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Külaseltsiga oli lihtsam
asju ajada, ikkagi kohalikud inimesed.
AR NE K AS K
Volikogu liige

TÄNA LEHES

Koalitsioonilepe
neljaks aastaks
30. oktoobril sõlmiti Harku vallas järgmise nelja
aasta olulisimaid arengusuundi kajastav koalitsioonilepe erakonna Isamaa ja Res Publica Liit
ning Eesti Reformierakonna vahel. Mis on lepingus kirjas? / LK 2
Nurgakivi paika – volikogu esimees Arno Hirtentreu (vasakul) ja
vallavanem Kaupo Rätsepp.
Harku on lasterohke vald ja olemasolevad koolid kõiki õpilasi mahutada ei
suuda. Muraste kooli on väga vaja.

Effie teeb kehvast
fotost särava pildi
Värskelt 20. sünnipäeva
tähistanud Effie OÜ loodi omal ajal kleebisreklaamide firmana. Tänaseks ulatuvad Effie tegevusalad fototeenustest
ning -kaupadest käsitöötoodete ja õnnitluskaartideni välja. Firma asub
Tabasalus põlistalus.
/ LK 4

Tabasalu kvartett
andis kontserdi
Reisitaevas
23.-24. novembril Helsingis toimunud 30. Mardilaadal oli peatähelepanu
Harjumaal. Laadapäevadel esinesid kahel laval
maakonna kollektiivid,
muusikamaailma parimaid palu esitas Tabasalu muusikakooli saksofonikvartett, kes sai suure
menu osaliseks. / LK 5

Suur üllatus, mis
muud. Igati tore ja
meeldiv sündmus. /
LK 5
MI HHAIL JEFR EMOV
Maailmameister

Muraste külaseltsi poolt oli silindrisse panekuks valmistatud Muraste küla
heade soovide leht.
3x Katrin Romanenkov

Uue koolimaja eskiis.

Muraste põhikool valmib
järgmisel sügisel
Muraste põhikool sai
nurgakivi. Valla suurimasse külla rajatavas
koolimajas saavad oma
ruumid ka noortekeskus
ning kohalik külaselts.
K ATRIN RO M A N E NKOV
vallaleht@harku.ee

Nurgakivi asetamisel rõõmustas värske volikogu esimees
Arno Hirtentreu, et kuigi alles
mõned kuud tagasi avati kool
Vääna-Jõesuus, on nüüd valmimas juba uus koolimaja ka
Muraste külla. “Harku on lasterohke vald ning järgmisel
aastal on meil kooliteed alustamas kümne klassikompleti
jagu lapsi. Olemasolevad koolid kõiki mahutada ei suuda,

seega on uut koolimaja hädasti
vaja. Kuivõrd ehitaja on Harku vallale teisigi objekte igati
kvaliteetselt ja tähtaegselt
ehitanud, siis olen veendunud,
et kõik läheb plaanipäraselt
ning järgmise aasta sügisel
saavad siin majas lapsed kooliteed alustada,” lausus ta.

Tuttav partner
Eventus Ehitus juhatuse
liige Lauri Kaska ütles, et
Muraste hariduskeskus ei ole
esimene sotsiaalehitis, mida
Harku vallale ehitatakse. Sama ehitusfirma on rajanud ka
Vääna-Jõesuu kooli. “Eesmärk
on tellija usaldust õigustada
ka selle projekti puhul,” ütles
Kaska.
Muraste külaseltsi esindus

rõõmustas selle üle, et uues
hoones on ette nähtud ruumid
ka seltsitegevuseks ning kohalik kogukond saab ametliku
kooskäimiskoha.
Koolimaja liftišahti nurka
betoneeritud silindrisse läksid
traditsiooni kohaselt värske
vallaleht, koolimaja eskiisprojekt, kooli asutamise otsus
ning kohalviibinute visiitkaardid ja veidi münte.
Muraste külaseltsi poolt
oli silindrisse panekuks valmistatud Muraste küla heade
soovide leht.

Ruumid külaseltsile
Muraste kool valmib järgmiseks sügiseks. Kahekordse
hoone põrandapinda saab olema 3300 m2. Koolimaja osas

on 8 tavaklassiruumi, lisaks
poiste ja tüdrukute tööõpetuse
klassid, kunstiklass, arvutiklass ja muusikaklass, avatud
raamatukogu, söökla ning
spordisaal.

KÜLASELTSI JA NOORTEKESKUSE TARBEKS
ERALDATAKSE LIGI 200
M2.
Muraste küla kogukonnakeskuse tarbeks eraldatakse
külakeskuse ja noortekeskuse
jaoks ligi 220 m2 majaosa. Esimesel korrusel hakkab asuma
noortekeskus ning ülemisel
korrusel külakeskus. Mõlemas
keskuses on tegevuste läbiviimiseks saalid, mida täiendavad

kööginurgad, abiruumid ja
tualettruumid. Noortekeskuses on noortel võimalik veeta
kvaliteetset ja aktiivset vaba
aega koolivälisel ajal. Plaanis
on rajada mängude ja erinevate tegevuste saal ning arvutituba, raamatukogu- ja lauamängudeosa vaiksemate tegevuste tarvis. Lisaks ootab küla
kõige pisemaid laste mängunurk.
Külakeskuses hakatakse
läbi viima huvi- ja hobiringe,
koosolekuid, korraldama erinevaid sündmusi ning pakkuma erinevaid kogukonnateenuseid.
Hoone ehitus läheb maksma 2,5 miljonit eurot ning see
finantseeritakse Harku valla
eelarvest.
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Koalitsioonilepe neljaks
aastaks
30. oktoobril sõlmiti Harku vallas järgmise nelja
aasta olulisimaid arengusuundi kajastav koalitsioonilepe erakonna Isamaa ja Res Publica Liit
ning Eesti Reformierakonna vahel.

Lapsed ja vaba aeg
Järgneva nelja aasta jooksul plaanitakse Tabasalu Ühisgümnaasiumi uue korpuse
ehitust, otsitakse aktiivselt
finantseerimisvõimalusi kooli
staadioni täielikuks renoveerimiseks ning eelsoojendusega
väliujula ja multifunktsionaalse tennise- ning hokiväljaku
rajamiseks. Vallaelanike vaba
aja veetmise toetamiseks ning
turvalisuse tagamiseks jätkatakse kergliiklusteede rajamist, mida on järgneva nelja
aasta jooksul plaanis välja
ehitada 10 km valla erinevatesse piirkondadesse.

KOALITSIOON JÄTKAB
TÖÖD LASTEAIA- JA
HOIUKOHTADE
VÕIMALDAMISEL.
Koalitsioon jätkab senist
tööd valla lastele lasteaia- ja
hoiukohtade võimaldamisel.
Ei ole plaanis rajada uusi lasteaedu, kuid läbi koostöö naaberomavalitsuste ja erasektori
teenusepakkujate peab igale
vähemalt 1,5-aastasele Harku
valla lapsele olema tagatud
koht lasteaias või -hoius kuni
kooliminekuni. Kohatasu omaosalus lapsevanemale ei tohi
sealjuures ületada vallas kehtestatud lasteaia kohamaksu.

Tervishoid ja eakad
Harku vallal on seni puudunud oma eakatekodu ning
valla vanuritele on leitud vanaduspõlve veetmiseks kohad
koostöös teiste omavalitsustega. Alanud valitsemisperioodil on koalitsioonipartnerid
otsustanud, et meie eakatekodu rajamise plaaniga valla
territooriumile tuleb jätkata
ning leppes on fikseeritud, et
nelja aasta jooksul tuleb koostöös erasektoriga leida võimalus ehitada vanuritele väärikas
elupaik Tabasallu. Samuti rajatakse lähitulevikus Tabasallu
tervise- ja sotsiaalkeskus ning
tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks rajatakse pereõepunktid Harkusse
ja Murastesse.

Puhas loodus ja meri
Kuivõrd puhas ja mitmeke-

Valla teenetemärgi
pälvisid tänavu 4 inimest
Läinud laupäeval tähistas Harku vald oma 22.
sünnipäeva. Vallavanem
ja volikogu esimees tervitasid pidulikul aastapäevavastuvõtul kõiki
neid, kes Harku valla
arengusse ühel või teisel
moel oma panuse on
andnud.

K AT R IN R OMANENKOV
vallaleht@harku.ee

Koalitsioonileppes on oluliste
eesmärkidena nimetatud tegevused laste ja hariduse, eakate, valla looduskeskkonna,
ettevõtluse ja kogukonnaga
koostöö arendamise ning vaba
aja veetmise suunal.
Ühise missioonina sõnastasid osapooled soovi kujundada Harku vallast inimsõbralik, majanduslikult tugev,
aastaringse kultuurieluga,
kiirelt arenev ja looduslik elukeskkond. Samuti plaanib koalitsioon oma töös rõhku panna
Euroopa Liidu ning muude regionaalarengu fondide finantseerimisvõimaluste otstarbekale kasutamisele.

Neljapäev, 28. november 2013

Koalitsioonileppe sõlmimine.
Katrin Romanenkov
sine looduskeskkond on Harku
valla üks suurimaid väärtusi,
on selle säilitamine ning loodushoiuks vajalike investeeringute tegemine kajastatud ka
koalitsioonileppes. Ühtekuuluvusfondi vahendite abil jätkatakse puhta joogivee ja kanalisatsioonisüsteemi rajamist. Vallaelanikele plaanitakse luua heakorrastatud
ning järjepidevalt hooldatud
puhke- ja surfirand VäänaJõesuusse ning harrastuskaluritele tekib võimalus kalanduse edendamiseks ning merele pääsemiseks Tilgu sadamasse rajatava jahisadama
näol.
Kauni looduse säilitamiseks
arendatakse valla erinevaid
piirkondi vastavalt uuele kehtestatud üldplaneeringule,
mille kohaselt ei algatata ühtegi uut korterelamute planeeringut väljaspool Tabasalu,
Harku, Harkujärve ja Kumna
asulat.

Ettevõtlus ja inimesed
Lisaks kaunile loodusele
on Harku valla oluliseks väärtuseks ka siinsed ettevõtlikud
ja aktiivsed inimesed. Järgneval valitsemisperioodil plaanitakse panna rõhku nii koostööle kohalike ettevõtjatega
kui ka aktiivsete vallaelanikega. Et soodustada töökohtade teket Harku vallas, parendatakse ettevõtluse arenguks vajalikke tingimusi koostöös ettevõtjatega. Kohaliku
elu edendamisel jätkatakse
tihedat koostööd vabaühendustega eelkõige läbi viimasel
paaril aastal edukaks osutunud
vabaühenduste ümarlaua kui
ka soodustades vaba aja ja sotsiaalteenuste osutamist kohaliku kogukonna kaudu. Samuti
peab vastmoodustatud koalitsioon oluliseks jätkata elanike
osaluse suurendamist valla
arengut puudutavate otsuste
tegemisel, muuhulgas jätkatakse kogukonna esindajate
kaasamist kodanikualgatusprojektide rahastusotsuste tegemisel.
Koalitsioonileppes sai kajastatud ka maamaksuvabastuse programmi ning korteriühistute energiaauditite läbiviimise toetamisega jätkamine, samuti lubadus toetada
omaosalusega Haabersti ringristmiku ümberehitust, juhul
kui Tallinna linn selleks võimalused leiab.
Koalitsioonileppe täisteksti
vaata Harku valla kodulehelt
www.harku.ee.

K AT R I N R O M A N E N KOV
vallaleht@harku.ee

Laupäeva õhtupoolikul kogunes Vääna-Jõesuu koolimajja
ligi paarisajast inimesest
koosnev seltskond, et ühiselt
tähistada Harku valla omavalitsusliku staatuse taastamise
22. aastapäeva. Traditsiooniliselt olid volikogu esimehe
ning vallavanema vastuvõtule
palutud need inimesed, kellele
on Harku valla eluolu edendamine ning areng olulised ning
kes igapäevatöös, kultuuri-,
spordi- ja hariduselu edendajana või siis külaliikumise aktiivse osapoolena vallaelust
osa võtavad.
Aastapäevaürituse ühe
olulise osana jagati tunnustust
neile, kes lõppeval aastal vallaelus millegi olulisega on silma paistnud ning esiletõstmist
väärivad.

Teenetemärk neljale
Sel aastal omistati valla
teenetemärk neljale erinevat
eluvaldkonda esindavale inimesele. Harku valla teenetemärgi näol on tegemist valla
kõrgeima autasuga, mis antakse vallale eriliste teenete
osutamise eest. 2013. aastal
omistati teenetemärk kauaaegsele Tabasalu Ühisgümnaasiumi pedagoogile ning õppejuhile Tiina Männile, omapärase spordiharrastusega vallaelanikule Mihhail Jefremovile, kes on maailmakarika omanik, maailmameister ning mitmekordne medalivõitja nii Euroopa kui maailmameistrivõistlustel kurnimängus. Tänutäheks pühendunud vabatahtliku töö eest valla eakate abistamisel omistati teenetemärk
Rein Kuusikule ning Tabasalu
Looduspargi algatajale ja algusaastate tegevuse olulisele
toetajale Rainer Nõlvakule.

Tui preemia koolitöötajale
Erna ja Juhan Tui preemiat
antakse välja 2008. aastast
ning preemia kandidaadiks
võib esitada inimese, kes on
silma paistnud kohaliku kultuuri, hariduse või mõne muu
valdkonna edendamisel. Sel
aastal sai Tui preemia Aino
Sokk. Omal ajal pedagoogiks
õppinud Aino Sokk on 17 aastat juhtinud Vääna Mõisakooli,
seejärel sai Tabasalu koolimaja valmides temast uue gümnaasiumi õppealajuhataja ning
viimastest aastatest mäletavad
nii Tabasalu kooli õpetajad kui
kõik lapsed Aino Sokku kui
südamlikku ja sõbralikku kooliraamatukogu juhatajat.

Tänu olulistele inimestele
Lisaks ametlikele tunnus-

Publiku rõõmuks ja valla
laululaste elevuseks astus
koos lastekooriga üles ka
noortebänd Põhja-Tallinn.
tusstatuutidele andsid volikogu esimees ning vallavanem
üle ka tänukirjad neile, kes on
läbi aastate kas vallavalitsust
või vallaelu oma pühendumuse
ja panusega oluliselt toetanud.
Tänukirjad pälvisid Harku
lasteaia direktriss Juta Meringo, enam kui kakskümmend
aastat valla teenistuses olnud
ning tänini vallavalitsuses tehnovõrkude spetsialisti ametit
pidav Rein Kooli, samuti 20
aastat vallavalitsuses töötanud
vanemraamatupidaja Marge
Suursalu. Oma panuse eest
Harku valla arengus ja elanike
heaolu suurendamisel said
tänukirjad ka Talvi Salmus,
Raul Tomberg ning kohalik
toitlustusettevõte Osvald Catering. Eraldi tänati veel sel
aastal suurepäraselt õnnestunud Tabasalu Päeva korraldusel kaasaaitajaid.
Alates sellest aastast saavad kõik valla kauni kodu konkursil silma paistnud aiaomanikud tunnusmärgi omanikuks.
Harku valla männipuu-logo
kujutise ning konkursil osalemise aastaarvuga tähistatud
sildid said sel aastal Vladimir
Bobakov, Hiie Grauberg ja
Toomas Oolep ning Kersti
Aave.
Peale tänusõnade edastamist said kohalviibijad nautida
ning pidulikku õhtusööki kui
Harku valla laululaste esinemist, kes seekord astusid üles
koos noorte seas popi bändiga
Põhja-Tallinn.

Tiina Mänd pälvis valla teenetemärgi pühendunud töö eest
Tabasalu Ühisgümnaasiumis. Tiina on Tabasalu koolis töötanud viimased 10 aastat pedagoogina ning viimased 5 aastat õppejuhina. Ta on seisnud hea selle eest, et kool aitaks
kaasa loova ja mitmekülgse isiksuse kasvamisele, suudaks
luua turvalise ja arendava õpikeskkonna ning et iga aineõpetaja panustaks igapäevatöösse maksimaalselt ning tunneks rahuldust valitud ametist.

Rein Kuusik sai teenetemärgi vabatahtliku töö eest valla
eakate abistamisel. Rein ei pelga puid lõhkuda ja laduda,
väravaid parandada ning muru niita, tuua poest toiduaineid, ehitada treppi ja teha remonti ja palju muud, olles
sealjuures alati sõbralik ja abivalmis ning vaadates elu läbi
mõnusa huumoriprisma.
3x Katrin Romanenkov
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Jõulutoetuste
maksmisest

KÜSITLUS

Jõulutoetust makstakse
Harku Vallavolikogu 25.
oktoobri 2012 määruse
nr 17 “Sotsiaaltoetuste
andmise kord” § 23 alusel. Harku Vallavalitsuse
22. oktoobri 2013 korraldusega nr 730 kinnitati
2013. aasta jõulutoetuste
määrad.

Milliseid jõulueelseid üritusi
külastad ja kas ostad sealt
ka kinke?

R AIVO
V INKE L
ASi Sunorek
tehasejuht

M

inu teada sellel aastal
Sunorek ei korralda
enne jõule üritusi.
Uue aasta alguses on küll plaanis Sunoreki töötajatele nn
hilinenud jõulupidu.
Tavaliselt on meie erialal
just novembris-detsembris
kiire aeg, sest kliendid soovivad ennem jõule külaliste vastuvõtmiseks kõik korda saada.
Kinke tootmisosakonnad
ei tee. Müügiosakonnad kingivad vastavalt võimalustele
oma klientidele tagasihoidlikke
meeneid.

KÄTLIN
ANTO NOVA
Tabasalu
Ilusalongi
juuksur

I

kka katsun külastada advendi- ning jõululaatasid
ja muid üritusi. Seda küll
põhiliselt Tallinnas, sest Harku vallas töötan alles esimest
aastat. Kui midagi siinkandis
huvitavat silma jääb, siis
püüan ikka kohal käia.
Kingitusi saab ostetud
poest, kasutatud kinkekaarte
ning neid ka ise meisterdatud.

T I I A S PI T S ÕN
Valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja

Tutermaa külaseltsi liige Arne Kask paigas, kust hakkab kulgema kergliiklustee.

Allar Viivik

Visadus viib “tervisetee”
Tutermaalt Keilasse
Ühel Tutermaa mehel on
kauaaegne unistus täitumas. Järgmisel aastal
hakatakse rajama Tutermaa-Keila kergliiklusteed. Selle tee valmimise
eest on juba mitu head
aastat seisnud kohaliku
külaseltsi esimees Arne
Kask.
Ü LO RU SS A K
vallaleht@harku.ee

TAR M O
TULVA
Tabasalu elanik

M

a ei plaani väga jõulumüüke või jõulumaid külastada. Kui
olen Raekoja platsil, siis vast
vaatan laadale. Hea meelega
ning naljaga pooleks jätaksin
üldse detsembri vahele. Liiga
palju on pühade-eelset sebimist ja kaubandust.
Kingitusi teen vast sugulaste lastele. Ise ma neid ei
valmista, sest pole eriline käsitööharrastaja. Kingid ostan
ikka poest.

EV ELI N
TIIR IK
Muraste elanik

J

õulumaid ei külasta. Selle
asemel korraldame külaseltsiga 1. detsembril
retke “Metsarahva jõulud”.
Val Rajasaar räägib, mis toimub taime- ja loomariigis. Pärast joome püstkojas teed ning
sööme mõni piparkoogi.
Advendi- ja jõuluaeg on tegelikult perekeskne aeg. Aga
sellel perioodil püütakse liiga
palju korda saata.
Kinke olen püüdnud ikka
ise teha. Tänavu olen aga asjaga liialt hiljaks jäänud. Aga
jõuluvana tuleb meile kindlasti.
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Arne Kask: “Tegelikult oli Tutermaa-Keila vahelise kergliiklustee rajamine minu valimislubaduste hulgas juba
enne eelmisi kohalikke valimisi 2009. aastal. Volikokku
saades üritasin oma valijate
eest ka seista. Siis see projekt
Harjumaa kergliiklusteede
ehitusprogrammi ei mahtunud. Nüüd on minuni aga
jõudnud teave, et TutermaaKeila kergliiklusteed hakatakse järgmisel aastal ikkagi
rajama.”

TEE PIKKUSEKS ON
ORIENTEERUVALT
KOLM KILOMEETRIT.
Et selle kandi rahvale nii
oluline tee ikka tehtud saaks,
asutati kogunisti Tutermaa
külaselts. Sellegi ettevõtmise
taga seisis Arne Kask.
“Külaseltsiga oli lihtsam
asju ajada, ikkagi kohalikud
inimesed taga, toetus suurem,”
usub mees.

Pole kõvakattega
Nüüd kinnitab Maanteeameti Põhja regiooni ehitusosakonna juhataja Alo Kippar,
et Tutermaa-Keila kergliiklustee projekteerimine on alanud.
Ehitus algab tõenäoliselt järgmisel, 2014.aastal.
“Selle teelõigu ehitab
maanteeamet omadest (loe:
Euroopa Liidu) vahenditest.
Vald sellesse projekti raha
kaasama ei pea. Kui palju tee
maksma võib minna, seda on

esialgu raske öelda, käib alles
projekteerimine,” kinnitab
Alo Kippar.
“Minule teadaolevalt see
tee kõvakattega ei tule, kaetakse nii öelda pehme ehk
freesasfaltiga,” teab Arne
Kask.
“Maanteeameti eelarves ei
ole seda teed tõesti kõvakattega ette nähtud, aga kui Harku vald lisainvesteeringu teeb,
siis rajame ka asfalttee,” kinnitas Alo Kippar maanteeametist.

Jalgrattaga Keilasse
Planeeritava tee pikkuseks
on orienteeruvalt kolm kilomeetrit. Seegi pole veel lõpuni
läbi räägitud, kas tee saab valgustuse. Algab tee Tutermaalt,
ületab Keila-Paldiski maantee
ja lõppeb Keila piiril, Statoili
tankla juures. Iseenesest
mõista on tee mõeldud kasuta-

Jõulutoetust makstakse:
1. 2013. aastal 70-aastaseks
saavatele ja vanematele pensionäridele 15 eurot,
2. 3 ja enama lapsega peredele 30 eurot,
3. üksikvanema perele 20
eurot,
4. eestkoste- ja kasuperedele 20 eurot,
5. puudega last (lapsi) kasvatavale perele 20 eurot.
Toetuse saamiseks on vajalik esitada kirjalik avaldus
Harku vallavalitsusele. Avaldusele palume märkida taotleja arveldusarve number,
millele toetus kanda, aadress
ja sünniaeg. Neil, kellel ei ole
pangas avatud arvet, makstakse toetus välja Harku vallavalitsuse kassa kaudu.
Avalduse vorm on saadaval
Harku vallamaja infolauas,
eakate päevakeskuses, Harku
raamatukogus, Kumna Kultuuriaidas. Samuti on võimalik
avalduse vormi saada interneti
vahendusel Harku valla kodulehelt. Avalduse võib saata ka
e-maili teel aadressile harku@
harku.ee.
Üldjuhul kantakse toetus
taotleja arveldusarvele. Neil,
kellel on olemas pangas arveldusarve, märkida kindlasti
arve number, et toetus jõuaks
saajale kiiremini.
Erandjuhtudel makstakse
jõulutoetus välja kassast, kui
isikul puudub arveldusarve.
Jõulutoetusi makstakse välja
kassast alates 11. novembrist
2013 kuni 13. detsembrini 2013
esmaspäeviti ja neljapäeviti
kell 9.00-12.00 ja 14.00-18.00.
Palume neist aegadest kinni
pidada.
Jõulutoetuste avalduse esitamise viimane kuupäev on
13. detsember 2013. Info telefonil 600 3867.

Ka Suurupi-Vääna-Jõesuu teelõik
valmimas
• Tallinna Haabersti ringi lahutab Vääna-Jõesuust vaid
kaks kilomeetrit. Kaks kilomeetrit valmis ehitamata
kergliiklusteed. Siis saaks jalgrattaga Tallinna linnast
Vääna-Jõesuuni.
• “Sel aastal ehitame selle teelõigu valmis,” kinnitab abivallavanem Vello Viiburg. See teelõik tuleb asfaltkattega
ja valgustatud – nii nagu senigi rajatud. Seda projekti
rahastatakse Euroopa Liidu toetusfondidest, valla omaosalus on 15%.
• Kui need teelõigud valmis ehitatud, on Harku valla piires kergliiklusteid ca 15 kilomeetrit.
miseks ka Kumna küla rahvale.
Tutermaa külaseltsi liige
Arne Kask on asjade praeguse
käiguga rahul. Üks oluline
lubadus valijaile on nüüdseks
lunastatud.

“Vähemalt mina hakkan
nüüd jalgrattaga Keilas käima,” kinnitab mees.
Eks neid “jalgrattaga käijaid” saa nüüd olema teisigi.
On ju kergliiklustee natuke ka
tervisetee.

Harku vallavalitsus teatab
Detailplaneeringu avalik
arutelu
Tabasalu alevikus Mutti
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalikustamise järgne avalik arutelu toimub 05.12.2013 kell
17.00 Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu
alevik).
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Effie teeb kehvast fotost
särava pildi
Värskelt 20. sünnipäeva
tähistanud Effie OÜ loodi omal ajal kleebisreklaamide firmana. Tänaseks ulatuvad Effie tegevusalad fototeenustest
ning -kaupadest käsitöötoodete ja õnnitluskaartideni välja.
Tšehhi Vabariigi suursaadik hr. Richard Kadlcák koos Taavi
Roosaarega.
Lea Treiberg

ALLAR VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Tabasalu auhinnatud väike
kunstnik

Tabasalus vallamaja taga asub
põline talu. Sünniajaga 1886
ehk kaks aastat enne esimest
trammisõitu Tallinnas. Praegune pererahvas on Tabasalus
elanud veidi üle 30 aasta.
“1997. aastal soetasime selle
toreda talu,” ütleb perenaine
Kaie Teder.
Kõige huvipakkuvam ja
sisukam taluhoone asub Sarapuu tänava ääres. Selles tegutsebki Effie OÜ ning ka
Tabasalu Käsitöökamber. “Ega
meist väga palju ei teatagi.
Küsitakse, et kus me asume.
Ikka vallamaja taga. Aga kellel vaja, see leiab tee üles,”
lisab Teder. Samas tunnistab
ta, et suurt kasumit ja kuulsust
pole pere kunagi taga ajanud.
Selle asemel eelistatakse rahulikku elu ning toimetamist.
Effie algus ulatub novembrisse 1993, kui firma loodi
kleebisreklaamide tegemiseks. Kauplus kutsuti ellu aga
aastal 2012 kõikvõimalike fototarvete ja pildiraamide müügiks.
Samuti on olnud algusest
peale müügil ka lihtsamad
käsitöö- ja õmblustarbed.

19. novembril külastas Tšehhi
Vabariigi suursaadik hr. Richard Kadlcák Tabasalu Tibutare lasteaeda. Ta andis üle
41. Lidice rahvusvahelise laste kaunite kunstide näituse
auhinna. Nimelt leidis kunstiõpetaja Ave Peebo juhendatud 6-aastase Taavi Roosaare
töö äramärkimist ülemaailmsel kunstivõistlusel, kus selle

aasta teema oli “Minu riigi
traditsioonid ja pärand”.
Võistlust korraldab Lidice
Mälestuse organisatsioon
koostöös Tšehhi Vabariigi kultuuriministeeriumi, haridus-,
noorte- ja spordiministeeriumi,
välisministeeriumi ning Tšehhi Vabariigi UNESCO Komisjoniga. (Harku Valla Teataja)

“MAJJA VÕIB KUJUNEDA KÜLAKESKUS,
KUS RAHVAS SAAB
KOOS KÄIA.”

Tabasalu kvintett Riias esinemas.

Erakogu

Tabasalu kvintett Riias
1.-3. novembril toimus
Riias Rahvusvaheline V
Puhkpillimuusika Foorum. Osavõtjaid oli kohale saabunud üle maailma. Kaugemad külalised
olid Ameerika Ühendriikidest. Osavõtjaid oli
Eestist, Lätist, Leedust,
Ungarist, Poolast, Soomest, Saksamaalt, Venemaalt, Valgevenest ja
mujalt.
VALDO R ÜÜTELMA A
Tabasalu Muusikakooli õpetaja ja
vaskpilliansambli juhendaja

Tegemist on ühe suurema
puhkpilliorkestrite dirigentide
kokkusaamisega Euroopas.
Foorumist võtavad osa ka erinevatest riikidest puhkpilliansamblid.
Seekordsel konverentsil
esindas Eestit Tabasalu Muusikakooli vaskpuhkpilli kvintett,
mis astus üles konverentsi teisel päeval 2. novembril. Taba-

salu vaskpillikvinteti koosseisus mängisid Aleksander Ruubel, Enriko Armand Kalk, Ronald Emanuil Kivipelto, Siim
Skepast ja Mihkel Roomet.
Kvintetil oli suurepärane võimalus esineda Jazeps Vitolsi
nimelise Riia Muusikaakadeemia suures saalis. Oli väga hea
akustika ja meie kvintett mängis tublilt. Kontserdil esinesid
veel mitme riigi puhkpilliansamblid.
Kavad olid mitmekülgsed
ja huvitavad.
Kaugematest külalistest
esindas Ameerika Ühendriike
dirigent Erica Neidlinger, kes
juhatas konverentsi avakontserdil ameerika heliloojate
kirjutatud muusikat ja andis
Riias dirigeerimise meistriklassi tunde.
Allakirjutanul oli hea võimalus juhatada muusikakallakuga Riia 6. Keskkooli puhkpilliorkestrit, millega esitasime konverentsi raames kava
Eesti heliloojate kirjutatud
teostest.

Milliseid teenuseid mõõtudelt väikeses, kuid suure sisuga majas pakutakse? Perenaise sõnul on nimekiri pikk.
“Kujundame, retušeerime,
taastame ning digitaliseerime
pilte ja diapositiive. Teeme
filmilt ja ka diapositiividelt
fotosid. Kõik need saab ka
suures formaadis välja trükkida,” seletab Teder. “Abikaasa
tegeleb digitaliseerimise ja
retušeerimisega, tütar teeb
toodetest fotosid. Mina olen
n-ö kujundaja ja järeltöötleja.”
Pilte saab kohapeal ka raamida.

Kinkekaart autoostu loast
Termopressiga saab kanda
teksti ja kontuurpilte kangastele. Samuti saab reklaame
trükkida kiledele. Loomulikult
on sellel tegevusel piirid ning
seinasuurusi valimisreklaame
ei tasu tellida.
Omaette maailm on kleebisreklaamid, mille formaat
on natuke suurem kui A3 paberil. Kleebiskiled on pärit
ettevõttest Lexplast.
Mida on aastate jooksul
tellitud ning valmistatud?
Kaie Teder räägib, et kleebisreklaamidest meenuvad uste
sildid, paatide numbrid, reklaamid autodele. Varem on

“Käsitööna valmistatud nukud ja teised mänguasjad on lastele armsad,” ütleb kaupluse
perenaine Kaie Teder.
Allar Viivik

Effie OÜ
• Asutatud 3. novembril 1993.
• Teenused: fototööd, raamimine, printimine ja kleebisreklaamid.
• Müük: fotoalbumid- ja nurgad, raamitud lõuendid, kudumistarvikud, kingikotid ja -karbid, kaardid, niidid ja
nõelad.
• Vaata lisa: www.facebook.com/EffieEesti.
trükitud ja järeltöödeldud ka
bännereid, aga praegu selliseid töid enam ei tehta. Palju
on valmistatud kutseid, kaarte
ja silte. “Pidude, pulmade ja
tähtpäevade jaoks. On ka tänuja aukirju, üks huvitav tellimus oli kunagisest autoostuloast kinkekaardi tegemine”
loetleb perenaine.
Käsitöökauplus on tihedalt
täis kudumeid, puutööd, keraamikat, kirjandust, käsitöötarbeid ja muud põnevat. Kaie
Teder räägib ja näitab pikalt,
mida saab osta või tellida.
Müügil on kõik kudumiseks ja

heegeldamiseks vajalik. Samuti foto- ja pildiraamid, mis
on pärit Tallinnast, suurepäraselt koostööpartnerilt Grün
ja Wald.

Kogukonna huvides
“Keraamika on pärit Sakust. Kudumid on kas minu
enda tehtud või valla meistrite
kootud. Puuloomad on voolinud vallas elav noormees,”
näitab ta asju ja riiuleid. Samuti on esindatud ka taaskasutus.
Näitena on pakkuda spiraalköites märkmik, millel

kaanteks arvutiplaadid ja sees
Räpinas valmistatud paber.
Perenaine on teinud ka
tulevikuplaane. Samas õues on
vana paekivist seintega kõrvalhoone, mis tahetakse kasutusele võtta. Sinna on plaanis
sisustada koolitusruumid ja
stuudiod. “Väike stuudio jääb
tootefotodele. Maja teise otsa
rajame suurema stuudio, mida
võib ka välja rentida,” ütleb
Kaie Teder.
Koolitustubasid on täna
väikeses majakeses vaid üks.
Tulevikus saab neid naaberhoones olema vähemalt kolm.
Nendesse mahub näiteks tegevus eelkooliealistega, loengud
ja ka mitmesugused ringid.
Üks ruum on projekteeritud
kangastelgedele. Koostööd
vallaga hindab Kaie Teder
heaks ning sõlmitud on ka
kolmepoolne lepe. “Majja võib
kujuneda külakeskus, kus rahvas saab koos käia. Murastes,
Suurupis, Kumnas ja Väänas
on need paigad olemas,” räägib Teder.
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Toeta õnnetuses vanema
kaotanud Läti lapsi
Novembri lõpuni SOS
Lasteküla annetustelefonide kaudu laekuvad
summad lähevad Riia
kauplusevaringus hukkunute laste ja lähedaste
toetuseks. Helistades
900 6690 annetate 5 eurot, 900 6680 – 10 eurot;
900 6670 –25 eurot.
K ADI S UM BE R G
SOS Lasteküla Eesti Ühing

SOS Lasteküla Eesti Ühingu
juht Margus Oro sõnul teeb
Läti SOS Lasteküla koostööd
Riia linnavalitsusega ning li-

saks annetustelefonide toetusele pakutakse ka SOS Lasteküla psühholoogide ja perenõustajate abi, et peredel
oleks võimalus sel raskel hetkel rääkida oma valust.
“See oli väga hirmus õnnetus, mida keegi ei osanud
uneski näha. Me kuuleme sellistest õnnetustest, kuid need
juhtuvad Eestimaast kaugel.
Nüüd on see juhtunud meie
kodulävel ja see puudutab
meid väga. Kaks last jäid ilma
mõlemast oma vanemast, neli
õde-venda kaotasid oma ema
– need on ainult üksikud näited,” kirjeldas olukorda Margus Oro.

Maailma tippkurnimees sai
teenetemärgi
Suure menu ja tunnustuse osaliseks saanud Tabasalu muusikakooli saksofonikvartett koosseisus (vasakult) Carl Stefan
Tuulik, Robert Kivipelto, Holger Ader ja Kalev Konsa.

Tabasalu kvartett andis
kontserdi Reisitaevas
23.-24. novembril Helsingis toimunud 30. Mardilaadal oli peatähelepanu
Harjumaal. Laadapäevadel esinesid kahel laval
maakonna kollektiivid,
muusikamaailma parimaid palu esitas Tabasalu muusikakooli saksofonikvartett.

Harku valla teenetemärgi pälvis tänavu teiste
seas Vaila külas elav kurni maailmameister Mihhail Jefremov. “Suur üllatus, mis muud. Mind
kutsuti valla 22. sünnipäeva tähistamisele ja
seal anti märk kätte,”
ütles spordimees esmaspäeval. “Igati tore ja
meeldiv sündmus.”
AL L AR VI I VI K
vallaleht@harku.ee

55-aastase Mihhail Jefremovi
sportlasekarjäär algas aastal
1974. MM-il on ta tulnud aastatel 2006, 2009 ja 2011 soome

kurnis võistkondlikult hõbedale, polümeerkurikatega paarismängus 2009 pronksile.
2011. aastal tuli ka soome kurni üksikmängu maailmameistriks. Tänavu suvel võitis ta
Moskvas peetud maailma karikavõistlustel viiel alal neli
kulda.
Milline saab olema Mihhail
Jefremovi järgmine hooaeg?
“EM-i ei toimu, sest seda peetakse üle kahe aasta. MM toimub kindlasti Moskvas,” rääkis ta plaanidest. Kodumaal on
plaanis korraldada Loksal rahvusvaheline kolmevõistluse
turniir. Praegu mees treeninguid ei tee. Eelmisel hooajal
vaevanud õlavigastus on alles
taandumas.

REGINA LILLEOR G
vallaleht@harku.ee

Helsingi endise kaablitehase
teisel korruse Reisitaeva lava
ees oli veel veerand tundi
enne kontserdi algust rahvast
vähevõitu. Laval toimuva eest
vastutav Estofennia ühingu
juhatuse esimees Pekka Linnainen sättis mikrofone paika
ja ütles, et ootab kontserti põnevusega.
Tabasalu muusikakooli direktor Kalev Konsa sõnul on
kvartett Helsingis Mardilaadal
musitseerimas esmakordselt.
“Esitame oma repertuaari parimaid palu, osa neist, mis on
meie plaadil ja uusi lugusid
ka,” ütles Konsa.

“ANDSIME KAHE
PÄEVA JOOKSUL
KAHEL LAVAL KUUS
KONTSERTI.”
“Tegelikult on see kvartett,
kellega siin laadal üles astume,
muusikakooli juba lõpetanud.
Kuna siia taheti esinema just
seda koosseisu, tulime proovideks kokku. Pole ammu küll
proovi teinud, aga poisid on nii
kogenud, et kõik hakkas kohe
hästi kokku kõlama,” rõõmustas Konsa. “Muusikakooliga

Reisitaeva lava kontserdi läbiviija ja ühenduse Estofennia juhatuse liige Pekka Linnainen
saab muusikutega tuttavaks.
2x Regina Lilleorg
ongi nii, et kui mõned lapsed
saavad väga heaks, lõpetavad
nad kooli ära ja lähevad minema. Nüüd olengi alustanud
uue noortekvartetiga.”

Üle 100 kontserdi
Mardilaadal esinenud
noormehed Robert Kivipelto
ja Holger Ader õpivad gümnaasiumis, Carl Stefan Tuulik
aga Otsa-muusikakoolis. “Carl
on meil juba tugev tegevmuusik, mängib ägedates bändides,
nagu näiteks Põhja-Tallinn,
Eesti brasiillaste bändis, korra
nädalas musitseerib džässirestoranis Clazz, tal on oma bänd
Funkoes,” rääkis Konsa.
“Selle, Mardilaadal üles

astuva koosseisuga oleme andnud üle saja kontserdi ja seda
pole vähe,” lisas ta.
Peagi juhatas Pekka Linnainen kontserdi sisse ning
tutvustas kvartetti. Publiku
ees Kalev Konsat intervjueerides rõhutas ta, et esinemas
on muusikakooli noored koos
kooli direktoriga, et Tabasalu
muusikakool on 25-aastane,
seal õpib 120 last ja noort ning
neid õpetab 20 pedagoogi.

Tunnustus ja imetlus
Juba esimese särtsaka
muusikapala ajal hakkas rahvast hoogsalt juurde tulema
ning aplaus iga loo järel oli
vägev.

Harku Valla Teataja trükkimineku päeval pärisin Mardilaada muljeid. Kalev Konsa: “Andsime kahe päeva jooksul kahel laval kuus kontserti
ja muljed on väga head. Palju
saime tagasisidet, tuldi tänama ja tunnustust avaldama.
Ühel kontserdil kuulas meid
Sibeliuse Akadeemia õppejõud
ja temagi tunnustas meid ning
avaldas imestust, et kuidas
laste muusikakooli ansamblil
võib olla nii kõrge tase. Poistel
endil oli ka hea tunne. Üks
noormees rääkis, kuidas mõtles keset esinemist, et kui ta
omal ajal poleks muusikakooli
astunud, oleks need tänased
elamused olemata olnud.”

Kohalikke õnnitles teiste hulgas lähedalasuva AS-i Metsaküla Piim omanik Jaan Metsamaa (paremal).
Aarne Teder

Kumna Kultuuriait
pidutses
Reedel, 22. novembril, pidas
10. sünnipäeva Kumna Kultuuriait. Perenaist Kaja Rasmanni ja teisi aktiivseid kohalikke õnnitles teiste hulgas ka
lähedalasuva AS-i Metsaküla
Piim omanik Jaan Metsamaa.
Kohaliku seltsi- ja kultuurielu keskus asub umbes 200
aastat vanas mõisa magasiaidas-kuivatis. Nõukogude

ajal peeti seal muuhulgas sigu,
veiseid, kanu ja teisi lindeloomi. Aastal 2003 tegi kohalik
volikogu liige Arvi Eidisk ettepaneku avada Kumnas kultuuriasutus. Hoone restaureeriti
ja uksed avati sama aasta novembris Kultuuriaidana. Esimene perenaine oli Tatjana
Rahamägi. Jaanuarist 2011 juhib aita Kaja Rasmann.
AL L AR VI I VI K
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55+ tule võimlema!
Tibutare lasteaias teisipäeviti kella 18.00 kuni
19.00
Üritus on tasuta.
Konsultatsioon telefonil
5343 4367

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

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

Müüa
viietoaline
korter
kesklinnas.
Otse
omanikult.
Tel 551 0754.
Rannamõisa lasteaed
võtab tööle ÕPETAJA!
Tööle asumine kohe.
Töösoovist palun teada anda
tel 603 2350 või e-post
margit@rannamoisa.edu.ee.

Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
annab teada korjandusest kiriku
taaskasutusse võtmiseks.

Harkujärve külla ehitati kirik aastatel 1992-1994. Osa
ehitustöid soklikorrusel on on siiani veel lõpetamata.
Sakraalhoone arhitekt on Jaak Kuriks ja ehituse metseen Aino Järvesoo, kes finantseeris taasiseseisvuse
algusaastatel toimunud ehitustöid. Hoones asuvas ruumikas pastoraadis on algatanud lapsehoiuteenuse pakkumise Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku diakoonia- ja
ühiskonnatöö talitus (www.eelk.ee/diakoonia) ning hoone ja krundi heakorrastamise ja Aino Järvesoo mälestuse jäädvustamisega tegeleb MTÜ Harkujärve Kiriku
Taastamise Selts. Kinnistu omanik hoonet ei kasuta
ning on nõus seda müüma. Esialgu oleme rendisuhtes.
Harkujärvel, Tiskres ja Laabil elab 1500 inimest, valdavalt noored pered. Omakandi rahvas vajab kodukogudust. Seda vajavad ka Õismäe inimesed. Olgem siis
üksmeelsed ning andkem oma panus!
MTÜ Harkujärve Kiriku Taastamise Seltsi
arveldusarve number on 10220110326017,
märgusõna “Ostame kiriku!”

Sinu tee suurima maakonna
jõuka lugejani!

Võta ühendust e-maili teel või küsi teavet telefonil
646 2214. Vahendame reklaame ajalehtedesse

trükiarv

4000

trükiarv

7000

trükiarv

2000

trükiarv

2000 ja

trükiarv

3000.

myyk@harjuelu.ee

myyk@harjuelu.ee

reklaam@harjuelu.ee

reklaam@harjuelu.ee

reklaam@harjuelu.ee

Hinnakirjad www.harjuelu.ee.

Kokku 18

000

Ootame lapsi koos peredega jõuluretkele,
mis toimub pühapäeval, 8. detsembril
kell 11.00-14.00 Vääna-Jõesuu koolis.
Jõuluretkel
• kaunistame piparkooke
• soojendame ennast
lõkke ääres, joome teed
• paneme kirja jõulusoovid
ja saadame need jõuluvana
postkontorisse
• meisterdame töötubades
Üritus on kõigile tasuta.
Vaata ka: www.harkulaps.ee
Kohtumiseni! Harku valla
lastekaitse ühingu päkapikud

Tule metsa!
Metsa tähendus on igale
inimesele erinev. Väga
tihti piirdub see ainult
kütteväärtuse, tarbepuidu mahu, majandusliku
kasu saamisega. Metsa
tervendavale aspektile
mõtleme juba harvemini, kui üldse...
ÕNNE E I NE R
MTÜ Tervendavad Aiad atesteeritud
maastikuehitaja

Poollinlastena piirdub paljudele meist kontakt loodusega
oma aias toimetamisega. Aias
olles maandame oma pingeid.
Metsa minek on juba suurem
ettevõtmine. Samas tegutsedes pidevalt erinevate eesmärkide nimel kurname end
tihti ära. Tühjaksimetud, tühjakspigistatud tunne on vist
igaühele tuttav. Sellistel puhkudel oleks kõige lihtsam,
odavam ja tõhusam abimees
mets, loodus.
Mets on olemuselt samuti
aed – suur aed, mis peidab
endas tohutut tervendavat väge! Kuidas õppida end metsas
tundma sama koduselt kui
koduaias?
MTÜ Tervendavad Aiad
on sel hooajal võtnud südameasjaks aidata avada metsa tervendavat olemust, tuua metsa meile lähemale, julgustada
tihemini metsas käima, õpetada, kuidas seal targalt toimetada , kuidas siduda oma elu
sündmusi, pidupäevi loodusega jne. Teeme seda ikka nii
kohtumisõhtute kaudu kui lähme ka metsa rändama, kaasas
asjatundjad.
Loengusarja “Mets kui tervendav aed” raames tulevad
külla loodusemehed-naised,
inimesed, kes on metsaga
“sina” peal. Neil kõigil on oma
suhe metsaga ja nad igaüks

avavad seda meile just oma
isklikest kogemustest, nägemustest lähtuvalt.
Tutvustame ka sellist uut
nähtust meie aiakultuuri ruumis nagu toidumetsad. Õpetame, kuidas rajada oma vabale
maatükile mitte harjumuspärast iluaeda või metsa vaid
just toidumetsa.
Jätkuvalt on meie õhtute
toimumiskohaks Tabasalu mahekohvik “Rohujuur” oma
õdusa miljöö ja vastutuleliku
pererahvaga.
Loengusarja avaõhtule 6.
dets. k.a. on andnud lubaduse
külla tulla elav looduse legend
– Fred Jüssi. Loodusemees,
kelle ideaaliks on viljakas mittemidagitegemine. Tema filosoofiline lähenemisviis võib
olla üllatusi pakkuv, aga kindlasti on see väga õpetlik, äratav ja meeldejääv.
Ühe jõulueelse pühapäeva
hommikupooliku veedame Tabasalu looduspargis koos Murastest pärit loodusemehe,
loodusfotograafi Val Rajasaarega. Sündmuse korraldamiseks ulatas abikäe MTÜ Tabasalu Looduspark.
Loodame taaskohtuda vanade sõprade, tuttavate ja
mõttekaaslastega, aga kindlasti on väga oodatud ka kõik
uued huvilised, keda huvitab
aianduse temaatika sügavamalt. Diferentseerisime osalustasud nii, et see oleks taskukohasem ka vanemale generatsioonile ja õpilastele.
Oleme avatud kõigile mõtetele, ideedele ja koostöö ettepanekutele antud valdkonnas. Kui tunned, et hing ihkab
metsa, kuid üksi ei tihka minna, siis tule meiega! Leiad
kindlasti mõttekaaslasi ja seltsilisi, kellega koos avastada
metsa kui suure tervendava
aia saladusi!
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E-R 10-18 L 10-15
TABASALUS
Kallaste keskus 4
(Rohujuure ja
Vallavalitsuse vahel)

Kasutatud riided ja
jalanõud kogu perele
28.11 - 30.11
OSTA 3 MAKSA 2
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• Aastaringne fekaalivedu ja kuni 10 m3 kogumismahutite tühjendamine. OÜ Norringsen. Tel
5662 1300
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Kogenud ehitusmees oma tööriistadega otsib
ehitustööd. Pakkuda võib kõiki töid. Tel
5667 2599
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
• 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
• 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 korteri või maja Tallinna piires. Võib
olla halvas seisukorras. Tel 5820 0800
• Perenaise tervise tõttu ära anda noor õuekoer.
Tel 5832 2717
• Personaalne arvutiabi eakatele. Tel
5309 0574, Patsita OÜ
• Ripsmepikendused Lucca restorani lähedal.
Paigaldus 12 eurot, hooldus 10 eurot. Paigalduseks palun arvestada 2,5 tundi ja hooldusele 2
tundi. Tel 5590 6905
• Teostame vee- ja kanalisatsioonitorustike,
septikute ning süvaveepumpade paigaldust.
Tel 502 1279, info@puurkaevumeistrid.ee
• 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

Laupäeval, 7. detsembril algusega kell 14.30 Vääna-Jõesuu
koolis Peeter Vihma ja Artur
Talviku dokumentaalfilm
“Okupeeri oma müür”.
Dokumentaalfilm otsib vastust
küsimusele, kas Eestis on tõeline kodanikuühiskond võima-

lik ja mis juhtub maailmas pärast sügavas kriisis oleva esindusdemokraatia lõppu. Enne
filmi vaatamist kell 14.00 uut
koolimaja tutvustav ringkäik.
Filmile järgneb arutelu. Pakutakse suupisteid. Vestlust ju-

hatab kirjanik Tarmo Teder,
kaasa mõtleb filmi autor, Peeter Vihma. Sissepääs vaba.
Korraldaja: Vääna-Jõesuu külaselts. Toetaja: Harku Vallavalitsus.
https://www.facebook.com/
vjkulaselts

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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Jõuluüritus Harku valla pensionäridele
laupäeval, 7. detsembril
Üritus algab jõululõunaga Tabasalu Ühisgümnaasiumis. Peale pidulikku lõunasööki sõidame ühiselt
bussiga Oleviste kirikusse, kus kuulame Dave Bentoni jõulukontserti.
• Jõululõuna Tabasalu Ühisgümnaasiumi sööklas
algab kell 16.00
• Dave Bentoni jõulukontsert Oleviste kirikus algab
kell 19.00 (kontserdipiletid saab peolauas)
Bussigraafik:
I buss – toob peolised Harku alevikust ja
Harkujärvelt Tabasallu
15.15 Harku keskus
15.25 Harkujärve koolimaja
15.35 Bioloogia bussipeatus (suunaga Paldiski
poole)
15.40 Hooldekodu
15.45 Tabasalu Ühisgümnaasium
II buss – toob peolised graafikus märgitud
peatustest Tabasallu
14.45 Tutermaa bussipeatus
14.50 Kumna
15.00 Vääna, suur parkla ristteelt Keila-Joa poole
15.15 Türisalu (Internaatkooli ja Türisalu
bussipeatus)
15.20 Naage
15.25 Vääna-Jõesuu
15:25 Vääna-Viti
15.30 Suurupi teerist
15.30 Muraste
15.35 Ranna tee
15.35 Maasika
15.40 Rannamõisa kirik
15.40 Hääletajad Tabasalu-Harku teel
15.45 Tabasalu Ühisgümnaasium
NB! Peatustes palume olla 10 min varem
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Kontserdile sõidame kell 18.10 Tabasalu ÜG parklast
(ujulapoolsest küljest), kus ootavad meid 4 jõulubussi
(Hansabuss).
Bussid nr 1 ja 2 – viivad kontserdile Tabasalu pensionärid ja toovad pärast tagasi Tabasallu.
Buss nr 3 – viib kontserdile Harkujärve ja Harku
aleviku pensionärid ning viib nad pärast koju Harkujärvele ja Harku alevikku (peatub Harkujärve koolimaja
juures, Bioloogia bussipeatuses ja Harku keskuses
raamatukogu, perearstikeskuse ees).
Buss nr 4 – viib kontserdile ja hiljem ka koju
pensionärid, kes tulid Tutermaalt, Väänast, Murastest,
Suurupist, Rannamõisast, Kumnast jne (ehk need
eakad, kes tulid selle pika ringi bussiga) järgmist
marsruuti arvestades:
• Mööda Rannamõisa-Harku teed – seal vastavalt
eakad ise ütlevad, kus soovivad maha minna.
• Pärast keerab buss Klooga mnt-le ja suundub
Vääna-Jõesuu poole
• Rannamõisa kirik
• Maasika bussipeatus
• Ranna tee bussipeatus
• Muraste teerist (Mummi trahteri juures)
• Suurupi teerist
• Vääna-Viti teerist (tankla juures)
• Vääna-Jõesuu
• Naages- Viti bussipeatus
• Türisalu- Kooli ja Türisalu bussipeatus
• Vääna ristteelt Keila-Joa poole
• Tutermaa bussipeatus
• Kumna bussipeatus
NB! Palun bussijuhile öelda tagasisõidul, kus soovite
peatust.
Info tel 600 3867, Tiia Spitsõn valla sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna juhataja

Heategu teeb imet!

Hea ettevõtja!

Jõulueelsel nädalal, 20. detsembril ilmub maakonnalehe Harju Elu vahel erinumber JÕULULEHT, mille
leiavad oma lehe vahelt ka kõik Harku Valla Teataja
ning Jõelähtme vallalehe lugejad.
JÕULULEHE tiraaž on 14 000. Erinumber on suurepärane võimalus avaldada oma firma toote või teenuse
tutvustus, aga ka jõulutervitus klientidele, koostööpartnereile ning lehelugejaile!
Kõik head soovid ilmuvad JÕULULEHES, kui saadate
need aegsasti aadressile myyk@harjuelu.ee.
Kaunist jõuluaja tulemist!
Harju Elu toimetus

