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Tabasalus võtsid mõõtu
tänavakorvpallurid

Jäätmete kodus põletamine
on kahjulik ja ohtlik
Kindlasti olete kuulnud
kedagi väitmas, et tal
jäätmeid ei teki. Paljudel
ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad tegelikult
põletavad jäätmed lihtsalt koduahjus või õues
lõkkes ära. See saastab
keskkonda, on kahjulik
tervisele ning seetõttu ei
ole seadusega lubatud.

13. juulil toimus Tabasalus vallamaja ees parklas
tänavakorvpalliturniir,
millele samaväärse mastaabiga üritust nähti viimati siinkandis enam
kui 15 aastat tagasi.
Üle-eestilisel pikkade traditsioonidega võistlusel osales
ka 2 Harku valla tiimi. 3on3
tänavakorvpall on Eesti kõige
pikemate traditsioonidega suvine spordiürituste sari, mille
esimesi mänge peeti juba
1993. aastal. Sari taaselustati
2006. aastal peale 2-aastast
pausi “3on3 Eesti meistrivõistlused” näol. Viimastel aastatel on sari tuntud nime all
“Sprite tänavakorvpalli Eesti
meistrivõistlused” ning peale
enam kui 15-aastast pausi toimus tänavakorvpallivõistlus
ülemöödunud nädalavahetusel
ka Tabasalus.
Sel aastal toimuvad sarja
etapid Tallinnas, Tartus, Rakveres, Otepääl, Tabasalus ja
Pärnus. Tabasalu on läbi aegade väikseim asula, kus nii suurejooneline võistlus maha peetud. Sarja finaalid toimuvad
10. augustil Tallinnas Vabaduse väljakul. Koju kohale toodud võistlusel osales ka 2 Harku valla tiimi – mõlemad Alasniidult. Tabasalu etapil oli
omalt poolt auhinnad välja
pannud ka Harku vald. Valda
tutvustavad kingitused andis
sportlastele üle abivallavanem
Erik Sandla. Üritust turvas
G4S. (Katrin Romanenkov)

Tabasalu koolinoored
osalesid Türgis toimunud rahvusvahelise
Comeniuse projekti
töökohtumisel.

K AI R E K I K AS
Keskkonnaministeeriumi spetsialist

Koduses küttekoldes või lõkkes tohib põletada ainult töötlemata puitu, kiletamata paberit ja pappi. Isegi selliseid
kilekotte, millel on märk “PE”
või “PP” või tekst “võib põletada” ei tohi kodus ise põletada,
sest ka nende põletamine
nõuab eritingimusi, mida kodus olevates ahjudes ja kaminates on raske saavutada.
Jäätmete põletamisel koduahjus või lahtises lõkkes
eraldub hulk kahjulikke aineid, sest temperatuur ei tõuse piisavalt kõrgele, et plastiku
ja muude jäätmete põletamisel
põleks ohtlikud ained ära. Samuti ei ole sellistes kodustes
tingimustes võimalik ohtlikke
aineid kinni püüda, nagu tehakse seda spetsiaalsetes põletustehastes filtrite abil.
Mõõtmised näitavad, et

kodude korstendest võib lühikese aja jooksul kordi rohkem
ohtlikke saasteained õhku
paiskuda, kui ühest prügipõletustehasest paljude aastate
jooksul. Kahju on ka sellepärast suur, et kodude korstnad
ei ulatu teab kui kõrgele ja
seetõttu langevad kahjulikud
ained kõik naabruskonda.
Lisaks keskkonna saastamisele ja tervise rikkumisele
kahjustab jäätmete põletamine
küttekoldeid ja korstnaid, mis
võib lõppeda tõsise õnnetusega. Seega siit-sealt kokku
kogutud töödeldud puitmaterjali ja muude jäätmete ahjus põletamine ei olegi enam
kulude kokkuhoid.
Jäätmete põletamisel kodustes tingimustes tekib hulgaliselt ohtlikke aineid, mis
kahjustavad nii inimeste tervist kui keskkonda. Tekkivad
ained võivad inimestel tekitada mürgistusi ja kahjustada
erinevaid organeid, paljud
neist ainetest on ka vähkitekitavad. Seega oma ja ümbritsevate inimeste tervise huvides tasub põletamise asemel
jäätmed sorteerida ja viia nii
palju kui võimalik taaskasutusse pakendikonteinerite ja
jäätmejaamade kaudu, sest
ainult nii saab kindel olla, et
need jäätmed ei tekita meile
ja keskkonnale kahju.

Tabasalu Teelahkme lasteaed ootab
alates augustist 2013 oma meeskonda
• 1,0 koormusega õpetaja abi
• 0,5 koormusega üldruumide koristajat ja
• 0,5 koormusega muusikaõpetajat.
Palume saata töösoovi avaldus ja elulookirjeldus 29. juuliks
2013 aadressile info@teelahkme.ee või Hämariku tee 1/5
Tabasalu 76901 Harjumaa.

Valda tutvustavad kingitused andis sportlastele üle abivallavanem Erik Sandla.

Harku VV
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Tabasalu sai
Eesti Posti
pakiautomaadi
Möödunud nädalal paigaldati Tabasalu Kallaste
poodi Post24 pakiautomaat, Keila Rõõmu Kaubamajas asuv automaat
asendatakse uue ja suuremaga. Üle Eesti lisandub kokku 26 uut pakiautomaati.
KRI STI V EILER
Eesti Posti kommunikatsiooni- ja
turundusosakonna praktikant

Pakimahtude kiire kasv, mis
on eelkõige tingitud internetikaubanduse populaarsuse jätkuvast tõusust, on suurendanud ka nõudlust Post24 automaatide järele. Lisaks veebipoodidele on eestlaste seas
väga levinud ka taaskasutus,
mille kasu on kahepoolne ja
tegevus säästab ka keskkonda.
Meile mittevajalikud asjad,
mille muidu viskaksime ära,
võivad kellegi teise jaoks olla
tõeliselt hea leid. Hetke populaarsemad automaadid asuvad
Tallinnas ja Tartus, kuid ka
teiste linnade pakimahud on
tõusuteel.
Võrreldes aasta algusega
on Eesti Posti pakiautomaatide
mahud kasvanud kaks ja pool
korda. Seetõttu paigaldatakse
üle Eesti juurde 26 uut pakiautomaati.
Eesti Posti logistikadivisjoni juht Ansi Arumeel ütles,
et eriti suveperioodil on näha,
et inimesed eelistavad alati
avatud Post24 pakiautomaate
just seetõttu, et pakile saab
järgi minna kellaajast sõltumata. “Alates märtsist on võimalik Eestist pakke saata ka
Läti ja Leedu Post24 pakiautomaatidesse ja rõõm on näha,
kuidas ka Balti riikide vahelised pakimahud on korralikus
kasvutrendis,” lisas Arumeel.
Post24 vahendusel paki
saatmine on soodsaim viis
riigisiseseks paki edastamiseks ning pakke on võimalik
saata ja vastu võtta ka Balti
riikide vahel. Kuni kahe päevaga jõuab pakk Eestist Läti
või Leedu Post24 pakiautomaati. Paki kättesaamise teeb
mugavaks see, et saadetisele
saab järgi minna endale sobivaimal ajal. Pakiautomaadid
on turvalised ja varustatud
valveseadmetega ning paki
teekond on veebist jälgitav.
Alates septembrist kuulub
Baltikumi katvasse Post24
võrgustikku 148 pakiautomaati, Eestis on laienemise järgselt senise 58 asemel 84 automaati. Post24 pakiautomaatide
võr-gustik laienes viimati aprillis-mais 8 uue moodulautomaadi ja asukoha võrra üle
Eesti. Tulles vastu klientide
suurenevale nõudlusele teenuse vastu kasvatame tulevikus Post24 pakiautomaatide
võrgustikku veelgi.

Neljapäev, 25. juuli 2013

Eesti parimad noorjalgpallurid
Jalgpalliklubis Tabasalu
mängivad vabariigi ühed
parimad noored jalgpallurid. Sellel suvel on koju
toodud turniirivõidud
juba kahelt suurelt rahvusvaheliselt noorteturniirilt.

sõnas: “Turniiridel saavutatud
tulemused on tähelepanuväärsed juba seetõttu, et meie
võistkondades mängivad valdavalt Harku valla oma poisid.
Süsteemse tööga saavutab
palju.”
Klubi üks asutajaliige Margus Vetsa lisas: “Lastevanematest fännklubist on kujunemas juba omaette sõpruskond, mis on väärtus omaette.”
ja usub, et Harku valla esindusklubil on tulevikku.

IN D RE K A N E PAI O
Jalgpallur

JK Tabasalu poisid osalesid
27.-30. juunil 4 vanuserühma
võistkonnaga Baltimaade suurimal noorte jalgpalliturniiril
Pärnu Summer Cup. Turniiril
osalesid meeskonnad Inglismaalt, Soomest, Rootsist, Venemaalt, Lätist ja Leedust.
Märkimisväärne on see, et
kõik JK Tabasalu meeskonnad
võitsid alagruppides kas 1. või
2. koha ning tagasid võimaluse
võidelda medalite eest.
2002. aastal sündinud poiste võistkond kordas eelmise

Uued tulijad
Jalgpalliklubi Tabasalu liikmed Pärnu Kalevi staadionil.
aasta saavutust ja tuli koju
jälle võidukarikaga. Suure
saavutusega said hakkama
1999. aasta poisid, tuues koju
4. koha, 2003. poisid saavutasid
6. ja 2004. poisid 7. koha.

Rahvusvaheline turniir
Teine rahvusvaheline suur-

turniir Tallinn Cup 2013 toimus 2.-6. juulil, kus osales ligi
130 meeskonda. Kaugemad
külalised olid Itaaliast ja
Mehhikost. JK Tabasalu sinisärke esindas nelja aastakäigu
jagu võistkondi, kes kõik tagasid taas võimaluse võidelda
rahvusvaheliste suurklubide

Sven Meresmaa

vastu 1.-8. kohtadele. Kuldse
medali tõid koju 2002. aasta
poisid. 2003. aasta poisid pidid
3.-4. koha mängus vastu võtma
napi kaotuse Soome poistelt ja
koju tuldi 4. kohaga. 2004. ja
2005. poisid võitsid 8. kohad.
Klubi peatreener ja 2002.
rühma treener Risto Sarapik

JK Tabasalus avati just
uus 6-7 aastaste poiste treeningrühm. Suvel on treeningud
2x nädalas. See võimaldab lastel teha tutvust jalgpalliga
ning annab vanematele nädalas 2 lisa vaba tundi. Treeningud on sügiseni tasuta. Soovijaid oodatakse teisipäeval ja
neljapäeval kell 17.30-18.30
Tabasalu staadionile.

Merhaba! Welcome to Antalya!
18.-25. maini 2013 osales
Tabasalu ühisgümnaasiumi delegatsioon koosseisus õpetajad Lea Netz,
Milvert Vaaks ja Krista
Savitsch ning õpilased
Marco Sepp, Kristi Pappel ja Chiara Britt Masing Türgis Antalyas
rahvusvahelise Comeniuse projekti “Vastutustundlik tarbimine” raames toimuval 4. töökohtumisel.
LE A N E TZ J A K R I S TA
S AVITSCH
Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpetajad,
projektiga “Vastutustundlik tarbimine”
seotud õpetajad

Rohkem kui 75 miljoni elanikuga Türgi Vabariik on riik,
mis asub nii Euroopas kui ka
Edela-Aasias. Põhiosa elanikkonnast moodustavad türklased, suurim vähemusrahvus
on kurdid. Ametlik keel on

Vääna-Viti Kodu
kutsub külla
Viti külas on valminud
uued kodud psüühikahäiretega inimestele. Enne
veel kui uued elanikud oma
kodusse elama asuvad,
kutsume Sind lahtiste uste
päevale. Seal saad näha
millised tingimused on
loodud uutele vallakodanikele elamiseks. Meie
kodu ootab alati sõbralikke
ja abivalmis külalisi.
Lahtiste uste päev toimub
15. augustil kell 11.0016.00. Tule mõisa majast
läbi ja lähme tutvume uue
külaga.

türgi keel. Valitsev religioon
on islam ja 99,8 % rahvastikust
on moslemid. Mustafa Kemal
Atatürk oli Türgi Vabariigi
rajaja ning ka tänapäeval peetakse temast väga lugu.

Kohtumispaik Antalya
Antalya lennujaamas võtsid meid suure ootusärevusega
vastu sealsed õpetajad, lapsevanemad ning lapsed. Eesti
delegatsiooni tervitati meie
riigilipu lehvitamisega. See oli
üllas hetk, mis võttis hingetuks
ja jääb kauaks meelde.
Antalya visiitkaart on särav päike, sinine meri ja rohelise metsaga kaetud mäed.
Vanasti peeti seda piirkonda
kõigi müstiliste tähenduste
keskuseks.
Antalya kliima on väga
meeldiv. Tauruse mäed kaitsevad piirkonda põhjatuulte eest
ja piirkonnas saab kasvatada
nii oliive, banaane, tsitruselisi
kui ka muid vilju. Suvehooaeg
kestab peaaegu 9 kuud ja

keskmine veetemperatuur on
21 kraadi.
Antalyas on enamasti kivised rannad, mis meile eestlastele veidi kummalised tundusid, sest oleme ju harjunud
liivarandadega.

Joad ja iidne amfiteater
Eesti delegatsioon koos
teiste partnerkoolide esindajatega sai võimaluse külastada
kauneid loodusobjekte nagu
Düdeni joad, Manavgati juga,
Kursunlu juga ja Aspendose
amfiteater.
Soe vastuvõtt, piiritu külalislahkus, särav päike, siirad
naeratused ja lopsakas loodus
– see kõik jääb kauaks meelde
ja sellest tunneme veel pikka
aega puudust, kuigi ka meil on
suvi ja lootus päikesepaistele.
Palju päikest ja uskuge, Türgi
on külastamist väärt!
“Jaanuari lõpus, kui leidis
aset töökohtumine Tabasalus,
oli minul võimalik Comeniuse
projekti raames majutada

Ettevõtlusega pole kunagi hilja alustada!
BCS Koolitus pakub mittetöötavatele Tallinna, Harju- ja Raplamaa
elanikele võimalust osaleda ettevõtluskoolitusel.
Koolitus toimub 26.08.-27.09 Tallinna kesklinnas. Koolitusel on veel
mõned vabad kohad!
Tasuta koolitus on suunatud 50-74-aastastele ning hõlmab endas 200
akadeemilist tundi kestvat intensiivõpet. Koolituse eesmärgiks on anda
ettevõtluses vajaminevaid teadmisi ja oskusi teemadel nagu ettevõtlus,
turundus, finantsid, IT, juhtimine, tootearendus, isiksusejuhtimine.
Koolitusel on suur rõhk praktiliste oskuste õpetamisel ja kursuslased
teevad enamus õpitust koolituse käigus reaalselt ka läbi.
Kõikidele osalejatele võimaldatakse koolituse järgselt osalemine Eesti
Kaubandus-Tööstuskoja ettevõtlusega seonduvatel seminaridel.
Projekti info meie veebilehelt: www.bcs.ee/ettevotluskoolitus/.
Projektis osalemine on kursuslasele tasuta. Kursuslastele on ette nähtud
stipendium ja sõidutoetus.
Koolitus toimib Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel projekti
“Vanemaealiste aktiivsuse suunamine äritegevuseks” raames.
Lisainfo saamiseks ja koolitusele registreerimiseks võta ühendust
projektijuhiga: Airi Aljas, BCS Koolitus, tel 688 8860, airi.aljas@bcs.ee.

Eestlasi tervitati meie riigilipu lehvitamise ja lillekimbuga.
Marco Sepp, Tabasalu ühisgümnaasiumi 9. B klassi õpilane

Türgi poissi Cankutit,” ütleb
6. klassi õpilane Kristi Pappel,
kel avanes mai lõpus võimalus
oma kooli delegatsiooni koosseisus sõita Türki Antalyasse
projekti töökohtumisele. “Minu Türgi pere liikmed olid väga sõbralikud ja külalislahked.
Nad olid ka väga uudishimu-

likud ja soovisid Eesti riigi,
rahva ja minu pere kohta rohkem teada saada. Kõik pereliikmed kartsid koeri, kuna
Türgis ei ole väga palju koeri.
Ma olen õnnelik, et ma nii toreda perega tuttavaks sain ja
me koos aega veeta saime,”
räägib Kristi.

Alanud on registreerimine
augustikuu jalgpalli suvekooli!
Järjekorras kaheksas suvekool
toimub 3.-4. augustil ning toimumiskohaks on Laagri kunstmuruväljak aadressil Veskitammi
22. Noori jalgpallureid ootab
ees hulgaliselt sportlikke tegevusi ning palju uusi
sõpru – eelmisel aastal osales Suvekoolis kokku
üle 160. lapse! Suvekooli päevad on sisustatud erinevate sportmängudega ja loomulikult jalgpalliga.
Treeninguid viivad läbi sõbralikud ning professionaalsed treenerid. Eesmärkideks on jalgpallihuvi
tekitamine ja selle hoidmine ning sportlike eluviiside tekitamine juba varajases nooruses. Osalema on oodatud kõik! Registreeruda saab veebis
www.harjujk.ee või telefonil 5690 7970.
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Kolleegid Harku
vallavalitsusest
avaldavad Kairile sügavat
kaastunnet
Tabasalu lasteaed Tibutare
kuulutab välja konkursi
õpetaja (1,0) ametikohale.
Tööleasumise aeg alates
12. augustist 2013. a.
Vajalikud dokumendid:
avaldus, CV ning haridust- ja
kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad esitada
5. augustiks 2013. a. aadressile
Lasteaia 7, Tabasalu, Harku vald,
76901 või e-postile
juhataja@tibutare.edu.ee.
Lisainfo telefonil 603 2211.

Külastusmäng Unustatud mõisad 2013
26 mõisat, milles asuvad koolid, on külalistele sel aastal kuuel
päeval avatud. Miinimumprogrammina toimub igal
täistunnil mõisates giidiga jalutuskäik, avatud on näitused
ja kohvikud.
Külastuspäevad on 27. juuli, 28. juuli, 10. august,
mõisad avatud 10.00-18.40.

Tere
tulemast
Vääna mõisa!
NB! Igal mõisapäeval
kell 10.00 on võimalik
osaleda mõisajooga
tunnis. Selga
mugavad
riided!

Külastustasud:
pered 3.20 EUR, täiskasvanud 1.60 EUR, õpilased-pensionärid 0.90 EUR.
Osale loosimises! Külastusmängust osa võtjad saavad esimesest külastatavast mõisast osalejaraamatu,
millesse koguvad külastuspäevadel mõisatest templeid. Vähemalt 10 mõisat külastanute vahel loositakse
välja kutsed ühes Eestimaa mõisas sügisel toimuvale teatrietendusele. Loositakse välja 25 üksikkutset
ja 10 perekutset (mõeldud kolmele). Lisaküsimustele õigesti vastanute vahel läheb loosimisele 10 ajalugu
ja Eesti mõisaid tutvustavat raamatut. Loosimisel osalemiseks saatke külastajaraamatu viimane leht
täidetuna hiljemalt 23. augustiks 2013 Viljandimaa Arenduskeskusesse aadressil 21020 Viljandi, Vabaduse
plats 6.
Kohtume mõisas!

www.unustatudmoisad.ee

Tabasalu lasteaed Tibutare
võtab tööle koka (1,0).
Tööleasumise aeg alates
augustist 2013. a.
Vajalikud dokumendid:
avaldus, CV ja muud
dokumendid, mida kandidaat
peab oluliseks, esitada
5. augustiks 2013. a.
aadressile Lasteaia 7, Tabasalu,
Harku vald 76901
või e-postile
juhataja@tibutare.edu.ee.
Lisainfo telefonil 603 2211.

EMA

surma puhul.

TEATED
• Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10 m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel
5662 1300
• Heki lõikamine, pikema rohu niitmine trimmeriga, saetöö. Tel 5554 7291
• Hooldusvabad rauapuhastusseadmeid! Müük
ja paigaldus! Lisainfo eestivesi.ee, tel 565 8286
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
• Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee, tel 5807 2581
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
• Müüa põrandalauad, sise- ja välisvoodrilauad,
terrassilauad, erinevas mõõdus saematerjal. Vedu tasuta. Hinnad soodsad. Tel 5593 6326
• Müüa või üürile anda garaažiboksid Tabasalus
Nooruse tänaval 2x20 ruutmeetrit. Tel 5629 9157
• Otsime inimest Tabasalus lihtsatele aiatöödele
(rohimine, riisumine jne), 2,50 EUR/h kätte. Tel
5333 3644
• Siberi lehisest kvaliteetsed terrassi- ja voodrilauad, aialipid. Eritellimustööd (võib ka kuusest ja
männist). Tel 5919 2469, www.wellmax.ee
• “Süstime seinad soojaks” hingava termovahuga. Omame pikaajalist kogemust hoonete soojustamises. Therm OÜ, kontakt www.therm.ee,
info@therm.ee, tel 5660 6010
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Väikeveod, veoteenus kalluriga: killustik, liiv,
erinevad mullad, segud, jpm. Tel 501 5992,
forame.grupp@gmail.com
• 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

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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PLEKK-KATUS pakub
• sileplekid,

otsib õpetajat.

• katuseplekid,

Tööleasumise aeg
1.08.2013, CV saata
mailile kairi@
pangapealselasteaed.ee.
Täiendavad küsimused
telefonil 5569 6286.

• lisaplekid,
• plekksepatööd.
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind!
Tel. 506 5659, 656 5782
Kadaka tee 4, Tallinn
OÜ Strantum pakub tööd Harkujärve
spordihoone administraator-koristajale (2 kohta)
Administraator-koristaja
• tööks on Harkujärve spordihoone administreerimine ja klienditeenindus, lisaks spordisaali, pesuruumide, riietusruumide, sauna,
WC-de ja üldkasutatavate ruumide hoolduskoristustööd,
• annab nõu külastajatele küsimustes, mis puudutavad osutatavaid teenuseid,
• valmistab ruumid erinevateks üritusteks ja tegevusteks ette,
• heiskab ning langetab riigipühadel ja tähtpäevadel riigilipu.
Kasuks tuleb varasem samalaadse töö kogemus.
Nõudmised kandidaadile
• kohusetundlikkus ja koostöövalmidus,
• oskus iseseisvalt tööd teha,
• hea suhtlemisoskus ja rõõmsameelsus,
• arvuti kasutamise oskus.
Lisainfo
• Töö asukoht Harkujärve spordihoone,
• Tööle asumise aeg 27.08.2013 a.,
• Töö tüüp osaline tööaeg graafiku alusel, lepinguline.
Kandideerimiseks palume saata oma CV koos palgasooviga hiljemalt 12.08.2013 kell 12.00 e-mailile peeter@tabasalusport.ee,
kontaktisik Peeter Kallas, tel 510 8863.

Tegusam elu – sellest mõtteviisist juhindume iga päev, kui loome
klientidele võimalusi aktiivseks ja mitmekülgseks eluks kogukonnas.

AS Hoolekandeteenused kuulutab välja konkursi
tegevusjuhendajate ja hooldajate leidmiseks
Vääna-Viti Kodusse
Tegevusjuhendaja ja hooldaja töötavad vahetult psüühilise erivajadusega kliendiga eesmärgiga toetada tema
igapäevaelu, arendada tema oskuseid ja tegevusvõimet,
et saavutada võimalikult iseseisev toimetulek ja integreerumine ühiskonda. Hooldaja töötab suurema toimetulekuvajadusega kliendiga ning tööülesanded sisaldavad
eelkõige hooldamisega seotud toiminguid. Kandideeri
kindlasti, kui Sulle on oluline, et erivajadusega inimesed
saaksid elada täisväärtuslikku elu oma kodus ja lähemas
kogukonnas, oled positiivse ellusuhtumisega ja tunned endas jõudu panustada
uue Kodu käivitamisesse.
Kandieerimine kuni 31.07.2013. Lisainfo www.hoolekandeteenused.ee, personalijuhilt
Jane Etverk (tel 5340 0253) või kodu juhilt Kersti Ojasuu (tel 5884 4179, e-post
kersti.ojasuu@hoolekandeteenused.ee.

pakub tööd kokale.
Tööüleanneteks on tervisliku toidu (hommik, lõuna,
oode) valmistamine etteantud menüü ja kaloraaži
alusel. Sinult ootame häid oskusi toiduvalmistamisel,
kohusetundlikkust, soovi töötada heas meeskonnas.
Lasteaed pakub:
• stabiilset töötasu,
• lisatasu vastavalt kinnitatud maksmiste alusele,
• kokkuhoidvat meeskonda,
• kaasaegset kööki ja tehnikat,
• vabad nädalavahetused ja riiklikud pühad,
• tööalaseid koolitusi ja meeskonnaüritusi.
Saada palun avaldus ja CV alasniidu.lasteaed@harku.
ee või postiga 76916 Puisniidu 7, Tiskre küla, Harku
vald.
Täiendav info telefonil 687 8812, 555 38003,
direktori kt. Anneli Pedask.
Tööle asumise aeg 1. august 2013.

