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TÄNA LEHES

Vääna-Jõesuus ja
Vitis saab liituda
ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga
Suur osa Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektist on tänaseks ellu viidud ning
Vääna-Jõesuu ja Viti küla elanikke oodatakse
liituma ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga, sest
sealsed torustikud on juba valmis. / LK 2

Korrektselt esitatud
dokumendid tagavad
lühema menetlusaja.
VE I KO T OOM I NGAS
Planeerimis- ja ehitusosakonna
juhataja

Vahipataljon andis Türisalus
õppustel “tuld”
Presidendi kaardiväe
ehk vahipataljoni ajateenijad pidasid Türisalu
külas asuvas endises raketibaasis 14.-18. märtsini korralisi õppusi. Kohalikud midagi kartma
ei pea, sest kasutusel on
käsirelvad ning paukpadrunid. Nädalavahetustel vormis mehi baasis pole.
A LLA R VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Emakeelepäev
Kadri Hinrikusega
Vääna mõisakoolis käis
emakeelepäeval külas
“Aktuaalse kaamera”
uudistediktorina tuntud
Kadri Hinrikus, kes kirjutab ka lasteraamatuid.
Väikeste ja suurte kuulajatega leidis külaline hea
kontakti, sest tema südamlikku juttu kuulati
hiirvaikselt. / LK 3

Eakatele tuleb
appi patsita
arvutiasjatundja
Arvutiasjatundjaid nimetatakse naljatamisi patsiga poisteks. Harku vallas
aga käib eakaid arvutialal abistamas noormees,
kelle firma kannab nime
Patsita OÜ. / LK 5

Kuulsin metsvindi
laulu esimest korda
oma elus enne kuldnoka oma. / LK 3
VA L R AJAS A AR
Loodusemees

17. märtsi hommik oli karge.
Värskelt sadanud lumi muutis
kadakase maastiku jõululikuks. Kuid jõulumehi ega päkapikke seekord näha polnud.
Puude vahele oli seatud üles
kolm miinipildujat, mille ümber askeldavad vaevu looduse
foonilt nähtavad laigulises
vormis mehed. Eemal seisid
maskeeritud autod ning ühe
kadaka all olid ennast sisse
seadnud tulearvestajad. Ootamatult elavnevad kõik. “Küsin
üksuse suurust,” hüüdis keegi.
“Jalaväejagu! Ette valmistada
12 miini ja lahing kolm,” vastati salakeeles. Kohe tuleb
parandus ning teatatakse hoopis lahing neljast. Edasi järgnes pikk numbrite jada. Sellele järgnesid ettekanded:
“Kolmas suunatud! Esimene
suunatud! Teine suunatud!
Tuld! Laadida! Esimene lastud!”. Kusjuures tegelikkuses
ei lasknud relvad välja ühtegi
miini. Tulistamist vaid imiteeriti.

Lahinglaskmine Kuusalus
Seletust salakeelele ja tegevusele andis nooremleitnant
Edgar Pau. Mehe kinnitusel
on miinipildujate rühm toetusallüksus. Jalaväerühmad
tegutsevad tavaliselt avamaastikul. Miinipildujad aga
veidike tagapool. “Kui jalavägi
on “vaenlasega” kontaktis ja
sattuvad hätta, siis saavad tellida meie käest tuld,” seletas
Pau.

TÜRISALUS ON PALJU
KADAKAID NING NEED
SOBIVAD HÄSTI.
Kuidas tulistamise ja õppuste paigad valiti? Nooremleitnandi sõnul on selleks head
noorendikud, kus puude vahel
on ka lagendikke. Türisalus on

See ei ole päikesekell, vaid miinipilduja. Kogu õppus toimus justkui päris laskmisel. Vaid lahingumoona ei kasutatud.
palju kadakaid ning need sobivad hästi. “Puude vahel saab
maskeeruda. Üldjuhul kasutame võrke, kuid täna seda
pole. Ajame läbi okstega,” ütles Pau.
Rahumäel asuv vahipataljon saab teha õppusi mitmes
paigas. Männikus on neil võimalus tegutseda linnakus ja
karjääris, Nõmmel aga parkmetsas. Et aga sealsed maastikud liialt üksluiseks ei muutuks, kasutatakse ka linnalähedast Türisalu raketibaasi
maa-ala. “Oleme õppusi pidanud ka Pahklas. Lahinglaskmised toimuvad kas keskpolügoonil Kuusalu vallas või
Virumaal Sirgalas,” selgitas
Pau.

Mitmekesine paik
Türisalul on väga palju
eeliseid. Sealne maa-ala on
väga suur, ulatudes ligi viie
ruutkilomeetrini. Sellele mahub üheaegselt tegutsema kuni neli rühma.
Lisaks metsasele alale ja
loopealsetele asub seal ka
palju rajatisi. Viimastes saavad jalaväelased harjutada
paukmoonaga linnalahinguid.
“Väga head on kunagisi rakettide positsioone ümbritsenud

Ajateenijate tegevusi jälgis
nooremleitnant Edgar Pau.
vallid. Need annavad hea vaheldusrikka maastiku,” ütles
Pau. Lisaks saab Harku vallas
edukalt lahendada ka logistika.
Mehed saabuvad kohale hommikul ning sõidavad õhtul taas
pealinna.
“Luurajate grupp tuleb
kõige varem. Nad peavad panema maastikul paika kohad,
kust me oleme võimelised
laskma. Umbes pool tundi hiljem on kohal miinipildujaning jalaväerühmad,” jätkas
Pau. Soe toit tuuakse ajateenijatele lõunaks väeosast kohale.

Jalaväerühmad olid õppuse päeval riietatud valgesse, et
värske lume taustal mitte välja paista.
3x Allar Viivik
Aprillis on Türisalus mitu õppust

• Põhja kaitseringkonna vahipataljoni õppused toimuvad
8. ja 9. aprillil. 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni õppused 14.-16. aprillini ja 21.-25. aprillini.
• 26. aprillil tegutseb endises raketibaasis spordiklubi
Adrenaliin.
• Harku vallavalitsus palub vabandust tekitatud ebameeldivuste pärast. Vaata teavet ka www.harku.ee ning vahipataljon.mil.ee.
• Türisalu raketibaas rajati ENSV Ministrite Nõukogu
otsusega 1946. aasta suvel. 1993. aastal andis Vene armee selle Eestile üle. Aastatel 1993-97 puhastati maaala reostusest.
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Pildil teostatakse tee muldkeha täitetöid.

Neljapäev, 27. märts 2014

2x Ülo Russak

Suurt tööd Vääna-Jõesuus on lõpetamas (vasakult) geodeet Pavel Bulatov osaühingust Gabariit, kes on peatöövõtja Merko
Ehitus Eesti AS üks alltöövõtjatest, ning keskkonnatehnik Deniss Beljanov. Kaeviku serval on Merko Ehitus Eesti AS
objektijuht Lauri Mõis, projektijuht Peeter Laidma ja OÜ Gabariit ehitusjuht Rein Koor. Tänaseks on torustikutööd VäänaJõesuu ja Viti külas lõppenud.
Ülo Russak
Eelmisel nädalal hakkasid Vääna-Jõesuus tööle kaks uut
kiiruskaamerat.

Jaanipäeval jalgrattaga
Vääna-Jõesuu randa
Harku vallavalitsuse tellimisel hakati rajama
kergliikliiklustee lõiku
Suurupist Vääna- Jõesuuni. Tee peaks valmima enne jaanipäeva.
Ü L O R USS AK
vallaleht@harku.ee

“Ehitatava tee pikkus on 2270
meetrit. Tee äärde ehitame ka
tänavavalgustuse ning lisaks
paigaldatakse tulevase gaasitrassi tarbeks hülsid tee alla,”
kõneles töid teostava firma
TrefNord ehitusjuht Jaanus
Taro.
“Mainitud teelõigu lepingu-

line maksumus on ligi 450 000
eurot. Lepingu järgi peab tee
olema valmis 1. juuliks 2014,”
märkis valla teedespetsialist
Henry Prits.
“Tahame siiski tee lõpetada
kuu plaanitust varem, nii et
jaanipäeval saaks vallarahvas
sõita jalgrattaga mööda uut
rannamõnusid nautima,” lubas
ehitusjuht Jaanus Taro.
Suurupi-Vääna-Jõesuu teelõigu valmides on Harku valla
piires ligi 30 kilomeetrit kergliiklusteid.
Kiirustajaile paigaldas politsei möödunud nädalal Vääna-Jõesuu vahele ka kaks kiiruskaamerat.

Sisekaitseakadeemia Politsei- ja
Piirivalvekolledž võtab tööle köögitöölise.

Töökoha asukoht on Tilgu tee 55C, Muraste küla, Harku vald, Harju
maakond. Nõutav kehtiv tervisetõend. Omalt poolt pakume transporti
töökohta marsruudil Tallinn-Muraste-Tallinn.
Info telefonil 5348 4004 (Kristiina Freirik, politsei- ja piirivalvekolledži
haldustalituse söökla juhataja). Avaldus ja CV palun saata e-posti
aadressile kristiina.freirik@sisekaitse.ee.

Ühisveevärgiga liitumise
tasu hüvitamine
Suur osa Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektist on tänaseks ellu viidud ning
Vääna-Jõesuu ja Viti küla elanikke oodatakse
liituma ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga, sest
sealsed torustikud on juba valmis.
K A DY- A N N S U T T
vallaleht@harku.ee

Kui taotleja vastab Harku vallavolikogu 27. veebruari 2014
määrusega nr 6 sätestatud
tingimustele, siis hüvitab Harku vallavalitsus valla elanikele
liitumistasu 384 eurot täies
ulatuses.
Paljud Vääna-Jõesuu ja
Viti kinnistuomanikud on juba
esitanud taotluse ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumiseks ning palju on ka neid, kes
on torustikud oma kinnistule
juba rajanud. Strantum OÜ
kutsub kõiki üles liitumisega
seotud tegevusi lõpule viima.
“Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühinenu saab kindel
olla aastaringses kvaliteetses
joogivees ning võib unustada
kogumiskaevu tühjendamisega seotud mured,” ütles Strantumi vee- ja kanalisatsiooniosakonna juhataja Vaido Valing.
Valingu sõnul on oluline ka

positiivne mõju keskkonnale,
sest vanad ja sageli lekkivad
kogumismahutid saab likvideerida, ja reovesi, mis varem
pinnasesse imbus, puhastatakse kaasaegses Suurupi reoveepuhastis.

Osaliselt tööd pooleli
Vääna-Jõesuus ei ole projektiga seotud ehitustegevus
veel aga päris lõppenud, sest
kevadel alustatakse VäänaJõesuu projekti IV osaga, millega soovitakse valmis saada
käesoleva aasta septembris.
“Projekti neljandasse ossa
jääb Puraviku tee ning sellest
jõe poole jääv ala. Ühtlasi jätkuvad ehitustööd ka Suurupis
ja Murastes, kus torustikud
valmivad samuti selle aasta
sügisel,” lisas Valing.
Selles piirkonnas on võimalik küll esitada liitumistaotlusi ja projekteerida kinnistutorustikke, kuid liitumistasu hüvitamise taotlusi võetakse vastu alles peale seda,
kui tänavatorustike ehitus on
lõppenud, kinnistutorustikud
valmis ja vee-ettevõtja poolt
teenuse osutamine võimalik.

Tingimused hüvitisele
“Hüvituse saamiseks peab
taotleja olema kinnistu omanik, elanud rahvastikuregistri
andmetel vähemalt 12 kuud
enne taotluse esitamist Harku
vallas ning olema liitumistasu

hüvitamise taotluse esitamise
ajaks sõlminud liitumislepingu
vee-ettevõtjaga (Strantum
OÜ),” selgitas Harku vallavalitsuse arendus- ja haldusosakonna juhataja Nele Nõu.
Lisaks peab liitumistasu
hüvitise saamiseks õigustatud
isik olema välja ehitanud torustiku oma kinnistul ja teinud
teised vajalikud toimingud
teenuselepingu sõlmimiseks.

REOVESI, MIS VAREM
PINNASESSE IMBUS,
PUHASTATAKSE
KAASAEGSES SUURUPI
REOVEEPUHASTIS.
Liitumistasu hüvitatakse
juhul, kui liitumine toimub nii
ühisveevärgi kui ka -kanalisatsiooniga. Juhul kui kinnistu oli
juba varasemalt liitunud ühe
teenuseliigiga, kuid tehnilistel
põhjustel ei olnud varem võimalik liituda teisega, siis on
võimalik saada hüvitist ka ühe
teenuseliigiga liitumisel.
Kui inimesele kuulub Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti piirkonnas mitu
kinnistut, siis peab ta ise valima, millise kinnistu liitumistasu hüvitist soovitakse,
sest Harku vald tasub vaid
ühe kinnistu liitumistasu omaniku valikul.
Kui isik on õigustatud saama liitumistasu hüvitist, siis

mingit rahalist arveldamist
liitumistasu osas vee-ettevõtjaga vajalik ei ole – vald kompenseerib tasu vee-ettevõtjale
ning vee-ettevõtja ei küsi selle
alusel isikult liitumistasu.

Millega veel arvestada?
Peale liitumistasu hüvitise
saamise otsuse jõustumist
peab kinnistu omanik ühe aasta jooksul sõlmima Strantumiga teenuselepingu.
Hüvitise taotlusi on võimalik esitada kahe aasta jooksul
alates vastava trassi vee-ettevõtja poolt ekspluatatsiooni
võtmisest. See tähendab, et
Vääna-Jõesuu ja Viti piirkonna
elanikel on aega hüvitise taotlust esitada praegusest alates
kaks aastat, teiste piirkondade
elanikel, kelle trassid veel valminud ei ole, hakkab see aeg
jooksma alates vastavate trasside ekspluatatsiooni võtmisest.
Hüvitise saamiseks tuleb
esitada kirjalik taotlus vallavalitsusele e-posti või posti
teel. Taotluse vorm on leitav
valla kodulehelt www.harku.
ee. Taotlust saab täita ja esitada ka Harku vallavalitsuses
aadressil Ranna tee 1, Tabasalu või Strantumi kontoris aadressil Kooli 2A, Tabasalu.
Lisainfo: Strantum OÜ,
Indrek Oja, tel 602 6497; Harku vallavalitsus, Rein Kooli,
tel 600 3859.
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KÜSITLUS
Millised kevadekuulutajaid
olete märganud?

ANNE-LY
MITT
Suurupi küla
elanik

M

ina olen lumevaese
talvega rahul. Vahelduseks on ka selliseid
vaja, et puhata igahommikusest
ja -õhtusest lumerookimisest,
saada vahelduseks väiksemaid
elektriarveid ning autoga
stressivabamalt liikuda. Küll
oli lapsest kahju, kes pikisilmi
iga lumekübet ootas, et õue lumememme meisterdama joosta või suusatama lipata.
Kevade märgid on aga kohal juba ammu. Ei mäletagi,
millal nii vara lumikellukesed
oma ninad peenrast välja oleksid pistnud või tihased kevadelaulu laulma hakanud. Koduaias on sel kevadel plaanis
teha suuremad muudatused.

LAILA
ELHUVE IG
Tabasalu
aleviku elanik

K

õigepealt muidugi soe
ja ere päike, mis silmi
pimestab ja mõnusa
energiaga laeb. Ja loomulikult
esimesed kevadlilled. Lumi- ja
märtsikellukesed, krookused
ning urvad sarapuudel ja leppadel.
Toataimed said just kõik viimseni ümberistutatud ja kääridega vormitud. Ka fuksiad
olen keldrist välja valguse
kätte toonud, eks varsti ole
näha, kuidas nad talve on üle
elanud. Aiatöödest on peagi
plaanis põõsastel vanade okste väljalõikamine ja pookimiskatsetuste tegemine, muude
töödega tuleb veidi oodata,
sest tundub, et talv ei ole veel
päris läbi.

VA L
R AJAS A A R
Loodusemees
Muraste külast

O

len näinud, et sarapuud
õitsevad juba mitu nädalat. Sarapuu õitsemine on siis, kui näha on pikad
kollased isasõied ehk urvad.
Nendest tuleb nipsu lastes õietolmu välja ning väikesed helelillade niidipuntratena paistvad emasõied.
Näsiniint käin vaatamas,
aga pole veel õitsema hakanud,
kuigi õiepungadest on roosade
kroonlehtede otsad juba ammu väljas. Esimesed lumikellukesed olid juba nädal tagasi,
samuti sinililled ja krookused.
Nüüd on kõik jälle lume all.
Saabusid ka põldlõokesed,
kuldnokad, metsvindid. Hämmastav oli see, et kuulsin
metsvindi laulu esimest korda
oma elus enne kuldnoka oma.
Praegu on linnud tagasi
Lätti rännanud. Aga küllap
naasevad kohe, kui lumi sulab.
Kevade märgid on ka õhus,
kevadelõhn on olemas, lepad
õitsevad ja kaskede ladvad on
punetama hakanud.

Ehituslubade
menetlusaeg on
suvel pikem
Kui plaanite ehitamist,
siis tuleb kindlasti arvestada lisaks ehitustööde
ajale ka ehitusloa taotlemise menetlemise ajaga, mis on suveperioodil
tavapärasest pikem.
K A DY-A N N SU TT
vallaleht@harku.ee

Enne ehitustööga alustamist
tuleb esmalt taotleda kohalikust omavalitsusest projekteerimistingimused. Need,
kes soovivad ehitamisega
alustada suvel, peaksid pöörduma vallavalitsusse konsultatsioonile ja esitama projekteerimistingimuste taotluse
juba eelneva aasta sügisel.
Ettevalmistustega tuleb
varakult alustada ka siis, kui
ehitustingimused määrab kehtiv detailplaneering.
Peale projekteerimistingimuste väljastamist tuleb nende alusel koostada ehitusprojekt ja seejärel saab alustada
ehitusõiguse taotlemist. Ehitamiseks vajalike dokumentide
taotlemine on omakorda ajakulu, millega peab arvestama
enne tegeliku ehitustöö algust.
Ehituslubade menetlemine
on kollektiivne protsess, ehitusprojekti vaatavad läbi erinevate vallavalitsuse osakondade spetsialistid. See tähendab seda, et menetlemine võtab aega ning ehituslubade
taotlejatel on vajalik varuda
kannatust.
Vallavalitsuse planeerimisja ehitusosakonna juhataja
Veiko Toominga sõnul võtab
suvel ehituslubade menetlemine tavapärasest enam aega,
sest siis on puhkuste periood
ning ametnikud on tööl vähendatud koosseisus.

EHITUSLUBADE
TAOTLEJATEL ON
VAJALIK VARUDA
KANNATUST.
Puhkusel olevaid töötajaid
asendavad osaliselt küll tööl
olevad ametnikud, kuid nende
töömahu suurenemise tõttu
võtab kogu ehituslubade menetlemise protsess kauem aega.
Harku valla kodulehel on
planeerimis- ja ehitusosakonna
all informatsioon ning juhised
ehitusõiguse taotlemiseks. Ka
projekteerimistingimustega
saab taotleja kaasa juhendid
ehitusloa taotlemiseks. “Palume jälgida valla kodulehel
olevaid ja projekteerimistingimustele lisatud vormistusnõudeid, sest korrektselt esitatud dokumentide kogu tagab
lühema menetlusaja,” ütles
Veiko Toomingas.

Ilus emakeel
Artiklit emakeelepäevast
Vääna mõisakoolis on
tore alustada Peep Ilmeti
luulereaga, milles on vihje legendile eestlaste ilusa emakeele kohta:
Üle silla sõida külla
Külast leiad sõbra ülla.
ANU K I HUL ANE
6. klassi juhataja

Ükskõik kummalt poolt Vääna
tulla, ikka on vaja sõita üle silla. Külla oodati seekord Kadri
Hinrikust. Terve kooli- ja lasteaiapere mahtus kenasti teda
saali kuulama.
Nägupidi on Kadri Hinrikus paljudele tuttav kui “Aktuaalse kaamera” uudisteankur. Ehk vähem teatakse teda
lasteraamatute autorina. Väikeste ja suurte kuulajatega
leidis külaline kohe hea kontakti, sest tema südamlikku
juttu kuulati hiirvaikselt. Kadri Hinrikus alustas oma esinemist “Aktuaalse kaamera” toimetusetoast, kus armastatakse
arutleda ja vaielda. Ometi on
toimetuses üks reegel: eesti
keele üle ei vaielda. Uudistelugeja keelekasutus peab olema täpne, selge, korrektne, et
vaatajad temast aru saaksid.
Ka släng on uudiste puhul
stuudios kohatu.

HINRIKUS PEAB TÄHTSAKS, ET VANEMA
PÕLVKONNA KOGEMUS
EI UNUNEKS.

Planeerimis- ja ehitusosakonna juhataja Veiko Toomingas.
Maret Maasalu
Ära osta põrsast kotis!

Kui oled ostmas kinnisvara, siis veendu, et oled teadlik,
kas ostetava kinnisvara dokumendid on korras. Kuidas
selles kindel olla?
Tule vallavalitsuse ehitusspetsialisti konsultatsioonile, kes
aitab erapooletult hinnata, mida ostetava kinnisvaraga on
võimalik teha. Ehitusspetsialist saab kontrollida erinevatest andmebaasidest kinnisvara dokumentide olemasolu,
korrektsust ning anda objektiivse hinnangu, kas kinnisvara
tegelikud võimalused vastavad ostja soovidele.
“Minu juurde pöördus noor pere, kes oli ostnud kohtutäituri käest korteri majas, mis ehitusloa järgi on hoopis paarismaja. Ebaseaduslikult oli sellest tehtud nelja korteriga
elamu, kuhu müüdi korterite pähe mõttelisi osasid, kuid
mis tegelikult ehitusloa järgi ei olnud korterid,” tõi Harku
vallavalitsuse ehitusspetsialist Ivi Nõmm kurva näite.
Mõtteliste osade müümine ja nende ostmine on lubatud,
kuid sellel konkreetsel juhul pole ükski korter neljandik
mõttelist osa ehitisest. Noor pere ostis korteri, mida tegelikult seaduse silmis olemas ei ole. Nüüd on mõttelise osa
omanikud vastutavad, et ehitis vastaks ehitusseadusele
ning et sellel oleks olemas ehitusluba. Selle tagamine on
aga väga keeruline ja närvesööv protsess, mida oleks saanud vältida, kui enne ostutehingut oleksid ostjad veendunud kinnisvara dokumentide korrektsuses.
“Iga objekt on erinev ning neid kõiki tuleb vaadata juhtumipõhiselt, et selgitada välja objekti võimalikud kitsendused ja piirangud ehitustegevuseks,” julgustab Ivi Nõmm
kõiki enne ostu sooritamist tulema vallavalitsusse konsultatsioonile, et tagada ostja soovide ja kinnisvara tegelike
võimaluste kooskõla.

3

Edasi rääkis külaline, kuidas sai alguse tema armastus
raamatute vastu. Nimelt meeldis väikesele Kadrile see, kui
talle raamatuid ette loeti. Hiljem oli põnev kuulata lugusid
ema-isa ja siis omakorda nende emade-isade elust. Ühel
hetkel tundus Kadrile, et need
lood on väärt üleskirjutamist.
Lugude üleskirjutamisest sündiski idee oma raamatute kirjutamiseks. Kadri Hinrikus
peab väga tähtsaks seda, et
vanema põlvkonna kogemus
ei ununeks. Ta pani koolilastele
südamele, et nad juba praegu
hakkaks oma emade-isade mälestusi kirja panema.
Lõpetuseks luges Kadri
Hinrikus ette muheda pelmeenipraadimise loo oma viimasest raamatust “Et head haldjad sind hoiaks”. Tänutäheks
sai külaline lasteaiaõpetaja
Kertilt kaasa esimesed Laulas-

Kadri Hinrikus esinemas.
maa sinililled ja tükikese Vääna mõisa põrandamosaiigist
kunstiõpetaja Riina teostuses.
Emakeelepäev Vääna Mõisakoolis jätkus meenutusega
kahest suurmehest – Fr. R.
Faehlmannist ja Fr. R. Kreutzwaldist, kes andsid eesti rahvale eepose “Kalevipoeg”.
Teose, mis viis ühe väikese
rahva suurrahvaste hulka.
Katkendi eeposest esitasid 6.
klassi õpilased õpetaja Helme
juhendamisel. Paharetti kutsuti mängima 3. klassi Markus.
Esinemist nautisid nii külalised, koolipere kui ka näitemängus osalejad.
Päeva jooksul tekkis raamatukokku isegi väike järjekord lastest, kes soovisid laenutada Kadri Hinrikuse raamatuid. Ning kooli saali seinu
kaunistavatelt plakatitelt sai
lugeda ilusaid emakeelseid
sõnu, mis olid õpilaste poolt
välja valitud.
Mulle jäid kõrva “pärl” ja
“kilu”. Aga millised sõnad teie
arvates kaunilt kõlavad? Igaüks võiks emakeelepäeval seda mängu mängida ja oma
valiku teha.

Näiteseltskond katkendiga “Kalevipojast”.

2x Vääna mõisakool
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PTL-klubi Harku
vallas
Alates märtsikuust toimub Tabasalu Ühisgümnaasiumi ruumides lapsevanematele suunatud
klubiõhtud “PTL-klubi”.
A N NEGR ETE JOHAN SO N
Rühmajuht

PTL on lahtikirjutatult Probleemidega Toimetulevad Lapsevanemad. Klubi nimetus seletab, mis on klubilises vormis
toimuvate lapsevanematele
suunatud teemaõhtute eesmärk: tõsta vanemate enesekindlust ja toimetulekut probleemide lahendamisel ning
suurendada oskust leida abi
keerukamate murede korral.
Antud PTL-klubi on suunatud põhikooliealiste laste
vanematele, kes sooviksid saada ühelt poolt veidi näpunäiteid
ning informatsiooni teismeealiste kohta, kuid ka jagada
oma kogemusi ning mõtteid.
MTÜ Kriisinõustamise ja
Eneseleidmise Keskus Mahena (edaspidi Mahena) käivitas
2012. aastal pilootprojektina
lapsevanemate tugigrupi tegevuse, mida on kahe aasta jooksul täiendatud ja vastavalt vanemate soovidele muudetud.
Lapse jaoks on parim toetaja, tohter ja turvapadi tema
lapsevanem (seaduslik hooldaja). Ometi on vahel probleemide hulk selline, et ei tea,
mida ette võtta, kuhu pöörduda, kuidas säästa last, kuidas
erinevate emotsioonidega
ning mõtetega lapsevanemana
toime tulla. Mahena PTL-klubis saavad kaasa rääkida nii
lapsevanemad kui ka spetsialistid, kes selgitavad konkreetse õhtu teemaga seonduvaid
seaduspärasusi. Tuuakse näiteid elust, otsitakse teadmispõhiseid ja praktikas vaadeldavaid vastuseid. Rühmajuhtideks on Tiina NaaritsLinn ja Annegrete Johanson.
Kolmel kevadkuul on võimalus lapsevanematel kolme
akadeemilise tunni vältel osa
saada erinevatel olulistel teemadel.
15. aprillil kell 17.30-20.30
– laps ja temperament: isiksuse eripära tulenevalt temperamendierinevustest; oma lapse aktsepteerimine sellisena
nagu ta on, toetades lapse
arengut isiksuseomadusi arvestades. Test enda temperamendi määramiseks.
20. mail kell 17.30-20.30 –
väärtuskasvatus ja joonistustes peituv info: vanemate võimalused kujundada lapse eluväärtusi, olulised pisiasjad;
joonistuste “lugemine”; käitumist teadlikult kujundava karistamise ja kiitmise psühholoogilised tegurid ja pedagoogilised võtted.
PTL-klubisse registreerumiseks tuleb kirjutada lastekaitse spetsialist Helve Keelele e-posti aadressile helve.
keel@harku.ee. Osalustasu
ühe korra kohta on 5 eurot.

Neljapäev, 27. märts 2014

Tabasalu koolis oli külaline Jaapanist
Märtsikuus külastas meie
kooli Jaapani Kumamoto prefektuuri esindaja hr Yamamoto, kes viibis Eestis tutvumaks e-riigi lahendustega erinevates valdkondades. Muuhulgas soovis ta ka külastada
üht kooli Eestis, kes kasutab
aktiivselt eKooli ja muid erinevaid IT-lahendusi.
TÜG-is tutvuti lähemalt
arvutiklassi, raamatukogu ja
söökla IT-võimalustega, tehti
ringkäik koolimajas ja spordikompleksis. Külastati ka mitut
ainetundi – 1. klassi matemaatikatundi arvutiklassis, 4. klassi inglise keele tundi, ujumistundi. Kohtumisel osales ka
eKooli juhataja Pille Parikas.
Külalised said meie kooli näite
varal põhjaliku ülevaate Eesti
haridussüsteemist, hästitoimivatest e-lahendustest ja
koolis kasutusel olevast mitmeotstarbelisest elektroonilisest õpilaspiletist ning jäid
nähtu ja kuulduga rahule.

Hetk öömatkast.

Öömatk Murastes

K A RIN LE M B E R , T Ü G

1C klass matemaatikatunnis.

Tabasalu koolile on see
õppeaasta olnud üliedukas, erinevatel olümpiaadidel ja konkurssidel on
saavutatud rida väljapaistvaid tulemusi.

mus, 3. koha said nii Oliver
Loorits (7. kl) kui Lauri Kadakas (10. kl), õp. Jaanika
Pern, Karin Väli. Lisaks 4.-6.
klasside inglise keele viktoriinilt võistkondlik 3. koht (Riko Smirnov, Katariina Kornet,
Andres Urbla; juh. Sigrid
Mets).
Hästi läks ka vene keeles,
gümnaasiumiosa olümpiaadil
jõudsid esikolmikusse Veronika Meriküll, Edvin Kalda ja
Artur Ovtšinnikov (õp. Ilana
Veltbach, Niina Peerna).
Toimus ka vabariiklik 7.-8.
kl vene keele võistlus, kus
esikuuiku võistkondade seas
olid ka Kirke Viira ja Vilgelm
Viljanski TÜG-ist.
Saksa keele õppijatele toimus vabariiklik teemapäev,
kus 1. ja 3. klasside saksa keele ringi õpilased said häid kohti nii laulu kui luule kategoorias. Samuti leidsid äramärkimist 7. ja 8. klasside saksa keele õppijad (õp. Krista
Savitsch, Tamara Sinkevitš).
Bioloogias oli 7. klasside
arvestuses maakonna parim
Samuli Martin, 3. koha sai Ann
Valdi, 9. klassidest 4. koht
Laura Valk (õp. Dulsi Song).
Sügisel toimunud geograafiaolümpiaadil sai Samuli Martin 2. koha, Ann Valdi tuli 4.-5.
kohale, 8. klasside arvestuses
4. koht Keity Härm, 9. klassidest võitis Hanna-Marii Kaljas, 6. koha sai Gerli Pällo (õp.
Alo Särg, Valve Meesak, Angela Kadak). Geograafia maakondlikult 8. kl teemapäevalt

TÜGi õpilaste edu
võistlustel
Häid kohti on ette näidata nii
reaal- kui humanitaarainetes.
Maakondlikult on kohti esikümnes kokku üle 40, sealhulgas pooled neist esikolmikus.
Ajaloo olümpiaadil olid 12.
klassidest maakonna parimad
Priit Veges ja Ruudi Pall. Väga
tublid olid ka Helena ja Andres
Urbla (6. kl), Rasmus Kalep
(7. kl), Keity Härm (8. kl), õp.
Ene Alttoa, Sigrid Laanemets.
Andres Urbla jõudis esikümnesse ka sügisel toimunud vabariiklikul inimeseõpetuse
olümpiaadil (õp. Jana Loomik).
Maakondlikul emakeeleolümpiaadil sai 2. koha Liise
Hämarmets (11. kl, õp. Tiina
Mänd). Esikümnesse jõudsid
ka Rasmus Kalep (7. kl), Viivika Liimann (9. kl), Karen Künnapas (10. kl), Priit Veges (12.
kl), õpetajad Kairi Arro, Aet
Leemet, Helle Laats.
Eelmise aasta lõpul toimunud algklasside maakondliku
etluskonkursi võitja 2. klasside
arvestuses oli Katriina Metstak, 4. klasside arvestuses sai
3. koha Isabel Veermäe (õp.
Ellen Haljand, Kersti Koppel). Detsembris toimunud
inglise keele olümpiaadil sai 8.
klassidest 2. koha Birgit Sõr-

Active Studio

Active Studio

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

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

Ervin Kaljola

Otsitakse aednikku
Tabasalus asuvale
eramule, tööd umbes
üks terve päev
nädalas, vajalikud
vahendid olemas.
Tel 510 4614,
jaanus@kawe.ee

TÜG

toodi ära esikoht (Marcus Murumäe, Markus Remmet, Sedrik Suurmets), sügisel toimunud teemapäeval sai sama
võistkond 4. koha. TÜG teine
võistkond, kes sügisel sai 2.
koha, jagas nüüd 5.-7. kohta
(Saskia Rior, Õnnely Roos,
Kristi Klemmer).
Keemias sai maakondlikul
8. klassi olümpiaadil 5. koha
Birgit Sõrmus (õp. Evelin
Maalmeister).
Matemaatika maakondlikul
olümpiaadil oli 12. klasside
parim Hendrig Sellik, esikümnesse mahtusid ka Laura Örd
ja Marilise Seppel (7. kl), Karl
Marten Mägi (8. kl), HannaMarii Kaljas (9. kl), Merilyn
Ohtla (11. kl), õp. Anneli Nõlvak, Kalli Hein, Lenneli
Aasa.
5.-7. klassidele toimus ka
maakondlik matemaatikavõistlus “Nuputa”, kus 5. klasside
parimaks peastarvutajaks tunnistati Andero Voosalu (õp.
Ülle Tamm). 7. klassi võistkond
(Laura Örd, Moona Õunmaa,
Elis Reitalu) sai 7. koha.
Lisaks sellele on saavutatud tublisid tulemusi mitmetelt spordivõistlustelt. Viimati
saadi vabariiklikul koolidevahelisel ujumisvõistlusel üldkokkuvõttes 1. koht (õp. Lea
Ilves).
Tüdrukute võistkond sai 1.
koha (Grete Anette Treimann,
Jana Tugo, Kirke Penter, Kristina Maria Jaamul, Eva Liisa
Oks, Reelika Tüür) ja poiste
võistkond 3. koha (Robin Küttis, Stefan Sedman, Tambet
Tammemägi, Georg Pukk,
Märten Joosep Penjam, Heikko Peensaar). Samuti said
individuaalarvestuses Grete
Anette Treimann, Kristina
Maria Jaamul, Reelika Tüür
ja Robin Küttis kokku kaheksa
kohta esikolmikus.
Suur tänu kõigile tublidele
õpilastele ja õpetajatele!
TA B A S A LU
Ü H I S G Ü M N A AS I UM

Juba neljandat aastat on Eestimaa sünnipäeva eelõhtu Muraste kandis tulvil ootusärevust ja pidulikkust. Suur hulk
rahvast, kelle südametes on
koht meie väikesel riigil, kogunes ka sel aastal Muraste
mõisa juurde, et lippude lehvides ja tõrvikute valguses
teha taas kord läbi põnev
matk läbi talvise metsa sihtkohta, kus ootamas soojendav
lõke, maitsev supp ja mõnus
sünnipäevapidu Eesti Vabariigi auks.
Nagu varasemalt, oli ka sel
korral matkajuhiks Katre
Kuusik, kes oskab märgata
loodust, hoolib meie kodumetsadest ja mererannast ning
kel jagub head ja toetavad
sõna igale retkelisele. Üllatuse
osaliseks said ka hilisõhtul Tilgu teel autodega sõitjad: nende
möödasõitu matkalistest ääristas sajakonnast tõrvikust moodustunud tulespaleer.
Peale poolteisetunnist rännakut hakkas matkaliste kõrvu kostuma kõlaritest võimsalt

üle Muraste Paeplatsi kaikuv
Tõnis Mäe “Koit”; lõkketule
valguses täitus plats rahvaga.
Lauldi hümni, kuulati külaseltsi liikme Kalev Timbergi
pidulikku aastapäevakõnet
armastusest kodu ja kodumaa
ning kallite inimeste vastu
ning loeti ette ajalooline “Manifest kõigile Eestimaa rahvastele”. Südantsoojendav oli
spontaanne vabalava, kus lähedalt ja kaugemalt naabrid
edastasid oma tervitusi Eestimaale, Muraste külaseltsile
ja kõigile kohalolijatele – need
olid hetked täis emotsiooni ja
hardust, siirust ja rõõmu! Tervitused olid saatnud ka head
toetajad Maiasmokk ja Liviko.
Kell oli juba kaugelt üle
kesköö, kui ühistants uhkelt
lehviva sinimustvalge all ei
tahtnud ega tahtnud lõppeda.
Need hetked annavad kinnitust, et kohtume taas järgmisel
öömatkal, 23. veebruaril 2015.
aastal!
M UR AS T E K ÜL AS E LT S

Talispordipäev Muraste
moodi
2. märtsi hommik üllatas: mitmed nädalad kevadmeeleolu
pakkunud loodus tegi kukerpalli ja kattis maa valge lumega just sel hommikul, kui oli
välja kuulutatud Muraste
talispordipäev. Lustiline päev
algas Muraste liikumisklubi
vedamisel hoogsa kepikõnnitiiruga. Samal ajal käis Muraste Paeplatsil juba kibekiire
toimetamine algavaks talviseks perepeoks.
Väga meeleolukaks kujunes sportlik-humoorikas viktoriin. Rajale asunud pered pidid otsima seletust lepatriinu
täppidele, tuvastama Kalevipoja laeva materjali, aitama
ämblikku jalatsite kasutamisel
ja vanaema peenramaa kokkuarvutamisel, nõustama dieedikuul külmakappi pugenud elevanti, kõndima kilplase ja hüppama jänese kombel ning suusatama nähtamatute suuskadega. Ja siis veel vaatemänguline lumepallihoki, kus tuli
taltsutada vägagi tuliseid
sportlashingesid! Kedagi ei
jätnud külmaks ka Rebase ja
Jänese võimlemistund: hoogsas rütmis tegid harjutusi kaasa kõik kohalolijad. Ja muidugi
lumi, selle päeva kirss tordil,
andis võimaluse vastlasõiduks
ja muidu lumes lustimiseks.
Peresid, kes vastlakuklite
ja hernesupi vahele spordimõnu nautisid, oli palju – terve
suure suguseltsi kokkutuleku
jagu. Ja veel, vastused viktoriini küsimustele leiab Muraste külaseltsi kodulehelt
(www.muraste.ee).
M UR AS T E K ÜL AS E LT S

Muraste talispordipäev.
Erakogu

Sündmuste elluviimise
tagab projektipõhine toetus
Harku valla eelarvest.
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Koolinoored võtsid mõõtu saalijalgpallis

Mikk Rätsep tuleb arvutialast nõu andma inimestele koju.
Mõnikord tuleb alustada arvuti hooldamisest. Muhedal
moel selgitab ta kliendile, mida parasjagu teeb. Kristjan Terase

Eakatele tuleb appi patsita
arvutiasjatundja
Arvutiasjatundjaid nimetatakse naljatamisi patsiga poisteks. Harku vallas aga käib eakaid arvutialal abistamas noor
mees, kelle firma kannab nime Patsita OÜ.
REGINA LILLEOR G
regina@harjuelu.ee

Mikk Rätsepa firma Patsita
OÜ sündis möödunud aastal
jaanipäeva paiku. “Firma sai
registreeritud 21. juunil. Idee
tekkis sellest, et olin aasta aega töötu ja pidin leidma tegevuse, mis mind köidab ja millest oleks kasu,” meenutas ta.
“Samas paljud inimesed ja
nende eakad tuttavad küsisid
arvutialast abi ja nii sündis
idee teha sellest endale töö.”
Esimeseks kliendiks oli
Mikk Rätsepale firma, kes tellis temalt kodulehekülje, riburadapidi tulid ka muud tellimused. “Minult saab tellida
veebilehti, e-raamatute tegemist, trükise kujundamise
alast nõu küsida. Põhiline aga,
millega tegelen, on eakate ja
puuetega inimeste arvutiabi.
Saan kõigiga hästi hakkama,
olen suhtleja ja kohtumised on
toredad.”
Mikk muheles, et kallis
mees ta pole, hinnakirjas on
eraldi märge, et eakatele ja
puuetega inimestele pakub ta
teenus tavahinnast poole soodsamalt.
Keegi, kel abi tarvis, ei pea
arvutit kaenlas tarima ja kuhugi minema, sest Mikk Rätsep tuleb kliendile koju.
“Kes ise ei liigu või ei taha
eriti väljas käia, ei pea muret-

sema, ma tulen kohale ja aitan,” sõnab ta. Ka on ta valmis
eakate õhtutele või sotsiaalkeskustesse kogunemistele
minema ja tutvustama, millist
abi temalt saab ja soovi korral
ka korraga 4-5 inimese juhendamist läbi viima.
“Põhiliselt on inimeste
küsimused seotud sellega, kuidas kasutada lähedastega
suhtlemiseks ja reklaammängudes osalemiseks Facebooki,
kuidas kirja kirjutada ja saata,
kust otsida materjali inimest
huvitavate teemade kohta,
kuidas turvaliselt internetti ja
arvutit kasutada. Sageli küsitakse, et ega keegi kusagilt ei
jälgi nende tegemisi,” kirjeldas Rätsep argipäeva. “Sageli
soovivad inimesed arvutist
lihtsalt ajalehti lugeda.”
Küsimuste jooksvat ülesmärkimist soovitab arvutispets seepärast, et kui asjatundja kohal, võib inimene
kohmetuda võõra tulekul, karta rumalana näida ja ähmiga
olulised küsimused unustada.
“Kui küsimused kirjas,
saame kõik järjest läbi võtta
ja hoiame nõnda aega kokku.
Paras aeg ühe korra jaoks on
tund-kaks. Palju oleneb sellest,
mis tujus ja tervise juures
inimene on, kui kiire on tema
arvuti ja netiühendus. Mida
konkreetsemad on inimese
küsimused, seda parem on aidata,” soovitas Rätsep küsimused üles märkida.
“Keegi ei pea mulje pärast
muretsema, mina olengi selleks, et aidata, selgitada ning
kui tarvis, ka arvutit seadistada või hooldada,” julgustas
noor patsita arvutispets.

Tabasalu spordikompleksis toimus 13. märtsil
Tabasalu Ühisgümnaasiumi 7.-8. klasside saalijalgpalli turniir, mille
korraldasid 8D klassi
noormehed Comenius
Regio projekti raames.
K A DY- A N N S U T T
vallaleht@harku.ee

Turniiril osales seitse võistkonda. Esimesele kohale mängisid end turniiri korraldajad
– 8D klass. Teise koha võitlesid

Turniiri võitjad koos kohtunik Geir Valdtiga (kõik 8D klass) – Freddie Heinmaa, Andreas
Elštein, Lucas Liiva, Mattias Kens, Tormi Puri, Kristian Kundrats.
Karin Lember
välja 7A klassi jalgpallurid
ning kolmanda koha saavutasid 8B klassi mängijad.
Tüdrukutest tunnistati parimaks jalgpalluriks Carita

Küünemäe, kes õpib 8B klassis. Comenius Regio on Harku
valla ja TÜGi koostööprojekt
Türgi Mus provintsiga.
TÜGist on projektiga seotud

8D klassi õpilased ja aineõpetajad. Projekti raames on õpilastele organiseeritud tegevusi
nii koolis kui väljaspool kooli,
samuti koolitusi õpetajatele.

Mobiilne noorsootöö Harku vallas
MTÜ RuaCrew alustas
2012. aastal mobiilse
noorsootöö piloteerimist
kolmes kohalikus omavalitsuses – Tallinna linnas, Viimsi ning Harku
vallas.
A N N E G R E T E JO H A N S O N
MTÜ RuaCrew projektijuht

Ilmselgelt on erinevused suured, kuidas ühes või teises kohas mudelit toimima saada
ning milline mudeli kohandus
oleks mõistlik antud piirkonnas kasutusele võtta.
Harku vald on suur vald,
mille asustatus on üpriski laiali. Noorte peamisteks kogunemiskohtadeks on Tabasalu ehk
koht, kus kõige enam elu käimas, või siis mõni külapoe
esine. Samas, anonüümsuse
säilitamiseks käivad noored
sageli Tallinna kesklinnas.
Samas on ka teada mitmed
juhtumid, kus Tallinnas elavad
noored käivad naabervaldades
suvel “majapidusid” korraldamas, kuna lärm ja pidutsemine
ei häiri nii palju kui linnas korteris.
Noortega kontakti loomine
on niisiis väiksemas piirkonnas
hoopis midagi muud kui linnas. Mobiilsed noorsootöötajad
lähevad edasi peamiselt tegevustepõhise tänavatööga ehk
minnakse noorte sotsiaalruumi, et seal kohapeal koos noortega midagi teha. Olgu selleks
siis tsirkuseelementide õpetamine, jalgpalli mängimine või
seksuaalhariduse edasiandmine.

Teise tegevusena pakutakse tugiisikuteenust noortele,
kellel on välist neutraalset
toetust ning usaldusisikut vaja, et oma igapäevane elu korda seada ning ka eesmärke ja
tulevikusihte seada.
Kolmanda suurema tegevusega on kahe õppeaasta
jooksul viidud Harku valla erinevates koolides läbi sotsiaalsete oskuste treeninguid.
Neljast grupist kolm on
toimunud Tabasalu Ühisgümnaasiumis, üks leidis aset Harkujärve koolis. Kõik grupid on
olnud suunatud ennekõike käitumismustrite parendamisele
ning üksteise suhtes lugupidavama käitumisele.
Rühmajuht M. Tinno sõnul
pööratakse rühmades tähelepanu suhtlemisoskuste arendamisele, aktsepteerivale käitumisele, eneseväljendusele,
koostööoskuste arendamisele,
loovusele ning tolerantsusele,
mis õpetab nägema igas kaaslases tema omapära. Osalenud
noored oskavad ennast paremini ja arusaadavamalt teistele väljendada, üksteist paremini mõista ning toetada.

Tuleviku tegemistest
Kindlasti aga jääb tööst
noortega ainuüksi väheseks,
seetõttu on koostöös Viimsi
valla ja Kriisinõustamise ja
Eneseleidmise Keskus Mahenaga alustamas lapsevanematele suunatud PTL-klubi (PTL
– Probleemidega Toimetulevad
Lapsevanemad). Klubi nimetus seletab, mis on klubilises
vormis toimuvate lapsevane-

matele suunatud teemaõhtute
eesmärk: tõsta vanemate enesekindlust ja toimetulekut
probleemide lahendamisel
ning suurendada oskust leida
abi keerukamate murede korral.
Lisaks jätkatakse rühmatöödega ja töötubadega noortele, et arendada nende sotsiaalseid oskuseid. Koostööd
on alustatud eelmise aasta lõpust Vääna mõisakooliga.
Selline tervikmudel aitab
efektiivsemalt ennetustööd
läbi viia. Täiuslik mudel saab
kokku siis, kui kõrvale saab
koolitada ka spetsialiste, kes
igapäevaselt nende laste ja
noortega kokku puutuvad.

Areng mudeli kodumaal
Mobiilse noorsootöö mudel
on alates 1967. aastast palju
arenenud. RuaCrew projektijuht Annegrete Johanson käis
2014. aastal Saksamaal BadenWürtembergis tutvumas mobiilse noorsootöö arengutega.
Mõne aastaga on mudel veidi
teistsuguseid kujusid võtnud.
Nii on mobiilsed noorsootöötajad, kes omavad enamasti
kõik sotsiaalpedagoogilist ettevalmistust, ka koolide juures
tugispetsialistideks. See on
kaheti võetav – ühelt poolt ei
ole ühegi noore jaoks sotsiaalpedagoogi juurde minek vabatahtlik, kuid mobiilse noorsootöö üks alusprintsiipidest on,
et mudel on noorele vabatahtlik.
Teisalt – mobiilne noorsootöötaja näeb koolis noori, noored töötajaid ning nii on kon-

takti loomine noorte sotsiaalruumis hulga kergem.
Üheks peamiseks töömeetodiks mobiilse noorsootöö
juures on tänavatöö ehk noortega kontakti loomine nende
endi sotsiaalruumis. Saksamaal on mudeli juurutamine
ja järjepidevus viinud selleni,
et töötajatel ei ole vajadust
niivõrd palju tänavatel käia,
kuna noored leiavad väga kergelt tee nendeni ka ise üles.
Siiski aga rõhutavad mobiilsed
noorsootöötajad, et oluline on
käia noortega nende oma sotsiaalruumis suhtlemas ja näitamas, et noored ja nende teemad lähevad tõesti korda.
Kui mobiilne noorsootöö
on noortele vanuses 14-27, siis
on viimased aastad viinud
selleni, et arendama ja piloteerima on hakatud mobiilset lastetööd, mis on suunatud kuni
14-aastastele lastele ja noortele.
Mobiilne noorsootöö – tegemist on sotsiaalpedagoogilise ennetustöö mudeliga, mis
hõlmab endas nelja omavahel
põimunud meetodit – tänavatöö, individuaalne töö, töö rühmadega, kogukonnatöö.
Mudel on alguse saanud
Saksamaalt, kuid algjuured
pärinevad Ameerikast. Mobiilne noorsootöö on orienteeritud noorte positiivsetele
oskustele ja tugevustele.
Pilootprojekt “MNT kui
kompleksne lähenemine: Märkame noori – tänaval, kodus,
koolis!”, mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
Šveitsi Vabaühenduste Fond.
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Harku vallavalitsus
kuulutab välja konkursi järelevalve spetsialisti
ametikohale.

Keila ja
Tallinna uued
Maxima kauplused pakuvad
tööd järgmistele ametikohtadele:
• OSTUJUHT
• PEAKASSAPIDAJA
• VAHETUSE VANEM
• VAHETUSEVANEMA ASETÄITJA
• KAUPLUSE JUHATAJA ASETÄITJA
Tallinna uued Maxima kauplused: 623 0690
Keila Maxima X kauplus: 602 3116
NB! Uuri avatavate kaupluste ahvatlevat
motivatsioonipaketti!
Ettevõte garanteerib:
• stabiilse palga
• tasuta lõunasöögid
• tööalase tasuta koolituse
• kompensatsiooni võimalused
• erinevad motivatsioonipaketid
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole või
saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE
Info tel 602 3116, 623 0690

Peamised tööülesanded
• väärtegude toimepanemise avastamine ja üleastujate suhtes väärteomenetluse algatamine, samuti vastavasisulisele
infole ja avaldustele reageerimine;
• väärteomenetluse läbiviimine ning kohaldatud karistuse
täitmise järelevalve, tööandja esindamine kohtumenetluses
väärteoasjades;
• valla territooriumil kehtivate eeskirjade täitmise järelevalve, vastavate märgukirjade koostamine ning nende täitmise kontrollimine;
• loomakaitseseaduse alusel kohalikule omavalitsusele
pandud ülesannete täitmise korraldamine;
• turvalisuse alase koostöö korraldamine;
• valla kriisireguleerimise alase töö korraldamine.
Nõudmised sobivale kandidaadile
• kõrgharidus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus;
• autojuhilubade olemasolu ning isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
• valdkonna seadusandluse tundmine;
• teadmised avalikust haldusest;
• kontoritarkvara valdamise oskus;
• hea pingetaluvus;
• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste tulemuslik ja õigeaegne täitmine.
Meie pakume sulle
• mitmekülgseid arengu- ja eneseteostusvõimalusi;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd kaasaegses töökeskkonnas;
• toredat ja sõbralikku meeskonda.
Sinu motivatsioonikirja, milles analüüsid oma sobivust
vastavalt ametikohale esitatavatele nõuetele ja CVd ootame
hiljemalt 31. märtsiks 2014 portaali CV Online vahendusel
või personalijuhi
Kaile Põldme mailiaadressile
kaile.poldme@harku.ee.
Lisainformatsioon
telefonil 600 3845
(Kaile Põldme).
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Paki oma pere ja
naabrid kokku!
Tere tulemast hullama!

hulludpaevad.ee
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Avaldame kaastunnet
lähedastele endise
Tabasalu keskkooli
matemaatikaõpetaja

AIKI
NORAKU
surma puhul.
Perekond Pals

Armas Piret, avaldame
sulle südamest kaastunnet
kalli

TEATED

EMA

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

Rannamõisa lasteaia pere

• Abi maja kasutusloa saamisel. Tel 522 0023,
Mikk

kaotuse puhul.

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.
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• Autoremont OÜ Keilas, Haapsalu mnt. 57d
otsib oma kollektiivi kogemustega autoremondilukkseppa. Info tel 5333 1337
• Freesasfaldi müük ja paigaldus. Haljastustööd,
tänavakivide müük ja paigaldus, väiksemad
asfalteerimistööd. Tel 5649 4154
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Kaevude hooldus ja remont – puhas joogivesi
ja kaevu pikk iga. Kvaliteetne teenus, mitme
kaevu puhul kehtib soodustus. Töötame 7 päeva
nädalas. Tel 5871 1171
• Kogenud puuhooldajad teevad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Konsultatsioon
tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857,
info@arbormen.ee
• Korralik pere üürib heas seisukorras suvila,
soovitavalt saunaga. Soovitav üüriperiood aprillist
septembrini. Tel 514 7851
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
• Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 502 9075
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
• Müüa loomasõnnikut 7 t 150 eurot, 15 t 220
eurot, mulda, killustikku, liiva. Tel 5697 1079
• 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
• Müüa soodsalt talusea liha ja suitsulihatooteid
kojutoomisega. Tel 507 0150
• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja
saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee
• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista tel
565 8686
• Ostame ära Teie sõiduki, mida Te enam ei
kasuta. Tuleme ise järgi ja pakume head hinda.
Tel 5695 5775

• Otsime oma kollektiivi kahte töökat inimest,
kelle tööülesanneteks oleks võileibade valmistamine. Võimalus töötada nii täistööajaga, kui ka
osalise (sh ka pühapäeviti). Palk kokkuleppel!
www.osvald.ee, jonel@osvald.ee, tel 502 2879
• Otsin sulast aia- ja õuetöödeks Liikval. Tasu
kokkuleppel. Kontakttelefon 509 3191
• OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee
• OÜ Metanex on vanametalli töötlemisega tegelev ettevõte Tutermaal. Otsime oma meeskonda
töölist. Info tel. 5540803 või Keiu@metanex.ee
• Personaalne arvutiabi eakatele. Tel
5309 0574, Patsita OÜ
• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine,
energiamärgised, liitumisprojektid, tehnosüsteemide projektid. Lisainfo tel 5650 9395,
erki.maidre@gmail.com
• Puurkaevude ja -aukude projekteerimine ning
puurimine. Vee- ja kanalisatsioonitööd. Tel.
502 1279, www.puurkaevumeistrid.ee
• Ripsmepikendused Lucca restorani lähedal.
Hooldus 10, paigaldus 12 eurot. Tel 5590 6905
• Vahetan välja Teie kasvuhoone katkised klaasid
purunematu plastiku vastu. Tel 5673 0411
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Viljapuude, ilupuude lõikus, konsultatsioon. Tel
551 8717
• Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024
• Viljapuude- ja põõsaste kevadine noorendusvõi hoolduslõikus. Lisainfo tel 513 8553,
info@enela.ee, www.enela.ee
• Väikeveod kalluriga killustik, liiv, erinevad
mullad, segud jpm. Kaubaveod kaubikuga.
Tel 501 5992
• 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
• Vääna Ratsakeskus müüb sõelutud hobusesõnniku turba kompostmulda 15 eurot / m3, sisaldab
laadimist, transpordi võimalus. Saadaval ka pakendatud kompostmulda. Info tel 5558 1673 või
www.jalteko.ee

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

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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Ostame kasvavat võsa
(raiume võsast puhtaks
kraavid, tee- ja põlluääred,
lepikud, haavikud jne).
Info 5593 3899,
kaido@reinpaul.ee.
www.reinpaul.ee
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AS Tallegg pakub tööd linnutalitajale

Silmade kontroll

Tööülesanded:
Töökoht asub
v
• lindude talitamine
Rannamõisas.
• lindla tööreziimi jälgimine
Kandideerimiseks saata
Pakume:
CV e-posti aadressile
• väljaõpet
pille.peenemaa@tallegg.ee.
• tööd ajakava alusel
Info telefon 610 7092.
• stabiilset pikaajalist töösuhet
Nõutav isikliku auto kasutamine

Tervisetõendid
Töötajate tervisekontroll
Haabersti Tervisekeskus
Küüdorfi Töötervishoid
661 6812
www.tkhaldus.ee

Täisväärtuslik kuivtoit Sinu koerale.
Sisaldab 20% lihatooteid, Omega-3
ja -6 rasvhappeid. Ilma värvaineteta.
Lisainfo: www.dogo.ee
25 kg – 39 € (1,56 €/kg)
3 kg – 6 €

Kohaletoimetamine tasuta.
Kontakt horre@dogo.ee, tel 5800 7706

Pakun tööd

KOOLIÕELE
käsunduslepingu
alusel väikese
koormusega.
Mobiil 503 0246
Klassikaline massaaž
pühendunud massöörilt.
Kaela- ja seljavaevuste
leevendus,
konsultatsioonid. Väga
hubane kodusalong,
koduvisiitide võimalus.
Tel. 5382 0870, Andres

Silmade
kontroll
Kuna silmaarstile
soovijaid on väga palju,
on Harku vald leppinud
OÜ Silmarõõmuga kokku veelkordsed ajad, et soovijad saaksid
arsti vastuvõtule. Silmaarst võtab taas vastu järgmistel kuupäevadel: 7. aprill, 17. aprill, 7. mai.

Elektripaigaldiste
projekteerimine,
ehitamine ja
renoveerimine.
Revenant
Elektritööd OÜ
www.revenant.ee
Telefon

502 6736

OÜ Silmarõõm teenused :
• silmade kontroll • silmarõhu mõõtmine • prillide müük
• prillide pisiremont • optilised päikeseprillid
Silmarõhu mõõtmine toimub uue mittekontaktse tonomeetriga.
Vana-duspensionärid, 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) kella 10.00 kuni 17.00.
Silmade kontrolli võimaldamine vallas kohapeal on mõeldud kõigile
vallaelanikele, nii lastele, täiskasvanutele, 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. Info telefonil 600 3867 – sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn või Eakate Päevakeskus – 603 2171.

