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Kui sa oled midagi
maha pannud, siis
tuleb selle eest
hoolitseda.
M AR I K A R AUDS OO
Kauni kodu perenaine

Maasikad otsas, mesi tulemas
Küllap on Rabakivi talu
maasikaid maitsnud nii
mõnedki meie valla inimesed. Ja mitte ainult
maasikaid – Tabasalu
külje all Tiskres kasvatavad peremees Tiit Kaareste ja perenaine Sirje
Kaareste maasikaid, herneid ja varajast kartulit.

Maasikas kui põhikultuur
Tiit Kaareste: “Vanaemal
kolhoosi asutajaliikmena oli
kasutada õueaiamaad 0,6 hektarit. Sellel ta kartulit kasvataski. Rohkem polnud võimalik, seadused ei lubanud.”
Kui ajad jälle õigeks pöördusid ja endised omanikud
oma maa tagasi said, ei hakatud Rabakivi talus mitte maadele vallast detailplaneeringut
taotlema, et see siis arendajatele ehituse alla müüa. Otsustati jätkata esivanemate rida
– tegeleda taimekasvatusega.
Peremees Tiit Kaareste:
“Alustasime 1989. aastal, peale

Harku vallavalitsus kutsub
infopäevale
Infopäev toimub 23. augustil
kell 16.00 vallamajas.
Infopäeval tutvustame
põhjalikult kahte uut määrust,
mis puudutavad sporditegevuse ja huvihariduse ning
projektipõhise tegevuse rahastamist. Uus kord hakkab
kehtima 1. septembrist.
Oodatud on spordiseltside,
huviringide, mittetulundusühingute esindajate jt kogukonna aktiivsete inimeste osavõtt. Palume osalemisest teavitada e-posti aadressile karin.
pops@harku.ee, lisainfo telefonil 606 3838.
Aadress: Harku vallavalitsus, Ranna tee 1, Tabasalu.

Ü LO RU SS AK
vallaleht@harku.ee

Rabakivi talu Tabasalu külje
all on igipõline talu. Nii vana
ja nii põline, et ajaloolised ürikud kinnitavad – talu esimene
peremees Willem Grauman,
tänase peremehe Tiit Kaareste
vana-vana-...-vanaisa ostis selle juba 1800. aastal mõisalt
välja.
Mõisaorjusest saadi vabaks ühe esimese taluna selles
kandis. Tollane peremees ise
põldu ei pidanud, oli hoopis
kiviraidur. Eks talu nimigi,
Rabakivi, anna märku, millega
kunagine peremees tegeles.
Kuna selles talus maaharimine esmatähtsaks sai, pole
täpselt teada. Küll on aga kindel see, et kolhooside ajal, mil
eramajapidamistele eriti hea
pilguga ei vaadatud, kasvatati
siin linnarahva tarvis varajast
kartulit.

VALLAS

Vallavolikogus
juulis
Rabakivi talu peremees Tiit Kaareste ja perenaine Sirje Kaareste on rahul – maasikad ja kartul on otsas. Veel on teisest
korjest saada natuke mett.
Ülo Russak
maade tagastamist, köögiviljaga. Maasikas tundus aga
tulusam. Nii meil varsti maasikmari põhiliseks saigi.”
Rabakivi talu 20 hektarist
on maasika all 1,3 hektarit,
hernest on 0,5 ja varajast kartulit 0,2 hektaril. Ka tööjaotus
on talus paika pandud – peremees tegeleb rohkem maasikakasvatuse kui talu põhikultuuriga, perenaise Sirje hooleks
on hernes ja kartul. Kes koristab aga saagi – ei suuda ju üks
inimene hektarilist maasikapõldu tühjaks noppida?

Abilised korjamisel
Sirje Kaareste: “Saagikoristuse aegu tuleb poeg Kaarel
appi. Võtab sõbrad ka kaasa.
Tema hoolitseb kartulivõtu ja
pakendamise eest. Hooajal on
abiks ka tütar Kristiina oma
sõbraga.”

Saaki aitavad aga koristada
needki, kel endal maasikapõld
puudub.
Tiit Kaareste: “Eks me luba inimestel, kes maasikaid
tahavad, tasu eest ise korjamas
käia.”
Kas muutub hind korjajale
selle võrra ka odavamaks?
Peremees: “Eks ikka on soodsam, kuid see pole peamine.
Inimesele on väga tähtis teada,
kust ta oma maasika saab, kes
seda kasvatab. Kas see on ikka
Eesti maasikas? Turukaup pole alati kindel, sildi alt “Eesti
Maasikas” võib vahel saada
jumal teab mida. Turumaasikas
on reeglina ööpäeva või mitu
seisnud ja teel olnud. Korjates
saab inimene, kel oma maalapp puudub, lisaks värsketele
marjadele kaasa ka emotsioonid.” Selles on peremees ja
perenaine ühel meelel. Korja-

mas siin paljud linnainimesed
käivadki.
Sirje Kaareste: “Tegelikult
on meil üsnagi püsivad kunded
välja kujunenud. Käivad meie
oma valla inimesed, palju on
tallinlasi, kaugemalt käiakse
isegi Raplast.”

Rõhk kvaliteedil
Kas Rabakivi talu põlde
see linnaäärsete põldude nuhtlus, kratid, ka kimbutamas on?
Tiit Kaareste: “Võib öelda et
ei ole, vähemalt sellisel määral, et sellest aru saaksime.
Meil on turvateenistusega leping.”
“Pigem on meil nuhtluseks
neljajalgsed – kitsed ja metssead. Oleme nende põldudest
eemale hoidmiseks isegi loitsusid kasutanud,” naerab perenaine. Selleks aastaks on
maasikad otsas. Ka kartul. Nii

peremees kui perenaine on
saagiga rahul. Natuke on veel
hernest, siis võib saagiaastale
joone alla tõmmata. Ja hakata
uusi plaane pidama.
Tiit Kaareste: “Ega meil
siin ju laieneda kuskile eriti
pole, maa on piiratud. Sellepärast paneme rohkem rõhku
kvaliteedile.”
Et maasikataimed terved
oleksid, peab hoolikalt jälgima
viljavaheldust. Selle pärast
kasvatatakse osal maal ka keerispead, head meetaime. Kui
on aga meetaimed, peavad olema ka mesilased, on perenaine ja peremees ühel meelel.
Sirje Kaareste: “Võtsimegi
sellel aastal mõned mesipuud.
Prooviks. Saame magusat ise
ja saavad sugulased-tuttavad.” Tulevikus tahetakse aga
seda osa laiendada ja meega
teisigi rõõmustada.

26. juuli volikogu istungil:
• anti nõusolek hoonestusõiguste võõrandamiseks,
• anti kinnitus projekti
“Vääna mõisa kaitstava pargi
rekonstrueerimine” omafinantseeringuks,
• otsustati jätta rahuldamata vaie,
• otsustati jätta algatamata
Laabi külas Tammi keskuse ja
lähiala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline
hindamine,
• otsustati jätta algatamata
Suurupi külas Randmäe, Rannaääre kinnistute ning riigi
reservmaa detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline
hindamine,
• otsustati muuta Vääna
külas, MTÜ Vääna Külakoja
kasutusse antud Puiestiku kinnisasja osa kasutamise tähtaega,
• arutleti Harku valla koolivõrgu hetkeolukorra ja tuleviku üle.
Järgmine volikogu istung
toimub 30. augustil algusega
kell 16.00.
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Tule peole!
Augustikuuks tasub kalendrisse mõnedki ristikesed teha, sest suvelõpp toob meile mitu
vahvat üritust. Allpool
väike sissejuhatus, lisainfot leiab ka valla kodulehe ürituste kalendrist.
K AT R IN R OMANENKOV
Harku vallavalitsuse
kommunikatsioonijuht

Pidustuste avalöögi teeb Tuletorni Päev Suurupis 19. augustil. Ülemaailmsel Tuletorni
nädalavahetusel on igati paslik käia ja üle vaadata meie
oma valla tuletornid. Neist
ülemine – kõhukas ja soliidne
– pakub imelisi vaateid merele
ja ümbruskonnale ning teine
– pisut saledam ja tagasihoidlikum – on vanim töötav puittuletorn Eestis. Kindlasti tasub neid külastada!
Tuletorni Päeval astuvad
üles Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing ning
tegevust tuletornides jätkub
kuni hiliste öötundideni. Täpset kava vaata Suurupi Seltsi
kodulehelt.
Augusti viimasel nädalavahetusel on aga tulekul meelelahutust igat masti muusikahuvilistele ja kõigile neile, kes
armastavad laadamelu ja mõnusat koosolemist.
Reedel, 24. augustil toimub
vana hea Tabasalu Jazz. Seekord püüame luua jazzile sobilikku õhkkonda restorani- ja
veinitelgiga. Esinejatest peaks
Eesti jazzisõpradele olema
tuttav nimi Sofia Rubina, kes
esineb koos ameeriklasest
trompetimängija Jason Hunteriga. Samuti astub üles noor
kontrabassist Peedu Kass trioga Momentum. Jazziõhtu finaaliks esineb vana hea rokkbänd Ultima Thule, sedakorda
jazzilikus võtmes koos Politsei
ja Piirivalveorkestri bigbändiga.
Laupäeval, 25. augustil on
Tabasalus Tui pargis suur perepäev, kuhu on oodatud kõik
vallaelanikud. Perepäeval on
traditsiooniline kirbuturg ja
palju atraktsioone lastele. On
hea meel teatada, et seekord
saame pakkuda lastele pea
kõiki atraktsioone täiesti tasuta (v.a. skyjump). Mudilasi
ootavad mitmed erinevad batuudid ja turnimisatraktsioonid, suurematele lastele ja
noortele on eraldi ala koos
mitmekesiste tegevustega.
Esmakordselt teeme Tabasalu
Päevade raames koostööd supermoto sõitjatega, kes korraldavad otse alevi keskuses supermoto võidusõidu. Pealtvaatajate ohutus on tagatud ning
korraldajad on lubanud põnevat vaatemängu Eesti parimate sõitjate esituses.
Tabasalu Päevade finaaliks
on suur ühiskontsert eesotsas
staaridega Ott Lepland, Koit
Toome, Liis Lemsalu jt. Võimsama muusikaelamuse pakkumiseks on solistidele sekundeerimas ligi 50-pealine WAF
koor ning sümfooniaorkester.
Ühiskontserdi korraldajaks
on muusikaprodutsent Mai-

Tabasalu Päevad 2011.
Esinemas Harku valla lapsed.
Leho Valmas
ken, kelle sõnul tuleb selline
koosseis suurkontserdiks kokku esmakordselt.
“Võib öelda, et kontserdi
eeltöö algas juba mitu aastat
tagasi seadete kirjutamisega,”
räägib Maiken. “Kõik need
lood on samade seadetega tegelikult üks kord juba kõlanud
erinevates telesaadetes –
“Laulud tähtedega”, “Eesti otsib superstaari”, “Laulupealinn” ja “Eesti Laul”. Seega on
enamus esitamisele tulevatest
lugudest kogu rahvale tuntud
vanad Eesti lood uues
kuues.”
Maikeni sõnul tundus sel
kevadel, et kogunenud on juba
ühe korraliku kontserdi jagu
seadeid. “Kuna lood on kõik
ülesehituselt võimsad ja paljud ka isamaalised, siis tundus,
et puudu on veel orkester,” ütleb ta. Kontserdikava on Maikeni ütluste kohaselt vokaalselt väga paljunõudev, seega
on lauljad valitud erilise hoolega. Lähiajal on oodata ka sama
koosseisu ja muusikaga plaati.
Harku valla elanikel on au olla
esimesed selle etteaste nautijad, seega tasub kindlasti kohale tulla!
Tabasalu Päevadele on
oodatud kogu vallarahvas ning
vallaelanikult väravas piletiraha ei küsita. Küll aga on peole pääsemiseks vajalik omada
Tabasalu Päevade käepaela,
mille soovitan augustikuu
jooksul Tabasalu Rimis olevast
ürituse infoletist välja võtta –
nii pääsed piletisabas seismisest väravas. Rimi infoletis
saab ennast ka elanikuks registreerida.
Peale Tabasalu Päevade
lõppu on kõik oodatud Tilgu
sadamasse Muinastulede Ööle,
et koos ülejäänud Eesti rannarahvaga süüdata mere ääres
lõkked ning üheskoos meenutada meie ajalugu ja esivanemaid.
Võta naaber kaasa ja tule
pidutsema!

“Aia eest hoolitsemine on sama loomulik, kui kodus koristamine. Minul kulub ühes kuus vast viis päeva, et aed ühest
otsast teise korda saada,” räägib perenaine Marika Raudsoo ning lisab, et süsteemsust õpetas talle ema Virve.

“Kus on siis veel paradiis,
kui mitte koduaias?”
Eelmise sajandi üheksakümnendatest Tabasalus
koduaeda rajanud ning
selle eest ka auhindu
saanud Marika Raudsoo
kinnitab: mõnusas aias
peab olema kõike parasjagu. Ruumi jäägu nii
taimedele, pinkidele kui
ka murule.
ALLAR VIIVIK
allar@harjuelu.ee

Juttu endast ja elamisest alustab Marika Raudsoo müüdipurustamisega. Ta lükkab ümber
leviva kumu, et just tema koduaed on Tabasalus ja võibolla kogu vallas kõige ilusam.
“No see jutt ei vasta küll
kuidagi tõele. Ma sain mullu
valla kauni kodu konkursil teise koha. Esikoht läks Põrguväljale ja seega on minul ikka
arenguruumi,” tunnistab
Raudsoo. Tõde on küll see, et
aastal 2008 tuli ajakirja “Kodu
ja aed” konkursilt esikoht ning
üks kõrge riigipea poolne tunnustus antakse üle augustis.
Aia rajamist ning selle eest
hoolitsemist võrdleb Raudsoo
laste kasvatamise ja koolitamisega. Pedagoogi haridusega
naine kinnitab:“Kui sa oled
midagi maha pannud, siis tuleb selle eest hoolitseda. Ning
seda tuleb teha põhjalikult,”
lisab ta. Aiandusharidust tal
pole ning parim meetod aeda
harida on nn. katse-eksituse
meetod.

Elu käis keset metsa
Raudsoode pere ei ole põlvest-põlve Tabasalus elanud.

Krundi said nad sinna alles
1986. aastal. Marika meenutab,
et läheduses oli sovhoosi peedipõld, krunti aga ümbritses
mets. Ometi soovitas seda paika elamiseks toonane majandi
peamelioraator Sulev Roos.
Esimesed aastad nägid
uued asukad krundiga kõvasti
vaeva. “Maa oli niiske ning me
vedasime siia krundile koormate viisi mulda. Maja ehitasime töö ja laste kõrvalt ning
seda ilma laenudeta ning suurema kõrvalise abita,” räägib
Raudsoo.
Aiapidamise usku läks perenaine pärast seda, kui ta külastas suvilaomanikku, kes
näitas enda krundil kõige väiksemaid õisi. “Mitte suuri õisi,
vaid just väiksemaid. Sain aru,
et aiandus ongi detailid ning
just neile peab pöörama tähelepanu,” ütleb perenaine aias
ringi liikudes.

Kõik ei mahu aeda
Marika Raudsoo ütleb, et
nende koduaed ei ole nn. kollektsioonaed, kus võib näha
väga palju taimi. “Need aiad
on küll väga ilusad, aga kõik
taimed ei mahu ühtegi aeda.
Peab ikka valima ja paigutama,” räägib naine.
Ta on kujundanud aeda
kaks tsooni ehk iluaia ning
majandusala. Viimases on natuke peenraid, kus kasvab supiroheline, paar vagu kartuleid
ning veel ühte-teist. Majandustsooni eraldab iluaiast elupuuhekk. Sellesse on perenaine
kujundanud kaarja “ukseava”.
Iluaia kohta on olemas raamatupidamine. Vihikus on kir-

Koduaia ilu- ja majandusosa eraldab elupuudest hekk.
Iluosas on jäetud ruumi nii pinkidele, kividele, murualadele ning ka taimegruppidele.
3x Allar Viivik
jas, et seal kasvab umbes 80
püsivat ilutaime ning veidi üle
50 põõsa. Eriti uhke on Raudsoo selle üle, et tal on aias umbes 50 erinevat okastaime.
Maikuus jõudis naine koos
mõttekaaslastega väikese
aiandusringi loomiseni. Prae-

gu käib koos viieliikmeline
tuumik, kes korraldab aianduselu.
“Käime külas teistel seltsidel, osaleme eraalapäevadel
ja püüame saada tuttavaks
haritud aednikega,” ütleb
Raudsoo.
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VALLAELANIK ARUTAB
Klooga maantee teeremondi üks suur etapp on valmis – Tabasalust Murasteni on rajatud ohutussaared,
teeületuskohad ning valgustus. Ringristmiku rajamine Tiskresse on täies hoos ja liiklus sellel lõigul
võrdlemisi ebamugav. Ringristmiku valmimistähtaeg on septembri keskel. Teetööd ja uus liikluskorraldus on tekitanud elavat vastukaja ka vallaelanike
seas.

MTÜ Tabasalu
Koolituskeskus sai
aastaseks
MTÜ Tabasalu Koolituskeskus on kohalikku haridus- ja kultuurielu Harku vallas edendanud juba terve aasta. Pikka ja
põnevasse aastasse on
mahtunud kooliks ettevalmistust pakkuvad eelkoolitunnid ja lõbus neljapäevane lastelaager.
EVELIN MÖLLER
MTÜ Tabasalu Koolituskeskus juhatuse
liige

Eelkoolitundidega alustasime
juba eelmise aasta septembrikuust. Noored õppurid said
juurde uusi teadmisi emakeeles, matemaatikas, inglise
keeles ja loovusõppes. Eelkooliõpetajad andsid oma parima,
et lapsi hästi kooliks ette valmistada. Tore on tõdeda, et
meie eelkooli lapsed pääsesid
nii Tallinna eliitkoolidesse kui
ka Tabasalu kooli süvaõppega
klassidesse.
Värskelt on paljudel lastel
veel meeles mõnus juunikuine
lastelaager, kus osalesid 1.-3.
klasside õpilased. Laagri jooksul tutvusid lapsed kohalike
ettevõtetega (nt. ActualPrint,
Prolexplast), nautisid Muraste
looduskooli retkejuhtide eestvedamisel loodusmatka Murastes, heitsid pilgu Tallinna
loomaaia loomade igapäevaellu, disainisid kilekottidest
moerõivaid, tegid sporti, osalesid kirjanduslikul jalutuskäigul raamatukogus, käisid
Solarise kinos filmi vaatamas
ja tutvusid kino telgitagustega.
Lastelaagri eduka õnnestumise eest täname Harku
vallavalitsust, Osvald Cateringi, ActualPrinti, Prolexplasti,
TederReise, Muraste looduskooli, Tabasalu raamatukogu,
Solarise kino, Rebasemäe pubi
ja Tallinna loomaaeda.
Lapsed ja lapsevanemad
jäid korraldatud laagriga väga
rahule ning soovitakse edaspidigi, et meie vallas selliseid
laagreid lastele pakutakse.
Uus õppeaasta toob MTÜ
Tabasalu Koolituskeskusele
uued võimalused. Septembrikuust alates pakume 5-aastastele mudilastele mängukooli
ja 6-7-aastastele lastele võimalust osaleda eelkoolitundides. Aastaringselt on võimalik osaleda erinevates temaatilistes töötubades, erinevates huviringides ja päevalaagrites.
Täpsema info saab alati
kodulehelt www.tabasalukoolituskeskus.ee.
Väike, aga tubli! – oleks sobilik 1-aastase ühingu kohta
öelda küll.
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Naksitrallide
2x

seiklustele elas Murastes kaasa 500-600 teatrisõpra.

2x erakogu

Muraste võõrustas
Naksitralle
Möödunud reedel said kõik suured ja väikesed
naksitrallide sõbrad Muraste mõisapargis
kaasa elada Muhvi, Kingpooli ja Sammalhabeme seiklustele.
Eno Raua poolt kuulsaks kirjutatud tegelased on tuntud selle poolest, et nad väärtustavad
sõprust ja hoiavad loodust. Selles loos etendavad naksitrallid rahvale oma seiklusi ajast,
mil loodus tasakaalust välja läks ja siis taas
tasakaalu saavutas. Loo jutustamisel kasutatakse ebatavalisi vahendeid – omavahel ühendatak-

se mäng ja metsakoristus. Loo neljas tegelane
on kuldsete kätega autoparandaja, kes naksitrallidel nende mälestusi fantaasiarikkal moel
jutustada aitab.
Hoogsat ja mängulist Nukuteatri rändetendust kogunes vaatama 500-600 teatrisõpra.
Etendust mängitakse sel suvel enam kui 60 kohas üle Eesti.
Murastesse aitas etenduse tuua Muraste
külaselts. Siiras tänu Nukuteatrile ja publikule! (Martina Mamontov)

Läheme ise noore juurde
Vaatamata sellele, et täna on noortel erinevaid
võimalusi, kuhu mures
pöörduda, mida vabal
ajal teha, milliseid huvitegevusi valida, on palju
noori, kes erinevatel
põhjustel pole leidnud
oma teed ja kes sageli ei
jõua neile pakutava abi
ja toeni või kui jõuavad,
siis liiga hilja.
A N N E G RE TE J O H A N S O N
Projekti juht

Selleks, et minna ise nooreni
ning neile ka midagi pakkuda,
võttis MTÜ RuaCrew erinevate kohalike omavalitsustega
ühendust ja MTÜ RuaCrew
koostöös Viimsi ja Harku valla, Keila linna ning Tallinna
Spordi- ja Noorsooameti ning
Põhja-Tallinna ja Nõmme linnaosadega on algatanud mobiilse noorsootöö (MNT) aren-

damisprojekti “Äriplaani loomine teenusele “MNT kui
kompleksne lähenemine: Märkame noori – tänaval, kodus,
koolis!””.
Mobiilne noorsootöö tähendab noore enda sotsiaalruumi
minekut, olgu selleks tänav,
park või kaubanduskeskus,
ning nendega suhtlemist, toetamist, nõustamist ning koostöös noorega leida paremaid
lahendusi ja alternatiive tema
senisele eluviisile.
Projekti käigus kaardistati
nii Harku valla spetsialistide
arvamused kui ka noorte endi
seisukohad ning vajadused.
Projekti lõpuks valmis koondanalüüs piirkondlike noortega
töötavate spetsialistide ning
noorte endi hinnangute põhjal,
millest arendatakse mobiilse
noorsootöö teenus.
Harku valla spetsialistide
poolt toodi välja piirkonna
probleemidena hetkel see, et
puuduvad ruumid, inimesed

ning tegevused noortele, samuti kipuvad noored koduseinte vahele sulguma. Arutelude
käigus leiti, et suund tuleb võtta parema koostöövõrgustiku
arendamisele, selleks peaks
võrgustikul olema tugev eestvedaja ning sinna tuleks kaasata ka noored ise, sh. erivajadustega noored.
Harku valla noored tõid
välja, et tunnevad puudust
ekstreemspordivõimalustest
ning niisama hängimiskohtadest.
Augusti lõpus esitatakse
uus rahastustaotlus teenuse
osutamiseks. Tegevustena hakatakse teostama tänavatööd,
rühmatööd ning individuaalset
tööd (nö usaldusisik noorele).
Lisaks ka kogukonnatööd.
Projekti rahastab EestiŠveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Rohkem infot: www.ruacrew.
ee.

• Huvitav, kas mina olen ainukene
kes mõtleb hirmuga, kas talvel need
ohutussaared liiklejale ohtlikuks ei
muutu. Olen jubeda tuisuga vaikselt
kodu poole sõitnud nii, et teed pole üleüldse nähagi. Või siis tuisuga kerkivad
kõrged vaalud ja ainuke moodus neisse mitte kinni jääda, on
sõita võimalusel keset teed. Aga noh, jah, peab vist lootma
usinale teemeistrile, kes hoolitseb selle eest, et sõidutee ka talvel sõidetav oleks.
• Arvan ka. et talvel hakkab autosid ohutussaarte otsa
sõitma.Aga mind huvitab,miks kaeti Tabasalus tee uue kattega
kui sellel polnud ju häda midagi,puhas raha raiskamine.Pigem
tuleks ette võtta Tabasalust Harkuni viiv tee mis on üsna halvas
olukorras.Kas on mingit infot selle kohta?
• Mulle need saared meeldivad, nüüd saab lapse ohutult
koolibussile saata, ennem oli ikka pea võimatu üle tee saada.
• Need saarekesed tehti eelkõige selle jaoks, et lapsed
saaksid ohutult üle maantee koolibussi peale minna. Meie
hommikune liiklustihedus oli juba sedavõrd suur, et lastel ei
õnnestunud üle tee pääseda. Kui Maanteeametilt paluti bussipeatustesse ülekäiguradasid, siis maanteeamet küsis, kas tahetakse turvalisust või turvatunnet? Nimelt lihtne ülekäigurada
tekitab lapses tunde, et siit on ohutu üle tee minna, samas
õnnetuste statistika näitab, et lihtne ülekäigurada on hoopis
ohtlikum, sest autojuht käitub endiselt. Autojuhi tähelepanu
köitmiseks on vajalik takistus teel. Nii et need saarekesed ongi
eelkõige selleks, et autojuhid võtaksid kiirust maha. Seega ei
ole läbimõtlemata.
• Rannamõisa-Harku tee rekonstrueerimine oli sel aastal
plaanides, aga lükati järgmisse aastasse (ressursside ja ka
ummikute hajutamine). Kui sel aastal oleks ka Harku tee ette
võetud, siis oleks jälle ummikute pärast hala olnud. Ja Tabasalu
vahelise tee “uuestitegemisest”: kes hoolikalt vana teed vaatas,
see märkas, et see oli juba kulumas ja mitmes kohas juba lapitud ning pisikesed kärjetaolised pudenemisaugud. Tee oli nende
kriteeriumite järgi (riiklikud määrused, mis nt omavalitsustel
puuduvad) juba amortiseerunud.
Maanteeamet ei oota löökaukude tekkimiseni ja sajakordsete
lappimisteni nagu Tallinnas tehakse. Tehakse korralikult, mitte
tükk siit, tükk sealt. Ärge nüüd mõelge, et maanteeametis asjatundmatud inimesed on. Ega keegi meist ei tahaks ju, et teid ja
teie tööandjat asjatundmatuks peetakse. Igal otsusel on oma
põhjus. Pole veel näinud, et ükski suur auto poleeks saanud
ohutussaartest mööda. Kõik on projekteeritud liikluse rahustamise rahvusvahelisi printsiipe järgides.
Rannamõisa kiriku esine on ohtlikumgi kui Muraste küla
teelõigud. Ja seal ongi vaja, et autod kiirused maha võtaks, mis
see neil-meil maksab? Mõnekümne sekundi, aga kellelgi teisel
võib elu tähendada. Ka bussitasku on ilmselt selle mõttega tehtud, et autod seal liikumisega pea seisma jääks või täitsa seisma,
kui inimesed üle tee lähevad. Sest kurvis ju pole palju ruumi
pidurdamiseks, kui tuled 70ga ja siis äkki inimesed ees...
Pagan, ma ise olen täiesti selle poolt, et meie koduteed kõigi
jaoks ohutumaks tehakse, maksku see, mis maksab. Teede
laiendamine ei tee neid ohutumaks. Kõik on läbi mõeldud, ka
see, et kiriku juures olev ristmik viiakse tulevikus hoopis teise
kohta (vt minu varasema kommentaari linki), kui TabasaluJuulikuu ringtee Rannamõisani jõuab. Võtke vähe rahulikumalt.
Kui olete nõus elama kohas, kuhu linn pikkamisi järele “roomab” kõige majade ja infraga, siis võtke muutusi sallivamalt.
Vinguviiuldamist on niigi palju igal pool. Kiskuge tee kvaliteedi
üle, mis algab Tiskre ojast ja Haaberstini, aga ega see pole ju
teema, teine omavalitsus ja mittemaanteeamet. Olgem positiivsemad.

Tabasalu-Klooga maantee
rekonstrueerimise käigus
paigaldati Tabasalu aleviku
Rannamõisapoolsesse otsa
ka kiirusnäitur. Kiiruse ületaja näeb oma auto kiirust
hoiatavates punastes numbrites, kihutajate peale piiksub aparaat kurjalt.
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Rannas kabe
ja kontsert

Tantsijad Tamperes
III Soome-Eesti tantsupeol

14. juulil toimus Vääna
jõe suudmes II “Sportlik
rannapäev”.

Käesoleva aasta 17. juunikuu
päeval sai teoks naabritevaheline Soome-Eesti III tantsupidu Tamperes. Eestist osales sellel aastal umbes 2500
tantsijat, nende hulgas ka
Harku valla rahvatantsurühmad Harku Harakad ja Tammed ja Toomed ning Tabasalu
Ühisgümnaasiumi rahvatantsurühm Toots ja Teele.
Keset Soome lahte kohtuvad eestlaste Kalev ja soomlaste Kalevi. Kahe kange mehe
kohtumisest tekib ühendav
sild kahe naaberrahva vahele
ning siis saab alata juba lähedasem suhtlus, võttes ühiselt
saunas leili ning avastades
kõike, mis meie kahel rahval

MÄ RT-ER LEND AG U
Külade Edendamise selts

Sel korral puhkas ka ilmataat
Vääna-Jõesuu rannas ning
hoidis kogu päeva päikesepaiste endaga. Kuigi päris rannailmaks soojakraade ei jagunud,
oli sporditegemiseks neid täpselt parasjagu.
Päeva pikima ja pingeliseima turniiri pidasid maha rannavolle võistkonnad, kellede
seast esikoha pälvis “Türisalu”, teiseks jäi “Ilmandu” ning
viimase auhinnalise koha napsas “Naage Maffia” võistkond.
Rannavolle turniiri kolmele
parimale võistkonnale olid auhinnad välja pannud lisaks
Külade Edendamise seltsile
Euro Oil ja Tabasalu spordikompleks.
700 meetri pikkune rattakrossirada tuli läbida täiskasvanud võistlejatel rattal
“Minsk”, mis oma soliidsele
eale vaatamata võimaldas vihast võistlust, lapsed said
krossi sõita oma ratastel. Noorim osaleja oli nelja aastane,
päeva kiireim oli täiskasvanute
arvestuse võitja Hermo Poolmaa.
Võitjatele auhinnad Tabasalu spordikompleksilt ning
Harku vallavalitsuselt. Lisaks
rattakrossile oli kavas veel
rahvastepall, kossusops ning
kogu päeva jooksul kabe simultaan omavanuste seas
maailmatasemel mängivate
Veronika Pikkeli ja Joanna
Sildi vastu. Peauhinnad olid
võitjatele välja pannud Harku
vallavalitsus ja Tabasalu spordikompleks.
Lastele oli kavas pingeline
võistlus batuudil takistusraja
läbimiseks (Batuudijuss) ning
MTÜ Arengukeskus Geneca
juhtimisel otsiti kiiruse peale
rannast aardeid. Nii võitjate
kui kaotajate osalemisvaprust
tunnustas Balbiino jäätistega.
Õhtu meelelahutusliku osa
eest kandsid hoolt Nirg ja Sõpruse Puiestee ning Vääna-Jõesuu oma kandi mees Urmas
Sisask.
Täname veelkord Harku
vallavalitsust, kõiki toetajaid
ning abilisi, kes ürituse toimumisele nõu ja jõuga kaasa
aitasid!

Muusikasõprade
Selts esitleb
Toimub kammermuusika kontsertsari Mõisamängud Suvefestival
Koostöös “Unustatud mõisate”
projektiga toome väikeste
kohtade mõisasaalidesse esinema Tallinna keelpillikvarteti. Kavas: Heino Elleri keelpillikvartetid 3. augustil kell
19.00 Võidula mõisas ja 18.
augustil kell 17.00 Kõue mõisas.

On tõeliselt uhke tunne olla Tabasalu jalgpalliklubi fänn. Tunnustus treeneritele Risto
Sarapik (2002) ja Jüri Talu (2003) kes tagasid selle, et kõik Pärnusse sõitnud poisid said
kaela medali.
Andro Kullerkupp

nii sarnast ning ühendavat on.
Alustades ilusaimatest naistest lõpetades armastusega
mere, oma maa ning kaasmaalaste vastu. Pika vestluse tulemiks sünnibki arusaam, et kahe kauni maa inimesed peavad
kuuluma ühte, olles ühiselt
karge põhjamaa rahvas.
Tantsijatele jäi südamesse
ja hinge ilus kogemus ja mälestus ühisest suurest tegemisest ja peost. Varasemad peod
olid 2000. aastal Helsinkis ja
2005. aastal Tartus.
Aitäh meie toetajatele ning
kaasaelajatele! (Astrid Väizene, Harku Harakad, Toots ja
Teele, Tammed ja Toomed juhendaja)

Tabasalu poisid
jõudsid poodiumile
Juuni lõpus toimus Pärnus suur rahvusvaheline
noorte jalgpalliturniir
Pärnu Summer Cup, kus
Tabasalu jalgpalliklubi
oli esindatud kahes vanusegrupis: 2002 ja 2003
sündinud poisid. Tabasalu 2002 võistkond saavutas turniiril 1. koha ja
2003 võistkond 2. koha.
Pärnu Summer Cup korraldajad nimetavad seda turniiri
Baltikumi suurimaks. Sellel
osales 115 võistkonda ja umbes 1600 mängijat. Nelja päeva jooksul toimus kokku 375
mängu. Turniiril osales ka
mitmeid võistkondi välismaalt
nagu Soomest, Lätist, Leedust,
Venemaalt, Ukrainast ja Valgevenest. Seega turniiri tase
oli väga kõrge.
2002 sündinud poistest oli
moodustatud neli alagruppi,
kokku 20 võistkonda ja 2003
sündinud poiste alagruppe oli
kolm, kokku 14 võistkonda.
Tabasalu poistel oli 1-2 mängu
päevas. Kohe alguses oli selge,
et meie mõlema võistkonna
tase on hea ja oleme finaali

favoriidid. 2002 sündinud poisid polnud pärast Saksamaalt
naasmist kaotanud ühtegi
mängu ja see trend jätkus ka
Pärnus.
Kõik alagrupi mängud võideti kindlalt. Alagrupi mängudes lõid meie poisid 15 väravat
ja meile löödi üks värav. 2003
sündinud poisid alustasid viigiga soomlaste vastu, kuid
ülejäänud alagrupi mängud
võideti. Seega meie mõlemad
võistkonnad olid alagrupi võitjad.
Pingelises poolfinaalis saavutas Tabasalu 2002 lõpuks
võidu soomlaste üle seisuga
3:2 ja Tabasalu 2003 poolfinaal
lõppes 0:0 viigiga ning lõpuks
alistati Pärnu JK penaltitega
3:2. Meie mõlemad võistkonnad olid finaalis.
Ilusal pühapäeva hommikul kogunesid poisid Pärnu
rannaäärsele Kalevi staadionile, et maha pidada üks korralik finaalmatš. Mängud muutis
müstiliseks ka merelt väljakule laskuv udu. Kell 10:00 kõlas
2003 poiste finaalmängu vile.
Võitlus oli äärmiselt tasavägine ja mõlema võistkonna võidutahe oli silmnähtavalt suur.

Lapsevanemad unustasid vahepeal isegi hingata ja fotograafid pilte teha. Finaalmatš
lõppes 1:1 viigiga ja otsustama
pidid penaltid. Lõputuna tunduva penaltiseeria lõpptulemuseks jäi kahjuks 5:6 ja meie
2003 poisid pidid leppima teise
kohaga. Poisid olid alguses
küll õnnetud, sest kuld oli ju
nii lähedal.
Peagi algas 2002 vanusegrupi finaalmäng. Kõik kordus
uuesti – lapsevanemad hingetud ja fotograafid hajevil. Terve väljaku ümbrus oli rahvast
täis ja valdavalt oli kuulda Tabasalu poolehoidjate hüüdeid.
Vastased olid äärmiselt tugevad, kuuldavasti Lahti piirkonna koondis Soomest.
Normaalaja lõpptulemus
taas 1:1 viik. Kas tõesti kordub
kõik ka meie teise võistkonnaga küsisid lapsevanemad
teineteiselt. Aga ei – kiirelt ja
kõhklematult võitsime penaltitega 3:1. Poisid olid rõõmust
hullumas, sest nad olid oma
raske töö eest saanud väärilise
tasu – kuldse karika. 2002 aasta poistel jätkus võitude jada,
Pärnus ei kaotatud taas ühtegi
mängu. (Andro Kullerkupp)

Üliõpilase stipendiumi taotlejale
MTÜ Nelja Valla Kogu annab igal aastal välja
stipendiumi ühele Saue, Saku, Kiili ja Harku
valla üliõpilasele, kes alustab taotlemise aastal
õpinguid mõnes Eesti kõrgkoolis bakalaureusevõi magistriõppes.
Stipendiumi saavad taotleda noored, kes on
valinud ülikoolis eriala, mis on seotud kohaliku
omavalitsuse toimimise ja seaduslike ülesannete täitmisega ning aitab kaasa avalike teenuste kvaliteedi tõstmisele.
Stipendium määratakse üheks aastaks.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb MTÜ Nelja

Valla Kogu juhatusele esitada kirjalik avaldus,
milles põhjendatakse oma vastavust stipendiumi taotlejale esitatud tingimustele. Avaldusele
tuleb lisada elulookirjeldus, motivatsioonikiri,
lõputunnistuse väljatrükk ning kohaliku omavalitsuse soovituskiri.
Harku vallavalitsuse komisjon valib välja
ühe kandidaadi, kellele väljastada soovituskiri.
Vabas vormis avalduse soovituskirja saamiseks
palume esitada vallavalitsusele 24. augustiks
e-posti aadressile ervin.jurisoo@harku.ee. Lisainfo telefonil 600 3851, Nele Nõu.

Grete Iris Promm, Rene Buschi tennisekooli õpilane on
andnud isale, Toivo Prommile uuel tenniseväljakul tulise
lahingu. Nüüd surutakse sõbralikult kätt.
Ülo Russak

Tabasalu spordikompleks
sai juurde tenniseväljaku
10 aastat tagasi, 2002.
aasta mais avas külastajaile uksed Tabasalu
spordikompleks. Millega
rõõmustatakse uuel alanud hooajal spordisõpru? HVT küsimustele
vastab spordikompleksi
juhataja Peeter Kallas.
ÜL O R US S AK
vallaleht@harku.ee

Mida põnevat pakub uus
hooaeg spordikompleksi külastajaile?
Peeter Kallas: “Oleme käivitanud konkursi “Spordisõber”, kus osalevad automaatselt kõik spordikompleksi külastajad, kellel on kliendikaart.
Nii et mida rohkem külastuskordi, seda reaalsem on võita
“Spordisõbra” tiitel koos 1000
eurose kinkekaardiga turismireisiks.

Kuna “Spordisõber” välja
kuulutatakse?
Konkursi lõplikud kokkuvõtted tehakse aasta lõpus,
detsember 2012. Vahekokkuvõtteid teeme aga pidevalt.
Koostöös partneritega jagame

igakuiselt auhindu parimatele.
Parimate nimesid saab näha
spordikompleksi kodulehel
www.tabasalusport.ee. Ootame ka õrnema soo esindajate
aktiivset osavõttu.

Kas sportimisvõimalused on
ka mitmekesistunud?
Äsja lõpetasime jõusaali
noorenduskuuri, riistvara hulka lisandusid kaks kardioseadmetega jalgratast, jooksulint
ja jõumasin kõhu- ning jalalihaste treenimiseks.
Kindlasti pakub spordisõpradele enim aga äsja avatud
tenniseväljak, mille rajasime
koostöös Harku vallaga. Kõik
tennisehuvilised saavad aja
tenniseväljaku kasutamiseks
broneerida spordikompleksi
kodulehel www.tabasalusport.
ee, selleks peab olema Tabasalu spordikompleksi kliendikaart. Kes ei oma veel kliendikaarti, saab selle taotleda
spordikompleksi kodulehelt.

Kui usinasti uut tenniseväljakut ka kasutatakse?
Peab ütlema, et iga päevaga mänguhuviliste arv kasvab.
Sport on meie vallas populaarne.
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REKLAAM, TEATED / HARKU VALLA TEATAJA /
Rannamõisa lasteaed otsib oma
töökasse ja rõõmsasse meeskonda
ÕPETAJAT. Tööle asumise aeg 20.
august.
Saada oma CV ja motivatsioonikiri
margit@rannamoisa.edu.ee.

DUŠIRUUMIDE PUHASTUS
AKENDEPESU
KODUKORISTUS
MURUNIITMINE JA
TRIMMERDAMINE
KÕIK TÖÖD
ÜHEST KOHAST!

Tel 5821 5001

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

Rohujuur otsib oma töökasse peresse
veel ühte perenaist, kes armastab:

Hea töökoht
müügijuhile
Seoses töömahu kasvuga otsib Kirilille Kirjastus
oma töökasse meeskonda

MÜÜGIJUHTI

kelle tööülesanneteks on reklaami vahendamine
ja müük maakonnalehte Harju Elu ja erinevatesse vallalehtedesse (Harku Valla Teataja, Kose
Teataja, Jõelähtme Vallaleht, Kiili leht).
Kandidaadilt ootame head suhtlemisoskust,
korrektsust asjaajamisel, arvuti kasutamise
oskust, auto juhtimise kogemust.
Vastu pakume rahuldavat tasu koos motiveeriva
tulemustasuga, meeldivat töökeskkonda moodsas büroohoones Veskimetsas, rõõmsameelseid
töökaaslasi.
Huvi korral saada oma CV aadressil
ylo@harjuelu.ee. Lisainfo 6311 456.



Keila valla suurim tööandja Laulasmaa Spa
otsib täiendavalt oma meeskonda:

• küpsetada,
• suhelda inimestega,
• hindab puhast toitu ja rohelist mõtteviisi.
Kui tunned südames, et räägime just Sinust, siis kirjuta
inga@rohujuur.ee, tore kui meie teed ristuvad.
Eeldame, et oled
aus, suhtlemisaldis ja töökas.

• hotelli vastuvõtu administraatoreid
• vee- ja saunakeskuse administraatoreid
• spaa teenindajaid
• juuksureid
• kosmeetikuid
• maniküürijaid
• pediküürijaid
• toateenijaid
• spaa koristajaid (päevane/öine)
• abitöölist
• lao-operaatorit
Kandideerimiseks palume saata CV koos
sooviavaldusega 21. augustiks aadressile: sales@
laulasmaa.ee. Lisateave telefonil 687 0888

otsib koka-abi. Kiire!

Varasem töökogemus on soovituslik.
Tööaeg alates E-R 8.00-16.00
Tööülesanded: koka abistamine, toidu
ettevalmistamine, korrashoid köögis
Omalt poolt pakume: kaasaaegset töökeskkonda, head töötasu, tasuta ujumisvõimalust
Palume oma CV saata aadressile
kairi@pangapealselasteaed.ee
Lisainfo tel 5569 6286

Eelkool Rohujuures
Tabasalu keskuses, armsas ja hubases Rohujuure majas,
alustab alates septembrist tegevust eelkool Rohujuur.
Tegevus toimub väikestes rühmades (maksimaalselt 10
last), mis võimaldab õpetajal igale lapsele personaalselt
läheneda
Eelkooli on oodatud lapsed vanuses 5-7 aastat.
Õpetaja Merle tunnid toimuvad:
• esmaspäeviti kell 8.30-11.30
• neljapäeviti kell 8.30-11.30
Õpetaja Ülle tunnid toimuvad:
• laupäeviti kell 9.30-12.30
Täpsem info ja registreerimine inga@rohujuur.ee, www.
rohujuur.ee.
Asume aadressil
Kallaste Keskus 2,
Tabasalu.

Vääna mõisakool võtab
alates 21. augustist
konkursi korras tööle
KLASSIÕPETAJA (1,0).
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni
tõendavad dokumentide koopiad saata 15. augustiks 2012.a.
märgusõnaga “Konkurss”
aadressil Harjumaa, Vääna
küla, 76903, Vääna mõisakool
või digitaalselt allkirjastatult
e-postiga
piret.jurna@vaanakool.edu.ee.
Lisateave tel 674 9240,
501 5293 või e-aadressil
piret.jurna@vaanakool.edu.ee.

6 / HARKU VALLA TEATAJA / REKLAAM, TEATED

Neljapäev, 9. august 2012

Harku vallavalitsus teatab

pakub tööd lasteaiaõpetajale
(1,0 ametikohta).
Ootame kandideerima kvalifikatsiooninõuetele vastavat, lapsi armastavat, paindlikku,
tolerantset ja elurõõmsat, noore hingega
inimest, kes sulanduks meie kollektiivi ja
tooks kaasa killukese oma rõõmu!
Omalt poolt pakume: tööd uues ja ilusas
lasteaias, meeldivat kollektiivi ja võimalust
anda oma panus laste kasvatamisse.
Tööle asumise aeg 13. august 2012.
Sooviavaldus ja dokumentide koopiad palun saata
aadressil Puisniidu 7, Tiskre küla, 76916 Harku vald,
Harjumaa või e-aadressile alasniidu.lasteaed@harku.
ee.
Täiendav info telefonil 687 8812; +372 5553 8003
direktori kt. Anneli Pedask.

27.08.2012 kell 16.30 toimub Harku vallavalitsuses (Ranna
tee 1, Tabasalu) Tabasalu alevikus Punga tee 7 katastriüksuse
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse
tutvustamise avalik arutelu.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavalitsuse
20.03.2012. a korraldusega nr 276. Detailplaneeringuga
planeeritava ala suurus on 3842 m2. Planeeritav ala asub
Tabasalu alevikus Punga tee 7 maaüksusel. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused kinnistule kehtiva Tabasalu põhjaosa 10. kvartali detailpaneeringuga
(kehtestatud 21.07.2005) määratud ehitusõiguse muutmiseks
(hoonestusala paiknemise osas). Samuti heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise lahendamine. Planeeringuga kavandatav on
kooskõlas kehtiva (kehtestatud 23.03.2000) Tabasalu põhjaosa
üldplaneeringuga, millega on planeeritav ala tsoneeritud
väikeelamute maa-alana. Planeeringuga kavandatav on
kooskõlas uue (vastu võetud 27.08.2009) Harku valla üldplaneeringuga, millega on kinnistu maa-alale määratud elamumaa juhtotstarve. Detailplaneeringu eskiislahendusega on
võimalik tutvuda Harku valla kodulehel. Täiendavat informatsiooni saab igal tööpäeval Harku vallavalitsuse telefonil
600 3833.
--------------------------------------------------------------------------------------27.08.2012 kell 17.00 toimub Harku vallavalitsuses (Ranna
tee 1, Tabasalu) Tabasalu alevikus Mutti kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise
avalik arutelu.
Detailplaneering on algatatud Harku vallavalitsuse
23.11.2004. a korraldusega nr 1242. Detailplaneeringuga
planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha. Planeeritav ala asub
Tabasalu alevikus Mutti maaüksusel. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused
kinnistu jagamiseks elamumaa ja transpordimaa kruntideks.
Samuti juurdepääsu lahendamine, ehitusõiguse määramine
üksikelamute rajamiseks, kruntide piiride määramine ning
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeringuga
kavandatav on kooskõlas kehtiva (kehtestatud 26.03.1996)
Harku valla üldplaneeringuga, millega on planeeritav ala
tsoneeritud pereelamute maa-alana. Planeeringuga kavandatav on kooskõlas uue (vastu võetud 27.08.2009) Harku valla
üldplaneeringuga, millega on kinnistu maa-alale määratud
elamumaa juhtotstarve. Detailplaneeringu eskiislahendusega
on võimalik tutvuda Harku valla kodulehel. Täiendavat
informatsiooni saab igal tööpäeval Harku vallavalitsuse
telefonil 600 3833.
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TEATED

Valla MV rannavolles
segapaaridele 26. augustil
Vääna-Jõesuus.
Alustame kell 16.00 Luige
tee poolsetel väljakutel.
Registreerumine
tel 5695 7822.

• Aianduskeskus pakub tööd kohusetundlikule
töömehele. Nõutav B-kategooria juhiluba. CV
saata harku@juhanipuukool.ee
• Aitame koostada teie majale ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni.
info@arhipilk.com, tel 5660 0290

Eddi Tomband, Türisalu spordiklubi

Puhastusfirma pakub
Tabasalus tööd kaupluse
puhastusteenindajatele.
Eeldame eelnevat
töökogemust ja
korrektsust.
Info E-R kell 09.00-16.00
telefonidel 5814 6805
või 671 1040.

• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Tel
5690 0686
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee

Sinu tee suurima maakonna
jõuka lugejani!

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

trükiarv

4000

• Müüa kütte- ja kaminapuid. Transport tasuta.
Tel 501 5820

trükiarv

7000

• Müüa kütte- ja kaminapuud, klotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos veoga. Tel 501 8594

trükiarv

2000

• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30, 40, 50,
60 cm (kuiv, märg), lai sortiment, aastaringne
tootmine. Kütteklotsid ja 30 cm kask 40 l võrkkottides, saepuru 200 l kottides, tootmisjäägid.
Tasuta transport. Saue, Sooja 3a, tel 5360 0375
või halupuu24@hot.ee

trükiarv

2000 ja

trükiarv

3000.

• Ostan 1-4 toalise korteri Tallinnas. Tel
5820 0800
• SA Hiiu Ravikeskus pakub tööd hooldajatele!
Palk al. 2,55 eur/h. Healt hooldajalt eeldame
abivalmidust, kannatlikkust ja suhtlemisoskust!
Võta ühendust: personal@hiiu.med.ee, tel
5687 3102
• Settekaevude ja mahutite tühjendamine. OÜ
Norringsen. Tel 5662 1300
• Teeme erinevaid pinnasetöid ekskavaatoriga. Pakume veo- ja tõsteteenust kallurkraanaga. Lisaks pakume erinevat haljastusmulda, täitepinnast, täiteliiva ja killustikku. Tel 552 9297, www.hexatrans.ee
• Teostame fekaalivedu ja septikute tühjendust.
Tel 503 4504
• Töö trimmeriga, saetööd, võsalõikus, noorendike hooldus. Tel 5554 7291
• Tänavakivide paigaldus ja aedade ehitus. Tel
5829 2266
• Vahetada lasteaiakoht Harku lasteaias koha
vastu Pangapealse lasteaias. Lapse vanus 3 aastat
– aia esimene rühm. Tel 528 9954
• Valmistame puidust taime- ja lillekaste rõdule
ning terrassile vastavalt soovitud mõõtudele. Tel
5595 4609, dendrodisain@gmail.com
• Valmistan köögi- ja igasugust muud puidust
mööblit nii tuppa kui ka aeda. Teostan ka muid
remonttöid. Tel 521 9147, meelis@kingiaega.ee
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Vallavalitsus kuulutas välja konkursi
Vääna-Jõesuu randa
vabaaja keskuse
rajamiseks.
Harku vallavalitsus pakub
võimaluse arendada VäänaJõesuu rannas asuvas vetelpäästejaamas välja vabaajakeskus. Konkursi eesmärgiks on
leida parim lahendus keskuse
arendamiseks ning haldamiseks.
Osalejalt ootame terviklikku
ideekavandit, sh. finantsprognoosi, turu iseloomustust, planeeritava objekti esialgsed 3D
vaateid. Pakkumise dokumentide
väljastamiseks saata kirjalik
taotlus hanked@harku.ee.
Lisainfo saamiseks ja objektiga
tutvumiseks pöörduda e-posti
aadressil nele.nou@harku.ee või
telefonil 600 3851.

myyk@harjuelu.ee

myyk@harjuelu.ee

reklaam@harjuelu.ee

reklaam@harjuelu.ee

reklaam@harjuelu.ee

Hinnakirjad www.harjuelu.ee.

Kokku 18

000

Aedade ja väravate ehitus, väravaautomaatika ja
uksetelefonide paigaldamine, avamine mobiilist,
lipud ja lipumastid, GSM valveseadmed ja palju muud,
vaata kodulehelt w w w . l o u n a e k s p e r t . e e .
Te l 5 0 9 7 6 2 7

KODUKORISTUS

Alates 28.- eurot kord, akende pesemine tasuta!

KONTORIKORISTUS

Alates 12.- eurot kord, põrandate hooldus tasuta!
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Telefonid 661 1600, 502 9295, Enn

Tabasalu lasteaed Tibutare
kuulutab välja konkursi
õpetaja ametikohale (1,0)
põhikohaga õpetaja lapsehoolduspuhkuse ajaks.
Vajalikud dokumendid – avaldus,
CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad – esitada
15. augustiks 2012.a. aadressil
Lasteaia 7, Tabasalu, Harku vald,
76901 või e-postile
juhataja@tibutare.edu.ee.
Lisainfo telefonil 603 2211.

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

502 6736

• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Väikeveod kalluriga: killustik, liiv, muld, segud,
jpm. Tel 501 5992
• Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike
puude ja okste raiet ning puude kujunduslõikust.
Tööd tõstuki ja köistehnikaga. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel
5616 9864
• Õmblusettevõte AS Protten F.S.C. asukohaga
Keilas võtab tööle kogemustega õmblejaid.
Kontakt 674 7567

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

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
tel 600 3848, faks 600 3854.
Toimetaja: Katrin Romanenkov,
tel 606 3830,
katrin.romanenkov@harku.ee.
Reklaam ja müük:
Ingrid Eylandt-Kuure,
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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SEA OMA
MURUNIIDUK
KORDA!
Hooldame ja remondime
muruniidukeid. Toome soovi
korral niiduki kliendi juurest
töökotta ja transpordime
tagasi.
Info tel 502 2014,
www.muruniidukiabi.ee

Projekteerimine,
detailplaneeringud, hoonete
seadustamine ja ehitusload.
AB TAVA OÜ
Info tel 5817 1894
www.abtava.ee
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