Harku valla
ametlik häälekandja. Ilmub
kaks korda kuus.
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Pean oluliseks luua
võimalusi tennisehalli
rajamiseks Tabasallu.
K AUPO R ÄT S E PP
Vallavanem

Viimaseid näpunäiteid Külade Päevaks
Kuidas tulla?
Hea meelega näeme, et tuled jalgrattaga. Kui nii, siis
sinu päralt on valvega jalgrattaparkla ja ökosüsteemi kustumatu tänu. Heakskiidu leiab
ka ühistranspordi tarvitamine
– Haabersti/Harkujärve suunalt võib tulla bussiga nr 27
Alasniidu peatuseni või sõita
suisa lõpp-peatusesse Oja teel
ning jällegi on sündmuste keskele jõudmisel abiks suunaviidad. Kui sa aga siiski ei suuda

vastu panna kiusatusele saabuda õigele sovhoosnikule tegelikult sobimatu individuaaltranspordiga, siis ka sulle on
parkimisplats ootamas Alasniidu lasteaia kõrval, ole ainult
valvas ja jälgi liikluskorraldusvahendeid!

Kuhu tulla?
Tulge Tiskre külla, Alasniidu asumisse, seal küla lõpus
(Alasniidu tee 23) on mänguväljak, kus toimub seekord

külade ühine pidu! Tuled sa
Tabasalu või Harkujärve
poolt, ikka on vaja jõuda esmalt Sütemetsa teele ja sealt
edasi juhatavad sind viidad
vastavalt parklasse ja peoplatsile.

Keda/mida ühes võtta?
No ennekõike ole ikka ise
kohal! Võta pere ka kaasa (tegevusi jagub platsil ja selle
ümber igas eas osalistele) ja
võta oma sõbrad seltsi, olgu

need siis meie vallast või meie
naabrid.
Et sa kõikidest varem väljakuulutatud ja -reklaamitud
tegevustest täiel rinnal osa
saaksid, oleks paslik võtta
kaasa väheke sularaha. Platsile lähim pangaautomaat seisab mitme versta taga Tabasalus ja ikka võib juhtuda, et pagar piruka või pruul kesvamärja eest tunnustust tahab saada
ja neid niisama ilusate silmade
eest mekkimiseks käest ei

anna. Pealegi võib laste kirbuturul või taimede rohevahetuses just selline toode silma
hakata, mille järele parasjagu
vajadus on.
Loodame, et hea tuju ja
sõbraliku meele kaasavõtmist
ei ole vaja meelde tuletada,
kuna see on vajalik hea peo
õnnestumiseks (tähelepanu –
sissepääsul kontrollitakse!).
Tuletame meelde, et kui
sul on kodus sovhooside-kolhooside aegset riietust, siis

sobid peo õhkkonda ideaalselt.
Parimatele kostüümidele on
korraldajatel auhinnad varuks!
7. juunil siis näeme ja
trallime!
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Harku vald otsib võimalusi
tennisehalli rajamiseks
Harku vallas on palju inimesi, kes tegelevad tennisega nii harrastus- kui
ka professionaalsel tasemel. Vallavalitsus on loonud kõik eeldused, et Tabasallu saab ehitada tennisehalli ning praegu
kaalutakse erinevaid võimalusi, et kaasa aidata
tennisehalli rajamisele.
NELE NÕU
Harku vallavalitsuse arendus- ja
haldusosakonna juhataja

Selleks, et kaasa rääkida tennisehalli rajamise plaanides,
kutsume üles kõiki huvilisi
täitma vallavalitsuse küsimustikku.
Harku vallavolikogu on
Harku valla arengukavas sätestanud olulise tegevusena
Tabasallu tennisehalli rajamise. Tennisehalli asukoht on
ettenähtud maaüksustel Staadioni 3A, 3B, 5 ja Staadioni 7,
mis on Harku valla omandis.
Tennisehalli rajamiseks alustati ettevalmistusi juba aastate
eest vastava detailplaneeringu
koostamisega, mille Harku
vallavolikogu 2008. aastal kehtestas.

Abiks ka koolile
Tänaseks on valminud tennisehalli ehitusprojekt ja hallile on väljastatud ka ehitusluba. Ehitusloa kohaselt on
kompleksi on võimalik rajada
viis siseväljakut (millest üks
on universaalväljak) ning neli
välisväljakut. Harku vald on
huvitatud universaalväljaku
rentimisest Tabasalu Ühisgümnaasiumi laste kehalise
kasvatuse tundide läbiviimiseks.
Tennisehall rajamine toetab ka Harku valla kui kõrgelt
arenenud puhkamispiirkonna
väljakujundamist ning kaasaegsete sportimisvõimaluste
kättesaadavaks tegemist valla
haridusasutustes. Projekti
realiseerimine looks täiendava
eelduse tasakaalustatud regionaalseks arenguks ja tööhõive
suurendamiseks.
2012. aastal viidi läbi tennisehalli kontsessiooni andmiseks riigihange, mis ei viinud küll soovitud tulemuseni,
kuid Harku vallavalitsus ei ole
loobunud tennisehalli rajamise
ideest ning otsib selleks parimaid võimalusi. Skandinaavias
ja mujal maailmas on häid

K AU P O RÄ TSE P P
Vallavanem

Olen ka ise tennisemängu
harrastaja ning pean oluliseks luua võimalus tennisehalli rajamiseks Tabasallu. Tennisehalli ehitamise eesmärgiks on laiendada elanikele tervisespordiga tegelemise võimalusi ning samal ajal
rahuldada ka Tabasalu
Ühisgümnaasiumi vajadused kehalise kasvatuse
tundide läbiviimiseks.

praktikaid, kus huvitatud pooled ise panustavad vajaliku
objekti rajamisse. Selleks
luuakse vastav klubi ning
finantseeritakse suuresti klubi
sisseastumistasude arvelt
objekti rajamist.

Täida küsimustik
Praegu viime läbi küsitlust,
mille käigus saadud informatsiooni alusel saab vallavalitsus
otsustada, kas Skandinaavias
edu saavutanud klubi loomine
spordiobjekti rajamiseks
võiks olla potentsiaalne tegutsemisviis ka Harku vallas.
Meile on teada, et piirkonnas
on palju tennisehuvilisi, kuid
küsitlusega soovime välja selgitada Tabasalu tenniseklubi
moodustamisest huvitatud isikute ringi, kes oleksid valmis
panustama tennisehalli rajamisse.
Kuna idee on Eesti kontekstis suhteliselt uudne, siis
on vald valmis protsessi käimalükkamisel kaasa aitama
tenniseklubi asutamiseni, kuni
on selge, et tenniseklubil on
piisavalt liikmeid ja finantsvõimekust, et rajada Tabasalu
tennisehall ja tagada selle
jätkusuutlik funktsioneerimine. Kui tenniseklubi omab juba piisavalt omakapitali, mis
tagab tennisehalli valmimise,
siis annaks vald tennisehalli
rajamiseks tasuta hoonestusõiguse, projekti ja ehitusloa
üle tenniseklubile tennisehalli
rajamiseks.
Kui tennisehalli rajamine
Tabasallu tekitas Sinus huvi ja
soovi kaasa rääkida, siis palun
täida lühike küsimustik, mille
lingi leiad Harku valla kodulehelt või Harku valla Facebooki lehelt.

Tilgu lastelaager
Selle suve juulikuus toimub taas põnev
Tilgu lastelaager. Seekordne laagri toimumisaeg on 07.-11.07. Pakume lastele palju
põnevat tegevust – käime paatide-purjekatega merel ja Naissaarel, tutvume Tilgu
sadama ümbrusega, käime ujumas, mängime rannaliival palli ja peame maha vahvad
võistlused parima tüdruku ja poisi välja
selgitamiseks. Meie põnev laagrinädal lõpeb vahva Tilgu purjeregatiga, kus näeme
võistlemas Eesti parimaid noori purjetajaid.
Täpsem info meie kodulehelt www.tmyc.ee
või kirja teel Raul Kalep – raul@tmyc.ee,
Enn Tammaru – enn@tktk.ee.
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Hanno Pevkur osales
HOLi volikogu istungil
Vääna-Jõesuu koolis toimunud maikuisel Harjumaa Omavalitsuste Liidu
(HOL) volikogu istungil
osales juhatuse kutsel ka
siseminister Hanno Pevkur, kes kõneles arengutest regionaalpoliitikas,
haldusreformis ning arutati omavalitsuste ja Vabariigi Valitsuse läbirääkimistega seonduvate
probleemide üle.
K A DY- A N N S U T T
vallaleht@harku.ee

Enne valitsuse vahetumist
andis eelmine, Andrus Ansipi
valitsus teada, et küsimuse
üle, kas haldusreform läbi
viia või mitte, otsustab ametisse astuv valitsus.
Harjumaa Omavalitsuste
Liit, kelle juhatuse esimees on
Harku vallavanem Kaupo Rätsepp, soovis kuulda uue valitsuse seisukohta, mis haldusreformist edasi saab ning
palus selleks siseministri volikogu istungile esinema.
Hanno Pevkur kinnitas, et
praegu haldusreformiga ei
jätkata. Peaministri sõnul ei
pea praegune valitsuskoalitsioon õigeks jätkata sellisel
kujul haldusreformiga, nagu
eelmine valitsus seda teha
püüdis. “Ma põhimõtteliselt ei
ole tahtnud kaasa minna sundliikumisega,” sõnas minister.
Tema sõnul ei toimi eelmise
valitsuse idee tõmbekeskustest, sest Eestis on reaalselt
neid vaid kaks – Tallinn ja
Tartu. Hanno Pevkuri sõnul
oleks sellisel kujul läbi viidav
haldusreform oma tõmbekeskuste kavandiga mõjutanud
ebamugavalt inimeste harjumuspäraseid liikumisi. Siseministri sõnul oodatakse Presidendi institutsiooni juures tegutsevalt koostöökogult uuringut, kus on teenustepõhiselt
analüüsitud nii tegevusi kui ka
rahastamise mahtusid. Siseministri sõnul oodatakse tulemusi sügiseks ning seejärel alustatakse uute läbirääkimistega.

Omaalgatuslik liitumine
Siseminister Hanno Pevkur kinnitas, et kui Harjumaa
omavalitsused soovivad vabatahtlikult liituda, pakub valitsus selleks võimalust. “Meil
on olemas vahendid, et aidata
läbirääkimisi pidada ja eksperte rakendada,” selgitas ta.
Ministri kinnitusel on lisaks
ühinemistoetusele võimalik
selleks eraldada täiendavalt
150 000 eurot.

KUI HARJUMAA OMAVALITSUSED SOOVIVAD
VABATAHTLIKULT LIITUDA, PAKUB VALITSUS SELLEKS VÕIMALUST.
Juhatuse esimehe Kaupo
Rätsepa sõnul peavad selleks
läbirääkimisi Saue vald, Kernu vald, Nissi vald, Padise
vald, Vasalemma vald ja Saue

Viimasel HOLi istungil esines siseminister Hanno Pevkur.

Renee Altrov

HOLi juhatuse esimees ja Harku vallavanem Kaupo Rätsepp peab oluliseks, et jätkuksid
haridusreformi läbirääkimised.
Maret Maasalu
linn. Saue vallavanem Andres
Laisa sõnul on Saue vald siseministri nimetatud võimalusest, mille alusel liituda soovivaid omavalitsusi toetatakse,
teadlikud ning nad on ka vastava taotluse teinud. Saue vald
on teinud ühinemise ettepaneku Saue linnale, Keila linnale ja vallale, Nissi, Kernu ja
Padise vallale.

Ühine päästenumber
Siseministri sõnul on tulemas lähiajal suuremad muutused nii politseis kui ka päästeteenistuses. Olulisel kohal
on vabatahtlikud päästeteenistused, kelle toetamiseks kutsutakse üles kohalikke omavalitsusi.
“Valitsuselt tuleb neile seoses riigipoolsetelt komandodelt palju vabanenud masinaid ja tehnikat, kuna riiklikule süsteemile tulevad hankega uued masinad,” teavitas
Pevkur.

Eesmärgiks ühishuvide esindamine

• Harjumaa Omavalitsuse Liidu eesmärk on kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine ja demokraatliku otsustamisprotsessi laiendamine, ühistegevuse kaudu maakonna ühtlase, tasakaalustatud ja jätkusuutliku
arengu toetamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine, maakonna ja oma liikmete esindamine, koostöö arendamine, oma liikmete ühiste huvide
ja õiguste kaitsmine ning liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks soodsamate võimaluste loomine.
Valdkonna tähtis muutus
on ka see, et sügisest minnakse
üle ühisele 112 päästenumbrile.
“Esialgu toimub ka suunamine
praegu toimivatelt numbritelt
uuele ühisele numbritele, sest
harjumine võtab aega,” selgitas Hanno Pevkur.
Üleminek ühele hädaabinumbrile 112 on oluline ja
pikemaajaline ümberkorraldus Eesti sisejulgeoleku vald-

konnas, mille eesmärk on kiirendada abi saamist. Ühele
hädaabinumbrile ülemineku
järel tuleb nii politsei, päästjate kui ka kiirabi kutsumiseks
helistada numbrile 112.
Ühisele numbrile üleminekuks ehitatakse Lasnamäele
ka ühine uus Päästeameti ja
Häirekeskuse hoonekompleks,
mis soodustab ühise numbri
tööd.
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Laps ja meedia

Kolmiküritus
kutsub sportima!

Tänapäeval tutvuvad
lapsed info- ja kommunikatsioonivahenditega
üha varem. Infotehnoloogia kasutamine õppetöös on tänapäeval laste
tulevik, millega nad peavad edaspidi toime tulema.

Sel juunil on Harku vallas toimumas mitu erinevat spordiüritust, mis
koonduvad ühise nimetaja alla, milleks on
“Harku kolmik”.

Oluline on, et autojuhid,
kes autot tasulisse parklasse
panna ei soovi, ei pargiks seda
Luige teele ega halvendaks
sellega turvalisust. Seepärast
on OÜ Strantum planeerinud
kasutada liiklusreguleerijaid
nii Luige teel kui ka TallinnaKloogaranna maantee ääres,
et juhatada autojuhid õigesse
parkimiskohta ega lubada parkida keelualal.
Lisaks Luige tee parklale
on Vääna-Jõesuu randa minemiseks võimalik kasutada ka
ranna teises otsas paiknevat
RMK puhkeala parklat ning
maantee ääres asuvat Rannaparklat, kus parkimine on ka
sellel suvehooajal tasuta.

“Harku kolmik” hõlmab endas
kolme erineva spordiala võistluse ühendamist, mis juunikuu
sees Harku vallas aset leiavad.
Juunikuus saavad kolmikürituse raames toimuma DFDS
Harku järve jooks, EMT Rullituuri Meteki Tabasalu rullimaraton, ning Filter Maanteekarikasarja Tabasalu rattaralli.
“Kolmikürituse eesmärk
on aktiveerida Harku valla
elanikke osalema lähedal ja
lähestikku toimuvatel spordiüritustel,” julgustab rahvaspordisõpru osalema tulema
EMT Rullituuri peakorraldaja
Jaanus Ritson.
Osaledes kõikidel võistlustel, saab oma tulemuse eest
vastavalt distantsile ja tulemusele kohapunkte. Kõigi kolme
sündmuse punktisummad liidetakse ja nii selgitatakse
üldine paremusjärjestus, mille
esimesele kuuele mehele ja
naisele on Harku valla poolt
välja pandud eriauhinnad.
Siinjuures tuleb märkida, et
rohkem punkte saavad need,
kellel selja taha jääb suurem
pingutus ehk pikem distants.
Lisaks parimatele jagub
auhindu ka neile, lihtsalt tublidele rahvasportlastele, kellele
võit ei ole omaette eesmärk.
Nimelt loositakse kõikidel
etappidel osalenute vahel välja põnevaid loosiauhindu.
Loosirattase pääsemiseks
piisab vaid osavõtust, kuid ka
siin on omad kriteeriumid: järvejooksul läheb arvesse üldtulemus. Rullituuril on võimalus
valida, kas läbida maraton,
poolmaraton või rahvarulli
distants. Rattarallil osalejatel
on võimalus valida, kas sõidavad läbi pika või piirduvad lühikese distantsiga, loosiratas
siin vahet ei tee.
Esimene kolmikürituse
etapp, DFDSi Järvejooksude
sarja kuuluv Harku järve
jooks, toimub juba sel pühapäeval, 8. juunil. Start antakse
kell 12 Harku järve rannast.
Raja pikkus on ligi 6,6 kilomeetrit. Lisainfot võistluse
kohta saab internetist aadressilt www.stamina.ee/jarvejooks.
Kolmikürituse teine etapp,
14. juunil toimuv Metek Tabasalu rullimaraton, kuulub
EMT Rullituuri rulluisusarja.
Tabasalu rullimaratonil saavad oma oskused proovile
panna ka lapsed, kellele on
ette nähtud võimetele kohased
distantsid. Täiskasvanud saavad valida, kas lähevad 40kilomeetrisele maratonile,
poole lühemale poolmaratonile
või võtavad osa ca 10-kilomeetrisest Rahvarullist. Lisainfot
rullimaratoni kohta leiab aadressilt www.rullituur.ee.
Kolmanda ja viimase etapina kuulub Harku kolmikürituse hulka 15. juunil toimuv
Tabasalu rattamaraton, mis
omakorda on üks Filter maanteekarikasarja etappidest.
Rattamaratonil on valida pika,
106 km sõidu vahel ning veidi
lühema, 41 km pikkuse sõidu
vahel. Lisainfot rattamaratoni
kohta leiab www.aerobike.ee.
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A ADE R OSIK
Tibutare lasteaia logopeed

Täiskasvanute ülesanne on
hoida ja kaitsta lapsi virtuaalse maailma negatiivsete kaasnähtuste eest ja õpetada lastele sellest arusaamist.
Arvutiga tutvumine võiks
lapsel alata nii vara, kui tal
tekib huvi. Kuid kuni lapse
aistingud ja meel alles arenevad, ei tohi laps veeta tunde
arvuti ees ja kindlasti peab
olema vanem läheduses. Paljud teadlased ei soovita arvutit
ega nutitelefoni kasutada enne
3. eluaastat. Sest enne seda
õpib laps maailma tundma enda keha abil. 3-4-aastaselt hakkab laps piltlikult mõtlema ja
end väljendama ja siis võib ta
lasta arvuti taha, kuid piiratud
ajaks. Arvuti kasutamine
peaks vahelduma füüsilise tegevuse ja mänguga.

Vägivald ekraanil
Väikelapsed ei suuda eristada, mis ekraanil on tegelik
ja mis fantaasia. Suuremad
saavad sellega küll hakkama,
kuid neilgi võib olla probleeme
mõistmisega, et päriselus ei
käi asjad nii nagu teleris või
arvutiekraanil. Ekraanilt nähtava vägivalla mõju lastele on
pikaajaline, see muudab laste
psüühikat ja võib kasvatada
neis vähehaaval agressiivsust,
ükskõiksust ja varjatud hirmu.
Mida noorem on laps, seda
olulisem on hoida teda vägivalda sisaldava meelelahutuse
eest.

VAATA SAATEID VÕI
FILME KOOS LAPSEGA
JA SELETA NÄHTUD
SÜNDMUSED LAHTI.
Raske on teha nii, et laps
vägivalda ja agressiivsust
ekraanilt üldse ei näe. Tähtis
on see, et laps ei jääks üksi.
Vaata saateid või filme koos
lapsega ja seleta nähtud sündmused lahti. Näita oma negatiivset suhtumist vägivalda ja
tee lapsele selgeks, et vägivald
ei ole mitte mingis vormis aktsepteeritav. Ole selles järjekindel. Laps tajub, kuidas vanemad suhtuvad maailma
asjadesse.

Virtuaalmeedia mõju
Viimastel aastatel on hakatud meedias üha rohkem
rääkima ja kirjutama virtuaalmaailma mõjust laste vaimsele
ja kõne arengule.
Maailmaga eluterve tutvumine käib lastel seda katsudes, maitstes ja kuulates. Väike eelkooliealine laps liigub
oma loomulikul sisemisel ajel
palju. Ta fantaseerib, mängib,
loob sisemisi pilte, hangib
meelekogemusi, katsetab oma
keha ja gravitatsioonijõu suhteid. Lapsed vajavad rohkesti
võimalusi oma fantaasiarikkuse väljaelamiseks vabas ja
spontaanses mängus, et hingelised ja vaimsed võimed
areneksid võimalikult diferentseeritult. Samuti vajavad
nad kõikmõeldavaid võimalusi
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peenmotoorika, kompimismeele, tasakaalu, liikumismeele ja jäsemete koordinatsiooni
väljaarendamiseks, et viia kehaline areng küpsuseni. Kui
õige aeg jääb kasutamata, siis
neid ilmajäämisi enam järele
ei tee. Samuti ei õpi lapsed
rääkimist passiivse kuulamise
abil, vaid läbi aktiivse suhtlemise.

Televisiooni mõju
Pole tõendeid mis näitaksid, et televisioon soodustaks
tunnetuslikke võimeid, pigem
vastupidi, see soodustab kõneja lugemisoskuse langust eelkõige laste ja noorte hulgas.
Lapsed, kes palju telerit vaatavad, on keeleliselt halvemini
arenenud kui vähevaatajad.
Telepilt sunnib nägemisaistingu ebaloomulikku passiivsusse, millest tekib tardunud
pilk. Silmade tardumus kandub üle kogu kehale ning siit
edasi ka vaimule, mille tulemusel suiguvad omaaktiivsus,
tahe, tunded ja mõte. Passiivsus kandub ka ainevahetuse
tasandile, mille toimel aeglustub seedimine.
Varases lapseeas ei esine
kõne arenguhäired eraldi,
vaid koos paljude muude puudujääkidega, eelkõige motoorsete ja sensoorsete võimete
valdkonnas. Kõne omandamist
tuleb vaadelda ulatuslikumas
kontekstis. Tegu pole mitte
mingi üksiku võime väljaarendamisega, vaid kogu arenguprotsesside spektriga, mis alles koosmõjus annavad lapsele
võimaluse kõigi meeltega
maailmas orienteeruda ja tegutseda.

Ära keelata pole vaja
Teleri vaatamist ja arvutiga mängimist päris ära keelata pole vaja, küll aga tuleb
sellele piirid seada. Teleri ja
arvuti taga veedetud aeg ei
tohiks ületada 1-2 tundi päevas
ja see peaks vahelduma mõne
aktiivsust vajava tegevusega.
Vali telekavast koos lapsega, mida ta võiks vaadata. Paku lapsele tegevust, mis arendab kõnet, lugemis- ja kirjutamisoskust. Arutle nähtut koos
lapsega.
Koolieelikutele sobivad
mõtlemist arendavad programmid, need oleksid alternatiivid arvutimängudele ja
siis on see juba lapsevanemate
teadlik valik. Internetist leiab
mitmeid eestikeelseid arvutiprogramme, mis arendavad
lapse mälu, tähelepanu, mõtlemist, lugemisokust, jutustamis- ja väljendusoskust.
Soovitatav kirjandus on
Rainer Patzlaff “Tardunud
pilk. Televisiooni füsioloogilised mõjud lapse arengule.”

Parkimiskorraldus Vääna-Jõesuus.

Harku vallavalitsus

Tasuline parkla
Luige teel
Alates 1. juunist kuni 31.
augustini korraldab Vääna-Jõesuu Luige tee
parklas tasulist parkimist valla ettevõte OÜ
Strantum. Tasuline valveta parkla on avatud
kell 10-21. Parkimise
päevapilet on 5 eurot ja
tunnipilet 2 eurot.
Liikumispuudega inimestele
on parkimine puudega inimese sõiduki parkimiskaardi
ettenäitamisel tasuta. Parkimise eest saab tasuda kohapeal sularahas ning on alustatud läbirääkimisi mobiilioperaatoritega, et teostada
võimalusel ka mobiilset parkimist.
Vääna-Jõesuu on alati olnud atraktiivne puhkuse piirkond nii Harku valla elanikele
kui ka külalistele. Tegemist on
Harku valla tuntuima ja atraktiivseima supelrannaga, mille
rannajoone pikkus on 1,7 km.
Vääna-Jõesuu rannaala on aja
jooksul turismipiirkonnaks
kujunenud, kuid endises suvila- ja puhkelaagrite piirkonnas populaarse supelranna
kasutamine turistide ja laiema
piirkonna elanike poolt on
kaasa toonud ka mitmeid
probleeme.

Liiga palju autosid
Üheks suurimaks väljakutseks on juba aastaid olnud

ilusate ilmadega Vääna-Jõesuu piirkonnas parkimise
korraldamine.
Rannahooaja tipphetkedel
pargitakse muuhulgas ka
kitsastele teedele, tänavatele
(peamiselt Luige teele, Liivaluite teele), kus tekitatakse
täiendavalt liiklusohtlikke
olukordi, ning on juhtunud, et
Luige tee ääres elavad inimesed ei saa tipphooajal autoga
oma koju sõita. Häiritud on ka
vajadusel päästeameti ning
kiirabiautode juurdepääs rannale. Autode rohkusest tingituna ei ole ka jalakäijatel ja
rattaga või lapsevankriga liikujatel liikumisruumi. Autode
vahel laveerimise asemel püütakse ka ise pigem autoga
lähemale liikuda, süvendades
sel moel probleemi veelgi.
Tipphooajal võib randa
külastada soovivate autode
arv ulatuda kuni 1500ni. Olemasolevatesse parklatesse
mahub aga kuni 500 autot.
Kõikidele autodele parkimisvõimaluse tagamine oleks majanduslikult ebaotstarbekas,
samuti keskkonda koormav ja
ebaesteetiline. Selleks tellis
Harku vallavalitsus 2012. aastal uuringu, mille eesmärgiks
oli analüüsida Vääna-Jõesuu
rannaalal suveperioodil esinevaid probleeme, mis tekivad
sõidukite parkimisest, ning
otsida võimalikke lahendusi ja
hinnata nende teostatavust.
Mitmed välja pakutud lahendused on aja- ja ressursima-

hukad – näiteks on tulevikus
plaanis rajada Luige tee äärde
kergliiklustee ning välja ehitada mugav ligipääs ratturitele
ja jalgrattaparkla.

Liiklust reguleeritakse
Käesolevaks suveks on
rajatud parkimisprobleemi
lahendamiseks ja turvalisuse
tõstmiseks tasuline Luige tee
parkla, mis on saanud freespurukatte ning kuhu on lisandunud ka uusi parkimiskohtasid.

TIPPHOOAJAL VÕIB
RANDA KÜLASTADA
SOOVIVATE AUTODE
ARV ULATUDA 1500NI.
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Mobiilse noorsootöö teenus kui
ennetustöö mudel
Harku vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitsespetsialistid võtsid osa kaheaastasest KÜSKi Šveitsi Vabaühenduse Fondi poolt
rahastatud projektist
“MNT kui kompleksne
lähenemine: märkame
noori – tänaval, kodus,
koolis”.

Eura vallavalitsuse esimees Harri Lehtonen (vasakult teine) ja I aseesimees Juhani Vihervuori (vasakult esimene)
on andnud kingituse Harku vallavanemale Kaupo Rätseppale. Vallavanema kõrval seisvad abivallavanemad Erik
Sandla ja Vello Viiburg.
Eura vald

HELVE KEEL
Harku vallavalitsuse lastekaitse
spetsialist

Projekti eesmärgiks oli mobiilse noorsootöö kui sotsiaalpedagoogilise ennetustöö teenuse käivitamine piirkonnas
elavate noorte riskikäitumise
ennetamiseks ning sotsiaalprobleemide lahendustele
kaasaaitamine. Projekti piloteerimine toimus Põhja-Tallinna ja Nõmme linnaosas
ning Viimsi ja Harku vallas,
projekti läbiviimist juhtis
MTÜ RuaCrew.

Külalised Soomest!
Maikuu keskel külastas
Harku valda meie sõprusvalla Eura valla delegatsioon. Külalised viibisid Eestis 15.-17. mail
ning tegemist oli traditsioonilise valdade vahelise sõpruskohtumisega.

Noored gruppides
Projekti käigus kaardistati
Harku valla noorte koosviibimiskohad ning vaba aja veetmise harjumused, et saada
teada, kas Harku vallas on vajadus tänavatööks – kas on
noori, kes mingil põhjusel ei
saa või ei soovi õhtuti kodus
viibida ning kas on noori, kellel puuduvad piisavad vaba
aja veetmise võimalused. On
hea tõdeda, et tänavatöö vajadust Harku vallas pole.
Projekti raames komplekteeriti neli noorte gruppi, kellele toimusid sotsiaalsete oskuste treeningud 3-4 kuu jooksul. Gruppide komplekteerimisel tehti koostööd koolide ja
lapsevanematega. Grupitöö
käigus pöörati tähelepanu
suhtlemisoskuste arendamisele, meeskonnatöö oskuste
kujundamisele, teistega arvestava käitumise ning eneseväljendusoskuste arendamisele.
Grupitöö puhul on oluline, et
grupis osalejad oleksid alati
kohal ning osaleksid protsessis. Siin on oluline roll lapsevanemal, kes on teadlik noore
grupis osalemisest ning omalt
poolt tagab ja suunab grupitööst osavõtu. Grupitöö lõpetamisel anti vanematele tagasiside.

Alustas PTL-klubi
Tugiisiku teenusele oli
meie vallast suunatud seitse
noort ning teenus oli erinevate
noorte puhul erineva pikkusega, 1,5 aastast kuni 3 kuuni.
Tugiisik kohtus noorega kaks
korda nädalas, vajadusel toimus õpiülesannete õppimine
või käidi koos midagi huvitavat
tegemas. Oluline on, et teenus
on järjepidev ning noorel tekib usaldussuhe tugiisikuga.
Tänaseks oleme alustanud
lapsevanematele suunatud
PTL-klubi (probleemidega toimetulevad lapsevanemad)
koolitusi. Vanemate poolne
tagasiside on väga positiivne
ning see võimaldab sügisel
sarnaselt jätkata. Kaheaastane
projektis osalemine on andnud
kogemusi ning ühtlasi teadmise, et ennetava teenuse käivitamine peab olema mitmete
võimalustega; nii individuaalne
kui grupitöö ning vanemate ja
spetsialistide nõustamine ja
koostöö.

K ADY- ANN S UT T
vallaleht@harku.ee

2013. aastal osales Kaur Ajujahi konkursil, kus ta valiti saja parima hulka.

Ajujaht

Abiturient käivitas
hankekeskkonna
Harku vallas elav Tallinna Reaalkooli abiturient
Kaur Kirikall on loomas
uut veebiteenust, mis
lihtsustab IT hangete
korraldamist erasektoris.
KRISTJ A N TE R A S E
kristjan@harjuelu.ee

Aiti nimeline veebikeskkond
kasutab parimate pakkumiste
saamiseks riigihanke formaati. See tähendab, et klient
peab täitma lihtsa avalduse,
mille põhjal koostatakse lähteülesanne ning küsitakse pakkumised koostööpartneritelt.
Tänaseks leiab Aiti partnerite hulgast erinevaid veebiagentuure ja programmeerimisettevõtteid, nagu OKIA,
Velvet Creative Alliance,
Beekman, Web expert, 7Blaze,
Fenomen, Redwall, Futu ja
paljud teised.

Parem tulemus
Kirikalli sõnul ei ole praegune IT-teenuste soetamisviis
piisavalt paindlik ning enamik
inimesi ostab teenuseid vaid
soovituste põhjal. “Hankekeskkond, mis lihtsustab kliendipoolset lähteülesande piiritlemist ja infotehnoloogiaettevõtete tööd, on vajalik.”

Kodulehekülgede valmistamise, haldamise ja optimeerimisega tegelev ettevõte Gloch
OÜ loodi 2013. aastal, kuid arvutitega on Kirikall tegelenud
alates 12. eluaastast.
“Toona proovisin esimest
korda kätt veebikujunduses.
Elu õpetas, et sellega on võimalik raha teenida, mistõttu
keskendusin oma oskuste parandamisele. Umbes 15-aastaselt olin võimeline juba ise
edukalt veebilehti looma.”
Praeguseks on Aiti esimene versioon vabalt kasutatav.
Läbi on viidud esimesed hanked kodulehekülgede ja epoodide valmistamiseks, kuid
oodatakse ka neid, kes soovivad keerukamaid IT-süsteeme.
“Hanke hind oleneb soovitu keerukusest ja mahust,
kuid lihtsamad kodulehed
saadakse tuhande euro piires
kätte. Mahukamate e-poodide
projektid ulatuvad viiekohaliste summadeni,” ütles ta.

Kliendile tasuta
Aiti plussiks on see, et teenus on kliendile ehk hankijale
tasuta.
“Maksta tuleb vaid siis, kui
klient soovib meiepoolset projektijuhti, kes hoolitseb selle

Eura valla esindusele tutvustati valla viimaste aastate suuremaid projekte ning külastati
Harkujärve spordikeskust,
Vääna-Jõesuu kooli ja Vääna
tõllakuuri. Tallinna vaatamisväärsustest külastati populaarset ja tunnustatud Lennusadama muuseumi.
Lisaks külastati naabervalda Sauet ja sealset Endla talu,
kus toimus ühine õhtusöök.
Jagati kogemusi ja mõtteid
kohaliku omavalitsuse tööst
ning arutati võimalusi, kuidas

arendada sõprusvaldade koostööd senisest veelgi tõhusamaks ning mõlemale vallale
kasutoovamaks.
Juba lähiajal on külalised
Soomest Harku vallas tagasi –
nimelt osaleb Eura valla meeskond augustikuisel Tabasalu
jalgpalli klubi korraldataval
rahvusvahelisel turniiril, mis
toimub suurejoonelise Tabasalu Päeva raames.
Juunikuu 10. ja 11. kuupäeval lähevad Harku valla pensionärid külla aga Eura vallale.
Meie sõprusvald tähistab 11.
juunil eakate päeva. Ekskursioonil tutvutakse Eura valla
ajalooga ning külastatakse huvitavamaid looduskauneid
kohti ja paiku.
Eura on Kesk-Soome lääneosas asuv 630 km2 pindala
ning ligikaudu 12 500 elanikuga omavalitsus. Harku ja Eura
vald on tänaseks olnud sõprusvallad juba üle 20 aasta.

eest, et pakkumised oleksid
võimalikult täpsed, annaks
nõu ning suunaks ja garanteeriks, et tulemus vastab ootustele,” rääkis Kirikall.
Keskkonna kasutamise
eest makstakse vaid hanke
võitmise korral ning teenustasu on 10% lõppsummast,
mis Kirikalli sõnul on üldjuhul
võrdne müügimeeste tulemustasuga.

AITI PLUSSIKS ON SEE,
ET TEENUS ON KLIENDILE EHK HANKIJALE
TASUTA.
Lisaks Aitile on Gloch OÜ
loomas ürituste korraldajatele
mõeldud veebiteenust. Peagi
valmival platvormil saab korraldaja ilma varasema kogemuseta luua oma üritusele
kodulehe ning lisada sellele
infot.
Kaur Kirikall on osalenud
Euroopa Innovatsiooni Akadeemias ja pääsenud Ajujahi
2013/2014 hooaja 100 parima
hulka. 2013. aastal võitis ta
Swedbanki innovatsioonialase
uurimistööde võistluse ning
2014. aastal tuli ta üleriigilisel
majandusolümpiaadil 3. kohale.

Muististejahi viimane osa
Selle hooaja viimane otsimisvõistlus on pühendatud Peeter
Suure Merekindlusele. Sellenimelised kaitserajatised ei
pärine aga 18. saj algusest,
vaid aastatest 1912-1917. Valmis seda kaitsesüsteemi ei
saadudki, kena kopika tõi kohalikele ehitustöödega sisse
küll. Meile tuttavamad on
klindiserva uuristatud rooduvarjendid Humalast Naageni,
Viti ja Suurupi erineva otstarbega punkrid, munakiviteed
ja raudteetammid. Mõned ehitised on aga peidus. Nende
kohta seekordsed küsimused

ongi. Kahel pildil (artikli kohal) on helgiheitja varjend ja
ojakesest üleviiva raudteesilla
osad.
Esimese koordinaadid on
59*27’43,18’’PL; 24*21’9,15’’IP
ja teisel; 59*25’17,03 PL;
24’27’26,83’’ IP . Tee objektist
värske pilt ning saada edditomband@gmail.com. Sind
ootavad AJ Tooted auhinnakomplektid – lapi nuga ja saag.
Ka vanemad võistlused on sulgemata nii kaua, kui auhindi
jätkub. Võistelda saab
muistisejaht.blogspot.com.
E DDI T OM BAND
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Taastajate koosolek Harkujärve
kogukonnakirikus
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts pidas 15.
mail oma aastakoosolekut. Jahedavõitu kirikus
pakuti kuuma teed ning
tehti plaane. Kõlama jäi
ühine soov unistused tegelikkuseks muuta.
Taastajate koosolek kuulas
ära juhatuse liikme Risto Abeli antud kommentaarid majandusaasta aruandele. 2013. aastal tehtud kulutused on kaetud
annetuste ja laenudega, oleme
panustanud isiklikku aega ja
raha, läheneme eesmärgile, et
Harkujärve kogukonnakirik
oleks avatud ümberkaudsetele
elanikele, laste- ja noortetööle.
Avo Üprus lisas tulevikuvisiooni: kvaliteetselt ja funktsionaalselt renoveeritud hoones on päevaringselt tegevusi,
koostööd tehakse valla asutuste ja vabaühendustega. Nii
avalikke kui kogukonnateenuseid hakatakse pakkuma
naabruskonna vajadustest
lähtuvalt.
Vajaduste väljaselgitamiseks on läbi viidud küsitlus ekooli ja Facebooki keskkonnas.
Esimeseks, juba hoones tegutsevaks partneriks on EELK,
läbirääkimised käivad Harku
Noortekeskusega. Koosolekul
astus seltsi kollektiivliikmeks
Tondisalu lipkond, kes saab
oma koonduste läbiviimiseks
kasutada kiriku soklikorrusele
rajatavaid päevakeskuse ruume.
Kiriku teel elav Raimo Kägu lubas aidata ehitusjärelevalvega, pidi olema hea lähedal
käia. Katlamaja renoveerimise
viib lõpule Aarne Lätte, kelle
perega koos alustatakse ka
regulaarseid teenistusi. Esimene neist on nelipühiteenistus
8. juunil.
Kinnistu omandamine OÜ
AM and Partners poolt toimus
23. mail. Nii nagu Avo Üprus
selgitas, on tegemist kolme
perekonna poolt ainult selleks
otstarbeks asutatud ühinguga,
kes annab hoone koheselt
taastamise seltsi käsutusse.
Tegemist on puhtal kujul filantroopiaga: ostjad ei talu
mõtet, et sakraalhoonel laguneda lastakse. Pigem kasutagu
seda kogukond ja kogudus
ühiste hüvede loomiseks ja
teenimiseks.
Esmalt vajab hoone kütteja ventilatsioonisüsteemi paigaldamist ning ehitusalast
ekspertiisi: milliseid ümberehitusi on hädavajalik ja milliseid võimalik teha. Maikuus
sõlmiti ka leping AS-ga Eesti
Gaas, et lapsehoidu ja päevakeskusesse aega veetma tulevad lapsed ja töötajad ei
peaks külmetama.
Esitatud on taotlused lasteja noortetöö toetamiseks Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile ja EELK Toetusfondile.
Esimese palgalise töötajana
soovib seltsi juhatus tööle võtta teenuste juhi, kelle ülesandeks on tegevuste koordineerimine, vabatahtlike juhendamine ja projektide aruandlus.
Projektide kirjutamise kõrval
on oluline avalike suhete korraldamine ja annetuste kogumise süsteemi väljatöötamine.
Tõhusa rahalise panusega toetas esitatud taotlusi Harku
vallavalitsus.
AVO Ü PR US

TuleTulemine 2014
Vikipeedias
Laulu- ja tantsupeo TuleTulemise meeskond kutsub üles
kõiki tuleteekonnal osalevaid
kollektiive ja Eesti kultuuriloolasi täiendama TuleTulemise lehekülge Vikipeedias.
Laulu- tantsupeo TuleTulemine 2014 Vikipeedia leheküljele ülesanne on koguda ja
jagada võimalikult laialdast
infot nii TuleTulemisel osalevatest kollektiividest kui ka
paikadest, mida laulu-ja tantsupeotuli 2014. aastal läbib.
Palun täiendage seda lehekülge hoole ja armastusega,
sest see leht saab olema peamine infoallikas nii TuleTulemise jälgijatele kui ka meediale. Sellest saab meie ajalugu.

Mõned nõuanded
• Kollektiivide nimed on
soovitav linkida kollektiivide
kodulehele või eraldi lehele
Vikipeedias. Nii saate hulka
rohkem infot edastada ja pikk
tekst ei koorma TuleTulemise
lehte.

• Kindlasti lisage infot paikade kohta, mida tuli läbib!
Iga kollektiiv, kes ühte või
teist etappi sõidab, võiks võtta
auasjaks, et selle etapi kohta
Vikipeedias ka piisavalt teavet
oleks. Ajalugu, kultuurilugu,
majanduslugu – see on põnev!
Ka seda infot kajastage lühikeste lausetega ja lisage linke
muudele allikatele.
• Hea oleks, kui jõuaksite
oma väärt teadmisi jagada
juba enne TuleTulemise algust
15. juunil.
• Ja mõistagi, palun olge
vastutustundlikud! Sisestatav
info olgu usaldusväärne ja
siiras.
• Kui teabe sisestamine
tundub tehniliselt keeruline,
siis paluge abi sõpradelt – selleks sõbrad ongi!
Head sulejooksu klaviatuuril! Laulu- ja tantsupeo
TuleTulemine 2014 Vikipeedia
lehekülg et.wikipedia.org/
wiki/Laulu-_ja_tantsupeo_
TuleTulemine_2014.

Ohtlike puude
turvaline langetamine.
Kruntide puhastamine.
Puujäätmete äravedu.
Raietööd.
Tel 525 0893,
5626 0344

TuleTulemise teekond Harku vallas

01.07.2014
Kell 16.30 KUMNA. Esinevad Tabasalu Muusikakooli
Puhkpilliorkester ja Tabasalu Kammerkoor. Tule võtab vastu Harku vallavanem Kaupo Rätsepp koos lauluLaste Kahrut Laanemetsa ja Nora Lehtmega.
Kell 18.00 VÄÄNA KÜLAKODA. Esinevad Vääna Mõisakooli õpilased. Tuld kannab Vääna Külakoda–Vääna-Viti
etapil Harku vallavolikogu esimees Arno Hirtentreu.
Kell 19.15 VÄÄNA-VITI. Esineb Tabasalu Muusikakooli
Puhkpilliorkester. Tuld kannab Vääna-Viti–Suurupi etapil
Harku vallavanem Kaupo Rätsepp. Vääna-Vitist liigub tuli
Suurupi alumise tuletorni juurde, kus peetakse suurejoonelist simmanit.
2.07.2014
Suurupi alumise tuletorni juurest jätkub TuleTulemise
teekond Pangapealse Lasteaeda.
Kell 10.40 PANGAPEALSE LASTEAED (MURASTE
KÜLA). Esinevad Lasteaed Tibutare rahvatantsijad, Lasteaed Pangapealse lapsed ja Rahvatantsurühm Toots ja Teele.
Kell 11.50 TABASALU. Esinevad Tabasalu Memmede
tantsurühm ja Tabasalu Muusikakooli vanamuusika ansambel.
Kell 13.00 HARKU. Esineb Tabasalu Muusikakooli Puhkpilliorkester. Laulu- ja tantsupeo tule saadab Harku vallast
ära vallavanem Kaupo Rätsepp koos laululaps Joosep Ojaga.
TuleTulemise teekonna ja sündmuse moderaator on Tauri
Tallermaa.
Täpsem info Harku vallavalitsuse kultuuri- ja spordispetsialisti Karin Popsi käest telefonil 606 3838 või e-posti
aadressil karin.pops@harku.ee.

Laulupeotule vedamiseks kasutatakse Noodiratast.

Internet

Tabasalu vallutavad suvel ülipõnevad laagrid
Sel suvel muutub Tabasalu rahvusvaheliseks
tantsuparadiisiks, kus
juulikuu kahel nädalal
leiavad aset ülipõnevad
Camp of Hip-Hop noortelaager ja rahvusvaheline
tantsulaager.
14.-20. juulil toimub Tabasalu
Spordikompleksis Camp of
Hip-Hop noortelaager, mis on
Eesti üks menukamaid laagreid 7-14-aastastele noortele.
Nädala jooksul tutvuvad osalejad erinevate tänavatantsustiilidega, meisterdavad,
orienteeruvad, esinevad Eesti
superstaaridena ning teevad
palju muud põnevat. Noortele
annab energiat ka Swedbank'i
sõber Kärp ning laagrisse saabub pidevalt üllatusi ja erikülalisi!
Noortelaagri kasvatajad

on läbinud spetsiaalsed koolitused ning töötoad, olles terve nädala jooksul vastutavad
nii turvalisuse kui ka noorte
hea tuju ja mõnusa atmosfääri
eest. Laagri lõpus on kõigil
osalejatel võimalik esitada
oma õpitud tantsuoskusi ühiskoreograafias, mis eelmisel
aastal lõpetas laagri säravate
silmadega ning õnnepisaratega!

Camp of Hip-Hop
21.-27. juulil aga puhutakse
hoog sisse rahvusvahelisele
tantsulaagrile Camp of HipHop, kuhu saabuvad tänavatantsijad eri riikidest üle kogu
maailma ning õpetajateks on
maailmakuulsate staaride koreograafid ja treenerid. Rahvusvahelises tantsulaagris
saab tutvuda ligi kümne erineva tantsustiiliga, lüüa kaasa
vägevatel teemaõhtutel ja pi-

dudel ning panna oma oskused
proovile nädala lõpus Camp of
Hip-Hop Championships tantsuvõistlusel!
Selle aasta uuenduseks on
ka Tabasalu Spordikompleksi
põnevad lisaväärtused, nagu
vapustavad mullivannid, basseinid, saunavõimalused ning
jõusaalid! Kõikidele osalejatele pakub suurepäraseid toitlustusvõimalusi Tabasalu
Gümnaasium, mis on ühtlasi
tunnustatud ka Baltikumi
üheks parimaks toitlustuskohaks!

Erikülaline Saksamaalt
Camp of Hip-Hop on Eestis
toimunud juba üle kümne aasta, arenedes väikesest laagrist
rahvusvaheliselt tunnustatud
sündmuseks. Aastate jooksul
on Camp of Hip-Hop laagrit
külastanud nii Missy Ellioti,
Madonna kui ka Will Smithiga

lavalaudu jaganud staartantsijad! Selle aasta üks oodatumaid erikülalisi on bboy Storm
Saksamaalt, kelle koreograafiat on kasutatud ka FIFA
maailmameistrivõistluste
ning “Expo 2000” avatseremooniatel.
Camp of Hip-Hop laagri
päevakava on väga mitmekesine ja huvitav ning treeningute maht võrdlemisi suur.
Pärast tantsuklassi saab veeta
mõnusaid suveõhtuid või minna basseini ennast jahutama.
Juba mitu aastat on Camp
of Hip-Hop toonud Eestisse
maailmanimesid ning viinud
tänavatantsu Eestis uuele
tasemele. See laager on Eestis
ainulaadne ning rikastab osalejaid unustamatu kogemusega. Sel aastal saab kõike
seda nautida kaunis looduses
Tallinna külje all.
K ADR I S ALUM A A

Tabasalu Ühisgümnaasiumis on Eesti parimad
jalkapoisid
9. mail kogunesid Valtu
spordiväljakule Eesti
koolide 1.-5. klasside parimad jalgpallivõistkonnad, et selgitada välja
riigi parim jalgpallikool.
Võistluste võitjaks tuli
ülivõimsalt Tabasalu
Ühisgümnaasium.
Turniiri alustasid maakond-

likul tasemel 80 kooli, kellest
vaid parimad lunastasid endale pääsme Valtusse. Treeneri
Risto Sarapiku ja kehalise
kasvatuse õpetaja Lea Ilvese
käe all alustasid poisid turniiri
võimsalt. Oma alagrupis võideti kõik mängud, väravate
vahega 9:2, ning edeneti kindlalt finaalgruppi, kus tuli mängida veel nelja vastasega omavahel läbi. Finaalgrupis oldi

5

vastamisi Tartu Kommertskooliga, Tartu Miina Härma Gümnaasiumiga, Audru Keskkooliga ja Saaremaa Gümnaasiumiga. Kui alagrupis oldi võimsad, siis võiks öelda, et finaalgrupis oldi teiselt planeedilt.
Kuigi Tartu Kommertskool oli
ainus, kes suutis meie poistega
sammu pidada, võideldes välja 0:0 viigi, võitsime ülejäänud
mängud väravate vahega 16:0.

Sellega kindlustati endale igati välja teenitud esimene
koht.
Tabasalu Ühisgümnaasiumi kuldses võistkonnas mängisid Rihard Kristjan Kristel,
Kaspar Veeväli, Andreas Tiits,
Kristo Hussar, Sten Jakob
Viidas, Kristjan Viira, Märten
Subka, Kaspar Rõõmussaar,
Alan Nahk ja Kristjan Stüff.
I NDR E K ANE PAI O

Bioküttega tegelev OÜ Raja KT ostab
virnastatud ja kasvavat võsa ning
raieõigust. Teostame metsa- ja võsaraiet
(kraavikaldad, põlluääred jne).
Hinnad kokkuleppel, tasumine kiire ja
garanteeritud! Helista ja küsi lisa, ning
teeme koostööd.
Tel 514 9668
armin@rajakt.ee
Tel 504 8655
mikk@rajakt.ee
Teostame erinevate järelhaagistega väikesemahulisi
transporditeenuseid (kuni 3t).
Liiva, killustiku ja mulla müük;
transporditeenus. Müüme ka väikses
koguses saematerjali ja võrkkottidesse
pakitud saepindasid – vajaksid kuivamist.
info@haagisterent.ee
www.haagisterent.ee
Tel 525 1989

OÜ Pallemer
müüb soodsalt
Keila vallas
Aarnamäe
karjääris
sõelutud ja sõelumata
mulda, transpordivõimalus. Tel 5656 4103,
info@pallemer.com

Tabasalus asuv moodsa
sisustuse ja valgusküllaste
ruumidega Tiffany Ilusalong
võtab tööle juuksuri ja
koristaja. Võta meiega
ühendust tel 5624 1111 või
kirjuta info@tiffany.ee.

Raamatupidamisteenused,
majandusaasta aruanded,
vanad perioodid –
OÜ, KÜ, MTÜ
Info 527 3923 Moonika või
moonika@erten.ee
www.erten.ee

Active Studio
kutsub lapsi tantsima!
Tunnid toimuvad Rohujuure Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).
www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692

Active Studio
Uus seltskonnatantsu
kursus alustab Rohujuure
Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).
www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692

6 / HARKU VALLA TEATAJA / TEATED
TEEME SINU AEDA KÕIK
AIARAJATISED
Peenrakastid, kompostikasti, puitmööbli, laste
mängumajad, väliköögi,
lehtla, tööriistade kuuri,
kasvuhoone, terrassid, aia
jne.
Anna oma soovist teada:
margus@hang.ee
50 42 092

Harkujärve kirikus
toimub I Nelipüha
õhtune teenistus 8.
juunil algusega kell
17.00. Teenistust
juhib EELK
õpetaja
Avo Üprus.

Vääna-Jõesuu kool pakub alates sügisest tööd
muusikaõpetajale kuni 9 tundi nädalas.
Avaldus ja CV saata kuni jaanipäevani
kontakt@vjk.edu.ee. Lisateave tel 5695 7822.
Vääna-Jõesuu kool pakub uuel õppeaastal tööd
koristajale. Töö õhtuti.
Avaldus ja CV saata kuni jaanipäevani
kontakt@vjk.edu.ee. Lisateave tel 5695 7822.

Seoses plaaniliste hooldus-remonttöödega Tabasalu
gaasikatlamajas katkestatakse soojusvarustus
Tabasalu kaugküttevõrgus alates 7.07.2014 kella
8.00 kuni 11.07.2014 kella 18.00-ni.
Vabandame võimalike
ebamugavuste pärast.
OÜ Strantum

Müüa maatükk rahulikus
piirkonnas, põhimaanteelt
eemal, juurdepääsutee on
olemas. Praegune sihtotstarve
maatulundusmaa. Krunti piirab
ühest küljest 200 m ulatuses
vana kiviaed. Suurus 3 ha. Hind
22 500 eurot. Katastritunnus
19801:001:2073.
Info 5378 7802,
lea.somer@epicenter.ee.

Neljapäev, 5. juuni 2014
MERIKE HUNT
HAMBARAVI
HAMMASTE RAVI JA
PROTEESIMINE.
604 8082 503 2292
ALLA 19-AASTASTE
HAMBARAVI TASUTA!

16. juunil kell 19.00
toimub Vääna-Jõesuu
Seltsi üldkoosolek
Vääna-Jõesuu koolis,
Hiie tee 21.
Päevakorras:
aasta ülevaade,
aastaaruande kinnitamine,
uute liikmete vastuvõtmine,
jooksvad küsimused,
arutelu ja ettepanekud.
Oodatud on kõik Vääna-Jõesuu kandis elavad või piirkonnaga muul moel seotud inimesed, kes soovivad oma
energiat kodukandi arengusse panustada.
Tule kohale, võta kaasa sõber, rahulik meel ja lennukad
ideed.
www.facebook.com/vjkulaselts
GSM 526 9218 Sigrid Saarep

Tabasalu koolituskeskus ootab lapsi
koolivalmidust toetavasse eelkooli ja
mängukooli.

Ootame kõiki 4-5 aastaseid lapsi mängukooli
ja 6-7 aastaseid lapsi eelkooli.
Pakume eelkooli ka venekeelt kõnelevatele lastele.
Lisainfo ja registreerumine 2014/2015 toimuvasse eelkooli
ja mängukooli kuni 6. juunini 2014
telefonil 5666 6154, tabasalukoolitus@gmail.com
või www.tabasalukoolituskeskus.ee.

7. juunil 2014 kell 14.00-17.00 avanevad aiad Alasniidul
Harku valla külade päeva raames.
ROHEVAHETUS toimub Seltsi telgis. Tule vahetama!
Perekond Lindebergi suveterrassiga päikseline koduaed.
Puisniidu tee 23.
Külli ja Andri koduaed alpiaia, tiigi ja jõekesega ning
aias rohtu nosivate merisigadega. Avatud koduaia kohvik.
Puisniidu tee 28.
Tiina ja Peetri korrektse hoolduse, veesilma ja pehme muruvaibaga aiake. Tunnustatud Harku vallas ja Harju maakonnas. Puisniidu 24A.
29. juunil 2014 kell 12.00-15.00 Ülle Michelsoni paekalda kallakule rajatud
liigirohke kollektsioonaia tutvustus. Münditeede degustatsioon. Osalustasu
3 eurot. Etteregistreerimisega, grupi suurus 10 inimest.
Aadress Tuuleranna tee 15, Naage. Registreerimine: Luule Agu,
e-mail luule@agu.ee, telefon 520 1295.

Aedu lisandub, jälgige infot!
Aiandushuviliste parim kohtumispaik on aias!

Türisalu Õuevõrkpall kutsub!
Võrkpallipidu peame Türisalus kooli staadionimurul
pühapäeval, 15. juunil kell 18.00. Võistkonnas
vähemalt 2 naist. Auhinnad paneb välja Harku
vallavalitsus. Osavõtust teata edditomband@gmail.
com või tel 5695 7822.
Eddi Tomband, Türisalu Spordiklubi

Trampoliiningu
suvekursus
Kas Sinu lapsele meeldib batuudil hüpata? Soovid,
et ta teeks seda efektselt ja turvaliselt? Suvekursusel
harjutatakse baaselemente batuudil, hüppamise ja
õhusviibimise põhitõdesid ja kehahoiakut.
Registreeri oma laps kohe vahvale suvekursusele!
Trampoliiningu suvekursus toimub 25.-29.
augustini 2014 Tabasalu spordikompleksi
sulgpallisaalis.
Esimene grupp:
kell 14.00-15.00
Teine grupp:
kell 15.00-16.00
Vanusepiirangut suvekursusel osalemiseks ei ole
ning eelnev kogemus ei ole samuti vajalik. Juhendaja on kogenud trampoliiningu treener Rob Anderson. Kohti jätkub kuni 20 lapsele, kiirustage registreerimisega! Suvekursuse hind on 18 eurot.
Treeningusse registreerumiseks külastage Harku
valla Huvikooli lehekülge www.huviringid.ee ning
täitke registreerumisvorm “Trampoliiningu suvekursus”.
Lähem info: www.huviringid.ee.

Harku vallavalitsus teatab
Harku vallavalitsuse nimekomisjon on teinud ettepaneku
määrata kohanimed järgmistele maaüksustele:
1. Tabasalu alevikus seni ametliku nimeta tänavale nimeks
Soo tänav,
2. Ilmandu külas seni ametliku nimeta teele nimeks Tarna
tee.
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 teavitatakse avalikkust käesolevast kohanime määramise eelnõust. Eelteade
kohanime määramise kohta avalikustatakse 5. juuni 2014
ajalehes “Harku Valla Teataja” ja Harku valla veebilehel.
Eelteadete lisadega saate tutvuda Harku vallamajas.
Õigusakt
kohanimeseadus:
www.riigiteataja.ee/
akt/13316388.
--------------------------------------------------------------------------------------Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996 määrusega nr
211 kinnitatud “Peremehetu ehitise hõivamise kord” punktist
9 annab Harku vallavalitsus teada, et on alustanud peremehetu ehitise hõivamise menetlust väidetavalt peremeheta
rajatiste osas: Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 9 (katastritunnus: 19809:016:0013, Oblika tee L3 (katastritunnus:
198019:016:0014), Oblika tee 11 (katastritunnus: 19809:
016:0040), Oblika tee 13 (katastritunnus: 19809:016:0030),
Kurve tee 3 (katastritunnus: 19809:016:0020), Kurve tee
(katastritunnus: 19809:016:0130) ja Kurve tee 6 (katastritunnus: 19809:016:0070) kinnistul asuva väidetavalt peremehetu
(viimane teadaolev omanik AÜ Kurve) 0,4 kV maakaabli
hõivamiseks.
Kõiki juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kellel on vastuväiteid
nimetatud ehitiste peremehetuse või hõivamise kohta, esitada need Harku vallavalitsusele aadressil Ranna tee 1,
Tabasalu alevik, Harku vald, 76901 Harju maakond või eposti teel harku@harku.ee kahe kuu jooksul pärast teate
avaldamist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadeanded.
--------------------------------------------------------------------------------------Juunis ja juulis on tänavavalgustus säästurežiimil
Vallavalitsus otsustas , et juuni algusest kuni juulikuu lõpuni
on avalik tänavavalgustus Harku valla tänavatel ja teedel
välja lülitatud, välja arvatud valvekaamerate asukohtades
ning mõnedes olulisemates sõlmpunktides, kus valgustus on
vajalik. Asulasisestes elamupiirkondades on rakendatud
säästurežiimi, mis tähendab, et valgustussüsteemis on välja
lülitatud 1 faas ja osa lampe on seetõttu kustus. Vähendatud
mahus tänavavalgustuse rakendamine võimaldab kulude
kokkuhoidu ning annab võimaluse säästetud rahalisi vahendeid suunata muude oluliste ülesannete täitmiseks.
Tänavavalgustuslambid süttivad kogu ulatuses taas 1.
augustil.

Alanud on registreerimine

Tabasalu eelkooli
2014. aasta septembris alustavasse gruppi.
Kui Teie laps on 6-7-aastane ning soovite teda
paremini kooliks ette valmistada, siis kutsume teie
last osalema eelkoolis, mis on loodud Tabasalu
Ühisgümnaasiumi juurde.
Eelkool aitab:
• kohaneda kooli keskkonnaga;
• saada uusi teadmisi ja kinnitada olemasolevaid;
• harjutada rühmas tegutsemist ja koolitundide
väikest mudelit;
• saada lapsel turvatunnet läbi õpi- ja mängulise
tegevuse;
• toetada lapse positiivset arengut.
Ootame eelkooli 6-7-aastaseid lapsi kogu Harku
vallast ja mujaltki. Lapsi arendav tegevus toimub
mängu kasutades. Teemad on:
• emakeel ja kultuur
• kirjutamine, arvutamine
• käeline tegevus
• uued teadmised loodusest
Tabasalu eelkool ainekavaga “Tere, kool!” on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt ning seda korraldab valla kultuuri-, hariduse ja spordi sihtasutuse
all tegutsev Harku valla Huvikool.
Eelkool alustab septembris 2014 ja lõpeb mais
2015. Kuutasu eelkoolis on 39 eurot.
Eelkooli saab registreerida Harku valla Huvikooli
lehel www.huviringid.ee. Täpsemad toimumisajad
ning kuupäevad täpsustatakse septembri alguses
e-posti teel.
Lähem info: www.huviringid.ee.
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Sügav kaastunne Britale
kalli ema

TALVI
SALMUSE

Mälestame head kaaslast
ja avaldame kaastunnet
Britale kalli

EMA

kaotuse puhul.

surma puhul.

Klubi “Hõbehall” ja eakate
päevakeskus

Eakate käsitööring

Avaldame kaastunnet
omastele kalli

TIIU
TAMMISTE

MAANTEESÕIT
ON POPP!
Info ja registreerimine:
www.aerobike.ee

surma puhul.

Tabasalu

TALVI
SALMUSE
kaotuse puhul.

Tabasalu tantsumemmed
ja 55+ võimlejad

Avaldame sügavat
kaastunnet omastele

TALVI
SALMUSE
surma puhul.

Harku vallavolikogu ja
vallavalitsus

Avaldame sügavat
kaastunnet omastele

EDITH-HILDEGARD HELGI
surma puhul.

Harku vallavolikogu ja
vallavalitsus

Pandivere

Elva
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15.06 Tabasalu 4. Rattaralli
Põhidistants: 106 km
Lühike distants: 41 km

Suurtoetajad:

• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja
saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee

• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Keila kütteladu müüb saetud-lõhutud toorest
lehtpuu kütet. Hind alates 36 eur/ruum. Info
5554 1063

• Ostame ära Teie sõiduki, mida Te enam ei
kasuta. Tuleme ise järgi ja pakume head hinda.
Tel 5695 5775

• Kogenud puuhooldajad teevad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Konsultatsioon
tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857,
info@arbormen.ee

• OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee
• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine,
energiamärgised, liitumisprojektid, tehnosüsteemide projektid. Lisainfo tel 5650 9395,
erki.maidre@gmail.com

• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee

• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055

• Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega:
kask 40 eurot, lepp 33 eurot, metsakuiv okaspuu
34 eurot. Tel 509 9598

• Väikeveod kalluriga killustik, liiv, erinevad
mullad, segud jpm. Kaubaveod kaubikuga.
Tel 501 5992

• Müüa metsakuivi küttepuid (alates 35 eurot/
rm) ja tooreid lõhutud lehtpuid (alates 30 eurot/
rm), mõõdud tellija soovil, tarne alates 10 rm,
transport hinnas. Tel 502 4895
Peatoetaja:

• Niidan muru, trimmerdan, hekilõikus, saetööd,
võsalõikus.Tel 5554 7291

• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista tel
565 8686

• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686

järgmistel kuupäevadel:
18. juuni, 25. juuni.

kaetud plastikuga. Hind 375 eurot. Tel 5673 0411

Võru

NE

Silmade
kontroll
Silmaarst võtab taas vastu
OÜ Silmarõõm teenused: • silmade kontroll • silmarõhu mõõtmine • prillide müük
• prillide pisiremont • optilised päikeseprillid
Silmarõhu mõõtmine toimub uue mittekontaktse tonomeetriga. Vanaduspensionäridele, kes
ei tööta, on silmade kontroll tasuta. Silmade kontroll (koos silmarõhu mõõtmisega) on 6
eurot. OÜ Silmarõõm võtab vastu Eakate Päevakeskuses (Teenuste 2, Tabasalu alevik) kell
10.00-17.00. Silmade kontrolli võimaldamine vallas kohapeal on mõeldud kõigile
vallaelanikele, lastele (alates 13. eluaastast), täiskasvanutele ja pensionäridele, kellel
nägemisega probleeme. Palume soovijatel registreerida telefonil 603 2171 (alates kell
11.00). Arsti visiit on tasuline. Neile, kes tellivad prillid, visiiditasu ei ole. Silmarõõm
külastab Harku valda taas sügisel.
Info telefonil 600 3867 – sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn või
Eakate Päevakeskus – 603 2171.

• Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10 m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel
5662 1300

• Ehitus- ja remonttööd. Teostame ka väiksemaid
töid (segistite, kraanikausside, wc-pottide, uste,
mööbli paigaldus). Tel +372 5660 7554

Kuusalu

Haapsalu

Tunneme südamest kaasa
Britale kalli ema

TEATED

• Auto seisab või ei tööta? Ostan selle ära, pakkuda võib kõike! Tel 5674 0940, Mart

Tabasalu tantsumemmed
ja endised töökaaslased
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• Müüa muld, liiv, killustik veoga, ning bobcati
teenus. Tel 5660 4607
• Müüa soodsalt talusea liha ja suitsulihatooteid
kojutoomisega. Tel 507 0150
• Müün kasvuhooneid 3x4 m, karkass terasest,

• Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike
puude ja okste raiet. Teostan puude kujunduslõikust. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee

Reklaami või kuulutuse tellimine,
e-mail myyk@harjuelu.ee,
telefon 646 2214

LAAGRISUVI 2014
Käesoleval suvel on tellitud meie valla lastele kaks
laagrivahetust (120-le noorele) Lastekaitse Liidu
lastelaagrisse Pivarootsi. Laagrivahetused on kuuepäevased, kahes erinevas vanusegrupis ning eesmärgiga pakkuda tegevust vastavalt eale. Laagrit
viivad läbi meie valla noorsootöötajad ning laste ja
noortega töötavad inimesed. Laagrisse sõit ja tagasi
tulek toimub ühiselt bussiga. Laagri maksumus on
150 eurot.
Info laagrite kohta: www.harku.ee,
www.harkulaps.ee, www.noortekeskused.ee.
I vahetus 14.-19.06.2014
laagrijuht Kadri Pihelo
Noortele vanuses 7-12
Info ja registreerimine
e-post: info@noortekeskused.ee
II vahetus 18.-23.08.2014
laagrijuht Kaja Rasmann
Noortele vanuses 11-17
Info ja registreerimine
e-post helve.keel@harku.ee
tel 600 3868, 515 4807
28.07-02.08.2014 Uue Peedu
Noortelaager, 10 sotsiaaltuusikut.
Laagri maksumus on 63.60 ning
lisaks tasuda 10 eurot laagrisse
viimise ja toomise eest.
Info ja registreerimine
www.peedu.ee
e-post: helve.keel@harku.ee
Registreerimisel märkida
• lapse ees ja perekonnanimi
• isikukood
• aadress
• lapse pikkus
• lapsevanema kontakt

Tabasalu lasteaed Tibutare
kuulutab välja konkursi
õpetaja ametikohale (1,0)
põhikohaga õpetaja lapsehoolduspuhkuse ajaks.
Tööleasumise aeg 1. september
2014.
Vajalikud dokumendid – avaldus,
CV ning haridust- ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad – esitada 10. juuniks
2014 aadressile Lasteaia 7, Tabasalu, Harku vald, 76901 või epostile juhataja@tibutare.edu.ee.
Lisainfo telefonil 603 2211.

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
tel 600 3848, faks 600 3854.
Toimetaja: Kady-Ann Sutt,
tel 606 3830,
kady-ann.sutt@harku.ee.
Reklaam ja müük:
Regina Lilleorg, tel 646 2214,
myyk@harjuelu.ee.
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee.
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus ja kirjastaja:
Kirilille Kirjastus AS.
Trükk: AS Printall.
Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval. Vallaleht ei ilmu juulikuus ja riigipühadel. Toimetusel on
avaldamisel õigus kaastöid lühendada
ja redigeerida.
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Uus
teenus!
Asume Tabasalu Spordikompleksi
I korrusel. Salong on avatud iga
päev kell 9-20, tel 603 2043.
Külasta meie
uuenenud kodulehte
www.tabasaluilusalong.ee!

Müüa lõhutud
küttepuid kuni 60 cm.
Hind alates 34 eurot
ruum.
Tel 525 0893, e-mail
info@vahergrupp.ee
PLEKK-KATUS pakub
• sileplekid,

• katuseplekid,

• lisaplekid,
• plekksepatööd.
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind!
Tel. 506 5659, 656 5782
Kadaka tee 4, Tallinn

Näonaha mikrodermabrasioon ja
mesoporatsioon.
Lisainfot leiad
kodulehelt, FB
fännilehelt või
salongist!

ITK Inseneribüroo OÜ
põhiliseks tegevusalaks
on hoone tehnosüsteemide
projekteerimine.
Teostame OÜ Strantumi
vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks
vajalikke liitumisprojekte.
Projekti koostamise hind
on alates 130 eurost.
Lisainfo: www.itk-ib.ee/
liitumised
Kontaktisik: Svetlana
suurupi@itk-ib.ee
+372 650 9751

Surnuaiapühad
Korvi kalmistul 8. juunil kell 14.00,
teenivad EELK Keila koguduse abiõpetaja
Juha Väliaho ja diakon Anu Väliaho.
Rannamõisa kalmistul 15. juunil kell 11.00,
teenib EELK Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel

Neljapäev, 5. juuni 2014
pakub tööd õpetajale.

Ootame kandideerima ka lapsehoidja kutsetunnistusega kandidaate! Sind ootavad paindlik
tööaeg, kaasaegsed töötingimused, loov ja sõbralik töökollektiiv,
särasilmsed lapsed. Töösoovist
palun teada anda tel 609 8230 või e-postile
kairi@pangapealselasteaed.ee.

Rannamõisa lasteaed pakub tööd
hoolivale ja usinale ÕPETAJA
ABILE.
Palun võtke ühendust
hiljemalt 13.juunil
margit@rannamoisa.edu.ee
või 603 2350.
Tööle asumise aeg august 2014.

