkata. Tuttav keskkond, kogukonna
kontroll ja tuttavad klassikaaslased aitavad paremini
läbida üsna tormilisi kooliaastaid.
Vaadates valla asustusmustrit, elanike arvu külade
kaupa ja peamisi arengupiirkondi, on selge, et ka Harkujärve 6-klassiline kool peab ühe kooliastme jagu kasvama.
Harkujärve kogukond on näidanud kooli kasvamise
plaanile oma ühemõttelist toetust.
Harkujaärve kooli kasvamisega enam oodata ei saa –
ka tuleval aastal lõpetab kaks klassitäit lapsi, kellele on
keeruline koolikohta leida.
Veel vähemalt paar aastat valitseb Tabasalu koolis
ruumikitsikus, veidi parandab olukorda Meriküla kooli
kasutuselevõtt, andes leevendust Muraste, Vääna ja VäänaJõesuu koolide piirkonna lastele. Seega tuleb lähiajal
otsustada, kuidas on Harkujärve koolis juba 2020/2021
õppeaastal võimalik 7. klassis kooliteed jätkata.
Mais otsustas volikogu algatada valla haridusvõrgu
arengukava koostamise, mis peaks valmima oktoobriks.
On õige aeg lahti kirjutada selged sammud, kuidas praegusest kitsikusest välja tulla ning plaanida ka järgmist
8–10 aastat.
Näeme, et lähiaastate koolivõrk koosneb Harkujärve,
Muraste ja Tabasalu 9-klassilistest koolidest ning Vääna
ja Vääna-Jõesuu 6-klassilistest koolidest. Kuna vald jätkab
kasvamist, peame otsustama, kuhu tuleb järgmine kool
ja millal see valmis peab saama. See ei ole ülemäära keeruline ülesanne. Meie valla elanike arv kasvab võrdlemisi
ühtlases tempos, uute inimeste lisandumise piirkond
on kehtestatud planeeringuid ja väljastatud elamislube
vaadates kergesti ennustatav.
Olukorda, kus kevadel tuleb üllatusena, et lasteaia
lõpetajad soovivad sügisel kooli minna – ja et 6. klassi
lõpetanud lapsed soovivad jätkata kooliteed 7. klassis –
ei tohi enam lubada.
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DIGI & NOORED
LÜHIUUDISED
Riigimetsa metsatöid saab jälgida
kaardilt

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) avalikustas juunis
metsatööde kaardi, mis võimaldab kõigil vaadata, kus
asub tema kodukandis riigimets ja milliseid metsatöid
lähiajal kavandatakse.
RMK valduses on üle 1,4 miljoni hektari maad, millest
valdav osa – enam kui 1 miljon hektarit – on metsamaa.
Ülejäänud osa moodustavad märgalad, poollooduslikud
kooslused, järved ja teised maatükid. See on kolmandik
Eestimaast ja 47% Eesti metsamaast.
Metsatööde kaardil näidatakse RMK valduses olevat
maad ning RMK metsas tehtud ja kavandatud tööde
infot. See võimaldab igaühel vaadata, kus asub RMK
mets tema kodukandis ja kaugemalgi ning millised tööd
on metsas toimunud ja sinna kavandatud. Metsatööd
hõlmavad kogu metsa eluringi – uue metsapõlve rajamist, kasvatamist, hooldamist ja raiumist.
Kaardi avavaates on rohelisega kuvatud kogu RMK
hallatav maa ja punasega kaitstavad metsad ning teised
looduskooslused. Kaarti suurendades ilmub nähtavale
esmalt RMK metsakvartalite võrgustik, seejärel metsaeraldised. Metsaeraldisele vajutades näeb täpset infot
suuruse, peapuuliigi, vanuse ja viimati toimunud töö
kohta.
Infot kavandatud metsatööde kohta näeb, kui kaardi
kõrval asuvas menüüs vastavad kihid sisse lülitada.
Metsaistutuse ja noore metsa hooldustööde plaanid
on toodud jooksva kalendriaasta kohta. Harvendus- ja
uuendusraie info on välja toodud, kui selle kohta on
väljastatud metsateatis.
Kuna tööd metsas sõltuvad peale ilma veel paljudest
teguritest, ei pruugi ette nähtud tööd toimuda täpselt
selleks plaanitud ajal. Näiteks võivad tööd ära jääda või
lisanduda tingituna loodusjõududest (tormid, metsatulekahjud) või metsakahjustustest (haigused, ulukite
tekitatud kahjustused).
Kaardil ei kajastu liikide ega elupaikade kaitseks ja
taastamiseks tehtavad looduskaitsetööd kaitsealustel
aladel. Samuti raadamised, mille järel maa otstarve muutub, näiteks rajatakse metsa asemele tee või muu taristu.
(Riigimetsa Majandamise Keskus)

Pankade ühine pingutus rakenduse
nimel

SEB Pank, Swedbank ja LHV on ühendanud jõud, et suve
lõpuks valmiks rakendus, mis võimaldab kliendil ühte
internetipanka sisse logides näha kontojääke teistes
pankades, kus tal arved on.
Üks rakenduse funktsioone on, et ühte panka sisselogituna saab arveldada ka teises pangas asuva kontoga.
Lisainfo: ERR-i uudisteportaal www.bit.ly/ERR-pangad
(Harku Valla Teataja)

Kiire internet

Elektrilevi on kokkuleppe sõlminud 12 erineva sideteenuste operaatoriga, kes hakkavad internetti ja
teleteenust pakkuma Elektrilevile kuuluvas avatud kiire
interneti võrgus. Igas piirkonnas hakkab teenust pakkuma vähemalt kaks, mõnes piirkonnas kuni kuus erinevat
operaatorit. Esimestes piirkondades alustas Elektrilevi
kiire interneti võrgu ehitusega juuni teises pooles.
Piirkondades, kus sel aastal algab kiire interneti võrgu
ehitus, on erinevaid teenusepakkujaid keskmiselt
kaks kuni kuus. Täpsema ülevaate operaatoritest, kes
konkreetsetes piirkondades teenust pakkuma hakkavad,
leiab Elektrilevi kodulehelt.
Elektrilevi kiire interneti võrguga liitumise ühekordne
tasu on 199 eurot, mis sisaldab sidevõrgu toomist maja
fassaadini, harvemal juhul, kui esinevad tehnilised
takistused või majaomanik seinale toomist ei soovi,
tuuakse võrk kinnistu piirini. Juhtme tuppa viimine võib
tähendada täiendavaid kulusid juhul, kui kasutaja ise ei
valmista ette kohta, kust kaabel tuppa tuua.
Lisainfo: www.elektrilevi.ee/kiireinternet
(Elektrilevi)

Meriküla Spordi- ja Õppekeskuse
koduleht

Nüüd on avatud Meriküla keskuse veebikodu
www.merikylakeskus.ee. Keskuses on võimalik korraldada konverentse, õppusi, suvepäevi ning muid sündmusi. Lisaks pakutakse ka toitlustust ja majutust.
Soovijad saavad kasutada avarat majutuskorpust, õppekeskust ja seminariruume. Keskuses on head spordivõimalused, saunad ning lõkkeplats ja muruväljakud.
(Harku Vallla Teataja).

Tabasalu staadioni
kasutamise kord on
tekitanud segadust. Üles
on kerkinud küsimus,
miks peab selle eest
maksma. Põhjuseks
turvalisus ja heakord.
Samal põhjusel eemaldati
Vääna-Jõesuu mänguväljakult atraktsioonid.

Mänguväljakute ja
staadionite kasutamine
johtub ennekõike
turvalisusest

HARKU VALLA TEATAJA

O

n olnud kuulda lastevanemate nurinat, et
vahetunni ajal aetakse
õpilased staadionilt ära põhjendusega, et nad ei ole selle
kasutamise eest maksnud.
OÜ Strantum juhataja
Meelis Härms ütleb, et kuigi
Tabasalu kaks staadionit asuvad kooli kõrval, pole tegu
koolistaadionitega: “Need on
Strantumi rajatised, mille majandamise, korrashoiu, säilimise ja kasutajate turvalisuse
eest vastutab Strantum. Koolile on need renditud ja kooli
käsutuses koolipäevadel kella
kaheksast kolmeni.” Küsimus,
tõdeb ta, on seega vastutuses ja
kodukorras. “Kui kool soovib,
et lapsed vahetundidel staadionitel mängiks või muud
sporti teeks – palun väga, ent
kord peab olema tagatud ja
täiskasvanud isik peab vastutama. Kooliga on meil selles
osas ühtne arusaam.”
Spordikompleksi juhataja
Mariann Kasela kinnitab, et
Tabasalu spordikompleksi juures asuv staadion on mõeldud
kõikidele, kes soovivad seda
kasutada sporditegemiseks.
Koolilaste käsutuses olev aeg
saab läbi kell kolm, muul
ajal on staadion lepingute ja
kokklepete alusel klubidele
broneeritud. Tavaklient saab
staadionit kasutada Tabasalu
spordikompleksi lahtiolekuajal. Staadioni kasutamiseks
on vaja lunastada spordikompleksi kassast pilet, mis maksab
üks euro, misjärel antakse kiip
staadionialale pääsemiseks.
Pileti hind on kõigile üks, see

Staadion on mõeldud kõigile, ent tagatud peab olema vara säilimine,
puhtus, kord ja laste turvalisus. / Foto: Riho Kirss

on kehtinud ajast, mil staadion valmis. “Hinnad on meil
arvutatud kulupõhiselt audiitori etteantud minimaalse
kasumimarginaaliga, mida
maksuhaldur aktsepteerib,”
selgitab Härms hinda, “müües
teenust alla omahinna, tekib
maksuhalduril õigus esitada
käibemaksu tagastusnõue.
Kogu spordiosakonna amortisatsioonieelne tulem ja rohkemgi on viimasel viiel aastal
suunatud spordikompleksi
taristusse investeeringutena
tagasi.”
Väljaspool kooliaega kasutab staadionit suurel määral
Tabasalu Jalgpalliklubi, kus
treenib üle 400 lapse, kergejõustikutaristut kasutab regulaarselt paarkümmend noort.
“On ronitud üle aedade, kaevatud auke aia alla, lõhutud
väravapaneele, loobitud suitsu-

konisid jm prügi üle aia ning
isegi klaastaarat rannavõrkpalliplatsidele katki visatud,”
toob Kasela välja ühe peamise
põhjuse, miks on oluline staadioni kasutamise tasu ning
järelevalve.
Vääna-Jõesuu mänguväljakult eemaldati
lastele ohtlikud kiiged
Laste turvalisuse ja heaolu eest
seistakse ka avalike mänguväljakute küsimuses. Heakorraspetsialist Brigita Permi sõnul
lähtutakse sellest, et lapsed
peavad saama ohutult lustida
mänguväljakutel ja mängida
pallimänge spordiplatsidel.
Vääna-Jõesuu kooli juures olev
mänguväljak oli lastele ohtlik
– atraktsioonid deformeerunud, kiikede nöörid kokku
sõlmitud, liumäe plastosad
murdunud ja teravad, puudus

vajalik kogus liiva, puitkonstruktsioonid kohati kulunud,
kogu konstruktsioon ei olnud
enam korralikult kinnitunud
pinnase külge. “Atraktsioonidel puudusid avaliku mänguväljaku sertifikaadid, mis on
tagavad ohutu kasutamise.
Need olid mõeldud kasutamiseks koduaias, kus mängib
korraga ja päevas vähem lapsi
kui mänguväljakul,” sõnas ta
ja selgitas, et mänguinventarid
peavad vastama kehtivale avalike mänguväljakute ohutusstandardile ning sobima paigaldamiseks avalikele väljakutele.
Ekspertiisi tegemine antud
küsimuses ei olnud vajalik, sest
atraktsioone vaadeldes ja katsudes oli aru saada, et need tuleb esimesel võimalusel maha
võtta, ja seda laste turvalisuse
huvides. Lähim mänguväljak
asub Vääna-Jõesuu rannas
ning äsja on valminud väljak
veidi eemal, Vaikuse teel.
Valla omandis mänguväljakuid kontrollitakse igal
kevadel ning tehakse ka suuremad korrastustöid, jooksvalt
kontrollitakse väljakuid vähemalt üks kord kuus, kinnitab
Perm. Sel aastal rajati kolm uut
mänguväljakut Kumna külla
ja Vaikuse ning Metsamirdi
teele. Praegu uute väljakute
rajamist ei plaanita, järgmisel
aastal vahetatakse mõnedel
valla mänguväljakul vanad
atraktsioonid uute vastu.
Vääna-Jõesuu kooli kõrval
asuvate atraktsioonide vahetamine on käsil. Hetkel võetakse pakkumusi ettevõtetelt,
kes pakuvad tooteid avalikele
mänguväljakutele, ning uued
paigaldatakse lähiajal.

Pidulikud aktused Tabasalu Ühisgümnaasiumis
Koolil on taas põhjust
uhke olla – lõpetas nii
kiituskirjaga õpilasi kui ka
medaliste.
JANE TAMM
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
kommunikatsioonijuht

põhikooli noort sai
112
19. juunil käepigistuste saatel lõputunnistuse.

Tabasalu Ühisgümnaasiumis
lõpetas selle õppeaasta viis
üheksandat klassi. Vanemaid,
sugulasi ja sõpru-tuttavaid
oli nii palju, et ei mahtunud
saali äragi. Mitmes klassis ja
aatriumis sai selle tõttu tehtud
aktusest otseülekanne. Samuti
võis aktust jälgida telefonidest.
Oleme uhked, et meil lõpetas põhikooli neli kiitusega
õpilast: Sandra Simone Jüriska,

Üks pidulik hetk viimasest koolipäevast. / Foto: Lembit Michelson

Kertu Ernits, Maarja Mihkelson ja Emma Ettel Ilisson.
Päev hiljem, 20. juunil lõpetasid meie auväärsed 12.

klassi 28 õpilast oma koolitee Tabasalus. Suurepäraste
tulemustega noored, kellest
kaks olid väärt hõbemedalit:

Rasmus Kalep ja Arina Laanemets. Palju õnne!
Palju õnne lõpetajatele, õpetajatele ja lapsevanematele!

Lk 2

Lk 3

NÄDALAKAVA

Lk 4

14.–21. juuli on täis üllatusi – meretakso, Kukerpillid,
Suurupi alumine tuletorn 160, matkad – ja mis
peamine … tegevust jagub tervele perele!

KODUKOHVIKUD

Astume koduuksest välja ja läheme
külla naabrite kodukohvikutesse.
Tutvuge kaardiga!

Tiraaž: 8200
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Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK TASUTA HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

Harku valla avatud
külade nädal viib kokku
erineva identiteediga
külad – rannakülad ja
mõisate ümbrusesse
tekkinud külad, väiksemad
ja suuremad, aktiivsemad
ja tagasihoidlikumad.
Nii nagu inimesedki, on
küladki igaüks omamoodi.
KRISTINA NURMETALU
KRISTIINA ADAMSON

A

stume sammukese koduuksest välja ja vaatame
värske pilguga, mille poolest kodukant nii magus
paik elamiseks on. Saame
tuttavaks üleaedsega ja läheme naaberkülla uudistama, mida huvitavat
seal toimub, ühtlasi näitame, mis meil
endil mõttes ja plaanis on. Heidame
üheskoos pilgu vaatamisväärsustele,
mida vallas leidub küllaldaselt, kuulame lugusid ammustest aegadest
ja laseme end kanda suurepärastel
meloodiatel.
Kuidas me aga selle toreda ettevõtmiseni jõudsime? Sügisel tekkis
Vääna-Jõesuu ja Suurupi rahval mõte:
mis oleks, kui kutsuks kokku Harku
valla rannaäärsed külad ja korraldaks
ühiselt mere ning veega seotud peo?
Idee kõnetas ja sünnitas mõtte kaasata
kõiki Harku valla külasid, seadmata
piire küla isikupärale.
Plaan kerkis nagu saiatainas. Tutvustasime nägemust Harku valla vabaühenduste ümarlaual, kus esialgsest
plaanist korraldada pidu, mis kestab
päeva või kaks, sai suurejooneline nädal. Õigemini tervelt kaheksa päeva!
Nii jätkub igale külale piisavalt ruumi
ja aega tegevuste läbiviimiseks ning
naabritele külla minemiseks.
Idee sai heakskiitu ja tuge ka Harku
vallavalitsusest, kes toetab nädala
toimumist 15 000 euroga. Veeretasime mõtet ühendada külade nädala
legendaarse Tabasalu päevaga, mis
toimub augusti lõpus. Et aga külade
nädal teeb oma esimesi samme ja
mitmed meie plaanitud tegevused
passivad paremini kesksuvesse, otsustasime leibade ühte kappi panemisega
veidi oodata.
Igal külal oma lugu
Mida on elanikul ja külalisel peagi
saabuvatelt pidupäevadelt oodata?
Rannakülades on esindatud kõik,
mis merekultuuriga seotud. Kohaliku

Seal, kus meri kohtub maaga, on meie kodu. Tulge küladenädalale ja nautige meie valla parimaid pärle! / Foto: Rene Mitt

Armas vallaelanik
ja kallis külaline!

eluga saab tuttavamaks sumedas
suveöös matkates, hingekosutavaid
kontserte nautides ja lustlikele teatrietendustele kaasa elades. Ekskursioonid mõisates ja tuletornis annavad
aimu kunagistest tõestisündinud
lugudest, kus leidub nii traagikat
kui ka triumfe. Erinevad töötoad ja
koolitused pakuvad võimalust oma
käega katsetada midagi uut, energilisemad saavad end proovile panna
spordivõistlustel, orienteerumises ja
merejooksus. Tegevusi leiab nii suur
kui ka väike.
Mõni üritus on tasuta, teine vajab
toimumiseks teie abi. Tulge ja toetage
oma kohalolekuga kogukondi. Kaheksa päeva kestva ürituse ajakava leiate
nii erilehest, Harku valla avatud külade nädala Facebooki-lehelt, Harku

valla vaatamisväärsusi ja sündmusi
tutvustavalt kodulehelt VisitHarku.com
ning külade kodulehtedelt.
Kuust kuusse kohtusid külade esindajad ja arutasid särasilmselt ideid,
muretsedes võimalike kitsaskohtade
pärast, voolisid ja vormisid lugu oma
kodukülast. Väikeseid tutvustavaid
hõikeid küladest olete saanud lugeda alates aprillist igast Harku Valla
Teataja numbrist.

Tänusõnad
Suur aitäh kõikidele külasädemetele,
kes külapäeva oma kodus kanda
on võtnud, ning nende peredele ja
lähedastele, kes sellesse on kaasatud.
Me ei ole üksi, vaid osa kogukonnast,
iga tubli inimese taga on tema kodu,
perekond ja lugu.

Harku valla avatud külade nädala
meeskond tänab toetuse eest vallavanem Erik Sandlat kaasamõtlemise
eest ning kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialisti Krista Dregerit
asjaliku nõustamise eest. Suur tänu
endisele valla kommunikatsioonijuhile Liina Rüütlile, kes jätkas avatud
külade nädala projektiga ka suvekuudel.
Täname ka kõiki Harku valla külade elanikke ja külalisi, kes tulevad
sündmust uudistama, sest teie osavõtt
on suurim tänu tegijatele, andes jaksu
edaspidiseks.
Olete oodatud ja palutud!
Lisainfo: www.visitharku.com
ja Harku valla avatud külade
nädala sotsiaalmeedialeht

Pidage meeles!
Harku valla avatud külade nädalal
on oma uksed valla löönud mitmed
kodud ja hoovikohvikud.
Olete oodatud osalema aardejahil läbi
külade ja ajalooliste
objektide ning lööma
kaasa fotomängus. Kõiki kaheksa
päeva sündmusi külastanud ja fotol
jäädvustanud fotokollaažide tegijate
vahel loositakse välja auhindu, mille
on välja pannud valla ettevõtted ja
külaseltsid. Kui jagate fotosid sotsiaalmeedias, siis kasutage märksõna
#Harkuvallaavatudküladenädal.
Tulge ja tutvuge oma küla rahvaga,
minge külla ka naabritele! Kontserdid
ja kohvikud, matkad ja spordiüritused
on tulnud otse õue alla.
Kogu nädal toetab pereväärtusi ja
on alkoholivaba!
Mitmed valla retkede korraldajad
kutsuvad huvilisi sumedasse suveöösse matkale.
Kogu nädala saab
hääletada end Suurupi
meretaksole. Täpsema
info saamiseks helistage 5345 0561
või kirjutage aivar.adamson@mail.ee.
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HARKU VALLA AVATUD KÜLADE NÄDAL

Seal, kus meri kohtub maaga ja
Nädal tutvustab
meie kandi ehedaid
pärle merepäästes,
orienteerumises,
ettevõtluses ja mõisates
ning poputab kaunite
helide ja hõrkude
roogadega. Nautida
saab ka Suurupi alumise
tuletorni 160. aastapäeva tähistamist.
Pühapäev, 14. juuli
Vääna küla
Küla ajalugu ulatub sadade
aastate taha – mõisa on esimest korda mainitud 1306.
aastal, mil Padise kloostri
mungad asutasid Vääna
kloostrimõisa. Küla on ürikutes mainitud aastaid hiljem,
1325. aastal (Feyena, ajaloolise mõisa esimese saksakeelse
nime järgi).
1784. aastal alustati barokkstiilis härrastemaja ehitust.
Von Stackelbergide aadliperekonna valdusse jäi mõis
kuni 1919. aasta maareformini.
Aasta hiljem hakkas mõisa
peahoones tegutsema kool,
mis toimib seal tänini.
2013. aastal alustati Vääna
mõisa restaureerimisega,
tööd jõudsid lõpuni 2014.
aasta novembris.
Tasub vaadata: Vääna
mõis, Vääna vasall-linnuse
varemed, Vääna mõisa talltõllakuur, Vääna jõgi, Vääna
maastikukaitseala, Tõlinõmme
veehoidla, Tõlinõmme raba,
Vääna-Viti mõis, Vahiküla
joastik.
Programm

Väänamõisa tee 1, mõisa talltõllakuuri hoov
Kell 17.00–18.00
ootame kõiki vaatama Piibu ja
Tuudu teatri
pü s t ij a l a komöödiat
“Loomad”.
Piletid hinnaga 3* eurot on
müügil Piletilevis ja kohapeal.
Külapäeva veavad
Vääna selts ja Adra külaselts.
Esmaspäev, 15. juuli
Harku alevik
Esimest korda on Harkut
mainitud kirjalikes allikais
1242. aastal arvatavasti külana (Harkua), mis asus paekaldal (Harku pangal) ja
mis on nüüd liidetud Tiskre
külaga. Harku ordumõisa
(Tallinna komtuuri asetäitja
asupaiga) kohta on teateid
aastast 1371 (Harke).
Harku mõisast on kirjalikke andmeid 1372. aastast.
Hoone praegune neorenessanslik kuju pärineb 1875.
aastast. Harku mõisa häärberis kirjutati 29. septembril
1710 alla kuulsale alistumislepingule, mille järgi lõppes
kohapeal Põhjasõda ja algas

Vene aeg.
Harku aleviku päeva korraldab Harku Aleviku Külaselts MTÜ.
Tasub vaadata: Harku
mõis, Harku mõisapark, Harku ordumõisa varemed, arvatavad vasall-linnuse varemed,
Harku metsa loodusrajad.
Programm

Instituudi tee 15, Harku mõisa
park
Kell 11.00 ootame Harku
aleviku lugude jutustamise
retkele.
Kell 13.00 ootame kõiki
koos oma koduste toitude
ja jookidega üle küla piknikule – saame tuttavaks
ja naudime ühiselt
pärastlõunat.
Kel l 14.00
palume lapsi
tiigijooksule,
pisemad saavad end proovile panna 300
m, suuremad
1300 m distantsijooksul.
Kogu päev on külastajatele tasuta, kuid retkele on
kindlasti vajalik eelregistreerimine e-posti aadressil
harkualevik@gmail.com.
Teisipäev, 16. juuli
Kumna küla
Esimesed allikad Kumna
mõisast pärinevad 1620-ndatest, mil mõisa omanik oli
Johan Knopius, kelle järgi on
paikkonda eesti keeles vahel
ka Knoobuseks kutsutud.
1862. aastal püstitati kirikumõisa juurde Martin Lutheri
pronksist mälestussammas,
mille finantseerija oli Keila
mõisnik parun Georg von
Meyendorff (1794–1879).
Kuue meetri
kõrguse mälestusmärgi skulptor
oli Peter Clodt
von Jü rgensburg
(1805–1867).
Nõukogud e võim hävitas kuju 1949.
aastal. Väidetavalt
sulatati kuju ja valati uueks monumendiks –
Leniniks. Kujuga saab tutvuda Eesti ajaloomuuseumi
Maarjamäe lossi skulptuuride
pargis.
1910-ndatel püstitati neoklassitsistlik uus peahoone,
mille taastamine olnud Raivo
Kalve elutöö.
Kas teie teadsite, et 23. septembril 1944 toimus lähedal
Kumna lahing taganevate
Eesti sõdurite ja pealetungiva Punaarmee vahel ning
1965. aastal leiti Poolaka talu
maalt 13. sajandist pärinev
hõbeaare?
Kumna päeva loovad
Kumna Küla Selts MTÜ ja
Kultuuriait, Kumna mõis ja
Metsaküla Piim AS.
Tasub vaadata: Kumna
mõis ja park.

Programm

Kumna mõis
Kumna mõis
avatakse külalistele kell
10.00. Sättige
pähe kübar või
kaabu, triikige
volangid ja viikige püksid ning
tulge sõbra, kallima või
lastega mõisaaeda liuglema!
Kell 12.00, 13.00, 15.00,
17.00 ootame külastajaid ekskursioonile kaunisse mõisa,
ajaloost räägib mõisahärra
Raivo Kalve. Ekskursioonid
mõisas on tasuta!
Kell 13.00 kostitame külalisi maitsva pudru
ja külma piimaga,
ikka selleks, et
suvehommikust
saaks mõnus
suvine lõuna.
Kell 14.00
ootame kõiki
mõisa tagaaeda
Toomas Anni
kontserdile “Ootan”. Piletid Piletilevi
eelmüügist hinnaga 5* eurot
(täispilet) ja 3* eurot (sooduspilet) ning kohapeal.
Kell 18.00–19.00 sulgeme
tagaaia, et teha ettevalmistusi
õhtuseks kontserdiks.
Kell 19.00 olete piknikutekkidega palutud tagaaeda,
et sättida end valmis Marek
Sadama ja Tõnu Laikre kontserdiks.
Kell 20.00 Marek Sadama
ja Tõnu Laikre kontsert “Üks
küla Maarjamaal” alustab.
Piletid Piletilevi eelmüügist
hinnaga 10* (täispilet) ja 8*
eurot (sooduspilet) ning kohapeal.
Oluline: kell 11.15 väljub
Tabasalu raamatukogu eest
17-kohaline buss Kumnasse, tagasi Tabasallu liigub
transport kell 16.00. Info ja
registreerimine e-posti aadressil kaie@tederreisid.ee või
telefonil 515 7233. Bussisõit
on kontserdi külastajatele
tasuta!
Kivikirsi 1, Kumna kultuuriait
Kell 12.00–15.00 olete
oodatud kauplema ja ostlema
oma kandi suvisele laadale,
kust leiab isetehtud sööki ja
jooki ning kaunist käsitööd.
Avame ühiselt nii suurtele kui
ka väikestele mõeldud
kirbuturu. Registreeri müüjaks
e-posti aadressil kumna@
kumna.ee või
telefonil
511 5021.
Kell 15.00–
17.00 meisterdame koostöös
Loomelehekese ja Tiina
Lilleoruga heategevuslikke
vaprusehelmeid vähihaigetele lastele.
Kell 17.00–19.00 ootame
kõiki Jüri Varteri töötuppa
“Seigeldes virtuaalmaailmas”.
Kell 15.00–17.00 teeb soo-

vijatele näomaalinguid 15-aastane
andekas PilleRiin.
AS Metsaküla
Piim
Kell 11.50 ja
12.50 ootame huvilisi Kumna mõisa
juures, et külastada aasta põllumehe tiitliga pärjatud
Jaan Metsamaa Metsaküla
Piima AS-i farmi. Gruppi
mahub maksimaalselt 17
inimest, vajalik on eelregistreerimine e-posti aadressil
ivi@metsakylapiim.ee.
Ekskursioonid on tasuta.
Kolmapäev, 17. juuli
Harkujärve küla
Küla on tekkinud Järve suurtalust, kus kasvatati traavleid
Tallinna hipodroomile. 1977.
aastal liideti vast loodud
Harkujärve külaga osaliselt
Harku-Nõmme küla territoorium.
Küla on nimetatud ka
Järvekülaks ja Harku-Järve
asundiks. Külas oli 1882.
aastal valminud maneežiga
hobusetall, mis hiljem ehitati
ümber Harkujärve kultuurikeskuseks (arhitekt Rein
Tomingas). 1911. aastal ehitas
eesti soost ettevõtlik talumees ja hobuste aretamise
poolest kuulus Jaan Venter
külasse omale suvehäärberi,
kus hooajaliselt tegutseb popup-restoran.
Harkujärve kogukonnakirik on kerkinud tänu suurimale eesti soost eraannetajale Aino Järvesoole, kes abikaasa Elmar Järvesoo mälestusfondi asutamisel seadis
eesmärgiks Eesti rahva ja
tervise säilimise. Kirik toimib ka kogukonnakeskusena,
mis pakub kõigile
ka kooskäimise võimalusi.
Tasub vaadata:
Jaan Venteri suvemõis,
Harkujärve kogukonnakirik,
Harku joastik, Pilladu tamm.
Programm

Kiriku tee 2, Harkujärve
kogukonnakeskus
Kell 12.00–18.00 ootame
kõiki naisi-mehi ja poissetüdrukuid Aino ilupäevale.
Soklikorruse saalides
on avatud pop-upjuuksuri- (lõikus,
vär vimine),
maniküüri(geellakk) ja
massaažisalong
ning tegutseb
kosmeetik (näohooldus, kulmude ja ripsmete värvimine). Tegevustega
kaasneb personaalne nõustamine.
Kell 13.00 avame kogukonnakeskuse saalis kohviku
ja Aino Järvesoo maalide
näituse, lisaks toimuvad ilutoodete esitlused.

Eelregistreerimine: Fea
Üpruse telefonil 5303 7672.
Alasniidu küla Muraste
külas
Alasniidu külaselts peab oma
päeva Murastes.
Alasniidu küla on välja
kasvanud kõrval asuvast
ajaloolisest Harku külast.
1999. aastal kogunes
viis perekonda ja otsustati, et päritud
maaomandi põllumaana hoidmisel
pole perspektiivi. Sealt edasi
on küla tasapisi
kasvama hakanud.
Tasub vaadata: Alasniidu
kultusekivi,
Rabakivi
tamm.

Tasub vaadata: Muraste
mõis, Muraste kivikangrud,
Muraste hiiepark ehk Maasikamäe hiis, Muraste kettagolfirada, Harku oja, Rannamõisa kirik,

Programm

Mura ste ket ta golfipark, Muraste
paeplats
Külade nädalat siduva
keskse elemendina võiksime
kohtuda külade ja asulate
keskpõrandal Murastes.
Igast külast võiks osa võtta
mitu mängijat ja iga küla
kolme parima tulemused
liidetakse. Osalejate vanusele,
soole ega muudelegi vähetähtsatele kriteeriumidele
sedapuhku tähelepanu
ei pöörata, oluline
on vaid elupaik
Harku valla piires.
Kell 18.00 ootame paeplatsile kõiki
algajaid, et Alasniidu
küla harrastajad kettagolfiklubist Discre DGK
saaksid aastatega omandatud kogemuse edasi anda.
Kell 19.00 algab
meie valla kettagolf i-maast i ku
olulisim võistlus
“Külade karikas”.
Kell 20.45 on kõik
mängijad, pereliikmed ja
suurimad fännid palutud
autasustamisele.
Lisainfo: Mihkel Jürissoni
telefonil 506 2700.
Üritus on tasuta!
Neljapäev, 18. juuli
Muraste küla
Muraste küla on esimest
korda mainitud 1426. aastal, tollal oli nimeks Mores.
Nüüdset küla on mainitud
1560. aastal. Muraste pikast
asustusajaloost annavad aimu
säilinud kivikangrud.
Muraste mõis asutati arvatavasti 1620. aastatel, kahjuks
on see praegu varemetes.
Alates 2006. aastast tegutseb
mõisapargis Muraste looduskool.
Tänapäeval on Muraste
üks suuremaid külasid Eestis.
Seoses Meriküla moodustamisega eraldati 2018. aastal
Murastest mere ja paekalda
vaheline maariba.

Rannamõisa tavandimaja Helin,
Proomu allikas, Rannamõisa
kivikalmed.
Programm

Lee tee 9, Muraste küla
Muraste päev pakub läbilõiget külaseltsi tegevusest:
näidatakse kino ja
teatrit, saab nautida
loodust, teha sporti, pakutakse lustlikku
tegutsemist laste-noortega
ning loomulikult võib mõnuleda kodukohvikutes.
Täpne ajakava on leitav
kodulehel www.muraste.ee.
Reede, 19. juuli
Türisalu küla
Kirjasõnas mainiti Thurisellet esimest korda 641 aastat
tagasi. 17. sajandil oli külas vaid neli talu. Suurema
muutuse tõi kaasa raketibaasi
loomine ja suvilate rajamine
Keila-Joa piirile.
Praegu leidub Türisalus
nii erinevas lagunemisastmes
hooneid kui ka uusi maju ja
püsielanikke.
Tasub vaadata: Türisalu
joastik, Türisalu pank ja
pankrannik, Naage koopad.
Programm

Piimapisara 23
Otitooma tee 32
Türisalu raketibaas
Kell 11.00–13.00 toimub
Türisalu raketibaasis kogupereüritus “Rakett nr 1 läheb
lendu”.
Kell 13.00–17.00 olete
oodatud ühismatkale, kogunemine raketibaasi tee otsas,
ja hoovikohvikusse Türisalu
Külaselts maiustama.
Kell 17.00–18.00 olete
oodatud Türisalu ranna võrk-
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valgust näitavad majakad …
palliplatsile võistlema
ja kaasa lööma 45.
Türisalu Kuulijännil.
Lisainfo: Eddi
Tombandi telefonil 5695 7822.
Kogu päev on
tasuta!
Suurupi küla
Programm

Pärtli tee 29
Kell 19.00
olete oodatud
tutvuma ajaloolise Suurupi alumise
tuletorni ja
linnakuga.
Tu l e t o r n i
saab korraga
külastada
kuni kümme
inimest.
Kell 20.00–
22.00 vallutab
tuletorni linnaku
Jassi Zahharovi ja
Margus Kappeli kontsert. Piletid Piletilevi
eelmüügist hinnaga 10*
eurot (täispilet) ja 5* eurot
(sooduspilet) ning kohapeal.
Kontserdikülastajatel on
võimalus tuletorniga tutvuda
sünnipäevahinnaga: 3 eurot
(täispilet) ja 1 euro (sooduspilet), koolieelikutele tasuta!
Maksta saab nii sularahas kui
ka kaardiga.
Õhtul on avatud popup-tuletornikohvik.
Tuletornikontsert ja -kohvik
on alkoholivaba!
Laupäev,
20. juuli
Meriküla küla
Meriküla küla on
eelmisel aastal loodud
küla, kuid siinsete alade esmamainimise ajalugu ulatub
16. sajandisse. Teadaolevalt
on inimesed elanud kohapeal
juba enne esimest aastatuhandet.
Pikka ajalugu kinnitavad
mitmed ajaloolised märgid:

sõjaaegsed rajatised,
jäljed piiritsooni
a e g a d e st ni ng
väärikad kiviaiad.
Meie küla mere
ja kõrge klindi
vaheline loodus
on säilinud üsna
metsikuna.
Pärast Eesti iseseisvuse taastamist ja Nõukogude armee lahkumist kuulub
Tilgu sadam Harku vallale.
2019. aasta mais valmis Tilgu
kalasadama rekonstrueerimise esimene etapp. Sadamas
tegutsevad Tilgu Sadama
Jahtklubi ja Tilgu Merepääste
Selts.
Verinoort pika ajalooga
küla tutvustab Meriküla selts.
Tasub vaadata: Tilgu sadam, Tilgu koopad (varisenud).
Programm

Tilgu sadam
Alustame kell 10.00, mil
avatakse kõik müügiletid.
Kell 10.00–15.00 tutvustab Tilgu Merepääste Selts
oma päästetehnikat.
Kell 10.00–16.00 saavad
lapsed tutvuda Optimisti
purjekatega.
Kell 11.00–16.00 valmivad parimate grillmeistrite
road.
Kell 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 algavad Tilgu
Merepääste Seltsi signaalraketi kasutamise õpetused.
Kell 12.00,
14.00 toimub
Optimisti
purjekaga õppesõit lastele.
Kell 15.00
toimub sadama
akvatooriumis
merepääste näidisõppus.
Laheääre tee 53, Meriküla
Spordi- ja Õppekeskus
Kell 12.00–15.00 on
avatud orienteerumisrada
Merikülas, raja läbimiseks
kulub kuni üks tund. Orienteerumine lõpeb Peeter Suure

merekindluse juures lautris.
Kell 14.00 olete oodatud
kõik Meriküla veepuhastusjaama ekskursioonile.
Kell 15.00 olete oodatud
merekindluse lautri juurde
puhkpilliorkestri Saunamees
kontserdile.
Kell 15.30 algab orienteerumise võitjate autasustamine.
Kell 15.45 jätkub
puhkpilliorkestri Saunamees
kontsert.
L isainfo:
e-posti aadressil merikyla@
merikyla.ee.
Vääna-Jõesuu
küla
Programm

Kell 20.00 olete oodatud
Vääna-Jõesuu külaplatsi
pidulikule avamisele, kus
esineb kohalik rahvatantsurühm Pööreline. Külaplats
loodi Eesti Vabariik 100 raames.
Kell 20.30 algab külaplatsi esimene suursündmus,
ansambli Naised Köögis
kontsert. Piletid Piletilevi
eelmüügist hinnaga 12*
eurot (täispilet) ja 6* eurot
(sooduspilet) ning kohapeal 15 eurot (täispilet) ja
10 eurot (sooduspilet). Kuni
14-aastased lapsed ja noored
pääsevad üritusele tasuta!
Külaplatsil on avatud popup-kohvik.
Pühapäev, 21. juuli
Vääna-Jõesuu küla
Vääna-Jõesuu nime esimene
pool Vääna tuleneb 1306.
aastal Padise kloostri munkade rajatud tornlinnusest ja
kloostrimõisast. Vääna jõgi
kandis nime imekaunisse
liivaranda, millest sai alates
1930-ndatest populaarne
suvituspiirkond. Nüüdseks
on Vääna-Jõesuust kujunenud ilus kant elamiseks ja elu
teeb põnevamaks hakkaja
külaselts.
Tasub vaadata: VäänaJõesuu rand, Vääna maaliline
mets, Vääna jõgi.

Programm

Vääna-Jõesuu rand
Esineb Superman slackliner Kristjan Kullamaa.
Meie rannapäeva teema
on 1930-ndate rannamood.
Kell 12.00 on kõigil rannavollehuvilistel võimalik panna end proovile Harku valla
rannavolles. Registreerimine
ja lisainfo e-posti aadressil
edditomband@gmail.
com.
Kell 12.30 on
kõik tantsulise
spordi huvilised oodatud
ranna-zumba
treeningule.
Kel l 13.00
antakse traditsioonilise VäänaJõesuu ranna merejooksu
2 km (1 km meres, 1 km
rannaliival) pikkuse distantsi
start.
Kell 13.30 on kõik tantsulisest spordist huvitatud
lapsed oodatud ranna-zumba
treeningule.
Kell 14.00 anname stardi
merejooksu lastedistantsile.
Kogupikkus on 400 m. Kõik
lõpetajad saavad medali.
Kell 14.30 algab SUP-i
aerulaudade teatevõistlus.
Kell 15.00 algab täiskasvanute merejooksu autasustamine. Lisaks loositakse kõigi
1930-ndate stiilis rannariietuses osalejate vahel välja
spaapakett.
Toitlustab Vääna-Jõesuu
noortekohvik!
Lisainfo ja
registreerimine:
e-posti aadressil
vjkselts@gmail.
com.
Kõik sündmused on külastajatele tasuta!
Suurupi küla
Suurupi küla esmamainimiseks saab lugeda 1566. aastal
tehtud märget Surpe maailma navigatsiooniteatmikus.
Märkus pärineb hollandlasest
meresõitja ja kartograafi Cor-

nelis Anthonisze keskaegsete
laevasõiduteede kirjeldusi
käsitlevast mereraamatust.
Imekaunil mereäärsel liivakivipangal asuv romantiline tüvipüramiidikujuline
viilkatusega Suurupi liitsihi
tuletorn valmis 1859. aastal.
Suurupi alumine tuletorn on
vanim töötav puittuletorn
Põhja-Euroopas ja kuulub
The International Association
of Marine Aids to Navigation
and Lighthouse Authoritiesi
100 väärtuslikuma töötava
ajaloolise tuletorni hulka.
Suurupi tuletorne haldab
ja külapäeva veab Suurupi
Selts MTÜ.
Tasub vaadata: Suurupi
ülemine tuletorn, Suurupi
alumine tuletorn, TuleTulemise monument, Suurupi m u n a kiviteed,
P e e t e r Suure
merekindluse
merekaitse
rannikupatareide
ja maismaa
kindlustused,
Suurupi
vabadussammas, Ninamaa neem,
Suurupi pank.
Programm

Pärtli tee 29, Suurupi alumine
tuletorn
Tuletorni tee, Suurupi ülemine tuletorn
Kell 12.00–18.00
toimub traditsiooniline tulet o r n i p ä e v.
Suurupi ülemise tuletorni
hoovis saavad
lapsed meisterdada mere ja ranna teemal. Avatud
tuletornikohvikud.
Tuletornidesse saab sel
päeval soodushinnaga 3 eurot (täispilet) ja 1 euro (sooduspilet).
Kell 12.00, 15.00 toimuvad Suurupi ülemises tule-

tornis giidiga ekskursioonid.
Külastajatel tuleb soetada
soodushinnaga pilet, ekskursioon on tasuta.
Kuna ühe grupi suurus on
maksimaalselt 35 inimest, on
vajalik eelnev registreerimine
e-posti aadressil lighthouse_
rear@suurupi.ee.
Kell 18.00 avame õhtuse
kontserdiala.
Kell 19.00 ootame kõiki
merepeole, kus esineb rahva
lemmik ansambel Kukerpillid.
Kontserdil on vaheaeg. Sel
ajal saab maitsta tuletornikohviku hõrgutisi, maiustada
käsitööjäätisega valla õpilasfirma Magus Tükk poiste
juures või tutvuda tuletorni
näituste ja väljapanekutega
ning nautida vaadet tuletorni
tipust. Konts erdikülastajatele on
tuletornis käik
tuletorni
sünnipäevahinaga!
Piletid
Piletlevi
eelmüügist hinnaga 12*
eurot (täispilet) ja 6*
eurot (sooduspilet) ning kontserdipäeval kohapeal
hinnaga 15 eurot (täispilet) ja
10 eurot (sooduspilet). Kuni
14-aastased lapsed ja noored
pääsevad üritusele tasuta!
Tuletorn suletakse tund
pärast kontserdi lõppu.
* Nii täis- kui sooduspiletitele lisandub Piletilevist ostmisel teenustasu
50 senti.

Kohtumiseni
Harku valla
esimesel
avatud külade
nädalal!

Parimad teadmised vallast saab matkates
Selleks, et õppida
meie valda senisest
veel paremini tundma,
olete oodatud üheskoos seiklema mööda
merd, sõitma jalgrattaga, “matkama”
kohapeal öözumba’tades kaudu
ning loomulikult lihtsalt
jalutama. Eraldi matk
on ka lastele, sh on
oodatud lapsed, kes
alles vankrites.

Pühapäeval, 14. juulil kell
22.00 liigume öö-SUP-itades
jõesuudmest SUP-i aerulaudadel merele Türisalu panga
alla ja tagasi. Koguneme Vääna-Jõesuu rannas, Päästejaama tee 6, silla juures. Võtke
kaasa vahetusriided ja pealamp. Kohti on piiratud arv,
vajalik etteregistreerimine.
Matka hind on 25 eurot ja
kestab u 2 tundi.
Esmaspäeval, 15. juulil
kell 22.00 sõidame Vääna
Jõesuust jalgrattamatka ööretkele mäe otsa. Sõidame
Türisalu nõukogudeaegsesse
raketibaasi. Sõidame kohta,

kus meister Nolan või kes
tahes ehk järgmist militaarajaloo kummitusfilmi hakkab
üles võtma. Kõik on seda
väärt, et asi oma silmaga üle
kaeda, sest karta on, et varsti
enam ei saa. Koguneme keskuses poe parklas. Retkejuht
on kohalik militaarajaloohuviline Heinart.
Üritus on tasuta ja kestab
u 2 tundi.
Teisipäeval, 16. juulil kell
22.00 treenime öö-zumba’ga
Kumna kultuuriaida ees.
Tantsime Hedi ja Avega öö
valgeks ning kuumaks.
Üritus on tasuta.

Kolmapäeval, 17. juulil kell 22.00 toimub laste
öömatk “Ööhääled
rannametsas”.
Koguneme
Vääna-Jõesuu
mererannas
promenaadi lõpus.
Vaatame
imeilusat
päikeseloojangut ja
liigume edasi rannametsa.
Kuulame, tajume,
märkame ümbrust koos
lastega. Võtke kaasa emmed-

issid, suured-väikesed lapsed
ja taskulambid/pealambid,
siis on turvalisem seigelda. Matka lõpetame ühise
ööujumisega
meres/jões.
Matk on läbitav ka
lapsekäruga. Üritus
on tasuta ja
kestab u 2
tundi.
Reedel,
19. juulil kell
22.00 matkame rajal
“Salapärane Suurupi – meri

ja majakas”. Koguneme Kivi
tee bussipeatuse juures. Liigume üles tuletorni ja heidame
pilgu loojuvale päikesele, vestame jutte majakavahtidest
ja küla militaarsest ajaloost.
Laskume alla rannikule, vaatame, kus asuvad Suurupi
karid ja kus planeeriti paukuma kahurid.
Soovijad saavad minna
ujuma täiskuu valgel.
Matka hind on 8 eurot
ja kestus u 2 tundi. Info ja
registreerimine: e-posti aadressil lighthouse@suurupi.ee
ja telefonil 5333 5617.
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HARKU VALLA AVATUD KÜLADE NÄDAL

Tule
kodukohvikusse!
KOHVIKUTE PERENAISED
JA -MEHED

PÜHAPÄEV, 14. JUULI
Vääna kant

1• Avatud
Vääna tall-tõllakuuri ees
kell 6.00–19.00
Hundipesa kodukohvik

ESMASPÄEV, 15. JUULI
Harku kant

2
Instituudi tee 9

Naabrinaised Marleen
ja Aire

• Avatud kell 12.00–17.00
• Menüüs on nii soolane kui

ka magus, arvestatud on
veganitega.
• Lapsed saavad möllata
lastenurgas.

TEISIPÄEV, 16. JUULI
Kumna kant

3
Kumna mõis
• Avatud kell 10.00–19.00
4
Liinivälja tee 1, endise
Kumna kaupluse-söökla
Mõisa kohvik

Kumna Südalinna kohvik

hooviväravad

• Menüüs maitsvad saiakesed,

koogikesed ja soe supp.

• Tegevust on ka väiksematel

kohvikukülastajatel: batuudid, kiiged, mängumaja,
liivakast ja ilusa ilmaga
paitamiseks jänesed ning
merisead!
KOLMAPÄEV, 17. JUULI
Harkujärve kant

5kogukonnakeskus
Kiriku tee 2, Harkujärve
Kogukonna kohvik

• Avatud kell 12.00–18.00

NELJAPÄEV, 18. JUULI
Muraste kant
Info kodulehelt
www.muraste.ee
REEDE, 19. JUULI
Türisalu kant

6• Avatud
Sügiskünni tee 36
kell 12.00–20.00
Keraamikakohvik

• Maitsvad toidud ja joogid

ning keraamikanäitus ja
müük.

7 Hallikivi 2
8
Pärtli tee 29a
• Avatud kell 19.00–22.00
Kodukohvik

Tuletornikohvik

LAUPÄEV, 20. JUULI
Meriküla-IlmanduRannamõisa kant

9
Lahepere tee
• Avatud kell 15.00–18.00
10
Tuule tee 3
• Avatud kell 12.00–19.00
Meriküla külakohvik
Tuule kohvik

• Menüüs grillitud liha ja

vorstid, salatid, koogid; tee,
kohv, värsked suvised joogid.

11
Lepiku tee 5 (nähtav
vaid Delfi Regio kaardil)
Lepiku tee kohvik

• Avatud kell 11.00–15.00
• Menüüs retroburgerid ja

šokolaadikook. Kell 12.00
algab laste kokakool, kus
valmistame pulgakooke
(alla 5-aastastel lastel palume osaleda koos vanemaga). Tasu 10 eurot laps.
Kohtade arv on piiratud!
• Kohviku õuealal avatud laste
mängumaa ning Rannamõisa Mesifarmi mee
degusteerimine ja müük.
PÜHAPÄEV, 21. JUULI
Suurupi ja
Vääna-Jõesuu kant

12 Tropsi tee 11

Tropsi Aiakohvik

• Menüüs särtsakas Tropsi

kurk, kuumsuitsulõhequiche, Tropsi salat (avokaado, arbuus, maasikad,
salatiroheline, mustad
oliivid, punane sibul, fetajuust), pajasupp, rebitud
liha vürtsika kapsasalati ja
maapähklitega ning krõbedad kanatiivad. Lastemenüüs friikartulid ketšupi
ja majoneesiga.
• Suu saab magusaks ja
pakume ka kohvi ning
kodukalja (Pääsküla pruulikoda).

13
Matka tee 11

Kullerkuppude
kodukohvik

• Avatud alates kell 12.00
• Meie kodukohvik on väi-

kese Hispaania kiiksuga,
kus on võimalus nautida
jahutavat gazpacho’t, tapaseid ja hõrgutavat el rabo
tel toro pajarooga. Pakume
ka rammusaid Green Eggis
valmistatud veiselihaburgereid ja magusaks perenaise
firmakooki. See, kes kohale
tuleb, saab teada, mis see on.
• Kohapeal müügis kvaliteetne külmpressitud
oliiviõli Hispaaniast, valik

keraamikat ja noore fotokunstniku stiilsed särgid.

14
Harju tee 9
• Avatud alates kell 12.00
C asa Katariina

• Itaaliapärane köök: Kamado

grillil valmistatud toidud.

• Koertele oma menüü!

15
Hiie tee 21

M oosimaja
koolipuhvet

• Menüü on peresõbralik ja

pühapäevale omaselt ei
puudu ka pannkoogid. Ilusa
ilmaga batuudid, näomaalingud ja säratätoveeringud.

16
Kaabli tee 3
• Avatud alates kell 9.00
VänVäni kohvik

• Pakume takosid, maitsvat

jooki ja magusat kooki.
Terrassil on muusika ja
sumin.

17
Vääna-Jõesuu rand, promeVääna-Jõesuu
noortekohvik

naadi läheduses
• Avatud kell 12.00–15.00
• Teist korda avatavas noortekohvikus saab omandada
uusi kogemusi kokkamises,

küpsetamises ja müümises.

• Noor! Kui soovid panustada,

võta ühendust Karmeniga
telefonil 5358 5532.

18
Tuletorni tee, Suurupi
ülemine tuletorn
Tuletornikohvik

• Avatud kell 12.00–18.00
• Menüüs koogid, muffinid,

kiluvõileivad ja jäätis;
joogiks kohv ja tee kohalike
pärnade õitest.
• Päeval lastele meisterdamise töötuba.

19
Tuletorni tee, Suurupi
ülemine tuletorn
M agus Tükk

• Avatud kell 18.00–22.00
• Tabasalu õpilasfirma Magus

Tükk poisid pakuvad isevalmistatud käsitööjäätiseid.

20
Pärtli tee 29, Suurupi
alumine tuletorn
Tuletornikohvik

• Avatud kell 12.00–18.00
• Tulge nautige kooki ja kohvi

vana puidust tuletorni
juures.

21
Künnapuu tee 5
• Avatud kell 12.00–18.00
Künnapuu kohvik

Tutvuge kohvikute e-kaardiga: www.bit.ly/HV-kohvikud-19
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KULTUUR & KÜLAELU
Kauneimaks maakoduks
tunnistatud perekond
Estra kodus on oskuslikult ära kasutatud maastiku profiili ja avanevaid
vaateid. Eriväärtuseks oli
muljet avaldav kivikogu
liigirikka kiviktaimlaga.

Harjumaa 2019. aasta
kauneim maakodu –
Papli talu Vääna külast

MARI KUKK

H

arjumaal viidi esimene
maakondlik konkurss
“Kaunis Eesti kodu” läbi
1998. aastal, tänavu toimus see
juba 21. korda.
Konkursil hinnatakse hoonete ümbruse haljastust, sobivust keskkonda, omanäolisust
ja heakorda. Komisjon hindas objekte kolmes kategoorias: eramud tiheasustusalal,
maakodud ja ühiskondlikud
hooned-rajatised. Silmapaistvaimaks eramuks tunnistati
perekond Honga kodu Keila
linnas. Kauneima maakodu
tiitli sai perekond Estra majapidamine Vääna külas.
Maakodu puhul kiideti
ideaalselt sirgeks pügatud sirelihekki, mis täiendab paekivimüüri ja suurt taluaeda, mis
on ühtse stiiliga, väga korras
ja hästi hooldatud. Läbivat
sõnumit aias kannavad kivid,
millest väärtuslikumad on pärit pererahva lapsepõlvest. Veel

Vääna külas asuv Papli talu sai presidendi tunnustuse kui kauneim
maakodu aastal 2019. / Foto: Eva Luigas

toodi selgituseks, et osaliselt
eksponeeritud looduslik paekiviastang tekitab aias kahetasandilisuse, mis lisab põnevust ja avastamisruumi.
Tunnustus innustab
Estra-pere kodu pälvis eelmisel aastal Harku valla “Kauni
kodu” konkursil esimese koha.
Ajakirja Eesti Naine aiatoimetaja ja žüriiliige Eva Luigas

meenutab Papli talu erakordset
aeda, mis kiiresti linnastuvas
keskkonnas on suutnud säilitada mõnusa eheduse. Ta
toob esile tõiga, et kõik, mis
on koduaias olnud säilitamist
väärt, on alles ja hoitud: “Väga
meeldis, kuidas pererahvas
on oma alpiaias loomingulisust väljendanud kividega ja
toetanud looduse iseolemist.”
“Tunnustus annab mu tööle

hinnangu ja innustab tegutsema,” sõnab Papli talu perenaine
Anne Estra, kes on Väänas elanud 1971. aastast. Kõige uhkem on ta kivikollektsiooni
üle. Soovitusi teistele, kuidas
oma aed preemiavääriliseks
muuta, ta välja tuua ei oska,
küll aga soovitab omast kogemusest, et ei maksa heituda,
kui kõik esimese hooga ei õnnestu, näiteks taimed ei juurdu.
Kui ka teine kord ei õnnestu, ei
maksa rohkem aega ja energiat
kulutada, soovitab naine, ja
toob näite, kuidas nad abikaasaga kolm-neli korda kuusehekki istutasid, aga paene pinnas kasvamist ei soosinud.
“Panime sireli ja tulemus sai
kena,” ütleb Anne Estra. “Kaod
on loomulikud,” leiab ta, “enam
ei kuluta ma summasid uute
taimede peale, sest eelistan
neid, mis ise end külvavad.”
Perenaisel on tähelepanu
üle hea meel, ent tunnustus
on talle olnud suur üllatus.
“Eestimaal on ju nii palju ilusaid aedu, mis tähelepanu väärivad,” sõnab proua Estra.

Konkursile võivad oma eramu, korteriühistu, kooli, lasteaia või ettevõtte aia esitada kõik valla kinnistuomanikud; iga vallakodanik võib
konkursile esitada ka naaberaia või teisi vallas asuvaid kauneid aedu. Anna osalemissoovist teada või esita soovitus kuni 31.07.2019
e-posti aadressile Brigita.Perm@harku.ee, info@aiaselts.ee või telefonil 600 3866. Lisainfo: www.harku.ee/heakord

Harkujärve võidutuli. /
Foto: Erik Sandla

Kumna laste jaanituli. / Foto: Kumna kultuuriait

Jaanituli Murastes. / Foto: Muraste Külaselts MTÜ

Türisalu jaanid. /
Foto: Tanel Ojaperv

Jaanid ja võidupüha Harku vallas
HARKU VALLA TEATAJA

raditsiooniline laste jaaT
nituli toimus Kumnas.
Lastega tegeles Pipi, hüpata
sai batuutidel ja sõita murutraktor-rongil, elevust pakkus
ponisõit ja karussellil keerutamine. Kaunimaks tegid sädelustätoveeringud ja näomaa-

lingud ning vaatamist pakkus
Keila tarkade koerte klubi.
Lapsevanematele valmistas
rõõmu laste kirbuturg.
änavune suurim jaaniT
tuli oli aga Murastes – sai
tantsida ja laulda, saunavihta

meisterdada ja pärgi punuda
ning loomulikult jaanidele
kohaseid seltskonnamänge

mängida. Lõke süüdati vallavanem Erik Sandla Aegviidust Harju
maakaitsepäevalt toodud võidutulega, mida soovijad said ka
koju viia. Jaanituld valvasid
Muraste pritsimehed.
arkujärvel peeti aga kuuenH
dat korda MTÜ Harkujärve
Kiriku ja Taastamise Seltsi eestvedamisel Harkujärve jaani-

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

Ükskord tulekodu, alati
tulekodu
Aastal 2014 jõudis laulu- ja tantsupeo tuletulemise teekond ka meie valda, jäädes Suurupi
alumise tuletorni juurde selle auks püstitatud
monumendile, tulepesasse, ööseks magama.
HARKU VALLA TEATAJA

Enam kui tuhandekilomeetrine teekond mööda
maanteid ja külavaheteid jalgrataste teatesõiduna
kulges Tartust läbi Tartu-, Jõgeva-, Ida- ja LääneVirumaa, Järva-, Rapla- ning Harjumaa, jõudes
laulupeo hommikuks Tallinna lauluväljakule.
Vihmasesse Harku valda Kumna külasse saabuti
1. juuli hommikul. Pärast kohalike lauljate kontserti
suundus rattarongkäik läbi Humala, Vääna, Vääna-Viti,
Suurupi alumise tuletorni juurde.
Enne meeleolukat TuleTulemise pidu “Kuis kohtuvad
meri ja tuli” süütas skulptor Mati Karmin valmistatud
tulepesas Suurupi hümni saatel laulu- ja tantsupeo tule
toonane Harku vallavolikogu esimees Arno Hirtentreu.
Järgmisel hommikul saadeti laulupeotuli Sauele.
Monument, tulepesa
Monumendi ühe idee auMati Karmin
tori, Suurupi Seltsi MTÜ
liikme ja alumise tuletorni perenaise Anne-Ly
Skulptor Mati Karmini oluGross-Mitti sõnul sündis
lisemad monumentaalskulptuurid on Charles
idee tulepesa loomiseks
Leroux’ mälestusmärk
soovist jäädvustada ajaTallinnas (loodud 1989),
lugu tulevastele põlvedele.
parvlaeva Estonia hukule
“Laulu- ja tantsupeo tule
pühendatud monumendid
“majutamine” oli igati rõõHiiumaal (1995) ja Pärnus
mustav uudis, samas tõi
(1997), purskkaevuskulpka mitmeid väljakutseid.
tuur “Suudlevad tudengid”
Suurim neist oli mõte,
(1998), Jaan Tõnissoni
kuidas me tule väärikalt
monument (2001) ja Juri
vastu võtame. Viljakate
Lotmani monument (2007)
arutelude tulemusel otsusTartus, ratsamonument
tasime, et peame ajaloolist
“Püha Jüri võitlus lohega”
hetke säilitama ka edaspiToris (2003) ning Marie
diseks – loome sündmuUnderi monument
sest mälestusmonumendi
Tallinnas (2010).
ehk tulepesa. Pöördusime
mõttega skulptori poole,”
sõnas Gross-Mitt.
Mati Karminile mõte meeldis: “Olen varem teinud
rahvusvaheliselt tuntud meremiiniprojekte, seetõttu
võtsin pakkumise kohe vastu. Ideest teostuseni läks
umbes poolteist kuud.”
Peale monumendi on väärtuslik ka tulepesa ümbritsev ankrukett. “Iga soovija sai valmistada oma lüli,
kuhu on graveeritud valmistaja nimi. Lülidest kokku
pandud kett kaunistab tulepesa,” täiendas Gross-Mitt.
Skulptori sõnul oli monumendi avamishetk ärev.
“Tule tulemise monument – loominguline väljakutse,
sümpaatne meeskond, imekaunis koht … Aga kuna
iial ei tea, kuidas projekt vastu võetakse, püüdsin rahva
hulka peitu pugeda ja sealt piduliste reaktsioone jälgida.
Olin valmis jalgadele valu andma …,” naljatles Karmin.
Gross-Miti sõnul läks simman ja tulepesa avamine
suurepäraselt: “Muretsemiseks ei olnud põhjust! Tulepesa meeldis kõigile. Samuti on aastatega seda vaatamas
käinud tuhandeid külalisi.”

tuld ja mänguõhtut “Kaine
Jaan”, mis algas jumalateenistusega kirikus ning jätkus külaplatsil seltskonnamängudega.
eie valla läänekaldal, TüriM
salus toimus jaanipidu,
kus tegevust oli kõigile – sai
seltskonnamänge mängida ja
lõõtspillimuusika saatel tantsu
lüüa.

Tulevalvurid koos skulptor Mati Karminiga. / Foto: Rene Mitt
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VALLAVALITSEMINE & TEATED

ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU

rohevõrgustiku Vääna-Jõesuu tuumalal. Detailplaneerin-

Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneerin-

lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 12 m

ESKIISLAHENDUSE AVALIKU VÄLJAPANEKU JA AVA-

guga tehakse ettepanek muuta kehtivat Harku valla üld-

gu avaliku väljapaneku järgset arutelu.

ja kuni kolm maapealset korrust. Lubatud katusekalle on

LIKU VÄLJAPANEKU TULEMUSTE AVALIKU ARUTELU

planeeringut.

määratud vahemikus 0–20°.
06.06.2019–20.06.2019 k.a toimus Harku vallamajas

Detailplaneeringuga moodustatakse üks transpordi-

duse avalik väljapanek toimub 25.07.2019–23.08.2019 k.a.

(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detail-

maa sihtotstarbega krunt (krunt pos nr 2). Krunt pos nr 2,

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallas-

planeeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas

suurusega 320 m2, kavandatakse Harku-Rannamõisa tee

19801:011:1760) maaüksuse ja lähiala detail-

te tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, Vääna-Jõesuu

Luige tee 30 (katastritunnus 19801:001:1904) maa-

äärde ehitatud kergliiklustee tarbeks. Transpordimaa siht-

planeering ning Harku vallavolikogu 28.02.2019 otsu-

kohvikus The Greenhouse Cafe (Vääna-Jõesuu külas Tal-

üksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik välja-

otstarbega kinnistu oli detailplaneeringu vastuvõtmise

sega nr 19 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegi-

linna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ääres Hiie tee ja

panek.

hetkeks juba moodustatud ja üle antud kohalikule oma-

line hindamine.

Puraviku tee vahelisel alal) lahtiolekuaegadel, veebilehel

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detail-

www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses

planeeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sel-

Kaart.harku.ee ja otselingil Kaart.harku.ee/DP/160915_17/avalik.

lest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu

datud vastavalt ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni arengu-

avaliku väljapaneku järgset arutelu.

kavale tsentraalsete trassidega.

TEADE

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eskiislahen-

Harku vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 18
algatati Vääna-Jõesuu külas Jõetare (katastritunnus

Planeeritav ala, suurusega umbes 0,2 ha, paikneb
Vääna-Jõesuu külas u 130 m kaugusel 11390 TallinnaRannamõisa-Kloogaranna maantee ja Luige tee ristumis-

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu

valitsusele.
Planeeringuala veevarustus ja kanalisatsioon on lahen-

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab

kohast läänes, piirnedes põhjast Luige teega ning

kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee

lõunast, idast ja läänest Pundelepa (katastritunnus

või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald

DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISED

tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil

19801:001:2949) maatulundusmaaga. Juurdepääs pla-

25.07.2019–23.08.2019 k.a.

Harku vallavalitsuse 11.06.2019 korraldusega nr 262

Kaart.harku.ee.

neeritavale alale on Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna
maanteelt mööda Luige teed.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgi-

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku

kehtestati Tabasalu alevikus Harku tee 47 (katastri-

väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 19.09.2019

tunnus 19801:001:3113) maaüksuse ning lähiala

DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUSED

kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ

Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused:

(rg-kood 11038715) tööle nr 03-17.

• Liikva külas Oru maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu

tada välja võimalused elamumaa sihtotstarbega krundi
moodustamiseks ja ehitusõiguse määramiseks üksik-

DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU

elamu ning seda teenindava abihoone püstitamiseks ja

TULEMUSE TEADE

mismaa sihtotstarbega Harku tee 47 katastriüksuse jaga-

transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamiseks

06.06.2019–20.06.2019 k.a toimus Harku vallamajas

mine üheks äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks

41a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koosta-

olemasoleva kergliiklustee teenindamiseks. Samuti la-

(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detail-

ning üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks.

mise algatamiseks.

hendatakse detailplaneeringuga tehnovõrkudega varus-

planeeringute veebirakenduses Vaila külas Naage tee

Detailplaneeringuga moodustatakse 10 128 m2 suu-

tamine.

67 (katastritunnus 19801:011:0457) maaüksuse ning

rune 95% tootmismaa ja 5% ärimaa sihtotstarbega krunt

detailplaneeringute veebirakenduses aadressil

lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.

(krunt pos nr 1). Krundile pos nr 1 määratakse ehitusõigus

Kaart.harku.ee

Harku vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138
kehtestatud üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detail-

ala hajaasustusalal range režiimiga looduslikul haljasmaal

planeeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud.

27. juunil toimus Harku vallavolikogu istung, kus

• Keila valla vee-ettevõtja AS Lahevesi aktsiate omanda-

osales 18 Harku vallavolikogu liiget, istungit juhatas
Harku vallavolikogu aseesimees Kaupo Rätsepp.

• Harku vallavolikogu 29. detsembri 2011 määruse nr 21
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
• Harku valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta

mine ja ühinemine aktsionäride lepinguga;
• Tabasalu alevikus Tammede allee 47, Lehe tee 12, Punga

ja “Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” omafinantseeringute katmises

• Muraste külas Muraste tee 20 ja Muraste tee 22 maa• Tabasalu alevikus Ranna tee 5a, Ranna tee 5b, Ranna
tee 5c, ja Ranna tee 5d maaüksuste ning lähiala detail-

Alates 28. augustist
alustab Harku vallas Harku
lasteaias vanemlusprogrammi “Imelised aastad”
uus koolitusgrupp, mis on
osalejatele tasuta.
LIISA RÜÜTEL
Lastekaitse spetsialist

P

rogramm sobib 2–8-aastaste laste vanematele,
kes soovivad saada vastuseid
lapse kasvatamisel tekkinud
küsimustele ja õppida, kuidas
paremini toime tulla; kelle
lastel on esmased käitumisprobleemid, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud
tähelepanuvõime, valetamine,
sõnakuulmatus jne.

mine” muutmine;

põik 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastu-

• Harku vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 87 “Harku

võtmine;

Vallavolikogu sotsiaalkaitse-, turvalisus- ja tervishoiukomisjoni moodustamine” muutmine;

tee 9 / Munakivi tee 16, Munakivi tee 14 ja Marese tee 3

• preemia maksmine vallavanemale ja vallavalitsuse
liikmetele.

• Harkujärve külas Kiriku tee 11 maaüksuse ja lähiala

Kui ei otsustata teisiti, toimub järgmine Harku valla-

detailplaneeringu vastuvõtmine;

volikogu istung 29. augustil algusega kell 16.00 Harku
vallamaja koosolekute saalis.
Päevakorraga saab tutvuda viis päeva enne istungit

• Vaila külas Liivaaugu kinnistu detailplaneeringu koos-

• Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 maaüksuse ja lähiala

piire ja reegleid; kuidas last
julgustada ja kiita; kuidas õpetada last oma tunnetega toime
tulema; kuidas arendada last
mängu abil; kuidas lahendada konflikte; kuidas stressiga
toime tulla.
Koolitused toimuvad kord
nädalas, kokku 16–18 kohtumist. Augustis alustava grupi
koolitajad on Külle Kadarik
ja Kärt Kase.
Kõige parem on, kui perest
osalevad nii ema kui ka isa.
Koolituse ajal on vajadusel
planeeritud lastehoid, samuti
saab õhtuoodet.
Koolitusel osaleda soovijad
saavad meiega ühendust võtta
e-posti aadresside Helve.Keel@
harku.ee, Kaja.Saat@harku.ee ja
Liisa.Ruutel@harku.ee kaudu.

Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni moodusta-

planeeringu kehtestamine;

detailplaneeringu algatamine;

Vanemlusprogrammis osaledes saab lapsevanem teadmisi
ja oskusi: kuidas kehtestada

mise algatamata jätmine;

• Muraste külas Loovälja maaüksuse ja lähiala detail-

• Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 maaüksuse ja lähiala

Koolitus lapsevanematele

PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;

Algus

14.–21. juuli

on võimalik jälgida aadressil www.volis.ee.

• Harku vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 86 “Harku

Kuhu minna, mida teha?
Päev

veebiaadressil www.harku.ee/teated ja veebiülekannet

tamise lõpetamine;

detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hinda-

osalemise kinnitus;

ühe äri- ja tootmishoone püstitamiseks, maapealse ehi-

• Suurupi külas Marese tee 11 / Munakivi tee 18, Marese

planeeringu algatamine;

planeeringu algatamine;

aruande kinnitamine;
• Ühtekuuluvusfondi projektide “Türisalu ÜVK rajamine”

Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda

• Tabasalu alevikus Kodu põik 1, Kodu põik 3 ja Kodu

üksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine;

“Harku valla põhimäärus” muutmine.

• Tabasalu alevikus Tammede allee 41 ja Tammede allee

tisealuse pinnaga kokku kuni 6000 m². Hoone suurimaks

tee 9 ja Punga tee 11 maaüksuste ning lähiala detailISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMINE MÄÄRUS:

koostamise algatamiseks.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva toot-

VOLIKOGU KANTSELEI

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

Mis toimub?

Kus?

Lisainfo

Harku valla avatud külade nädal

Harku vald

@HarkuvallaAvatudkuladenadal

14. juuli

10.30

Jumalateenistus: Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

www.rannamoisakogudus.ee

14. juuli

12.00

Avatud aiad: perekond Agu koduaed

Tilgu tee 11, Ilmandu

www.aiaselts.ee

14. juuli

17.00

Jumalateenistus: Harkujärve kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonna- www.inglitiib.ee
kirik (Kiriku tee 2)

21. juuli

10.30

Jumalateenistus: Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

21. juuli

17.00

Jumalateenistus: Harkujärve kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonna- www.inglitiib.ee
kirik (Kiriku tee 2)

25. juuli

18.00

Hoovus 2019: folkduo Beerten/Finsson (Rootsi), Erki
Pärnoja & Anna Kaneelina, indie-ambient-koosseisu
MIANG (Mick Pedaja & Angeelia) eksklusiivne debüütalbumi esitlus; kohvikuala koos teemeistri Siim
Loogiga; kunstnik Elo Annioni tööd; lasteala; käsitööja poeala

Rannapealse talu
(Vääna-Jõesuu)

www.harku.ee/kalender

26. juuli

19.00

Noorte kohvik Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

www.rannamoisakogudus.ee

27. juuli

19.00

Tuuri Dede (metsosopran) ja Kadri-Ann Sumera:
J. Brahmsi, R. Straussi ja G. Mahleri laulud

Vääna mõis

www.interpreet.ee

1. august

21.00

Rändaja kontsert Indrek Tammojaga. Sissepääs tasuta! Vääna-Jõesuu Lounge

www.rannamoisakogudus.ee

@joesuulounge.ee
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REKLAAM & KUULUTUSED

2015. a sügisel alustas kogukonna õpilastele hariduse andmist Muraste 6-klassiline kool. Igapäevaselt toimetame oma
kooli visiooni rütmis – oleme aastaks 2020 uut õpikäsitust
praktiseeriv silmapaistev kogukonnakool, mis väärtustab looduskeskkonda ja koostööd, ning kus iga õpilase individuaalne
areng ja koolirõõm on pühendunud õpetajatele südameasjaks.
Kui eelpool sõnastatu Sind kõnetas, oled meie perre oodatud.

Murase 6-klassiline kool
ootab oma meeskonda

INGLISE KEELE ÕPETAJAT,
kelle tööülesanded on:
• õpilase arengu toetamine, lähtudes nende tasemest ning
arvestades õppekavades seatud eesmärkidega;
• õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine;
• õpikeskkonna kujundamine;
• süsteemselt õppimist toetava tagasiside rakendamine;
• oma töö analüüsimine;
• hooliva ja innustava suhtluskeskkonna loomine.
Nõudmised kandidaadile:
• soovi pühendada oma aega ja oskusi lastele;
• valmisolekut panustada oma mõtteid kooli arengusse;
• avatud suhtumist ja huvi ennast arendada;
• tahtmist areneda koos lastega;
• usaldusväärsust ja algatusvõimet;
• loomingulisust ning huvi maailma vastu;
• õpetaja kvalifikatsioonitingimustele vastavust.
Pakume:
• võimalust osaleda ja panustada silmapaistva kooli
loomisse;
• väikest ja toredat kooliperet;
• hubast ja nüüdisaegset töökeskkonda;
• isikliku arengu võimalusi;
• väljakutseterohket tööd.

Ootame Sind tööle alates 21. augustist. Kandideerimiseks palume
esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 8. augustiks e-posti
aadressil priit.joe@murastekool.edu.ee.

Alasniidu Lasteaed / Harkujärve Lasteaed
otsib seoses uue maja lisandumisega

ÕPETAJAT, ÕPETAJA ABI, ASSISTENTI,
LOGOPEEDI, MUUSIKAÕPETAJAT JA
SÖÖGITOA PERENAIST
Ootame Sind: kui lapsed panevad Sinu südame rõõmsamalt põksuma; leiad, et suudad koos nendega õppida,
areneda ja avastada; Sul on oskusi analüüsida ja tegevusi
planeerida; oled rõõmsameelne ja vastutustundlik.
Pakume Sulle: uuendusmeelset kollektiivi; ametialast arenemisvõimalust; võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi; pikka puhkust ja sportimisvõimalusi.

Lasteaiad asuvad Harku vallas Puisniidu 7, J. Venteri tee 6 ja
Järvekalda tee 14. Meie juurde sõidab ka linnaliini buss nr 27.
Ootame elulookirjeldust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiaid e-posti aadressil direktor@alasniidulasteaed.eu.
Lisainfo tel 5553 8003. Tööle asumine kokkuleppel.

Vääna-Jõesuu Kool

pakub 0,82 koormusega tööd

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJALE

Ootame kandideerima! Edasta motivatsioonikiri, CV ja haridust
tõendava dokumendi koopia e-posti aadressile kontakt@vjk.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5695 7822.

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.
Arhitekt. Teen eramaja projekti, ka tagantjärele. Hind ehitusloani 1200-1600. Tel 5831
9789, aare.keel@gmail.com.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu. 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.
Autode kokkuost! Ostame
kõiki sõidukeid ja töömasinaid!
Võib pakkuda remonti vajavaid
ja seisvaid sõidukeid. Sõiduk ei
pea olema arvel, ülevaatusega
ega kindlustusega! Pakkuda
võib kõike! Kuulutus ei vanane!
Tel 5457 5055.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Raamatupidamisteenus Eesti,
Läti ja Norra väiksematele ning
keskmise suurusega ettevõtetele.
Info tel 5033175 või e-post:
info@weldnor.com.
Litsenseeritud korstnapühkija ja
pottsepa teenused. Ventilatsioonisüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus,
paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686,
e-post: korsten.korda@gmail.com.
Teen Vääna-Jõesuu piirkonnas järgmiseid töid: muru niitmine niidukiga, raideriga, pika
rohu niitmine trimmeriga, võsa
lõikamine, saetööd, torutööd,
remonttööd. Tel 521 4353.
Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii. Tel
502 9075, e-post:
liuguksed@kallion.net.
Teostame vihmaveesüsteemide
ja katuseturvatoodetega seotud
töid. Vihmaveerennid toodame
kohapeal valtsimismasinaga –
puuduvad liitekohad. Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059, e-post:
info@vihmaveerennid.ee.
Telli kutsetunnistusega
korstnapühkija juba täna.
Juuli lõpuni soodushind, eramaja pühkimine 50 eurot.
Töötan seitse päeva nädalas.
Helista 5600 4050 või kirjuta
Info@1korsten.ee.

Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkimistööd (nõuetekohane akt) tel 504 0875.
Korstnapitside ehitus. Tel
5557 9399.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
509 2936.
Arboristi teenused. Ohtlike
puude raie. Puude hoolduslõikus.
Hekkide hooldus, kändude freesimine. Raieteenused, võsatööd.
Puude istutus. Tel 505 7786,
e-post: info@puukirurg.ee,
www.puukirurg.ee .
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
Õhksoojuspumba paigaldus ja
hooldus, hind 150 eurot. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Info
tel 565 62191.
Harkus aastaid tegutsenud
ehitusbrigaad võtab algavaks
hooajaks vastu objekte. Tegeleme
erinevate aedade, terrasside, fassaadide ning suvilate ümberehitusega, sh renoveerimistöödega.
Omame ka plaatija tunnistusi. Info
tel 503 7466.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi
survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. Tel 5624 1509,
Andres.
Kompostmuld, kõdusõnnik,
sõelutud muld, liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt. Müüa koos
veoga. väikeveod.ee. Tel 501 5992.
Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595
eurot. Tiibväravakomplekt kuni 5 m
avale 1150 eurot. Tel 5895 8809, epost: info@koduvärav.ee,
www.koduvärav.ee,
Teen Vääna-Jõesuu piirkonnas järgmiseid töid: muru niitmine niidukiga, raideriga, pika
rohu niitmine trimmeriga, võsa
lõikamine, saetööd, torutööd,
remonttööd. Tel 521 4353.
Liiv, killustik, muld, freesasfalt
veoga. Tel 507 9362.
Lõikan hekki, trimmeriga pika
heina niitmine. Tel 5554 7291.
Langetame ja hooldame just
teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte tel
5626 3857, www.puumehed.ee.
TÖÖ
Pakume suveks tööd B-kategooria autojuhile pulbervärvi
hulgimüügiga tegelevas firmas
Pan-Baltica Solutions OÜ.
Asume Tabasalus, Ranna tee
25. Palume anda soovist teada
meiliaadressil reino@pbs.ee
või tel 5554 7729.9.
Pakume tööd lukksepp-keevitajale ja C-kategooria autojuhile
(kallur). Asukoht Saue, info tel
506 7491.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
Auto ost. Ostan kõiki marke,
igas seisukorras sõiduautosid ja
kaubikuid, ka remonti vajavaid. Tel
5365 4085, skampus@online.ee.

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
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REKLAAM

Kodu
loata?

Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

nr
1
kasutuslubade
taotleja Eestis

+372 513 7017

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

Harku Haljastus
pakub erinevaid haljastusteenuseid
alates mururajamisest kuni piirdeaedade ehitamiseni.

AASTA
MAAKLER
2004

ANDRUS SOONSEIN
+372 50 94 112
andrus@domare.ee

www.harkuhaljastus.ee
e-post: info@harkuhaljastus.ee
tel 5744 1750, 510 5762

Südamlik kaastunne
Marika Alterile

venna

kaotuse puhul.
Vääna Mõisakooli
pere

