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Kinnisvara on atraktiivseks muutunud VäänaJõesuus.
M E R I T K I I R AT S
Kutseline kinnisvaramaakler

TÄNA LEHES

Kaupo Rätsepp
valiti omavalitsusliidu juhiks
Läinud kolmapäeval, 15.
jaanuaril, toimus Harjumaa Omavalitsuste Liidu
(HOL) volikogu uue
koosseisu esimene töökoosolek. HOLi uueks
esimeheks valiti volikogu poolt Harku vallavanem Kaupo Rätsepp.
Harku Valla Teatajale
rääkis ta, mis kohustused ja võimalused see
kaasa toob. / LK 2

Järveäärsest
kirikust saab
kogukonna keskus
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts tahab võtta
külas asuva pühakoja
kasutusele kogukonnakeskusena ning jäädvustada ka ehitamist rahastanud Aino Järvesoo mälestust. Täpsemalt räägib
plaanidest EELK diakoonia ning ühiskonnatöö
talituse juht, kohalik elanik Avo Üprus. / LK 4

Tibutare lasteaed
sai tiitli “Hea
lasteaia rajaleidja”
12. detsembril andis Tartu Ülikooli eetikakeskus
6. väärtuskasvatuse
konverentsil “Hea kool.
Peeglike, peeglike seina
peal, kes on parim kogu
maal?” üle tiitlid “Hea
kooli rajaleidja” ja “Hea
lasteaia rajaleidja”.
Üheks “Hea lasteaia rajaleidjaks” sai Tabasalu
lasteaed Tibutare. / LK 5

Juba naabrivalve infotahvlite paigaldamisest on suur kasu kurikaelte ohjeldamisel.
/ LK 4
J Ü RI SIIM
MTÜ Eesti Naabrivalve maakondlik
arendusjuht

Külmaga kümblejad
Külm on. Nagu see viimasel nädalal siin kaldapealsel maal ikka olnud.
Ehk 10-12 kraadi. Tilgu
sadamas on ka tuul. Selline vilistav ja natuke
lõikav. Palja käe sõrmeotsad hakkavad varsti
tulitama, kõrvad külmetama.
Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

On pühapäeva pärastlõuna.
Tilgu sadamakail peatub üks
auto teise järel. Mõne minutiga on neid rivis kümmekond.
Siis hakkavad nagu käskluse
peale autodest suplusriietes
inimesed välja hüppama. Ja
kohe jooksu. Suvesuplejaist
eristab neid ainult ehk see, et
nii mõnigi talisupleja kannab
peas suusamütsi.
“Et kõrvadel külm ei hakkaks*,” selgitab läinud aastal
Harku valla talisuplushuvilised
kokku kutsunud ja jäisesse
vette minema ärgitanud Mihkel Kihva.
Jooks – kella järgi umbes
veerand tundi – tehtud, hakkavad julged sadamakailt mööda
laeva slippi vette laskuma.
Mihkel Kihva läheb kõige ees.
Astub aeglaselt, ulpivaid jääkamakaid kahe käega eemale
tõrjudes, teistele teed puhastades.
“Jää võib ju veristada nagu
peitel,” teab Tabasalus elav,
aga linnas tisleriametit pidav
Mihkel Kihva. Siis lähevad
teised julged paarikaupa eestvedajale järele.

Nagu hülged
Tuul on kõvemaks läinud.
“Prr...,” lõdistab keegi
pealtvaatajaist õlgu. “Külm
hakkab isegi vaadates...” Vaatajaid ja uudistajaid on sadamakaile kogunenud ehk sama
palju kui vees suplejaid –
tosina ringis. Pildistatakse,
hõigatakse tuttavaile talisuplejaile ergutussõnu.
Külmas kümblejad on
nüüd rinnuni vees. Lobistavad.
“Täpselt nagu hülged,” hõikab keegi kaldal külmetajaist
lõbusalt.
“Eks me natuke ole hülged
küll,” kõneleb ehitusinsener
Maarika Stokkeby. “Igale ühele oleme mingi märksõna leidnud. Nii on lõbusam.”
Kõige halvema sõnaga on
märgistatud need, kes küll
lubanud talisupluses kaasa
lüüa, aga tulemata jäänud.
“Talisuplus on selline kollektiivne harrastus, ega vist
ikka üksinda ei läheks,” on

Tilgu sadamas pühapäeval, 19. jaanuaril kell 15.08. Enne kui talisuplejad vette said minna, lükkas eesmineja Mihkel Kihva
(vasakult kolmas) ulpivad jäätükid laiali.
3x Ülo Russak
Maarika Stokkeby kindel. “Ja
siis, kui keegi lubab tulla, aga
viimasel hetkel alt ära hüppab,
on ta nagu kõiki alt vedanud.”

“TEGELIKULT ON TERVIS PEALE TALISUPLUSEGA ALUSTAMIST
PAREMAKS LÄINUD.”
Paar-kolm minutit on
kümblejad külmas vees olnud.
Jääkamakad hakkavad tasapisi kümblejaile jälle lähemale
triivima.
“Eks see vesi natuke üle
nulli ole,” arvab Mihkel Kihva.
“Nii 0,3 kraadi. Kui alla selle,
siis hakkavad mul sõrmed valutama.”

Talisupluse EMile
Talisuplejad hakkavad läbi
kogunenud jää jälle kalda
poole rühkima. Kaldal külmetajad ootavad neid käterättidega. Ihud tahavad soojakshõõrumist.
“Tegelikult on tervis peale
talisuplusega alustamist paremaks läinud,” arvab Mihkel
Kihva. “Varem murdis ikka
mõni gripiviirus talve jooksul
maha. Nüüd pole seda enam
juhtunud.” Sama kinnitavad
ka teised talisuplejad. Peale
külmas kümblemisega alustamist on ka nohud-köhad vähem kimbutama hakanud.
Ihud käterättidega soojaks

Meie valla talisuplejate
eestvedaja Mihkel Kihva.

Nii, käest kinni, minnakse sadamaslipilt iga nädal kolm
korda jäisesse vette.

hõõrutud, kaovad talisuplejad
üksteise järel ootavasse autosse. Kui soojad riided jälle
seljas ja auravad teetassid
käes, on nad varsti tagasi kalda ääres. Et üksteisega rõõmu
jagada.
“Kui läinud aastal alustasime, olime Kaido Taberlandiga esmalt kahekesi. Kaido
kutsus siis valla Facebook'is
teisigi ühinema. Kevadtalvel
oligi meid juba viis-kuus inimest. Sellest sügisest alustas
meid aga juba poole rohkem,
keegi pole kõrvale jäänud.”

Talisuplejate eestvedaja
Mihkel Kihva on sellel aastal
endale peale lihtsalt külmas
kümblemise ka kindlad eesmärgid seadnud – osaleda Rovaniemis toimuvatel talisuplejate Euroopa meistrivõistlustel. Headeks tulemusteks
on mehel ka eeldusi – varem
on ta tegelenud ujumise ja
triatloniga. Ka jõuluvana kodukandi pakast ta ei karda –
Tilgu tali on piisava karastuse
andnud.
Kaido Taberlandi eesmärgiks on aga rohkem valla ela-

nikke külmaga kümblema
kutsuda.
“Sügisel on kõige lihtsam
alustada,” arvab Kaido Taberland. “Suvisuplejast vaheajata
talisuplusele üle minna. Aga
võib ka külma dušiga alustada.”
Energia, mis neist inimestest peale talisuplust kiirgab,
paneb vägisi arvama – ehk
tasub proovida. Aga enne siiski ehk arstiga konsulteerida.
* Intervjuu talisuplejatega
on tehtud peale külma kümblust
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Veebruaris muutub bussi
kuupileti hind
Harjumaa avalikel bussiliinidel muutuvad 1.
veebruarist piletitsoonid
ja piletihinnad. Odavamaks muutub e-(üksik)
pilet, kahe euro võrra
kallinevad kõikide tsoonide kuupiletid.

Harjumaa Ühistranspordikeskuse liiniplaneerija Sirly Miltopi sõnul kehtestati praegu
kehtivad maakonna avalike
bussiliinide piletitsoonid ja
-hinnad Harjumaal juba 2008.
aastal.
“Tänaseks on analüüsitud
sõitjate liikumisharjumusi
ning jõutud järeldusele, et
parema teenuse pakkumiseks
on vaja korrigeerida tsoonipiire ja piletihindu,” ütles
ta.

Kaks põhjust
Miltopi sõnul on Harju
maakonna bussitranspordi
hindade korrigeerimisel kaks
peamist põhjust. Esiteks on
tekkinud mõnedel liinidel olukord, kus suur hulk sõitjaid
maksavad suhteliselt lühikese
sõidu eest suhteliselt kõrget
hinda, kuna ületavad tsoonipiiri.
Seda probleemi aitab lahendada tsoonipiiride korrigeerimine 1. veebruarist, mille käigus laienevad teine ja
kolmas tsoon. Piletitsoonide
piiride muutmine toob kaasa
vajaduse korrigeerida ka piletihindu.
Teiseks on olemas vajadus
vähendada sularahaga arveldamist, mis on mugavam nii
sõitjatele kui bussijuhtidele
ning aitab vähendada sõidukis
piletimüügile kuluvat aega.

E-pilet odavamaks
Soodustamaks e-piletite
kasutamist, alandatakse nende
hindasid. Alates 1. veebruarist
suurendatakse e-üksikpileti

Hinnad avalikel bussiliinidel alates 1. veebruarist

E-üksikpilet (eurodes)
Tsoone
Vana Uus
hind hind
1
0.76 0.72
2
1.43 1.28
3
2.10 1.84
4
2.77 2.40
5
3.44 2.96
Sularaha üksikpilet
(paber)
Tsoone
Vana Uus
hind hind
1
0.80 0.90
2
1.50 1.60
3
2.20 2.30
4
2.90 3.00
5
3.60 3.70
Kuupilet
Tsoone
Vana
hind
1
16.00
2
30.00
3
44.00
4
58.00
5
72.00

Uus
hind
18.00
32.00
46.00
60.00
74.00

soodustust 20%-le võrreldes
paberüksikpiletiga. E-pileti
soodustus loob lisamugavusi
sõitjatele, hinnatase langeb epileti puhul kuni 14%. Paberüksikpileti hinda tõstetakse
0,10 euro võrra ja vastavalt
sellele muutub ka kuupileti
hind kõigis tsoonides 2 euro
võrra.
Ühegi piletiliigi puhul ei
tõuse hind üle 13% ja keskmine piletihind jääb samaks.
Piletitsoonide muudatustest saab täpsemat infot MTÜ
Harjumaa Ühistranspordikeskuse kodulehelt www.harjuytk.ee.
H VT

Tabasalu on üks Harjumaa
11 tõmbekeskusest
Regionaalminister Siim
Kiisler saatis sel esmaspäeval, 20. jaanuaril, ministeeriumide kooskõlastusringile omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu.

Ministri eelnõus on Harjumaal
11 tõmbekeskust: Tallinn,
Haabneeme, Maardu, Kuusalu, Kehra, Kose, Jüri, Saue,
Keila, Tabasalu ning Paldiski.
Eelnõu näeb ette, et käesoleva aasta lõpuks valivad
omavalitsused vabatahtlikult
välja, millise tõmbekeskusega
ühineda. Neis piirkondades,
kus selleks ajaks kokkuleppele
ei jõuta, lahendab regionaalminister tekkinud erimeelsused.
Reformi tulemusena jääb Eestisse pärast 2017. aasta sügisel
toimuvaid kohalike volikogude
valimisi kuni 65 omavalitsust,
milles reeglina elab üle 5000
inimese.
Seaduse lühikokkuvõttes
on kirjas, et iseseisva haldusüksusena säilitatakse kehtivates piirides lisaks Kohtla-Järvele, Narvale ja Sillamäele ka
Tallinna linn, mis tähendab, et
ei prognoosita ühegi Tallinna

naabervalla ühinemist pealinnaga.
Lisaks on seaduse kokkuvõttes märgitud, et maakondade piirid pole omavalitsuste
ühinemisel takistuseks. Regionaalminister analüüsib koostöös teiste ministeeriumidega
ka maavalitsuste funktsioone
ja töökorraldust ning võimalust anda omavalitsuslikud
ülesanded üle kohalikele omavalitsustele ning esitab ettepanekud maavalitsuste reorganiseerimiseks.
Ministeeriumidelt oodatakse seaduse eelnõule tagasisidet
24. veebruariks, misjärel saab
kooskõlastamise käigus tekkinud küsimused lahendada.
Pärast ministeeriumide vahelist kooskõlastusringi esitab
regionaalminister seaduseelnõu valitsusele ja seejärel parlamendile.
Täna on Eestis 215 omavalitsust, enamikus neist elab
vähem kui 2000 elanikku. Regionaalministri poolt väljapakutud tõmbekeskustel põhinevat reformi toetab Turu-uuringute AS poolt läbi viidud küsitluse põhjal 45 protsenti elanikkonnast, märgitakse regionaalministri pressiteates.
H VT

Kaupo Rätseppa õnnitleb HOLi juhatuse esimeheks valimise puhul Harju maavanem Ülle Rajasalu.

Kristjan Terase

Kaupo Rätsepp valiti
omavalitsusliidu juhiks
Läinud kolmapäeval, 15.
jaanuaril, toimus Harjumaa Omavalitsuste Liidu
(HOL) volikogu uue
koosseisu esimene töökoosolek. HOLi uueks
esimeheks valiti volikogu poolt Harku vallavanem Kaupo Rätsepp, aseesimeheks Loksa linnavolikogu aseesimees Helle Lootsmann.
ÜLO RUSSAK
vallaleht@harku.ee

Endisest juhatusest jätkavad
tööd ka uues koosseisus Toomas Vitsut (Tallinna linnavolikogu esimees) ja Tanel Mõistus (Keila linnavolikogu esimees). Uuteks juhatuse liikmeteks valiti Raivo Uukkivi
(Raasiku vallavanem), Kadri
Tillemann (Keila vallavolikogu
esimees), Mart Võrklaev (Rae
vallavanem), Valeri Kukk
(Kiili vallavanem) ja Nikolai
Vojeikin (Maardu linnapea).
HOLi senine juht Vello
Jõgisoo sõnas uut juhatust
õnnitledes, et annab juhtimise
üle kindla teadmisega, et HOL
on jätkuvalt tugev ning tegus.
Ta tundis head meelt, et tänu
koostööle ja ühistele jõupingutustele saadi nii HOLis kui
Harjumaa omavalitsustes
hakkama ka majanduslanguse
rasketel aegadel.

HOLi vastne esimees Kaupo
Rätsepp, kaks kolmandikku
HOLi juhatusest uuenes ja
Teid valiti esimeheks. Kel-

legi teise kandidatuuri esimehe kohale ei püstitatud...
Olin valmis liidu uueks juhiks kandideerima. Määravaks
minu valimisel oli kindlasti
kuue aasta pikkune kogemus
Harku vallavanemana ja viimase nelja aasta kogemus juhatuse liikmena.

Millest uue esimehena
alustate?
HOLil on oluline roll maakondlikes ühistegevustes, nii
arengu, hariduse, kultuuri,
spordi kui muudes valdkondades, mitmed teemad puudutavad kõiki Eesti omavalitsusi.
Minu peamine ülesanne on
seista omavalitsuste ühiste
huvide eest, jätkata sellega,
mis aitab kaasa omavalitsuste
arengule ja aitab Harjumaal
kui maakonnal areneda.
Esimese asjana külastan
omavalitsusi, kus peale valimisi on omavalitsusjuhid vahetunud, eesmärgiga tutvustada HOLi seniseid tegevusi ja
saada tagasisidet uutelt juhtidelt.
Kindlasti on lähiajal plaanis kohtuda Harju maavanemaga ja kokku on lepitud
kohtumine Riigikogus loodud
Harjumaa toetusrühma esimehega.

Millised on olnud HOL-i
suuremad või olulisemad
tegevused?
Tegevusi, mida HOL on
algatanud, toetanud või milles
ta osaleb, on palju. Suurematest ja olulisematest tooksin
välja Harjumaa Ühistrans-

pordikeskuse asutamise 2004.
aasta septembris, mille asutajaks lisaks omavalitsustele
oli ka riik.
Haiba asenduskodu rajamise kaasrahastamine ja igaaastane rahaline toetamine.
45-kohalise peresüsteemiga
kodu rajamist alustati siis, kui
Muraste lastekodu likvideeriti
ja uue lastekodu ehitamine
muutus hädavajalikuks. Haiba
asenduskodu avati 1999. aasta
detsembris.

ESIMESE ASJANA
KÜLASTAN OMAVALITSUSI, KUS PEALE VALIMISI ON OMAVALITSUSJUHID VAHETUNUD.
Alates SA Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
(HEAK) asutamisest 1995.
aastal on HOL toetanud
HEAKi tegevust.
HEAKi ülesandeks on ettevõtjate, kodanikeühenduste
ja kohalike omavalitsuste tasuta nõustamine. Olulised on
kindlasti olnud ka mitmed
projektid ja uuringud. HOL on
tegelenud Harjumaa tõmbekeskuste määratlemisega,
Lääne-Harjumaa omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmise
ja ühisteenuste arendamisega.
Tähelepanu all on ka pealinna
regiooni omavalitsuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine jne.
Ka teeb HOL tihedat koostööd maakondlike ja vabariiklike kultuuriühendustega,
aitame kaasa maakonna iden-

titeedi teadvustamisele ning
kultuuriajaloolise eripära ja
järjepidevuse säilitamisele
ning kaitsmisele

Volikogu esimesel istungil
oli esimesel lugemisel ka
HOLi 2014. aasta eelarve.
Eelarve on oluline teema
ja sellega peab lähinädalatel
kindlasti tegelema, et eelarve
HOLi veebruarikuu volikogule
kinnitamiseks esitada.
HOLi kõige olulisem sissetulek tuleb liikmemaksudest,
sellepärast on ka oluline omavalitsuste üksmeel ja arusaam
HOLi tegevuses.

Kas ka Harku vallale võiks
olla mingi kasu, et juhite
Eesti tugevaimat, Harjumaa
Omavalitsuste Liitu?
Kahtlemata on Harku vallale hästi oluline olla aktiivselt
selle liidu liige – koostööd
naabritega tuleb teha ning
ühiselt on enamasti võimalik
probleemidele arukad lahendused leida. Samuti on kindlasti oluline mitte lihtsalt oma
kodukoha ümbruse arenguväljakutsetega tegelda, vaid vaadata üheskoos ka laiemat pilti
ja pikemat perspektiivi.
On ju Harjumaa omavalitsuste positsioon ja väljakutsed väga paljuski sarnased,
näiteks pealinna lähedusest
tulenevad prioriteedid ja ka
murekohad – atraktiivsus elukohana, lasterohkus, taristu ja
tööstusparkide areng jms.
Omavalitsuste liit on hea koht
ühisosa ja koostöökohtade
leidmiseks.
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KÜSITLUS
Millega kütate oma elamut?

R EIN
KUUSI K
Muraste küla
elanik

E

lamist kütan kombineeritult. On puidukatlal
põhinev keskküttesüsteem koos radiaatorite ning
põrandaküttega, õhk-õhk soojuspump ning päikesepaneelid
suveperioodiks.
Küllap toob külmem jaanuar kaasa suuremat puudekulu. Pisut ka elektrikulu.
Enesestmõistetavalt on arved väiksemad. Sooja novembri ja detsembri tõttu oli kütteintensiivsus väiksem. Ja
seega ka kokkuhoid tuntav.

MAR IAN N
LEOKI N TUNN E L
Tutermaa küla
elanik

E

lan eramajas. Sellel on
oma väike katlamaja,
mida kütame lehtpuudega. Soojamuret ei ole, sest
kütad ju iseenda jaoks. Novembri ja detsembri kulude
võrdlust aastaga 2012 ei oska
välja tuua. Kolisin majja alles
möödunud suvel.

MEELI S
HÄR M S
Tabasalu
aleviku elanik

K

ütan enda elamist kolmandat hooaega õhkvesi soojuspumbaga.
Varem oli majas õliga köetav
katel. Aga see neelas liiga
palju raha. Näiteks miinimumkogus kohaletoodud õli oli
tuhat liitrit. Ning hooajal kulus
küttele umbes 2500-3000 eurot. Nüüd kulub sama ajaga
vast 700 euro ümber. Lisaks
on soojuspumbaga kütmine
palju puhtam ja säästlikum.
Paljud naabrid on ka samale
süsteemile üle läinud. Ja ei kahetse.

K A IE
TEDER
Ettevõtja
Tabasalus

M

aja on elektriküttel.
Arved on vaatamata
soojale novembrile
ja detsembrile ikkagi suured.
Hoia kokku, kui palju tahad.
Kunagi maja renoveerides
teadsime, et elektriküte oli ja
jääb odavaks. Praegu see nii
ei ole.
Detsembris saime töö- ja
õpitubade majja KOP-i abiga
õhksoojuspumba. Tänu sellele
oli ka jõulukuu arve pisut
väiksem. Ja ehk mõjub see
pump ka jaanuari ning veebruari arvetele.

Jätkub kinnisvara
hindade aeglane tõus

Volikogu
detsembri istungil
• Kinnitati Harku valla
2013. aasta II lisaeelarve;
• toimus Harku valla 2014.
aasta eelarve kinnitamise eelnõu I lugemine;
• muudeti Harku Vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste töötajate palgamäärasid;
• kinnitati Harku Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis;
• seati sundvaldus Tabasalu alevikus asuvale Sirmiku
kinnisasjale tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks;
• algatati Suurupi külas
Kasevälja tee 9a maaüksuse
ja lähiala detailplaneering;
• muudeti Harku vallavolikogu ehitus- ja planeerimiskomisjoni ning maa- ja keskkonnakomisjoni koosseisusid;
• valiti Tabasalu Muusikakooli hoolekogusse vallavolikogu esindaja;
• valiti Harku ja Murru
vanglakomisjoni koosseisu
esitatav kandidaat;
• nimetati Harku valla
esindajad Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse;
• valiti Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi sihtasutuse nõukokku vallavolikogu
esindaja .
Järgmine volikogu istung
toimub 30. jaanuaril kell 16.

Tallinnas on viimase aastaga kinnisvara hinnad
tõusnud keskmiselt 20
protsenti, Mustamäe isegi 33%, Lasnamäel 24%.
Kas selline suur kinnisvara hinnatõus meie lähinaabruses on mõjutanud hindu ka Harku vallas?
Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

Analüüsib kinnisvarafirma
1Partner ja kutseline kinnisvaramaakler Merit Kiirats.

Mida tähendab lahti seletatult kinnisvara hinnatõus
keskmiselt 20%?
Seda, et ühes piirkonnas
on hinnatõus olnud kiirem,
teises aeglasem, kolmandas
püsivad hinnad stabiilsed. Tallinnast rääkides, kõige enam
on nõutavad Mustamäe ühekuni kahetoalised korterid.
Kui veel jaanuaris 2013 võis
45-ruutmeetrine korter maksta 45 000 eurot, siis nüüd, jaanuaris 2014, on selle hinnaks
56 000 eurot.
Suurte korterite hinnatõus
pole nii järsk, samuti mitte
kesklinna kinnisvara hinnamuutused – selles piirkonnas
on korterid olnud kogu aeg
kallimad. Eramute hinnatõus
on aeglasem olnud kui korteritel – see on üldine reegel.

HVT

Stipendium
noorele emale
MTÜ SEB Heategevusfond kuulutab välja stipendiumi noortele emadele. Oleme loonud stipendiumiprogrammi, et
toetada nende noorte
emade toimetulekut iseseisva elu alguses ja tulevikuotsuste tegemisel,
kellel oma pere toetav
ring puudub.

Kas järsk hinnatõus Tallinnas on toonud kaasa tõusutrendi ka Tallinna lähiümbruses, näiteks Harku vallas?
Ka pealinna lähiümbruses
on aastaga hinnad tõusnud,
aga mitte sellises tempos nagu
Tallinnas. Enim on hinnad kerkinud Rae vallas Peetri külas.
Ka Harku vallas on kinnisvara hinnad tõusnud, aga
samuti mitte nii kiiresti kui
Tallinna “mägedel”. Aastaga
on väiksemate korterite maksumus Harku vallas kerkinud
keskmiselt 16%, jäädes aga
veel paarikümne protsendi
võrra alla buumiaegsele tasemele. Sama võib öelda ka
majade kohta.

Hiljaaegu oli mul pikem
vestlus regionaalminister
Siima-Valmar Kiisleriga. Minister väitis läbiviidud
uuringute põhjal, et inimene lähtub elupaika valides
esmajoones tööst – kas ühes
või teises paigas tööd on;
alles siis tulevad teised
väärtused – lasteaed, kool,
kauplus...
Jagan regionaalministri
seisukohta, sest sama peegeldavad ka kinnisvara hinnad.
Need on kõrgemad ja kinnisvara on likviidsem Tallinnast
kuni 20 kilomeetri raadiuses.
Ehk piirides, kust on veel optimaalne enim töökohti pakkuvasse Tallinna tööl käia.
Kõneldes Harku vallast,
siis on kinnisvara atraktiivseks
muutunud ja hinnad tubli tõusu teinud Vääna-Jõesuus. Seda
mitmel põhjusel – oma osa on
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Kinnisvaramaakler Merit Kiirats ütleb, et ka Harku vallas tõusevad kinnisvara hinnad,
kuigi aeglasemalt kui Tallinnas.
Ülo Russak
Korter suurusega 41-55 m2 keskmised ruutmeetrihinnad, tuginedes Maa-ameti
statistikale

aasta

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Harku
vald
1274
1245
1294
690
696
872
805
939

Tabasalu
alevik
1 310
1 394
1 311
643
x
930
974
949

Viimsi
vald
1245
1 640
1 521
995
972
997
1 127
1 257

Saue
linn
1 125
1 335
1 258
789
x
766
728
964

Kuusalu
vald
557
643
676
317
232
x
255
360

rajatud vee- ja kanalisatsioonitrassil, kergliiklusteel, aga
kõige enam mõjutab kinnisvara hindu sügisel uksed avanud kool. Linna tööle käivad
lapsevanemad ei pea hakkama
oma kooliskäivatele lastele
taksojuhtideks. Vääna-Jõesuu
puhul on oluline ka kaunis loodus mererannaga, kust linna
piirini on vähem kui 20 kilomeetrit. Vääna-Jõesuus asuvad eramud hakkavad konkurentsi pakkuma linnas asuvatele analoogsetele eramutele.

Ütleksin nii: veel aasta
tagasi oli laenu lihtsam saada.
Nüüdseks on pangad laenutingumusi karmistanud. Jälgitakse väga täpselt ehitusnõuetest kinnipidamist. Kui näiteks
korteris on köögi ja elutoa
vahelt sein maha võetud, siis
peab olema ka vastav projekt
ja kasutusluba.
Teisalt saab aina enam
peresid taas “laenukõlbulikuks”. Nii et hoolimata pankade bürokraatiast on kinnisvaraturg praegu väga aktiivne.

Kortereid ja maju ostetakse
reeglina ikka pangalaenu
toel. Kuidas teie kogemustele tuginedes viimasel ajal
pangad käituvad?

Mida prognoosite lähitulevikuks?
Arvan, et kinnisvaraturg
jätkab aktiivsena, hinnad on
tõusutrendil. Mingeid ano-

Rae
vald
1 172
1 631
1 425
921
912
973
983
1 008

Kose Vasalemma
vald
vald
506
228
719
382
699
286
324
214
224
136
242
83
379
62
288
53

maaliaid, järsku tõusu või langust küll ette ennustada ei
oska.

“PRAEGU ON NII
MÜÜMISEKS KUI
OSTMISEKS HEA AEG.”
Mida soovitate neile, kes
oma kinnisvara müüa või
osta tahavad?
Praegu on nii müümiseks
kui ostmiseks hea aeg. Või
vana müümiseks ja uue ehitamiseks. Müügihinnad on head,
ehitushinnad pole veel “lakke
tõusnud”, pangad annavad
jälle laenu – konservatiivselt
küll, aga annavad. Nii et praegu on hea aeg oma kinnisvaraga tegelemiseks.

K AT I K ÄPP
MTÜ SEB Heategevusfond projektijuht

Programmi eesmärk on võimaldada noortele emadele
teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete
realiseerimiseks. Peame oluliseks seda, et kui noor ema
saab õppimise ajal tuge, paraneb tema toimetulek ning oskus hoolitseda enda ja lapse
eest.
Stipendiumile võivad kandideerida noored, kes on saanud emaks enne 19. eluaastat
ja kes on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning
kes soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides
täiskoormusega põhikoolis,
gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.
Stipendiumi saab taotleda:
• õppemaksu tasumiseks,
• õppevahendite soetamiseks,
• igakuiseks isemajandamise rahaks,
• lapsehoiu eest tasumiseks.
Täpsem teave on üleval
fondi kodulehel www.heategevusfond.ee.
Dokumendid tuleb saata eposti aadressile stipendium@
heategevusfond.ee hiljemalt
5. veebruariks.
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Naabrivalve –
märka-hooli-reageeri
2000. a asutati kodanikualgatuse korras ühing,
mille eesmärgiks seati
tõsta elanike turvalisust
kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel.
JÜ RI SIIM
MTÜ Eesti Naabrivalve maakondlik
arendusjuht

Käesolevaks ajaks on Eesti
Naabrivalvega liitunud üle
500 sektori. Iga kuu lisanduvad uued üle vabariigi.
Eriti elav huvi oli sektorite
moodustamise vastu aastal
2009. Ilmselt oli see seotud
masu-ajaga, mil elanikes oli
teravdatud huvi turvameetmete suurendamise vastu.
Harku vallas on seni moodustatud 21 sektorit.
Naabrivalve liikumine soodustab ka omavahelist suhtlemist ja korra hoidmist piirkonnas. Kui linna- või vallakodanik
leiab vajakajäämisi teda ümbritsevas ja ta ei suuda üksinda
probleeme lahendada, siis on
tihti abi Naabrivalvest. Võib
tuua näite väikelinnast, kus
inimeste rahu häirisid öösel
müristavad mootorrattad ja
rollerid. Ühe inimese keelamist ei pandud millekski. Kui
aga seal piirkonnas moodustati
Naabrivalve ja tänu selle sektori taotlustele paigaldati tänavale nn lamavad politseinikud,
oli probleem lahendatud.
Naabrivalve liikumine soodustab ka naabritevahelist
suhtlemist ja korra hoidmist
sektori sees. Juba naabrivalve
infotahvlite paigaldamisest on
suur kasu kurikaelte ohjeldamisel.
Maakohtades muutub populaarsemaks “rahva omakaitse”, kus moodustatakse kogukonna-sisene valve ka öisel
ajal. Käiakse koos patrullimas
oma elukoha piirkonnas.
Naabrivalve tegevusest on
mõnel pool välja kujunenud
ka n-ö klubiline tegevus mitmete huvialadega. Tallinnas
Lasnamäel on muutunud traditsiooniks korraldada oma
sektori piires kord aastas koristuspäev.
Ühise tegutsemise ja koostöövorme on mitmeid. Naabrivalve on korraldanud valdades infopäevi, kus osalejatega
vestlevad ja annavad soovitusi
politsei, päästeameti, valla ja
naabrivalve esindajad. Populaarseks on saanud maakondades korraldatavad Ohutuspäevad, kus on kohal ka Naabrivalve esindajad.
Eesti Naabrivalve ühingult
saab tellida turvalisuse-alaseid koolitusi naabrivalve liikmetele.
Naabrivalve on korraldanud mitmeid konkursse. Näiteks edukama naabrivalve
sektori konkurss, kus naabrivalve sektorite vanemate igaaastaste aruannete alusel
selgitatakse välja parim sektor. Välja on pandud väärtuslikud auhinnad.
Eesti Naabrivalvel on sõlmitud lepingud mitmete elukeskkonna turvalisust suurendavate firmadega (turva-, luku-, uste-, akna-, kindlustusfirmadega jne), luues oma liikmeskonnale soodsamaid võimalusi turvalisusteenuste saamiseks.

Eesti Naabrivalve on välja
töötanud teenuse üksi elavate
või suure osa päevast üksi
kodus veetvate inimeste jaoks,
kes võivad õnnetuse korral
jääda hätta abi kutsumisega.
Ehkki paljud üksi elavad
eakad või puuetega inimesed
saavad igapäevase eluga hästi
hakkama, on kaelas või randmel kantav häirenupp õnnetuse korral asendamatu abivahend. Õnnetusest teadaandmiseks piisab ühest nupulevajutusest ning appi on valmis
ruttama koolitatud vabatahtliktuttav ja usaldusväärne inimene lähikonnast.
Inimese koju paigaldatakse
GSM-sidel töötav süsteem,
mis koosneb suitsuandurist,
kaasaskantavast häirenupust
ja lokaalsest GSM keskusest.
Lisaks paigaldatakse koju tulekustuti. Terviserikke või õnnetuse/tulekahju korral piisab
ühest nupulevajutusest ja
abivajajale rutatakse appi.
Eriti sobib see maapiirkondades üksi elavatele inimestele. Tänu suitsuandurile jõuab
tuletõrjehäire vabatahtlikuni
ka siis, kui eakas abivajaja ise
ei ole suuteline nupule vajutama. Eesti Naabrivalve on sõlminud juba mitmete valdadega
sellealase koostöö lepingu.
Teenuse kohta saab rohkem lugeda teenuse kodulehelt: häirenupp.naabrivalve.
ee.
Kodust ära olles tuleb paluda naabrit majapidamisel silm
peal hoida. Vajadusel tuleb
paluda tühjendada oma postkast. Pungil täis postkast annab kurikaeltele vajaliku info
ja soodustab sissemurdmist.
Kui sina aitad naabrit, aitab
tema sind. Aktuaalne on see
sügistalvisel ajal suvitusrajoonides, kui püsielanikke
jääb väheks. Siis hoiavad elanikud silma peal ka naabrite
tühjadel suvemajadel. Sel sügisel ongi rohkem uusi sektoreid tekkinud suvitusrajoonidesse.
Lisaks signalisatsioonile
annavad väga hea tulemuse
aegrežiimil töötavad lülitid,
mis panevad ära olles tööle
raadio, valgustid ja muud
seadmed. Samuti on kogemustest teada, et pimedal ajal tulevad kasuks liikumisanduritega valgustid. Elektrit kulub
küll rohkem, aga see tasub
end ära.
Naabrivalve on Sinu ja Sinu naabrite ühine tegevus kodukoha turvalisemaks muutmisel. Naabrivalve plakatid ja
kleebised eristavad teie piirkonna ja teevad teie tegevuse
nähtavaks ka teistele.
• Kogunege koosolekule ja
arutage naabritega, kas olete
valmis üksteisega koostööd
tehes oma kodupiirkonna turvalisust tõstma.
• Kui on saavutatud ühine
kokkulepe, tuleb valida liitujate seast vanem, kes organiseerib kontaktandmete kogumise
ja allkirjastab sektori moodustamise lepingu.
• Naabrivalvega liitumise
tasu on 1 euro liituja kohta ja
aastamaks samuti 1 euro. Piirkonnas asuvate juriidiliste isikute liitumine on 10 eurot, aastamaks on sama.
• Infot ja abi naabrivalve
sektori loomiseks saab naabrivalve kodulehelt ja piirkonna
arendusjuhilt.

Hoonel saavad olema sotsiaalsed, sakraalsed ja kultuurilised funktsioonid. “Lisaks jäädvustakse püsiekspositsiooniga
Aino Järvesoo mälestus,” ütleb Avo Üprus.
2x Allar Viivik

Järveäärsest kirikust
saab kogukonna keskus
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts tahab võtta
külas asuva pühakoja
kasutusele kogukonnakeskusena ning jäädvustada ka ehitamist rahastanud Aino Järvesoo mälestust.

I VO LUK K
Alasniidu Seltsi juhatuse liige

ALLAR VIIVIK
vallaleht@harku.ee

“MTÜ-sse Harjujärve Kiriku
Taastamise Selts kuulub 20
inimest. Lisaks osalevad taastamistegevuses vabatahtlikena mitmed inimesed,” ütleb
EELK diakoonia ning ühiskonnatöö talituse juht, kohalik
elanik Avo Üprus. Lisaks on
partnerid ka Alasniidu selts,
vallavalitsus ja kohalik kool.
Samuti MTÜ-d Peeteli kiriku
sotsiaalkeskus ja Tartu Koidu
keskus.
Hetkel kuulub kinnistu ja
hoone Karismaatilisele Episkopaalkirikule. Nad on Avo
Üpruse sõnul valmis hoonet
ka müüma. Kuid raha tahab
kirik saada kätte korraga ning
pikema maksegraafikuga pole
nõustutud.

Võetakse laenu
“Seepärast olen teinud
koos ühe teise seltsi liikmega
pangalaenu taotluse. Taotleme
laenu 100 000 eurot,” ütleb
Üprus. Pank on põhimõttelise
otsuse teinud, kuid mitmed
eeltoimingud võivad võtta
aega mitu kuud. Oodatud on
ka annetused, et saada kokku

Pühakoda Harkujärve
külas.
ülejäänud 50 000 eurot. Annetada saab MTÜ Harkujärve
Kiriku Taastamise Seltsi kontole 10220110326017 ja märgusõna on “Taastame kiriku”.

“OLEN TEINUD KOOS
ÜHE TEISE SELTSI LIIKMEGA PANGALAENU
TAOTLUSE.”
Praegu tegutseb kirikus
alates mulluse aasta 1. veebruarist lastehoid ning kohe
alustab tegevust ka perenõustamiskeskus. Infotund sellel
teemal toimub 29.01 kell 10
Tabasalu perearstikeskuses.
Millised on pakilisemad
tööd ning toimetamised kirikuhoones? Üprus ütleb, et suurim ja mahukaim on soklikor-

Oleme koos seltsirahva ja Avo Üprusega arutanud koostööö
võimalusi kiriku toomiseks lähemale kohalikule rahvale.
Piirkonnas praegu meil muid ruume ei ole. Seepärast oleme näinud selles majas võimalust nii külaseltsil kui kogu
piirkonna rahval korraldada erinevaid üritusi ja kasutada
ruume erinevate ringide tööks.
Seal on avatud juba lastehoid ja on näha, et kiriku taasavamise nimel tegutsetakse tõsiselt. Ning ka vald ja riik on
valmis aitama. Samuti on paljud eraisikud enda õla alla
pannud. Seepärast võib juhtuda, et sügisel saab ka keldrikorrusele sooja sisse ning majas elu käima.
Koos tekib sünergia ja ühes korralikus külas peab ikka
olema kool, kirik ja kõrts või kauplus. Viimane peaks teatavasti ka peatselt valmima Järvekalda tee ääres.
ruse väljaehitamine. Praegu
ei saa ruume kasutada. “Need
on kütmata ja rõsked. Torud
on olemas, kuid valamud ja
muu vajalik puudub. Seinad ja
lagi on viimistemata,” loetleb
mees. Samuti vajab hoone soojustamist ning sinna tuleb
tuua gaasitrass. Praegu kütavad kirikut kolm õhksoojuspumpa, millest kaks hoiavad
sooja sees lastehoiuna tegutsevas pastoraadiosas. Aga nende
jõust kütmiseks ei jätku.

Külale ja lastele
Milline on ehitise tulevik?
“Tühjana seisvasse kirikuhoonesse rajatakse kogukonnakeskus, mis pakub ümberkaudsetele elanikele vajalikke teenuseid, korraldab kärajaid
ning kultuuriüritusi,” ütleb

Üprus. Soklikorrusele on planeeritud ruumid lastele. Kuid
kindlasti saavad seal aega veeta ka täiskasvanud. Lisaks on
tegevusest huvitatud ka skaudid ja kohalik Alasniidu selts.
“Kiriku saalis saab kohalik
kool korraldada muusikaharjutusi. Samuti anda kontserte
ja korraldada aktusi,” ütleb
Üprus.
Võistlus pühakojale parima projekti saamiseks korraldati aastal 1991 ning seda toonase Tallinna aiandussovhoosi
eestvedamisel. Kirikuhoone
sai nurgakivi juulis 1992. Seda
hakati rajama arhitekt Jaak
Kuriksi projekti järgi. 14. septembril 1996 pühitseti hoone
Karismaatilise Episkopaalkiriku Püha Esimärter Stefanose
kirikuks.

Uue perekeskuse infotund Tabasalu Perearstikeskuses
Veebruaris 2014 avab tulevases kogukonna keskuses – Harku järve kiriku ruumides – uksed teine Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku perekeskus.
K Ä RT K A S E
EELK Perekeskuse peanõustaja

29. jaanuaril kell 10 toimuval
infotunnil tutvustatakse pakutavaid teenuseid, meeskon-

da ning pakutakse kõigile
huvilistele võimalust kuulata
kolme teemakohast ettekannet. Samas majas hakkab alates märtsist tegutsema ka
lastehoid, millest samuti infotunnil juttu tuleb.
Loodavas perekeskuses
hakatakse pakkuma psühholoogilise nõustamise teenust,
mis on vähekindlustatutele
tasuta, lootuses leevendada
sellega abivajajatele pikki
ootejärjekordi. Samuti haka-

takse tegelema kristliku nõustamise ja hingehoiuteenusega,
mida seni on pakkunud ainult
vaimulikud, nüüdsest aga ka
pereteraapia taustaga professionaalid.
Perekeskuse juhataja Pia
Ruotsala tutvustab EELK Perekeskuse tegevust ja visiooni
– kes me oleme ja mida me
teeme. Helen Sööl, perekeskuse vabatahtlik nõustaja,
teeb ettekande teemal “Perevägivalla käsitlustest, olemu-

sest ja mõjust”. Kärt Kase,
perekeskuse peanõustaja, räägib sellest, millised on kõige
sagedamad probleemid, millega pereterapeudi juurde pöördutakse. Keili Kollamaa, Inglitiib Lapsehoid tegevjuht,
tutvustab lapsehoiuteenust,
mis on tegutsenud kitsamas
ringis juba aasta, kuid nüüd
laieneb
Üritus on eelregistreerimisega: perekeskus.eu/event/
harku-valla-infotund.
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Tibutare lasteaed sai tiitli:
Hea lasteaia rajaleidja!
12. detsembril andis Tartu Ülikooli eetikakeskus
6. väärtuskasvatuse konverentsil “Hea kool.
Peeglike, peeglike seina
peal, kes on parim kogu
maal?” üle tiitlid “Hea
kooli rajaleidja” ja “Hea
lasteaia rajaleidja”.
Üheks “Hea lasteaia rajaleidjaks” sai Tabasalu
lasteaed Tibutare.
REELI SIMANSON
Tibutare lasteaia õppealajuhataja

Lisaks anti Tibutare lasteaiale
tänukiri silmapaistva konkursitöö eest väärtuskasvatuse
teemal.
Žürii tunnustas “Hea lasteaia rajaleidja” tiitliga järgmisi
lasteaedasid: Tabasalu lasteaed Tibutare, Leppneeme lasteaed, Tallinna Linnupesa lasteaed, Luunja lasteaed Midrimaa, Pirita lasteaed, Tallinna
Suitsupääsupesa lasteaed, Tallinna Kivimurru lasteaed, lastekeskus Midrimaailm, Pärnu
lasteaed Pillerpall, Tallinna
Jaan Poska lasteaed, lasteaed
Väike Päike, Tallinna sõimede
ühendus, Pärnu Kadri tänava
lasteaed, Vastse-Kuuste lasteaed Kaari.

Esimest korda
Tartu ülikooli eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop
sõnas, et sel aastal esimest
korda toimunud “Hea kooli
rajaleidja” ja “Hea lasteaia
rajaleidja” seoti väärtuskasvatuse konkursiga, sest süsteemne ja eesmärgistatud väärtuskasvatustegevus on kahtlemata ühe hea õppeasutuse osaks.
“Sellel aastal oli aga fookuses
õppeasutuste eneseanalüüs
palju laiemalt, keskendudes
neljale valdkonnale: õppe- ja
kasvatustöö; õppimist ja kasvamist toetav keskkond; juhtimine ja eestvedamine ning
koostöö ja head suhted eri
osapoolte vahel. Hea meel on
tõdeda, et õppeasutuste eneseanalüüs oli sel aastal kõrge-

Konkursil tunnustatud koolide ja lasteaedade esindajad.
tasemeline, andes sügava ja
ausa pildi koolide ja lasteaedade igapäevaelust.” Tema
sõnul andis konkurss kinnitust,
et õppeasutuste eneseanalüüs
peab olema hea kooli/lasteaia
hindamismudeli keskseks elemendiks.
“Hea kooli rajaleidja” ja
“Hea lasteaia rajaleidja” konkursil tunnustatud saavad õiguse kasutada tunnustust näitavat logo oma õppeasutuse
kodulehel ja mujalgi. Konkursid toimusid haridus- ja teadusministeeriumi riikliku
programmi “Eesti ühiskonna
väärtusarendus 2009-2013”
raames.

Kõik koos
Tabasalu Tibutare lasteaias
on väärtuskasvatus olnud teist
õppeaastat järjest üheks prioriteetseks tegevussuunaks.
Laste, personali ja lapsevanemate väärtusarendusega on
tegeldud aga süsteemselt juba
aastaid. Tunnustust üle andes
juhtis Sutrop tähelepanu just
Tibutare lasteaia traditsioonilistele tegevustele, mis aitavad erinevatel huvigruppidel
mõtestada väärtusi ja kogeda
ühtekuuluvustunnet.
Traditsioonilised üritused

ja tegemised viivad kokku lapsed, lapsevanemad ja personali – seega suudab mitmel
lapse jaoks olulisel tasandil
üheskoos väärtustest lähtuv
tegutsemine meie arvates
parimal moel suunata nii lapse
kui ka täiskasvanute väärtushinnangutest lähtuvat käitumist.
Koostöös suudame õppida
tundma üksteist ja erinevaid
väärtusi ning väärtustada
kokkukuuluvustunnet.

TUNNUSTUST ÜLE
ANDES JUHTIS SUTROP
TÄHELEPANU
TIBUTARE LASTEAIA
TRADITSIOONILISTELE
TEGEVUSTELE.
Väärtuste kujundamine on
pikaajaline protsess ja vajab
järjepidevat süsteemset tegevust. Hea lasteaia kriteeriumitest lähtuv eneseanalüüs
andis meie lasteaiale võimaluse teha kokkuvõte senisest
väärtusarenduse tegevusest
ja otsida uusi võimalusi, metoodikaid väärtuskasvatuse
toetamiseks. Tibutare väärtusarenduse töögrupp töötas
hoogsalt projekti kallal alates

Mats Volberg

septembrist 1. novembrini
2013, mil tuli veebipõhine konkursitöö koos tõendusmaterjalidega ära saata. Oluline ei
ole mitte niivõrd saadud tiitel,
vaid see tubli töö, mida Tibutare lasteaias laste kasvatamisel ja arengu suunamisel
tehakse. Täpsemalt saab lasteaia väärtuskasvatuse tegevusest lugeda konkursitöö kokkuvõttena Tibutare lasteaia
kodulehelt www.tibutare.edu.
ee ja edaspidi ka eetikaveebist
aadressil www.eetika.ee/et/
vaartusarendus/lasteaedadekogemused.
Usume, et väärtuskasvatusega tegelemine on oluline ja
pidev töö. Millega aktiivselt
tegeled, see muutub ka oluliseks nii lasteaiatöötajale, lapsele, vanemale. Kui tegeled
väärtustega, muutuvad väärtuste mõtestamine ja neist lähtuv käitumine olulisteks erinevatele osapooltele. Eetilisi
tõekspidamisi igapäevases
käitumises kasutava noore
kasvatamine on suur, aga tänuväärne väljakutse. See algab kindlasti meie endi, täiskasvanute, suunamisest ja
ühiste käitumispõhimõtete
kokkuleppimisest
ning
järgimisest.

Lumeta jõulud Väänas
Jah, talv tuli siiski. Taliharjapäevaks oligi kohal
nii lume kui külmaga.
PI RET MELTS AS
Vääna lasteaia töötaja

Ainult et taliharjapäev (rahvakalendris 14. jaanuaril) on
selliseks pühaks, millega loeti
pool talve juba lõppenuks ja
pool veel eesolevaks. Ning
pool suvel ja sügisel varutud
toidupoolisest pidi alles olema
nii inimeste kui loomade
jaoks.
Selliste reeglite järgi elasid inimesed vanas talupojaühiskonnas, kuid kes sääraseid
vanu asju nüüdsel ajal ikka
väga meelde tuletab ja nende
päevade kohta kasvõi kalendrist lugedes tähendust mäletab.
Kuid seda talve sai sel aastal ikka oodatud. Eriti jõuludeks. Jõulud ilma valge lume-

vaibata olid kuidagi nukramad
ja tuletasid meelde, et jõulupühade mõte ja sisu läbi aegade on olnud valguse võidu
tähistamine pimeduse üle.
Sest suvisest pööripäevast
(jaanipäevast) jõuludeni oli
päev muutunud järjest lühemaks ja pimedamaks ning
peale jõule (talvist pööripäeva)
hakkas päev taas vähehaaval
pikemaks muutuma.
Lumevalgusest oli selles
pimeduses sel aastal suur puudus. Isegi jõuluvana saan ei
saanud poriga vajaliku kiirust
sisse ja nii ta vaeseke jäi Vääna Mõisakooli lasteaialaste
jõulupeole natuke hiljaks.
Lugu oli järgmine: üks
Vana Jõululaul, keda keegi
enam ei mäletanud ega laulnud, otsustas, et tuleb siiski
vanu aegu meelde tuletada.
See vanadest aegadest pärit
jõululaul palus metsas jänest

ja hunti laulma, otsis ärimaailmas endale paika ja püüdis
kiirustavatele koduperenaistele ja isegi piparkooke küpsetavale pagarile ning kunstnikule end meelde tuletada ja
selgeks õpetada. Kuid nagu
meilgi tänapäeval on enne
jõule kõigil väga kiire ja palju
tegemist, siis pidi see Vana
Jõululaul minema otsima lauljaid mujalt. Kui tüütuks muutunud nuruv Vana Jõululaul
oli peolt lahkunud, hakkasid
lapsed jõuluvana ootama. Lapsed laulsid oma selgeksõpitud
laule ja hunt tantsis ennastunustavalt ning viskas isegi
hundiratast, kuid jõuluvana ei
paistnud veel... Kuni ta lõpuks
siiski läbi pimeda ja pori Väänasse jõudis ja meele helgemaks muutis.
Ka aasta vahetus Väänas
lumevalguseta ja jaanuari esimesel poolel mängisid laste-

Vana Jõululaul Kunstnikuga.
Vääna lasteaed
aialapsed suurima lõbuga liivakastides liivaämbrite, vormide ja kühvlitega. Õnneks
taliharjapäeva eel asi muutus
ja nüüd lustivad kõik kelgumäel nagu ajast aega lapsed
ikka. Kelgutamiseks piisab
mahasadanud lumest kenasti,
kuid suusatamiseks on veel
vähevõitu. Ehk ikka sajab
juurde, pool talve ju veel ees.
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Harjumaa õpilased loodusteadustes maailmas 4.
AI N T ÕNI S S ON
Haridus- ja teadusministeeriumi
välishindamise osakonna juhataja

Aasta lõpus avalikustatud rahvusvahelise võrdlusuuringu
PISA kohaselt võib julgelt
öelda, et Eesti põhikooliõpilaste
teadmised ja oskused on maailma tipus ning meie põhikoolide õpetajad teevad suurepärast tööd. Gümnaasiumitasemel on rahvusvahelise võrdluse saamine keerulisem, kuid
siseriiklikult on siin aastaid
kütnud emotsiooni üles riigieksamid. Kusjuures PISA't on
kutsutud ka põhikooli eksamiks.
PISA võimaldab meie põhikooli lõpetajate teadmisi ja
oskusi vaadelda ka maakonniti.
Harjumaa, sealhulgas Tallinna, õpilaste teadmised kolmes
hindamisvaldkonnas – matemaatikas, funktsionaalses lugemises ja loodusteadustes –
on head. Maakonna õpilaste
keskmine tulemus matemaatikas oli 522 punkti, lugemises
517 punkti ja loodusteadustes
548 punkti, võrreldes riigi
keskmiste tulemustega, on tulemused pisut kõrgemad.
Hea on tõdeda, et kui võrdleme tulemusi 2009. aasta
PISA testiga, siis on Harjumaa
õpilaste tulemused kõigis
kolmes hinnatavas valdkonnas
paranenud. Kui Harjumaa
oleks testis osalenud eraldi
ülejäänud Eestist, siis oleks
maakonna õpilased loodusteadustes maailmas Shanghai,
Hongkongi ja Singapuri järel
neljandal kohal ning Tallinna
õpilased koguni teisel kohal.
Sarnaselt eelmistele PISA
uuringutele jaotati ka seekord
õpilased tulemuste põhjal
kuue saavutustaseme vahel –
lihtsamast kõige raskemani.
Alles teisest saavutustasemest
ehk baastasemest alates võib
rääkida õpilaste oskusest lahendada igapäevaeluga seotud
ülesandeid. Esimene saavutustase on PISA mõistes väga
madalad oskused ning kuuendasse jõudsid vaid absoluutsed
tipud.
Kui vaadata tulemusi just
sellest aspektist, siis pole Harjumaa õpetajatel muretsemiseks suurt põhjust – kõigis
hindamisvaldkondades on alla
baastaseme õpilaste osakaal
madalam Eesti keskmisest
näitajast. Sama pilt avaneb,
kui vaatame viiendale-kuuendale tasemele jõudnud õpilaste
osakaalu: ka selle näitaja poolest on Harjumaa õpilaste tulemus kõigis hindamisvaldkondades riigi keskmisest
kõrgem. Ja kui minna veelgi
täpsemaks ja vaadata, kui
palju on neid õpilasi, kes jõudsid absoluutsesse tippu, siis
kuuendale tasemele jõudnud
õpilaste osakaalult on maakondade võrdluses Harjumaa
matemaatikas ja loodusteadustes kolmandal kohal ning lugemises esimesel kohal.
Kokkuvõtvalt võib öelda,
et Harjumaa õpilaste vanemad
võivad olla rahul – nende lastel
on võimalus omandada põhikoolis head teadmised ja oskused ning Harjumaa õpetajate
töö on kiitmist väärt.
PISA on väga hea meetod
riigi hariduse taseme hindamiseks, kuid võimalusi on veel –
nii on aastati tehtud tasemetöid
ning põhikoolis ja gümnaasiumis tehakse lõpu- ja riigieksameid. Viimasel ajal on

toimunud aktiivne arutelu selle üle, mida riigieksamid ikkagi mõõdavad. Riigile on eksameid vaja, aga mitte selleks,
et karistada õpilast, vaid näha,
kus tuleb õpetajat või kooli
rohkem toetada. Riigil aitab
see teha haridusotsuseid,
arendada õppekava ja õpetajakoolitust. Kool saab infot, kuidas ennast arendada ning
õpilane ja lapsevanem objektiivse arusaama, milline on
konkreetsest gümnaasiumist
saadud haridus ülejäänud riigi
taustal. Kusjuures samamoodi
töötab ka PISA, kuid globaalses
kontekstis.
Riik ei peaks võtma koolilt
õigust otsustada, kas õpilane
on valmis kooli lõpetama või
mitte – õpilaste areng on toimunud ikkagi õpetajatega
koostöös. Seetõttu on kool ja
õpetajad selles küsimuses
parimad otsustajad. See on ka
eksamilävendi 1 punktile tagasi viimise põhjus.
Juba 20. jaanuaril ongi
tähtaeg, kui abituriendid registreerivad ennast 2014. aasta riigieksamitele, mis – nagu
öeldud – on üks võimalus hinnata meie gümnaasiumide taset.
Seekord tuleb kevad veidi
teisiti ning seda on ette valmistatud juba aastast 2010.
Nüüd tuleb gümnaasiumi
lõpetamiseks sooritada riigieksam eesti keeles või eesti keeles teise keelena, riigieksam
matemaatikas ja võõrkeeles.
Lisaks koolieksam ning õpilasuurimus või praktiline töö.
Koolieksami sisu, vormi, toimumise aja ning hindamise
üle otsustab kool. Õpilane on
riigieksami sooritanud ja saab
lõputunnistuse, kui ta kogub
riigieksamil vähemalt ühe
protsendi (maksimaalsest) tulemusest. Kooli lõpetamiseks
peavad korras olema ka koolis
saadud hinded.
Muutusi pole eesti keele
riigieksami korralduses. Eesti
keele teise keelena riigieksamil vähemalt 60% saanud
noor saab ka eesti keele B2taseme tunnistuse. Uus on see,
et viimased kolm aastat uue
õppekava järgi õppinud õpilased saavad valida matemaatika
riigieksami puhul kitsa või
laia eksamitöö.
Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Nüüd saab riigieksamina valida Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse,
saksa või vene keele eksami.
Teiseks võib sooritada riigi
koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka sooritamise korral antakse õpilasele
kas B1 või B2 taseme keeleoskuse tunnistus. Samuti võib
õpilane ise sooritada rahvusvahelise eksami näiteks 11. klassis vähemalt B1 tasemele ning
siis tuleb 20. jaanuariks esitada lihtsalt selle sooritamise
tunnistus.
Jõudu ja jaksu kaheteistkümnendikele eksamiteks
ning edu üheksandikele uue
PISA tegemisel, mille eeltest
toimub samuti alanud aastal.
Võrdlus on vajalik, et saada
objektiivset tagasisidet, kuid
sellest ei pea saama sanktsioonide vahend, vaid indikaator,
mis näitab, kuhu rohkem panustada ja toetust suunata
ning kust õppust võtta. See
kehtib nii PISA kui ka riigieksamite kohta.
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Kuidas toetada HEV
õpilast?
2012. aasta novembris
tuli kooli teade koolituse
“Üldhariduskoolide koolimeeskondade koolitus
hariduslike erivajadustega laste toetamiseks
koolis” kohta.
K AT R IN BETLEM
Tabasalu ühisgümnaasiumi tugiõppe
õppejuht

Sellel osalemiseks tuli SA Innovele saata vormikohane
taotlus kirjeldusega, kuidas
on korraldatud erivajadustega
laste toetamine koolis ning
põhjendada, miks kool peaks
osutuma valituks.
Rõõm oli suur, kui peagi
tuli taotlusele vastus, et 58
kandideerinud kooli seast oleme valitud 16 koolitusel osaleja hulka. Leppisime kokku, et
koolitusele lähevad logopeed
Riina Tõitoja, koolipsühholoog
Helle Anderson ning õppejuht
Katrin Betlem.

Dokumendina kirja
Tabasalu ühisgümnaasium
on suur kool (õpilasi 900 ringis), kus kolmandat aastat töötavad ka HEV-õpilaste eriklassid, on koduõppel ja lihtsustatud õppel olevaid õpilasi, toetame õpilasi erinevate tugiteenustega, mis kooli pädevuses
määrata. Koolis töötavad ka
eripedagoog-õpiabi õpetaja,
eripedagoog-õpiraskustega
klassi õpetaja ja sotsiaalpedagoog. Koostöös valla lastekaitsespetsialistiga on koolil
täiendav võimalus suunata
õpilasi psühhiaatri konsultatsioonile, loovteraapiasse
või psühhoteraapiasse.
Enamik meie kooli tugispetsialiste on koolis töötanud
2-3 aastat. Kooli tugispetsialistid töötasid suhteliselt eraldi, omavahelist võrgustikutööd
ja ka koordineeritud koostööd
vallaga ei olnud. Üha rohkem
tekkis vajadus selle järele, et
seada tugispetsialistide töö nii
koolisiseselt kui -väliselt ühtsetele põhimõtetele, et see
toimiks võrgustikupõhiselt
ning süsteemselt, ja et see
kõik saaks ka dokumendina
kirja. Need olid ka peamised
eesmärgid, millega koolitust
alustasime.
Koolituse ajakava oli meie
jaoks igati sobilik: ei olnud
vajadust pikalt koolist eemal
olla, oli piisav intervall eri
moodulite vahel, jäi parajalt
aega koduülesannete täitmiseks ning koolitusmaterjalide
läbitöötamiseks. Koolitus oli
jagatud viiele kahepäevasele
moodulile. Koolituskohad olid
erinevad (Tartu, Pärnu, Tallinn). Arvan, et see oli meeldiv
vaheldus kõigile osalejaile.
Koolitusel käsitleti koolisisese ja -välise võrgutikutöö
võimalusi õpilase toetamiseks,
ennetus- ja sekkumismeetodeid riskirühma laste toetamisel, käitumisprobleemide
tekkepõhjuseid, käitumishäiretega laste toetamise võimalusi, õpetaja hoiakute kujunemist riskilastega tegelemisel.
Koolitus lõpuks tuli koostada
lõputöö.

Lektorid-praktikud
Positiivne oli see, et valdavalt olid lektorid praktikud,
kes igapäevaselt HEV-õpilastega töötavad, lisaks ka teadusesse panustajad. Kõige
rohkem praktilisi nõuandeid,

näpunäiteid ja seda, mida kohe saime oma koolis kasutusele
võtta, pakkusid Ana Kontori
loengud. Selgeks said HEVtugiteenuste osutamise põhimõtted ja HEV-koordinaatori
roll koolis. Ka individuaalse
õppekava koostamiseks saime
julgust ja selgust juurde. Koolis on hakanud toimima koostöö aineõpetajate, klassijuhatajate ja tugispetsialistide
vahel õpilaste individuaalsuste
märkamisel ning tugiteenuste
süsteemsel osutamisel.

Uued ennetussüsteemid
Põnevad kuulata, vaadata
ning silmaringi laiendavad
olid Angela Jakobsoni ja Airiin
Demiri loengud. Sai palju infot, mis mujal maailmas teaduse vallas uut laste käitumisprobleemide tekkepõhjuste,
laste toetamise võimaluste ja
ennetussüsteemide kohta
(PALS-süsteem – positiivset
käitumist ja õpikeskkonda toetav ennetusprogramm Norras,
kus osaleb kogu kool; MST –
kogukonnapõhine sekkumisprogramm). Need süsteemid
tunduvad küll veel üsna kaugel meie igapäevavõimalustest,
kuid on hea teada, mille poole
püüelda. (Vahemärkusena, et
saame pilootkoolina osaleda
Soomest alguse saanud ja
Eestis sellest õppeaastast rakendatavas kiusamist ennetavas programmis KiVa: süsteemses ennetusprogrammis,
kuhu on kaasatud kogu kool ja
vanemad.) Igal koolitajal oli
kindlasti osa selles, et oskame
läheneda HEV-õpilasele eelarvamusteta, tunneme end kindlamalt vanemate, õpilaste ja
kolleegidega suheldes, oleme
erialaselt rikkamad.
Otseselt igapäevatööga
olid seotud praktilised ülesanded. Tööd olid üleval Moodle'i
keskkonnas. Vestlusringid
andsid hea ülevaate, millised
on HEV-õppe probleemid Eesti koolides, aga ka võimalused
õpilaste toetamiseks.

Täitis eesmärgi
Koolitus täitis meie jaoks
igati oma eesmärgi: koostasime kooli HEV-õpilast toetava
tugisüsteemi korralduspõhimõtted. Koolituse lisaväärtus
meie meeskonna jaoks oli
kindlasti see, et saime pikkade
arutluste käigus rohkem teada
üksteise tööspetsiifikast, murekohtadest, vajadustest ja
sellestki, mis rõõmu teeb.
Tugispetsialistidena tunneme
end ühtse meeskonnana, tugiteenuste osutamine on süsteemne ning arvan, et seetõttu
oleme ka ise rohkem märgatud
nii koolis kui vanemate poolt.
Ajaga probleemid ühiskonnas muutuvad, samuti seadusandlus, toimuvad muudatused
kooli- ja õpikeskkonnas, tugispetsialistide ülesanne on toetada õpilase toimetulekut. Et
tugispetsialistide professionaalsed oskused ajaga kaasas
käiksid, oleks igati tänuväärt
ka edaspidi leida võimalusi nii
koolimeeskondadele kui individuaalseks erialaseks enesetäienduseks tasuta koolitusvõimaluste näol.
“Üldhariduskoolide koolimeeskondade koolitus hariduslike erivajadustega laste
toetamiseks koolis” toimus
ESFi programmi “Üldhariduse
pedagoogide kvalifikatsiooni
tõstmine 2008-2014” toel.

Benita eakate kodus aidatakse elanike päevi sisustada mitmekülgsete ühistegevustega, näiteks jõulude ajal toimub ühine
piparkookide valmistamine.
Benita Kodu AS

Eakate kodu meelitab
soodsama hinnaga
Möödunud aasta lõpus
langetas üks Harjumaa
ja Eesti moodsamaid
eakate kodusid Benita
oma teenuse hinda. Samas ei tähenda soodsam
pakkumine ettevõtte
juhtide sõnul järeleandmisi kvaliteedis.
K R I S T JA N T E R A S E
vallaleht@harku.ee

Keila linnast mõne kilomeetri
kaugusel Valkse külas asub
Benita Kodu. See on 2008.
aastal valminud eakate kodu,
mida siiani tuntakse avamisjärgse nime, Villa Benita järgi. Tänaseks on kaunist alpimaja meenutav hoone läbinud
küll omamoodi stiilimuutuse,
kuid ettevõtte juhtide sõnul
on alles jäetud kõik mugavused ja võimalused, mille poolest see paik varemgi tuntud
oli.
“Töö selles majas ei ole
ainult amet, vaid suuresti kutsumus,” ütleb Benita Kodu
juhataja Tõnu Steinberg. Tõepoolest, soojade värvide, pehmete tugitoolide ja pigem
maamajale omase sisekujunduse taustal kipub ununema,
et tegemist võiks olla millegi
muu kui kellegi koduga.

Ometi on buumiaastatel
valminud Benita Kodu rahva
hulgas tuntud kui üksnes
jõukamale elanikkonnale suunatud ravi- ja elupaik. Näiteks
ühe kuu hind hooldekodus oli
veel hiljuti 1050 eurot kuus.

Teenus kättesaadavam
Kõikvõimalike eelarvamustega on Steinberg varasemast juba tuttav. “Kuigi teenus ei ole kahtlemata odav, on
mõned inimesed arvanud, et
ööpäeva hind on tegelikust
suisa kaks korda kallim. Pärast hinnakirjaga tutvumist
on oldud sageli üllatunud,”
lausub ta.
Samas rõhutab Steinberg,
et ilma teatud kulutusteta ei
ole võimalik niisugust teenust
soovitud tasemel pakkuda.
“Kalliks ei tee seda mitte ruumid ja toitlustus, vaid elanikega tegelemine ja nende eest
vajalikul tasemel hoolitsemine.
Kui anda inimesele lihtsalt
elupind ja kolm korda päevas
süüa, siis see ei ole sugugi
kõik, mis inimväärseks eluks
on vajalik,” rõhutab Benita
Kodu juht.
Selleks, et teha teenus kättesaadavamaks, suurendati
Benitas möödunud aasta lõpul
voodikohtade arvu seniselt
seitsmekümnelt saja nelja-

kümneni. Steinbergi sõnul
suuremaid ehitustöid ette ei
võetud, vaid üksnes muudeti
olemasolevate ruumide jaotust. “Algselt kahele inimesele
mõeldud toad muudeti vahepeal ühekohalisteks ning nüüd
tõstsime need uuesti kokku ja
soetasime ka lisamööblit,” räägib Steinberg.
Siiski tähendab uus 720eurone kohahind kuus seda, et
üldjuhul pensionist üksi ei piisa teenuste eest tasumisel ja
oma abi osutavad eakate lapsed. “Me pakume oma teenust
sama hinnataseme juures kus
teisedki ning kliendi jaoks
teeks selle odavamaks asjakohaste toetuste olemasolu,” selgitab Tõnu Steinberg.
Samas on Benita Kodu
alustanud läbirääkimisi kohalike omavalitsustega, eesmärgiga katta vähemasti osa teenuse maksumusest omavalitsuste poolt määratavate toetustega.

Turvaline keskkond
Kui Benita Kodu esimesel
korrusel asub eakate kodu,
siis teisel korrusel tegutseb
hooldushaigla ning taastusravikeskus ning puuetega inimestele pakutakse rehabilitatsiooniteenust. Benitasse
saabudes hinnatakse kõige-

pealt eaka tervislikku seisundit ning sellest lähtuvalt otsustatakse, kumb teenus on
inimesele sobilikum. Eakate
kodu hind ei sisalda hooldusabi
ja -vahendeid, mis on kättesaadavad hooldushaigla klientidele.

HEAL TASEMEL RAVIKESKUSE ÜLE TUNNEB
BENITA KODU JUHATAJA SUURT UHKUST.
Hooldushaigla hinnad on
paratamatult kõrgemad, kuid
harvad pole juhud, kus kliendi
tervis paraneb ning ta saab
kolida eakate kodu tuppa esimesel korrusel.
Heal tasemel ravikeskuse
üle tunneb Benita Kodu juhataja suurt uhkust, kuna see
tagab turvalisuse. “Kui inimesega peaks midagi eakate kodus juhtuma, siis esmalt saab
ta abi meiega samas majas
asuvast haiglast,” selgitab
Steinberg.
“Kui vähegi võimalik,
püüame inimesi liikuma saada,
sest kodudes võib tihti juhtuda, et inimene laseb end käest
ära. Kui pidžaamat ühel hetkel
enam seljast ära ei võeta, võib
allakäik väga kiire olla,” tõdeb
Steinberg.
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Harku vallavalitsus teatab

Detailplaneeringu avalik avalik arutelu
Ilmandu külas Kadaka tee 30 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu II avalik arutelu toimub 03.02.2014 kell 17.00 Harku
vallamajas (Ranna tee 1, Tabasalu).
11.11-24.11.2013 oli Harku vallamajas Ilmandu külas Kadaka tee 30 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Sellel ajavahemikul esitati detailplaneeringule 2 ettepanekute ja vastuväidetega avaldust. Harku vallavalitsus määras
nimetatud detailplaneeringu avalikustamise järgse avaliku arutelu ajaks 06.01.2014. Seoses asjaoluga, et üks ettepanekute ja
vastuväidete esitajatest ei saanud vallavalitsuse seisukohti õigeaegselt kätte ning teisel ettepanekute ja vastuväidete esitajal
ei olnud võimalik arutelust osa võtta, korraldab Harku vallavalitsus uue avaliku arutelu.

Tabasalu Spordikompleksis
alustab tantsuline aeroobika

Tabasalu Ühisgümnaasiumis
alustab 20.02.2014 autokool

Treeningutel õpitakse tundma oma keha võimeid, arendatakse koordinatsiooni, painduvust, jõudu ja osavust. Tantsitakse nii estraadtantsu, showtantsu kui ka vabatantsu stiilides. Treeningud on mõeldud 1.-9. klassi õpilastele ning
toimuvad kaks korda nädalas. Treeningu tasu on 9 eurot
kuus. Toimumise ajad: 1.-4. klass: T ja N 14.00-15.00,
UUS! 5.-9. klass: T ja N 15.00-16.00.

Kutsume autokooli õppima õpilasi ja täiskasvanuid alates 16.
eluaastast. Koolitus koosneb teooriakursusest ja sõiduõppest
(põhipakett). Teoorialoenguid on kokku 9 (a' 3 akadeemilist
tundi). Sõidutunnid viiakse läbi individuaalõppena (min 21
sõidutundi) sõiduautoga Toyota. Lisakursustena tuleb läbida
esmaabi koolitus mootorsõidukijuhile (16 tundi, millest 10 tundi läbitakse e-õppes ja 6 tundi on praktika õppeklassis). Enne
koolituse lõppu läbitakse veel 2 lisakursust: pimedal ajal sõiduki juhtimine ja algastme libedasõidu riskivältimise koolitus.
Kursuse läbiviijaks on Eesti suurim, juba 10 aastase koolituskogemusega autokool OÜ Autosõit. Täispakett-koolituse maksumus on Tabasalu ühisgümnaasiumi õpilastele 629 eurot,
teistele Harku valla elanikele 649 eurot. Tasuda saab osadena.
Autokool kestab 20.02.2014-17.04.2014 (9 korda). Sõidutunnid algavad Tabasalu või Haabersti õppeväljakul ja jätkuvad
põhioskuste omandamise järel Tallinnas. Põhjalikumat teavet
koolituste kohta saab aadressilt www.autosoit.ee. Kontakt:
info@autosoit.ee, tel. 648 8080.
Toimumise aeg neljapäeviti 18.00-20.30 TÜGis 0-korrusel
ruumis 022. Autokooli registreerumiseks külastage lehekülge
www.autosoit.ee ning täitke registreerumisvorm Tabasalu
Autokooli. Registreeruda saab kuni 16. veebruarini lõpuni.
Lähem info: www.huviringid.ee.

Tabasalu Spordikompleksis
alustab uus trampoliininigu treening-grupp
Kas Sulle meeldib batuudil hüpata? Soovid seda teha
efektselt ja turvaliselt? Põnevas ja kaasahaaravas trennis
harjutatakse baaselemente batuudil, hüppamise ja
õhusviibimise põhitõdesid ja kehahoiakut. Treeningud on
mõeldud 1.-9. klassi õpilastele ning toimuvad kaks korda
nädalas. Treeningu tasu on 16 eurot kuus. Uue grupi
toimumise aeg on kolmapäeviti kell 15.00-16.00.
Treeningutesse registreerumiseks külastage Harku valla
Huvikooli lehekülge www.huviringid.ee ning täitke registreerumisvorm. Lähem info: www.huviringid.ee.
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MIKRO- JA VÄIKEETTEVÕTETELE
raamatupidamine ja
juhtimise tugiteenused
Vaata www.rparvestus.eu
Kirjuta info@rparvestus.eu
Helista 509 8108

Pakun kvaliteetseid massaažiteenuseid Tabasalus, oma kodus. Valikus on lõõgastav ja
nahka toitev šokolaadiõlimassaaž – 70 min = 25 eurot ja
pingetest vabastav india peamassaaž – 35 min = 15 eurot.
Esimesel külastusel soodushinnad! FB: Tervendav Puudutus, Tel: 5635 6359.

võtab tööle
õpetaja.

Tööle asumine
veebruarist 2014.
Töösoovist palun teada
anda tel 609 8230 või
e-post info@pangapealselasteaed.ee

Rannamõisa lasteaed võtab tööle
tööka, sõbraliku ja kohusetundliku
ÕPETAJA ABI.
Pakume väga head töökeskkonda ja
head palka. Töösoovist palun teada
anda e-postil margit@rannamoisa.
edu.ee või telefonil 603 2350.
Tööle asumine 1. veebruar 2014.

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
tel 600 3848, faks 600 3854.
Toimetaja: Katrin Romanenkov,
tel 606 3830,
katrin.romanenkov@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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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
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PLEKK-KATUS pakub
• sileplekid,

Täisväärtuslik kuivtoit Sinu koerale.

• katuseplekid,

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

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

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

Veoteenus

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

+372 52 98 765
+372 5898 9898
www.cargobuild.ee info@steinar.ee

• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Kaubaveod kaubikuga, kaubaruumi maht
10 m3. Tel 501 5992

MTÜ Tervendavad Aiad
loengusari “Mets kui Tervendav aed”
13. veebruaril 2014.

Tabasalu lasteaed
Tibutare kuulutab
välja konkursi
majandusjuhataja
ametikohale (1,0).
Tööleasumise aeg alates
2. veebruarist 2014. a.
Töökoha eesmärgiks on lasteaia
majandustegevuse korraldamine,
majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajate häireteta
töö korraldamine ning laste tervisliku toitlustamise tagamine.
Vajalikud dokumendid –
avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad –
esitada 21. jaanuariks 2014. a.
aadressile Lasteaia 7, Tabasalu,
Harku vald, 76901 või e-postile
juhataja@tibutare.edu.ee.

• Kogenud puuhooldajad teevad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Konsultatsioon
tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857,
info@arbormen.ee
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686

Külas on metsamoor Võrumaalt!
Herbaatik, loodusterapeut Irje Karjus räägib puude
energeetikast ja mõjust inimesele, erinevate
puuosadega ravimisest, õpetab mõistma taimede
sõnumeid, tutvustab talveaja väekaid taimi, looduse
stressimaandajaid jne.
Joome puujõu teed.Võimalik kaasa osta
tervendavaid, noorendavaid loodustooteid
Metsamoori varasalvest.

• Kõik pottsepatööd: kaminad, ahjud, pliidid,
soojamüürid – remont ja ehitus. Töödel garantii.
Tel 5665 1812, Ivar
• 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 metsakuivad küttepuud (alates 35 eurot/
rm) ja tooreid lõhutud puid (alates 30 eurot/rm)
– tarne alates 10 rm; 3m küttepuid (hind kokkuleppel) – tarne alates 30 tm. Tel 502 4895

Kohtumiskohaks kohvik “Rohujuur” Tabasalus,
algus kell 18.00. Osalustasu 12 eur, pensionärid,
õpilased 8 eur. Palume eelregistreeruda
tervaiad@gmail.com. Tel 503 7504

• 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

Lisainfo telefonil 603 2211

• Ostame korteri või maja Tallinna piires. Võib
olla halvas seisukorras. Tel 5820 0800

Altia Eesti AS, asukohaga Tabasalu lähistel, on juhtiv alkohoolsete jookide tootmise ja müügiga tegelev ettevõte, mis kuulub Altia Corporation'i koosseisu.
Meie ettevõtte tuntuimaks kaubamärgiks on Saaremaa Vodka. Lisaks omame
rikkalikku tooteportfelli nii kangetest kodumaistest toodetest kui ka rahvusvahelistest kaubamärkidest. Ekspordimaht moodustab 30% meie kogutoodangust.
Hetkel töötab ettevõttes 70 inimest. Vaata lisaks www.altia.ee.

Seoses töömahu suurenemisega otsime
valmistoodete lattu laotöölistkomplekteerijat

tehasesse villimisliini
operaatoreid

Sobivalt kandidaadilt eeldame
• eesti keele oskust
• täpsust ja kohusetundlikkust
• pingetaluvust ja positiivset töössesuhtumist
• valmisolekut vahetustega tööks
Kasuks tuleb
• eelnev laotöö kogemus ja tõstukijuhi lubade
olemasolu
Omalt poolt pakume
• stabiilset tööd arenevas ettevõttes
• kaasaegset töökeskkonda ning positiivset
meeskonda
• kohapealset väljaõpet
• konkurentsivõimelist töötasu
• tasuta transporti ning toitlustust
• erinevaid ettevõttepoolseid soodustusi
Saada oma CV hiljemalt 31. jaanuariks 2014 epostiga: eha.junolainen@altia.ee. Kontaktisik
Eha Junolainen, laojuhataja, tel 501 2049

Sobivalt kandidaadilt eeldame
• eesti keele oskust
• täpsust ja kohusetundlikkust
• pingetaluvust ja positiivset töössesuhtumist
• võimet õppida kasutama erinevaid seadmeid
Kasuks tuleb
• eelnev tootmistöö kogemus
Omalt poolt pakume
• stabiilset tööd arenevas ettevõttes
• kaasaegset töökeskkonda ning positiivset
meeskonda
• kohapealset väljaõpet
• konkurentsivõimelist töötasu
• tasuta transporti ning toitlustust
• erinevaid ettevõttepoolseid soodustusi
• tööaeg 1 vahetuses 8.00-16.30
Saada oma CV hiljemalt 31. jaanuariks 2014 epostiga leili.metsmaaker@altia.ee. Kontaktisik
Leili Metsmaaker, tootmisjuht, tel 5332 8867

Aadress Tammi tee 30, Laabi küla, Harku vald, 76901 Harjumaa

• Otsin hoidjat 9-kuusele tüdrukule. Alguses kord
nädalas. Sobib graafiku alusel töötavale inimesele lisatööna või pensionärile. Helistage 528 1437
• Personaalne arvutiabi eakatele. Tel
5309 0574, Patsita OÜ
• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine,
energiamärgised, liitumisprojektid, tehnosüsteemide projektid. Lisainfo tel 5650 9395,
erki.maidre@gmail.com
• Soovime leida sobivat suvilat või maja
Harku vallas. Tel 5660 7716, TLA Kinnisvara
• Vahetan välja Teie kasvuhoone katkised klaasid
purunematu plastiku vastu. Tel 5868 9191
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• 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

