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Kuidagi loomulik
tundus, et lähen
katsetama, kuidas
triatlon mulle sobib.
T I I NA PAL L AS
Tabasalu triatloniklubi juhataja

LÜHIDALT

Tabasallu paigaldati elektriautode kiirlaadija
Tehnoloogiaettevõte ABB paigaldas teisipäeval Tabasalusse
testkasutamiseks esimese
elektriautode kiirlaadija Harju maakonnas. See asub aadressil Klooga maantee 10B
ehk Rimi kaupluse kõrval.
Esialgu on laadija mõeldud
üksnes süsteemi tehniliseks
testimiseks. 160 kiirlaadijast
koosnev üleriigiline tervikvõrk

valmib järk-järgult hiljemalt
käesoleva aasta lõpuks.
Kuni novembri lõpuni on
elektriautode omanikele kiirlaadimisvõrgust laadimine tasuta. Üle Eesti paigaldatakse
140 asukohta kokku 160 kiirlaadijat. Kiirlaadimispunktide
kaardiga saab tutvuda veebilehel www.elmo.ee.
HVT

Suurupi tuletornid
võõrustasid külalisi
Tabasalu päevad paistsid sel aastal silma ürituste mitmekesisusega.

4x Olavi Ruhnu

Tabasalu päevad on
kasvanud suurürituseks
Läinud aastal kirjutas
Harku Valla Teataja, et
ajalooline Tabasalu Jazz
ja üle aastate teist korda
toimunud Tabasalu perepäev ühinesid Tabasalu
Päevaks.
Ü LO RU SS AK
vallaleht@harku.ee

Nüüd võib öelda, et Tabasalu
Päevad on kasvanud juba kolmikürituseks. Reedel, 24. augustil, toimus keset alevikku
Tui pargis traditsiooniline Tabasalu Jazz, kus tuntumad
ülesastujad oli Sofia Rubina
Trio, Ultima Thule & Politsei
ja Piirivalve Big Band, kaugeim külalisesineja aga trompetist Jason Hunter USAst.
13 aastat Tabasalu Jazzi
korraldanud Tabasalu muusikakooli direktor Kalev Konsa:
“Leian, et ka uutmoodi korraldus, kus jazz on Tabasalu päeva osaks, õigustab ennast.
Kuigi nüüd on korraldamispõhimõtted natuke teised. Mina üritasin alati ka noori Eesti
muusikuid lavale saada, lisaks

M E E LIS H Ä RM S
Vallavolikogu liige, majanduskomisjoni esimees

ald korraldab Tabasalu päevi kolmandat aastat. Ja minu
arvates on üritus läinud aina paremaks, toonud aina enam
rahvast kokku. Mismoodi see oma valla tunne ikka muidu
tekib, kui mitte just selliseid üritusi tehes. Leian, et edaspidigi
tuleb valla eelarvest sellisele suurele üritustele raha leida.

V

J O N E L P Õ LD
Tabasalu kohviku Osvald omanik, ettevõtja

ulime siia välja rohkem heategevusega tegelema. Ja
loomulikult ka ennast näitama. Kuidas meie inimesed muidu
teavad, et me just Harku valla firma oleme. Tuleme edaspidi
samuti.

T

mõne tipptegija välismaalt.
Nüüd esinenud olid aga kõik
tuntud tegijad. Minule jättis
parima mulje Kristjan Randalu koos Peep Kassiga. Eks ka
publiku rohkus kiida korraldajaid.”
Uudsete põhimõtete järgi
ei olnud korraldatud ainult
Tabasalu Jazz, uus oli kogu
ürituse korraldus. Kui varem
telliti perepäevade korraldus
mõnelt üritusturundusega tegelevalt firmalt, siis nüüd
võtsid vallaametnikud kogu
korraldustöö enda kanda. Pea-

korraldajaks oli valla kultuuritöö spetsialist Karin Pops.
Teine päev, laupäev, algas
nagu ikka spordiüritustega
Tabasalu vahel. Põnevust pakkus kõigile ka kõrgetasemeline Tabasalu supermoto, kuhu
tuli võistlejaid üle Eesti.
Nii ostjate kui müüjate poolelt oli osalejaterohke ka traditsiooniline kirbuturg, kus
võis leida kauplejaid nii omavalmistatud küpsetiste, väikeseks jäänud rõivaste kui ka
läbiloetud raamatutega. Hästi
läksid kaubaks vanad mängu-

asjad. Väikseimatele oli kirbuturu kõrval ka lasteala koos
batuutide ja muude atraktsioonidega.
Et hommikune pilvealune
ilm õhtu poole järjest enam
päikest näitas, kogunes ka Tui
parki aina enam külastajaid.
Päeva juht Tauri Tallermaa
oskas kõiki hea sõnaga rõõmustada. Tegevust leidus siin
kõigile. Lapsi lõbustas Pipi,
õpetades neid nööri alt läbi
ronima.
Sportlikuma meelelahutuse otsijad moodustasid pealava ees tantsurühma, keda
siis Tabasalu spordikeskuse
sumbatantsu õpetaja Kaiu
Väli hoogsa muusika ja energiliste tantsuliigutustega õpetama asus.
Ka Kaiu tütar Silvia oli
koos oma Senegalist pärit
elukaaslase Zyiriga publiku
hulgas. Noormehe säravatest
hammastest paistis, et meie
pidu talle väga meeldis.
Pimeduse süvenedes suundusid palju külastajad aga
Tilgu sadamasse – seal süüdati
Muinastulede öö lõkked.
Vt ka lk. 4

Salapärane Suurupi –
tuletornide poolsaar – tervitas kaugemaid ja lähemaid külalisi Tuletorni
päeval 19. augustil.
ANNE - LY M I T T
Suurupi Selts juhatuse esinaine

Vaatamata vihmasele ilmale
oli Tuletorni päeval kohal palju inimesi. Tuletorni päeva
külastas 1500 inimese ringis.
Külastajaid tuli üle kogu Eesti – Ida-Virumaalt, Tartumaalt,
Raplamaalt, Viljandimaalt,
Läänemaalt, Tallinnast ja Harjumaalt. Tuldi ikka peredega
ja hulgakesi, ilmastikule vastavalt riides. Tubli rahvas,
need eestlased!
Tuletorni päevaga tähistasime Ülemaailmset Tuletorni
nädalavahetust (International
Lighthouse Lightship Weekend) ja Rahvusvahelist Fotograafia päeva (World Photography Day).
Loomulikult olid kogu päeva keskmes Suurupi ülemine
ja Suurupi alumine tuletorn.
Ülemises tornis oli avatud ka
just äsja toimunud laste fotonäitus. Fotod kuulusid Netiemme.ee fotokonkursi Rõõmuklõps 2012 parimate hulka.
Samuti näitasime tornis ajaloolisi tuletorni filme.
Päeva teises pooles vihmasadu lakkas. Õhtul esinesid
alumise tuletorni juures mere
ääres Marko Matvere ning
VLÜ, ühendkooridena Suurupi
Meretule naiskoor ja Tallinna
Tehnikakõrgkooli kammerkoor dirigent Elen Ilvese juhtimisel ning Turba naisrahvatantsijad. “Ma olen seda paika
vaid merelt vaadanud, kuigi
asub teine kodule lähedal,“
tõdes laulu- ja meremees Matvere. “Väga tore on siin.“
Suurupi Seltsi nimel soovin

Suurupi tuletorn.

Erakogu

tänada Tuletorni päeva toetajaid Harku valda, Nikonit, fotofirmat I AM Photographer ja
Netiemme.ee pereveebi. Suursponsor Nikon ja fototoodete
edasimüüja ning fotokoolituste
korraldaja I AM Photographer
toetas fotokoolitusi ja fotoorienteerumist. Suur tänu fotojahi vahvatele grupijuhtidele
– tuntud fotograafidele Kaupo
Kikkas, Mari Pukk, Ernest
Bondarenko, Andres Putting
ja Lembit Michelson. Pereveeb
netiemme.ee tõi kohale laste
ja perede meelelahutuse klounide Piip ja Tuut, meisterdamise, näomaalija ning trummiõppe näol.
Mõnusate jällenägemisteni
Suurupis!
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Väljakutsed hariduses
Sügis on aeg, kus fookuses on
lapsed ja haridus. Volikogu
palus vallavalitsuselt ülevaadet Harku valla haridusasutuste hetkeseisust ja tulevikuväljavaadetest. Kindlasti pakuvad statistilised näitajad ja
valla lähituleviku plaanid huvi
ka laiemale ringile.
Varem on juba juttu olnud
plaanist rajada uus 6-klassiline
kool Vääna-Jõesuu külla endise lastelaagri territooriumile.
Tänasel päeval on selle plaani
teostamine käimas – uue kooli
projekt on koostatud ning
kuna koolimaja tuleb ehitada
laenurahadega, siis oleme läbi
viinud ka laenuhanke. Ehitusega tahame alustada veel
sel aastal ning juba järgmisel
sügisel saame loodetavasti
avada Harku vallas uue kooli.

Kooli ehitus algab
Vajadus uue kooli järele on
suur, sest laste sündide statistika näitab, et praeguste koolikohtade juures jääb meil järgmisel sügisel puudu 86 kohta
1. klassi minevatele õpilastele.
Ühest küljest on põhjuseks
see, et meie elanikkond koosneb peamiselt noortest peredest, kelle lapsed jõuavad
kooliminekuikka, teisalt näitab
statistika seda, et aina enam
lapsi ja nende vanemaid eelistab valla koole pealinna või
mõne muu omavalitsuse koolidele. Kui aastal 2009 läks
Harku valla koolidesse 68%
meil elavatest kooliealistest
lastest, siis käesoleval aastal
on see protsent 88. Seega on
kodulähedased koolid elanike
seas muutunud atraktiivsemaks.
Vääna-Jõesuu kooli valmimine aitab oluliselt kaasa koolikohtade puudumise likvideerimisele, samuti leevendab
uus kool ruumipuudust Tabasalu Ühisgümnaasiumis.

Ühest uuest piisab
Tänaseks on päevakorrast
maas rajada uus kool Rannamõisa külla. Selle otsuseni
viisid mitmed argumendid.
Kevadel tellisime projekteerimisfirmalt Rannamõisa va-

nale koolimajale renoveerimisprojekti ning selle valmimise järel oli selge, et seda
vana hoonet ei ole võimalik
ebamõistlike kulutusteta renoveerida. Lisaks nõuaks Rannamõisa uue kooli ehitamine tervele alale ka uut detailplaneeringut. Ka näitab sündide
statistika, et lähema 7 aasta
perspektiivis ei vaja me enam
nii palju uusi koolikohti – sündide arv on sedavõrd vähenenud. Seega oleks Rannamõisa külla kooli rajamine
liiga kulukas investeering,
mida tehtaks ilma tungiva
vajaduseta.
Nagu öeldud, lahendab
Vääna-Jõesuu kooli valmimine
paariks järgnevaks aastaks
1. klassi minevate laste ruumikitsikuse, kuid meid ootab ees
veel paar probleemset aastat
kooliminevate laste arvu poolest. Need on aastad 2016 ja
2017, kui kooli lähevad lapsed
sünniaastaga 2009-2010. Need
on aastad, kui meil ei piisa olemasolevatest koolidest (k.a.
Vääna-Jõesuu), et mahutada
kõiki kooliminejaid.
Üks võimalik lahendus on
rajada kool Murastesse, kus
vallal on olemas sobiv sotsiaalmaa kinnistu, mille detailplaneering on menetlemises. Samuti on Muraste küla
oma rahvaarvu poolest kõige
loogilisem koht, kuhu võiks
tulevikus kooli rajada.

Kõik 3-aastased lasteaeda
Järgmisest nädalast avame
äsja renoveeritud Harkujärve
endises algkoolimajas kaks
uut lasteaiarühma. Uute rühmade lisandumine on võimaldanud meil ka sel aastal pakkuda lasteaiakohta kõigile valla 3-aastastele lastele. Teist
aastat järjest oleme saanud
avada ka kaks rühma alla
3-aastastele lastele ning sel
aastal avati ka Harku lasteaias
liitrühm, kuhu said koha mõned alla 3-aastased lapsed.
Uusi lasteaedu valda enam
rajada plaanis ei ole, sest ka
lasteaiakohtade
kitsikus
leevendub paari järgneva
aasta jooksul.

Esita kandidaat Tui
preemiale!
Harku Vallavalitsus ootab kandidaate
Erna ja Juhan Tui preemiale.
Preemia kandidaatideks sobivad inimesed, kes on silma
paistnud kohaliku kultuuri, hariduse või mõne muu valdkonna
edendamisel. Preemia suuruseks on eelmise aasta IV kvartali Eesti
keskmine kuupalk.
Preemiale kandideerimiseks või kandidaadi esitamiseks
ootame 1. oktoobriks taotlust kandidaadi nime, kontaktandmete
ning põhjendusega. Taotluse võib esitada vabas vormis saates
selle postiaadressile Ranna tee 1, 76901, Tabasalu, või e-posti teel
harku@harku.ee Otsuse preemia saaja kohta teeb komisjon, kuhu
kuuluvad Harku vallavalitsuse, Tabasalu Ühisgümnaasiumi, EELK
Rannamõisa Koguduse, MTÜ Tabasalu Patriootide ning perekond
Tui esindajad.
Erna ja Juhan Tui preemia antakse välja alates 2008. aastast, mil perekond Tui annetas Harku vallale hektari maad Tabasalus. Möödunud aastal sai Tui preemia Tabasalu Muusikakooli
õppealajuhataja Mai Ainsalu.
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Veemajandusprojekt
valmib osade kaupa
Aprillikuus kirjutasime
lehes valla veemajandusprojekti väljakutsetest.
Selle tõttu, et projekti
rahastusotsuse tegemiseks kulunud aja jooksul olid ehitushinnad
oluliselt kallinenud, seisid valla vee-ettevõtte
Strantum juhid tõsise
dilemma ees. Tuli kaaluda, kas vähendada
projekti mahtu või taotleda lisainvesteeringuid.
K AT R I N R O M A N E N KOV
vallaleht@harku.ee

Tänaseks on läbi viidud kõik
ehitushanked ning teada summa, kui palju läheb Harku
valla veemajandusprojekt esialgsetest prognoosidest enam
maksma. OÜ Strantum veemajandusprojekti projektijuht
Valdo Liivi sõnul kallines projekt esialgse taotlusega võrreldes kogunisti ligi 70%.
“Kui esialgne rahastamisotsus Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt oli
24,5 miljonile eurole, siis
läbiviidud hangete tulemusel
on ehitustööde rahaline maht
kokku 41,6 miljonit,” nendib
ta.
Veemajandusprojekti finantseerib Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, mille meetmemäärus ütleb, et projekti kallinemise korral saab lisarahastust taotleda kuni 30% ulatuses
kogumaksumusest.
“Kuna meie projekt kallines tunduvalt rohkem, siis
on ainus võimalus projektiga
edasiminekuks projekti ehitustööde mahtude vähendamine

Hoolimata hindade kallinemisest ühtegi tänavat veemajandusprojektist välja jätta
ei kavatseta .
Katrin Romanenkov
lubatud summadeni,” tõdeb
Liiv.

Projekt osade kaupa
Praeguseks on projekt jagatud kaheks etapiks. “Korrigeeritud tehnilise lahenduse
kohaselt ehitame esimeses
etapis välja Vääna-Jõesuu,
Viti ja Suurupi külades eelvoolud, samuti ehitatakse
täismahus välja veetöötlusjaamad ja reoveepuhasti,”
selgitab Liiv. Muudetud projekti esimese etapi rahastamistaotlus on KIK-i esitatud,
hetkel see on menetluses ning
otsus tuleb eeldatavasti sep-

tembrikuus. Teise etapi rahastamise taotlus esitatakse peale
järgmise rahastamisvooru
väljakuulutamist, mis KIK-i
hinnangul toimub veel käesoleval aastal. “Kogu projekti –
nii esimese kui teise etapi –
lõpptähtajaks on 2015. aasta
juuli,” ütleb Liiv.

Midagi välja ei jää
Vallajuhtide poolt on kindel soov, et hoolimata hindade
kallinemisest ühtegi tänavat
välja ei jäeta. “Järgmise aasta
alguseks on loodetavasti ka
teise etapi positiivne rahastamisotsus saadud ja tööd

hakkavad paralleelselt käima,” ütleb Valdo Liiv.
Juba praegu on sõlmitud leping veetöötluste rajamiseks, ehitustööd hakkavad peale septembris ning
lõppevad järgmise aasta augustis.
Sel teisipäeval, 11. septembril, kui värske Harku
Valla Teataja on juba trükist
saabunud, sõlmitakse ka esimesed suuremahulised ehituslepingud reoveepuhasti ja Vääna-Jõesuu ning Viti külade torustike ehituseks ning kopad
peaksid oktoobri alguses juba
liikuma hakkama.

Alanud on SUUR ja
SOODNE sügisene
istutusperiood!
Vääna Puukool pakub teile:
– Harilik elupuu 'Brabant' 40-60 cm ning
60-80 cm -20%
– Harilik elupuu 'Smaragd' 60-80 cm -20%
– Harilik elupuu 'Columna' 60-80 cm -20%
– Harilik elupuu 'Holmstrup' 40-60 cm -20%

Lisaks leiab sügisene haljastaja puukoolist
palju eriilmelisi igihaljaid taimi oma aeda.
Vääna Puukool OÜ
+(372) 516 4278 +(372) 566 95577
puukool@haljastus.ee www.väänapuukool.ee
Vääna küla, Harku vald, Harjumaa

Kasuta aastaringselt rohelist energiat!

UUDISED / HARKU VALLA TEATAJA /

Neljapäev, 13. september 2012
KÜSITLUS
Kas olete valla Facebook'i
lehe külastaja?

MAR IS
V IISIL E H T
Vaila küla elanik

J

ah, olen valla FB lehe külastaja. Täpsemalt Harku
valla elanike grupi liige.
Liitusin tegelikult FB-ga ainult
selle grupi olemasolu tõttu,
varem sellest sotsiaalmeedia
kanalist puudust ei tundnud.
Selle lehekülje külastamise
kaudu on võimalik kursis olla
oma koduvalla inimeste arvamustega väga erinevates valdkondades. Näiteks alates sellest, mis ja kuidas on poelettidel kuni valla juhtimise
kommenteerimisega. Kuigi
see ei ole ametlik suhtlusvahend elanike ja vallavalitsuse vahel, on väga tänuväärne, et valla poolt annab seal
pädevat infot Katrin Romanenkov. Tema vastused on alati
selged, konkreetsed ja kõigile
üheselt arusaadavad.

VALDI K
K ASK
Tutermaa küla
elanik

O

len liige ja arvan, et
see on hea algatus. Ka
näitab see Harku valla
avatust, kaasaegsust ja valmidust suhelda interaktiivselt
valla kodanikega. Meeldib ka
see, et osa teemadest leiab
kajastamist vallalehes. Selle
läbi saavad ka need infot, kes
arvutit või Facebook`i eriti ei
kasuta. Nii et igal omavalitsusel võiks vabalt olla oma
konto.

IR ENE
TALL
Prolexplast AS-i
turustusjuht
Tabasalus

F

acebook´is on minul konto olemas. Kuid ma ei
külasta seda kuigi tihti.
Vast korra nädalas vaatan,
mida sõbrad on kirjutanud
ning teatanud. Muu elu on
minu jaoks huvitavam. Valla
ja kogukonna kontost ei teadnud ma siiani midagi. Aga
kindlasti võiks vaadata, millest seal kirjutatakse.

E

SILJA
KONS A
Tabasalu elanik

i oma kontot Facebook´is
ja ei ole seda plaanis ka
luua. Suhtlen inimestega
vahetult, telefoniga või
meilitsi. Aga valla või valla
kogukonna konto on väga
vajalik ning hea. Sest paljud
inimesed suhtlevadki läbi
selle. Avaldan ettevõtmisele
toetust.

Tallegg kolib tootmise
Tabasallu
Septembri alguses asetati Tabasalus Eesti ainsa
linnulihatootja Talleggi
uuele tootmishoonele
nurgakivi. Hoone valmimisega koondatakse
kogu Talleggi linnulihatöötlemine Loolt Tabasallu.

Tähtis vallale

Hea kate ja turvalisus

Talleggi turundusjuhi Triin Kõrgemaa käes olevasse nurgakivi silindrisse oma visiitkaarti
asetamas Talleggi juhatuse esimees Teet Soorm (vasakul) ning Harku vallavanem Kaupo
Rätsepp. Silindrisse läks muuhulgas ka värske vallaleht.

Uue Tabasalu tehase ehitus
oli loogiline jätk kaks aastat
tagasi alanud tapamaja ning
tootmise renoveerimistöödele.
“Esimeses etapis, mis algas
kaks aastat tagasi, ehitasime
välja uue õhkjahutussüsteemi,
mis tagab linnuliha kiirema
jahtumise, parema säilimise
ning
maitseomaduste
püsimise, ning tükeldussaali

“Aravate rada on loomulikult huvitavam ning seal on
toimunud palju võistlusi, ka
tänavuse sarja etappe. Kuid
ka Tabasalus on omad head
küljed,” rääkis Kaasik. Tema
sõnul on Harku valla ringi
asfaltkate väga heas korras
ning eeskujulikult hooldatud.
Rada on ka hästi turvaline
ning hoolitsetud on kartide
mehaanikute töökohtade eest.
Samuti on ruumi pealtvaatajatele ning autojuhtide käsutuses on suur parkla.
Kaasiku kinnitusel on arendajatel plaanis ehitada juurde
nii tribüüne kui ka kohtunike
ja sekretariaadi ruume.

Viimane etapp

UUS TOOTMISHOONE
VEETARBIMIST OLULISELT EI SUURENDA

Esimene Baltikumis

Eesti tänavused parimad
kardisõitjad selgusid
reedel ja laupäeval Laabi
külas asuval rajal. Kokku
võisteldi Harku vallas
meistri- või karikavõistluse sarjades kümnes klassis.

Tabasalu kardirada asub Laabi külas. Tabasaluni on sealt
vaid mõned kilomeetrid. Kevadel Eesti Kardiliidus kinnitatud Raha 24 meistrisarjas polnud esialgu Harku valla etappi. Viimane, kaheksas etapp
pidi toimuma hoopis Aravete
rajal. Raimond Kaasik meistrivõistlusi korraldavast MTÜst Birkenwald ütles, et pärast
läbirääkimisi kardiliidu, haldaja ning korraldajate vahel
toodi etapp Harjumaale. Treeningpäev oli pühapäeval,
2. septembril, ning võistlus
nädal hiljem reedel ning laupäeval.

Kogu Tabasalu tootmiskompleksi investeeringu maksumus on 15,6 miljonit eurot.
Sellest summast pool kulus esimeses etapis tootmise rekonstrueerimisele ja ehitusele ning
teise poole moodustab uus tehasehoone.
Ehkki uuest tootmishoonest
on praeguseks püsti vaid mõned postid, on Harku vallavanema Kaupo Rätseppa sõnul
tegemist olulise sammuga
kogu valla jaoks. “Kui Tallegg
ütles kunagi, et nad kolivad
kogu tootmise Harku valda,
oli mul selle üle väga hea
meel. Tean, et siin on tööl ka
mitmed meie valla inimesed
ja selle laiendusega suureneb
piirkonnas töökohtade arv
veelgi,” kõneles Rätsep.

Talleggi tehase juhi Ott
Selgmäe sõnul ei tasu vallal
karta ka nappide põhjaveevarude kokkukuivamist, kuna
uus tootmishoone veetarbimist
oluliselt ei suurenda. “Praegu
tarbib Tabasalus asuv tapamaja umbes 500 kantmeetrit
vett ööpäevas. Uue tootmishoonega lisandub vaid süsteemide pesuks vajalik veekulu, mis ei ole oluline kasv,”
rääkis Selgmäe.

Karditipud
selgusid
Laabi külas

AL L AR VI I VI K
vallaleht@harku.ee

M A RTIN RITS
vallaleht@harku.ee

2013. aasta augustis valmiva
tehase võimsus lubab aastas
töödelda 20 miljonit kilo linnuliha. Sellisest mahust võidab
nii koduturg kui ka eksport.
Ekspordi põhiturgudeks plaanitakse kasvatada Läti ja Leedu, samuti tahetakse suurendada väljavedu Soome ja
Aasia turgudele.
Põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi sõnul ei ole
Eestis linnuliha isevarustamise tase kaugeltki saavutatud. “Eestis on siseturul veel
suur potentsiaal. Näiteks olen
ma alati hädas olnud jõuluhanedega ja loodan, et tulevikus ei pea jõulude eel vaatama
poelettidele, kus on vaid sissetoodud haned,” tõi Seeder
näite.
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Kokku 485 inimesele tööd andev AS Talleggile kuulub Eestis 64% värske linnuliha
müügist ning 46% kogu kanatoodete turust. Linnulihatoodetest on enimmüüdud
pindmaitsestatud kanakoivad ja kintsud ning jahutatud broiler.
2x Martin Rits
koos vajaliku sisseseadmega.
Samuti ehitasime uue alajaama, reoveepuhasti ning suurendasime külmatootmisvõimsust,” ütles AS-i Tallegg juhatuse esimees Teet Soorm.
Need uuendused olid vajalikud tootmise toomiseks Loolt
Tabasallu. Soormi kinnitusel
on kahes kohas tööstuse pidamise kulud üüratud ning seega
on väga oluline, et kogu tööstus saaks võimalikult kiiresti
ühe katuse alla.
“Kui me sellega valmis
saame, siis on Baltikumi linnukasvatuses esimene tööstus,

kust ühest otsast tulevad linnud sisse ja teisest otsast
läheb valmistoodang otse
tarbijatele Tabasalus. Samuti
oleme me täna Baltikumis
ainus linnukasvataja, kelle
kõik farmid vastavad kasvunõuetele,” selgitas Soorm.

Uued tooted
Ettevõtte juhatuse esimehe
sõnul võimaldab uue tehase
ehitus suurendada ka toiduohutust, mille tagab see, et
liha ei ole vaja hoonete vahel
enam transportida. “Lisaks
sellele avarduvad Talleggi

tootearenduslikud võimalused,
sest investeerime uutesse
suitsu- ja sulatusahjudesse
ning tootmisliinidesse,” selgitas Soorm.
Talleggi uue tehase ehitamiseks on sõlmitud leping AS
Merko Ehitusega. Järgmisel
aastal ühe katuse all tegutsema
hakkav 6500-ruutmeetrine ettevõtte tapamaja ja lihatööstus
saab ka seest olema täiesti uus
ja kaasaegsetele nõuetele vastav.
Loole jääb aasta pärast
alles Talleggi munapakendamine, kontor ja söödatehas.

7. ja 8. septembril võisteldi
Tabasalus viimasel ehk kaheksandal etapil kümnes klassis.
Eesti karikavõitjateks klasside
kaupa tulid järgmised sportlased: Lootuste karikas klassis
“Cadet” Christoffer Reintam,
Mihkel Maltna (KZ2), Ira Sidorkova (Micro 60) ja Robin
Särg (Micro).
Meistriteks sõitsid ennast
klassis “Raket” Ilja Martin
Udre, klassis “Rotax DD2”
Georg Vann, “Rotax Junior”
Ralf Aron (kokku oli 32 sõitjat), klassis “Rotax Masters”
Normunds Stanevics ning klassis “Rotax Max” Aavo Talvar.
Klassis “Rotax Minimax” sai
Eesti karika Mihail Budovskis.
Klassis “KF6” toimus vaid
kaks sõitu ning karika sai juba
juunis enda valdusse Nikita
Gritckevich. Vaata tulemusi
www.kart.ee.

Hetk võistluses kardirajal.
Raili Kaasik
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SUVELÕPP PILDIS
Augustikuu viimane nädalavahetus oli Harku vallas suve sündmusterohkeim, pidusid toimus nii siin kui seal ja igale maitsele leidus midagi. Suurupi külateatris sai
kogeda rahvakultuuri ning tunnetada ajalugu tuletornis. Tilgu sadamas sai proovida, kuidas tundub käes sepahaamer ja maitseb lõkkel keedetud kalasupp ning
pimedat augustiööd nauditi mere ääres muinastule valgel. Valla keskuses Tabasalus nähti Pipit ja superstaare. Oli nii tippsport kui tillujooks. Siin väike meenutus
toimunud üritustest.
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(1–4) Tabasalu päev; (5) Tabasalu rattaralli; (6–7) Krabi külateater Suurupis; (8–9) Tuletornipäev Suurupis; (10–11) Tilgu laul ja laat; (12–13) Tabasalu Jazz; (14) Alasniidu pereolümpia.
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Kuidas saame oma
tervist turgutada?
Loodusega kooskõlas
olev tervisekäsitlus ja
oma tervise eest vastutuse võtmine ei ole paljudele enam uudne teema. Sageli on küsimus
hoopis selles, et kas ja
mida inimene ise oma
tervise heaks igapäevaselt ära teha saab.
K AIA - K AIR E HUNT
Krautmani Massaaži- ja Terviseakadeemia

Loodusteraapiad ei tähenda
iseenesest midagi muud kui
elustiili, mis on kooskõlas nii
loodusseaduste kui ka iidsete
teadmistega elu toimimisest.
Juba meie vanavanaemad
teadsid, millist raviteed juua
kõhuvalu puhul või millist
kompressi teha valutavale
põlvele, see kõik oli loomulik.
Miks siis meie oleme selle
unustanud ja kas ikka oleme?

Elustiili küsimus
Tõsi ta on, et igapäevatoimetuste keskel on raske meeles pidada, et pea iga oma
sammuga otsustame, milline
on meie tervis täna, homme
või kogu ülejäänud elu. Just
need kõige tavalisemad tegevused – mida ja kuidas sööme,
kui palju liigume, kui palju
viibime värskes õhus, kuidas
tuleme toime stressi ja halbade emotsioonidega – määravadki selle, kui terved oleme
täna või tulevikus. Sageli arvatakse, et oma tervise eest
hoolitsemine tähendab vaid
arsti juures käimist. Kaugeltki
mitte. Endast hoolimine algab
ikkagi oma elustiili ülevaatamisega.
Alustada on lihtne – esmajärjekorras ehk polegi muud
kui vaid tähele panna, kuidas
me enda eest hoolitseme. Kas
sööme siis, kui kõht on tühi või
siis, kui selleks aega on?
Kas lükkame pidevalt jalutama minekut edasi, küll halva
ilma, küll ajapuuduse ettekäändel? Kas olete märganud,
kuidas tunneb keha ennast

siis, kui end siiski kätte võtame ja väikesegi jalutusringi
teeme? Kas peale sööki tekib
suur uni, mida kohvi juues on
võimalik eemale peletada?
Kas hommikuti on mõnus värske tunne või tiksub kuklas pidevalt soov, et oleks ükskordki
võimalik välja magada? Iseenesest lihtsad küsimused,
kuid sugugi mitte alati pole
aega isegi neile lihtsatele küsimustele otsa vaadata ja nendest endale vajalikud järeldused teha. Kuid alati ei pea
muudatused olema radikaalsed, alustada saab ka tillukeste
ja jõukohaste sammudega.

Natuke võimlemist
Lisaks enda ja oma vajaduste märkamisele on oluline
end aegajalt mõningate kõrvaliste abivahenditega turgutada. Massaažid ja loodusteraapiad annavad sageli tuge
väsinud või kurnatud organismile, lisaks aitavad kogenud
terapeudid nõu anda, kuidas
lihtsate ja kättesaadavate vahenditega midagi enda heaks
ära teha. Natuke võimlemist,
väike massaaž või tassike
kosutavat teed võib minema
pühkida nii kallaletikkuva väsimuse kui isegi mõne viiruse.
Selleks, et enda ja oma
lähedaste tervist toetada ning
abistada lõõgastumisel, pole
vaja laialdasi meditsiinioskusi,
sageli piisab baasteadmistest.
Kui teil on mõnel erialal juba
spetsialististaatus käes, võiks
loodusteraapiaid ja enese eest
hoolitsemist lisaks õppida.
Täna on selleks hea võimalus
Krautmani Massaaži- ja Terviseakadeemias, kus leidub
lühikursuseid nii algajaile
tervisehuvilistele kui juba
praktiseerivatele terapeutidele. Lisaks pakutakse kaheaastast kutseõpet neile, kel
soov süviti mõnda teemat
uurida. Enda ja teiste tervise
eest hoolitsemist pole kunagi
hilja õppida!
Huvitavat lugemist terviseakadeemia tegemistest leiab
siit: terviseakadeemia.ee.

Valla ujujad olid Tamula
järvel tublid
Südasuvel peetud Georg
Otsa mälestusvõistlustel
üle Tamula järve ujumises osales kolm Harku
valla sportlast, kes jõudsid ka auhinnalistele
kohtadele.
ALLA R V IIV IK
vallaleht@harku.ee

1930ndate lõpus ja 1940ndate
alguses Eesti ujumistippu
jõudnud Georg Otsa mälestusvõistlusi Võrus peeti sellel
sajandil viiendat korda. Harku
vallast oli Võrumaal kohal
Kristina Maria Jaamul, Andrus Jaamul ja Vello Malken.
Aastal 2000 sündinud
Tabasalu Ujumisklubi liige
Kristina Maria Jaamul võistles
14-19-aastaste neidude klassis
ning väga tublilt. 2,3-kilomeetrise distantsi võitis Liisa Lodi
Tartust. Jaamul oli nelja osavõtja hulgas teisel kohal.

Georg Otsa mälestusvõistluste medal.
Allar Viivik
Meeste vanuseklassis 40+
oli stardis 11 ujujat. Võitis
1992. aastal Barcelona olümpial võistelnud Aldo Suurväli.
Neljandaks ujus ennast Tabasalu UK liige Andrus Jaamul.
Distantsi pikkus oli 2,3 kilomeetrit. Vanuseklassis M70+
ehk pooldistantsil võistles Vello Malken. Kiireim oli Eino
Kirss U-Klubist, kellele järgnes Malken.
Kokku lõpetas pikkadel
distantsidel 68 naist ja meest,
pooldistantsidel neli.
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Tiina Pallas hoiab
triatloni au sees
Tiina Pallas on suure osa
oma elust pühendanud
kolme ala – ujumist, rattasõitu ja jooksu – ühendava triatloni edendamisele. Ühteaegu on ta
tegev nii Eesti Triatloni
Liidus (ETL) kui ka
Tabasalu triatloniklubis.

Tabasalu tantsumemmed
juulikuus Ungaris. 2x Erakogu

Tabasalu
tantsumemmed
Ungaris

M A RT I N R I T S
martin@harjuelu.ee

Kuidas te triatloni juurde
jõudsite?
Triatlon on ju maailma kõige põnevam spordiala! Nii palju, kui ma mäletan, olen alati
nautinud sportlikku liikumist
ning võistlusi. Kui 1984. aastal
Eestimaal esimesed triatlonivõistlused toimusid, siis olin
ma päris tubli jalgrattur. Kuidagi loomulik tundus, et lähen
katsetama, kuidas triatlon mulle sobib. Oli põnev ja ka edu ei
jäänud tulemata.

Juba eelmisel sügisel
võtsime vastu Harjumaa
kontaktisiku Piret Kuntsi
kutse esineda koos Ääsmäe ja Turba naisrühmaga, lastega ja memmedega Europeade 2012
festivalil Ungaris. Sõit
saigi teoks juuli alguses.

Millised on olnud Teie sportlikud tulemused?
Tippsportlast minust ei
saanud, see on rohkem aja
märk, mitte minu enda valik.
Treenida meeldis mulle väga,
kuid minu triatlonitreeningud
toimusid rohkem iseenese
tarkusest, triatlonitreenereid
meil Eestimaal siis lihtsalt
polnud. Olen võitnud triatlonis
ja duatlonis kuus Eesti meistritiitlit, viiel korral olen võitnud
Tartu rattaralli, ühel korral
Tartu nelikürituse ja saavutanud ka kolmanda koha NSV
Liidu matkatehnika meistrivõistlustel. Olen võitnud
triatlonis ja duatlonis kuus
Eesti meistritiitlit.

OLEN VÕITNUD
TRIATLONIS JA
DUATLONIS KUUS
EESTI MEISTRITIITLIT.
Mis on teie tööülesanded
ETL-i peasekretärina?
Alaliidu peasekretärina
olen kontaktisik, kes vastutab
liidu igapäevase toimimise
eest, hästi palju on erinevatel
tasanditel infovahetust. See
käib aastaringselt ja väga erineval moel. Olen võistlushooaja
alguses justkui kiirkäigul pöörlevas karussellis. Naudin seda
täiel rinnal. Imeline on olla
Eestimaa kõige kiiremini areneva alaliidu peasekretär!

Ja samal ajal tegutsete ka
Tabasalu triatloniklubis?
Tabasalu triatloniklubi loomise idee sündis mul 1997.
aaastal pere vanima poja Roberti sünnipäeva korraldamisel. Kuna me mõlemad abikaasa Lembituga olime sel
ajal võistlevad tegevtriatleedid, sündis 1998. aasta jaanuaris just triatloniklubi. Esimesele kokkusaamisele kogunes üksteist last, kellest neli
on klubi liikmed tänaseni.
Minu ülesandeks on korraldada, kooskõlastada, komplekteerida ja ellu viia kõik planeeritud treeningud, võistlused ja
treeninglaagrid. Samuti taot-

ÜL L E UR B
Tantsuõpetaja

Tiina Pallas teeb suuri tegusid nii Harku valla kui kogu
Eestimaa triatlonielu arendamisel. Tabasalu Triatloniklubi
korraldusel on juba aastaid toimunud Harku vallas kolm
võistlust: kevadine Tabasalu laste ja noorte basseinitriatlon, Tabasalu jooks Harku valla sportlikul perepäeval
ning sügisene rahvusvaheline Tabasalu duatlon.
Erakogu
leda tegevustoetust, leida sponsoreid võistluste läbiviimiseks
ja koostada aruandeid iga
viimse kui sendi kulumise
kohta.

Kuidas klubil läheb?
Tabasalu triatloniklubis
toimuvad treeningud läbi aasta viis korda nädalas: kolm
ujumist, üks jooks ja üks rattasõit või suusatamine. Klubi
liikmed on saanud võidurõõmu
tunda paljudel ETL-i karikaetappidel ja mitmetel triatlonija duatlonivõistlustel. Lisaks
igapäevasele treeningtegevusele ja võistlemistele toimuvad
kõigile klubi liikmetele suvine
ning talvine treeninglaager.
Neile, kes seavad sihte saavutada häid sportlikke tulemusi rahvusvahelisel tasemel,
toimuvad kevadised treeninglaagrid ka Hispaanias.

Sellest võib järeldada, et
triatlon on vallas päris heal
järjel?
Tabasalu triatloniklubi on
seni järjepidevalt arenev organisatsioon: kasvamas on nii
meie liikmete arv kui sportlikud tulemused. Arvestatavaid

konkurente kõigil Eestis
toimuvatel võistlustel on meie
klubi kasvandike seas tublisti
üle kümne. Igapäevastel treeningutel osaleb 19 last ja noort
ning 11 täiskasvanut, klubi suvises treeninglaagris Kuperjanovis oli meid kokku 50.
Treeningtingimused Harku
vallas on suurepärased! Meil
on olemas Tabasalu spordikompleks ujula ja spordisaalidega, imekaunid jooksurajad
looduspargis ning väga heas
korras kergliiklusteed.

Olete saanud ka Harku valla
teenetemärgi töö eest triatloniklubi eestvedajana,
mida see teile tähendab?
Olen tunnustuse eest
Harku vallale väga tänulik.
Olen kindel, et tunnustus tiivustab ka edaspidi pingutama
ning endale püstitatud eesmärke täitma. Kuigi võistlusrajale ma ise enam ei kibele,
on võistluskeskuse miljöö ja
õnnestumiste õhkkond mu
lemmikpaik. Edu kõigile, kes
seavad endale kõrgeid eesmärke, selle nimel tööd teevad
ning oma eesmärgid saavutavad!

Tänud vallavalitsusele, kes
toetas meid osalustasuga. Viis
päeva elasime Szegedi lähedal
motellis. Andsime neli kontserti, millega tutvustasime
oma kauneid rahvarõivaid ja
eesti tantsukultuuri ungarlastele. Piret Kuntsi poolt oli
tantsukava väga hästi kokku
pandud – tantsisime nii rahvapärimuslikke kui uusloomingulisi, üsnagi hoogsaid tantse.
Sattusime Ungarisse väga
kuumal ajal, varjus oli lausa
40 kraadi. Aga tantsijate kiituseks peab ütlema, et nad
olid äärmiselt tublid ja pidasid
sellele kuumusele vapralt
vastu.
Peale esinemisi saime nautida mitme riigi – Läti, Leedu,
Poola, Slovakkia ning Ungari
– looduse ilu. Hingematvalt
ilus oli mäestikuline loodus
Slovakkias. Külastasime Krakovi lähedal soolakaevandust,
imetlesime Budapesti panoraami, Slovakkias jääkoopaid,
kahel päeval pakuti nautida
SPA-d. Tutvusime ka ungarlaste rahvusliku poolega –
nautisime hobuste etendust
koos rahvusliku toiduga.
Reis oli äärmiselt tore. Bussijuhid Jüri ja Taavo on iga
kell valmis meie seltskonda
veel kusagile sõidutama.
Seda tantsureisi jäävad
ilmestama arvukad fotod ja
meenutused, mis on ühtlasi
heaks stardiks meie uuele tantsuhooajale.
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Koolides
toimub
lugemisvõistlus

Harku vallavalitsus
teatab
Harku Vallavalitsuse 14. augusti 2012 a korraldusega nr 752
on algatatud Rannamõisa külas Ringtee 11a maaüksuse
(katastritunnus 19801:002:0694) ja lähiala detailplaneeringu
koostamine, mille eesmärk on muuta olemasolev ärimaa
sihtotstarve elamumaa sihtotstarbeks ning määrata
üksikelamu ja abihoonete püstitamise ehitusõigus.
Planeeritava ala suurus on ca 2462 m². Planeeritav ala on
hoonestatud maakeldriga, endine ärihoone (kauplus) on
hävinud, järgi on jäänud kivist vundament. Alal kasvab
kõrghaljastus.

Kirjatükki tahaks alustada lausega, et lugeda
on popp, kuid siis poleks
see tõene ja seda lugugi
poleks sündinud.
EVA PUKK
võistluse korraldaja

Lugemisvõistlus ongi ellu kutsutud selleks, et meelde tuletada ja tähtsustada lugemist
kui üht arendavat ja silmaringi
laiendavat vaba aja veetmise
vormi.
Lugemisvõistlusel saavad
osaleda Harku, Saue, Saku ja
Kiili valla ning Saue linna
koolide klassid. Võistlus toimub 1. oktoobrist 30. aprillini.
Õpetaja või kooli raamatukoguhoidja registreerib klassi(d) võistlusele hiljemalt
24. septembriks ning lugemine
võibki alata.
Registreerunud klassid
saavad seinale, uksele või
aknale kleebitava puu, millele
hakatakse lisama lehti ja õisi.
Õie saab õpilane siis, kui läbi
on loetud viies, kümnes, viieteistkümnes jne. raamat. Lehti
ja õisi ei saa niisama, enne
tuleb õpetajale jutustada või
kirjutada, millest raamatus
kirjutati. Piisab ka, kui õpetaja
küsib ühe “konksuga“ küsimuse. Kui õpetaja veendub, et
õpilane on raamatu tõepoolest
läbi lugenud, siis kirjutab
õpilane õie või lehe peale oma
nime, loetud raamatu autori
ning pealkirja.
Õpetaja saab ise otsustada,
kas raamat, mille laps lugemiseks valib, vastab tema tasemele. Pole oluline, et klassikaaslane luges sama raamatu
juba kaks aastat tagasi läbi.
Oluline on, et raamat arendaks
ja oleks edasiviiv just sellele
konkreetsele lapsele.
Võib juhtuda, et õppeaasta
jooksul kaob puu küljest mõni
leht või õis ära. Selleks, et
arvestuse pidamine täpne
oleks, saab õpetaja omale arvestuslehe, kuhu kirjutatakse
õpilaste nimed ja märgitakse
loetud raamatud.
Küllalt aeganõudev ja keeruline on lastel ja lapsevanematel ennast kurssi viia kvaliteetse laste- ja noortekirjandusega. Siinkohal on appi
tulnud Eesti Lastekirjanduse
Keskus, kes ootab kõiki registreerunuid klasse omale külla.
Seal tutvustatakse uusi ja
vanemaid, kuid huvitavaid raamatuid ning tehakse ringkäik
keskuse majas, mis on väga
ilus. Kui klass kasutab ühistranspordisõidukit, siis sõidukulud kompenseeritakse.
Kuna tegemist on võistlusega, siis parimaid klasse
ka tunnustatakse. Õppereis
Ahhaa Keskusesse Tartusse ja
Nukuteater koos Nukumuuseumiga Tallinnas on toredaks
punktiks lugemisrohkele aastale. Samuti peetakse meeles
õpilasi, kes on läbi lugenud 20
ja enamgi raamatut, kauni raamatuga.
Täpsemad reeglid ja infot
leiab kodulehel www.raamatupuu.ee.
Registreeruda saab e-posti
aadressil raamatupuu@gmail.
com.
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Kumnas meenutatakse
sügislahinguid

Ranna sovhoosi Kumna osakonna direktorit Gunnar Jaanovitsi jätkus õhtu jooksul
kõikjale.

Kumnas peeti
viljalõikuspidu

Lääne-Harjumaal 1944.
aastal toimunud lahingute aastapäeva tähistatakse 22. septembril
Kumnas ja Keilas.
AL L AR VI I VI K
vallaleht@harku.ee

Veidi enne 22. septembri keskpäeva kogunevad veteranid
ning huvilised Keila linnavalitsuse ette, et sõita Kumna

teeristil asuva mälestuskivi
juurde. Mälestushetkel võtavad sõna omavalitsusjuhid
ning sügislahinguid uurinud
ajaloolane Mati Mandel. Kell
13.15 jätkuvad ettekanded
Keilas Harjumaa Muuseumis.
Reet Naber räägib soomusrongide, soomusautode ja merejõudude ülemjuhatajast admiral Johan Pitkast. Mati Mandel räägib pitkapoiste tegevuse lõpupäevadest.

8. septembril taastati
üheks õhtuks kunagise
Ranna sovhoosi Kumna
osakond. Seda stiilse
viljalõikuspeona, millelt
ei puudunud traktoristid,
lüpsjad, brigadirid ja
korrakaitsjad.
A LLA R VIIVIK
vallaleht@harku.ee

“Koos meie külvame, koos
meie lõikame,” lauldi üle kuuekümne aasta tagasi esilinastunud värvilises propagandafilmis “Valgus Koordis”.
8. septembri õhtuks kutsus
kohalik külaselts ning kultuuriait rahvast Ranna sovhoosi
Kumna osakonna viljalõikuspeole. Filmi “Valgus Koordis”
seekord küll ei näidatud, kuid
vähemalt üheks õhtuks püüti
retrona taastada ühismajandi
lõikuspidu. Sooja oli küll vaevalised kümme kraadi ning
taevast tuli alla nii vihma kui
rahet. Viimasest oli eriti hea
meel lastel, kes said maha pidada esimese lumesõja. Ning
ka täiskasvanud ei lasknud
ennast ilmal häirida.

Majandijuht ja Pipi
Just laste töötoaga pidu
alustati. Nimelt oli Nukufilmi
lastestuudio sisustanud kultuuriaita joonisfilmi meistritoa.
Lapsed said kätte paberid, millele tulevane film kaaderhaaval üles joonistati. “Hiljem
pildistame kaadrid, võtame
need arvutisse ning kui jääb
aega, siis näitame ka mõnda 510 sekundilist lõiku,” ütles
juhendaja Sondra Lampmann.
Vanemad said samal ajal
vaadata Kumna häärberit, mis
mõisahärra Raivo Kalve juhtimise all on ärkamas uuele
elule.
Kultuuriaida ümber aga
sagisid majandi osakonna juht
Gunnar Jaanovitsi kehastuses,

Tabasalu Kammerkoor Hispaanias.

Erakogu

Kammerkooril algas uus
hooaeg
Kultuuriprogrammi avasid poisid-rahvatantsijad, kellele
järgnesid ka tüdrukud. Peomelu hoiti kõrgel telgi ette
pargitud veoauto kastist.
2x Allar Viivik
külavolinik Deiw Rahumägi
ning traktorist-brigadir Marko
Kuusalu. Gunnar Jaanovitsi
kanda oli ka õhtujuhi roll.
Samas ei puudunud ka miilits
ning karja- ja lüpsinaised.
Autoga olid kohale sõitnud
Vääna vabatahtlikud tuletõrjujad. Mõõtu võeti Keila elukutseliste päästjatega, kes
sõitsid kohale koguni kahe
autoga. Välkvisiidi tegi Kumnassse ka kiirabibrigaad. Kuid
õnneks mitte selleks, et arstiabi anda, vaid et kohalikku
rahvast harida.
Kui joonisfilmi töötuba
läbi sai, siis saabusid lastele
külla Mesimumm ja Pipi. Iga
soovija sai endale näomaalingu.

Lõke soojendas
Ükski lõikuspidu ei möödu
hea kõhutäieta. Selle eest hoo-

litses külaseltsi naispere, kes
pani hernesupi katlale juba
varakult tule alla. Ja mis pidupäev see ilma õnneloosita on.
Peaauhinnana hõikas lugupeetud majandijuht alias Gunnar
Jaanovits välja peedi-, kartulija porgandikotid, talvepuud
ning moosi. “Ja magusale
lisaks tuleb teile ka perenaine
pannkooki küpsetama,” lubas
Jaanovits. Talvevarud loositi
ka välja.
Nunnude konkurss jäi kahjuks kesiseks. Kohalike sõnul
kasvavad juur- ja köögiviljad
veel aias või põllul ning koguvad alles massi.
Õhtu edenedes sai tantsida
Andrus Kalveti mõnusa lõõtsamuusika saatel. Ning juba
pimeduse saabudes süüdati
ka suur lõke, mis andis kõledasse ja vihmasesse õhtusse
sooja.

Tabasalu Kammerkoor
alustas äsja 12. hooaega.
Aasta tõotab tulla tegus
ja põnev, pakkudes uusi
väljakutseid nii lauljatele
kui dirigentidele.
M AI AI NS ALU
TKK dirigent

Esineda plaanitakse koduvallas ja mitmel pool Eestis,
samuti ka väljaspool vabariiki.
Üles astutakse juba traditsiooniks saanud üritustel,
kuid samas on kooril plaanis
muusikahuvilist publikut sel
kontserthooajal ka pisut üllatada. Millega, jäägu siinkohal
veel saladuseks.
Koori juhatavad endiselt
Mai Ainsalu ja Kaido Tani.
Mõeldes 2011/12 hooajale,
meenub päris mitmekesine
hulk kontserte ja muid muusikaüritusi, kus kammerkoor
iseseisvalt või koos sõpruskooridega esines.
Suuremad ettevõtmised
olid meeleolukad sügiskontserdid Vääna mõisas ja Tallinna
Keskraamatukogus, jõulukontserdid Rannamõisa ja Keila
kirikutes ning ülesastumine

Tabasalu Lions Klubi korraldatud heategevuslikul jõululaadal. Osaleti ka kahel koorifestivalil. Eesti Kammerkooride Liidu korraldatud kammerkooride festival toimus
seekord Türil ja on üks elitaarsemaid harrastuskooride
konkursse Eestis. Tabasalu
Kammerkoor osales sellel
konkursil juba teist korda.
Eelmise hooaja tippsündmuseks jäi kahtlemata Costa
Brava muusikafestival Hispaanias. See ettevõtmine sai
teoks tänu Harku vallavalitsusele ja Eesti Kultuurkapitalile. Suur aitäh toetajatele!
Hooajale pani punkti Murastes toimunud viie valla
laulu- ja tantsupidu “Üks tekk,
viis lugu”. Võimas ühislaulmine lõpetas eduka hooaja
igati selle vääriliselt.
Septembrikuu jooksul võtab Tabasalu Kammerkoor
vastu uusi lauljad tenori- ja
bassi häälerühmadesse.
Kellel huvi ja ka varasem
laulmiskogemus olemas, võtke
julgelt ühendust: ainsalu@
gmail.com. Mida varem, seda
parem.
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Active Studio
Uus seltskonnatantsu
kursus alustab
13. septembril Rohujuure
Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).
www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692

Active Studio
kutsub lapsi tantsima!
Tunnid toimuvad alates
13. septembrist Rohujuure
Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).
www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692
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Mahlapressid,
õunapurustajad –
suurim valik
Eestis!
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TEATED
• Aitame koostada teie majale ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni.
info@arhipilk.com, tel 5660 0290
• Fekaalivedu ja WC tühjendus. Tel 513 9491
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Klassikaline ja kombineeritud massaaž.
Imikute ja väikelaste massaaž. Lisainfo tel
53337411.

Trükikoda pakub tööd trükiste järeltöötlejale
Kandideerimiseks palume saata CV
jaanus@actual.ee või helistada 506 3368.
Nooruse 1A, Tabasalu

www.cidermill.eu
Tel 5351 6054

• Küünte püsilakkimine Biosoft geeliga
13 eur, geelküüned al.15 eur, kulmude korrigeerimine, kulmude ja ripsmete keemiline
värvimine Murastes. Lisainfo ja pildid
www.buduaar.ee/Turg/kuulutus/1076396
Tel 55 972 042
• Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Tel 5690 0686

AS Sunorek otsib Tabasalu külje all asuvasse mööblitehasesse alljärgnevaid töötajaid:

Tricon Grupp OÜ valmistab Jouni Exclusive käekotte.
Pakume tööd Kohilas

õmblejatele ja teistele tootmistöölistele

(töökogemus õmblejatele min. 1 a.). Väljaõpe kohapeal.
Lisainfo: tel 523 5402, Ari Nieminen.

Koolialguse eri!

,

Esitleme uut

603 2043

Meie töötame iga päev
9.00-20.00.
www.tabasaluilusalong.ee

Vitality by mATIS
nahahooldusliini.
Noorukite näohooldus
25 eur.

Jälgi meie tegemisi ka facebookis!

* mööblikonstruktor – vajalik soome keele oskus
* pingitööline
* mööbli pakkija
Huvi korral palume kontakteeruda telefonil 51 65 028
või e-posti aadressil taavi.kyttis@sunorek.ee

KALEVI STAADIONIL TOIMUB 7-11-AASTASTE
KOOLIÕPILASTE KERGEJÕUSTIKUPÄEV
Spordiklubi Liider korraldab 15. septembril kell 12.00 Tallinna Kalevi keskstaadionil kergejõustikuvõistluse
Sügis Cup 2012. Võistlus on mõeldud lastele sünniaastaga 2001-2005 ning toimub nii tüdrukutele kui ka
poistele kolmes vanuseklassis – 2005, 2003-2004, 2001-2002.
Kavas on 60 m jooks, kaugushüpe ja pallivise, parimatele autasuks diplomid ja medalid.
Eelregistreerimine toimub e-maili teel aadressil: spordiklubiliider@gmail.com kuni 12.09.2012 kella 15.00ni.
Registreerida saab ka võistluspäeval kohapeal kell 11.00-11.45. Samas toimub võistlejakaartide täitmine.
Võistlus on tasuta, ootame rohket osavõttu!
Korraldustoimkond

• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151, www.nagusul.ee
• Müüa garaažiboks, GÜ Lillemäe. Tel 5066414
• Müüa kütte- ja kaminapuud, klotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos veoga. Tel 501 8594
• Müüa kütte- ja kaminapuid. Transport tasuta.
Tel 5015820
• Müüa odavalt vähekasutatud ja heas seisus
nurgavann koos segistiga. Asukoht Laagris.
Tel 53885757
• Müüa puhast hobusesõnnikut aiamaa väetiseks. Pakitud u. 18 kg kottidesse. Tel. 5030369.
• 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
• Müüa suur elamumaa 9158 m2 Vääna mõisa

läheduses.Olemas elekter ja vesi. Hind 61 000 eur.
Tel 5226435 või heakaup@hotmail.com
• Teeme erinevaid pinnasetöid ekskavaatoriga. Pakume veo- ja tõsteteenust kallurkraanaga. Lisaks pakume erinevat haljastusmulda, täitepinnast, täiteliiva ja killustikku. Tel 552 9297, www.hexatrans.ee
• Ostan 1-4 toalise korteri Tallinnas.
Tel 5820 0800
• Settekaevude ja mahutite tühjendamine.
OÜ Norringsen. Tel 5662 1300
• Teostame fekaalivedu ja septikute tühjendust.
Tel 503 4504
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal,
tel 678 2055
• Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike
puude ja okste raiet ning puude kujunduslõikust.
Tööd tõstuki ja köistehnikaga. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 5616 9864
• Vääna Ratsakeskus müüb hobusesõnniku/turba
komposti 10 eur/m3; sõelutud komposti fraktsioon kuni 25mm - hind 20eur/ m3. Saadaval ka
pakendatud komposti fraktsioon kuni 6mm.
Lisainfo kodulehel www.jalteko.ee .Tel 5558 1673

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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XX TABASALU DUATLON
Eesti Triatloni Liidu duatloni
karikasarja
IV etapp
15. september 2012
VÕISTLUSKESKUS Muraste Piirivalvekooli juures
(7,6 km kaugusel Tabasalust ).
EELREGISTREERIMINE www.triatlon.ee
DISTANTSID:
I 1,25 km jooksu – 5,2 km rattasõitu – 1,25 km jooksu
START kell 11. 00
II 2,5 km jooksu – 10,4 km rattasõitu – 1,25 km jooksu
START kell 12.00
II 5 km jooksu – 20 km rattasõitu – 2,5 km jooksu
START kell 13.30
INFO: Pesemisvõimalus peale võistlust Muraste
Piirivalvekooli Spordihoones. Kõiki lõpetajaid ootab
finišis soe supp ja saiake.
Võistluste peakohtunik: Lembit Pallas, tel. 56-698670
KORRALDAJAD:
Tabasalu Triatloniklubi ja TTÜ Spordiklubi
TOETAVAD:
Muraste Piirivalvekool, Harku Vallavalitsus, E-Betoonelement, Sakala Tööstusautomaatika OÜ, Born, Büroomaailm, Velospets, Tarplan Kaubanduse AS, Prolexplast,
Tabasalu Spordikompleks, Warren Safety

Neljapäev, 13. september 2012

Avaldame sügavat kaastunnet Sirje Annusele
kalli

POJA

surma puhul.
Tabasalu Tantsumemmed



Harkujärve kirikus toimuvad 22. septembril, algusega kell 10.00 kärajad ehk maakondlik mõtte- ja
koostööpäev, mis on algatatud Eesti Kirikute Nõukogu
(EKN) poolt eesmärgiga jõustada koguduste ja
omavalitsuste koostööd. Vastavalt Vabariigi Valitsuse
ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokollile
teevad osapooled endist sõltuva koostöö kaudu ühiste
eesmärkide saavutamiseks. Märkimisväärset edu on
saavutatud kaitseväe-, kaitseliidu- ja vanglate kaplanaatide loomise ja käigushoidmise näol. Tagasihoidlikumaks võib hinnata koostööd omavalitsuste ja
koguduste vahel. Arutame võimalusi seda koostööd
arendada, lepingutega piiritleda, üheskoos leida
täiendavaid vahendeid avalike teenuste osutamiseks.
Oluliseks on peetud piirkondlikke ümarlaudade korraldamist, arengukavade koostamises osalemist,
teenuste delegeerimist. Koguduste sotsiaalse aktiivsuse kasvamisega kasvab ka sotsiaalne kapital piirkonnas.
Palutud on koguduste ja avaliku sektori esindajad,
regionaalminister Siim Kiisler, maavanem Ülle Rajasalu ja Eesti Kirikute Nõukogu peasekretär Ruudi
Leinus. Koostöökoosoleku toimumist toetab Siseministeerium regionaalministri haldusala eelarvest
Avo Üprus
EKN arendusjuht

Kutse Loodusgiidide
koolitusele
22. septembril algab Harku, Saue, Saku ja Kiili valla loodusgiidide koolitus. Koolitus keskendub küsimusele: kuidas
vahendada loodust ja pärandkultuurmaastike.
Koolitus koosneb 9 moodulist ja 17 erikoolitusteemast.
Õpitakse looduse vahendamist, turistide teenindamist, maastiku lugemist, esmaabi andmist, kaitsekorraldussüsteemi,
kohaliku geoloogiat, linnustikku, vaatamisväärsusi,
looduslikke pühapaiku ja palju muud huvitavat.
Algavale loodusgiidide koolitusele ootame eelkõige loodust ja pärandkultuuri väärtustavat inimest, kellel on soov
oma teadmisi teistega jagada. Kasuks tuleb loodusteaduslik
haridus ja eelnev giiditöö kogemus. Kuna kohalik on kõige
parem kodukandi tutvustaja, siis neid me ka eelistame. Muidugi on kõige tähtsam suur tahe olla hea loodusgiid, seega
eelnimetatud eelduste puudumine ei saa väga motiveeritutel
kindlasti takistuseks.
Kuna koolitusel on osalejate arv piiratud (20 inimest), siis
palume kirjutada motivatsioonikiri, et saaksime koolitusele
sobivaimad välja valida. Motivatsioonikiri ei pea olema pikk:
peaasi, et kõige olulisem oleks kirjas. Maksimumpikkus pool
A4-lehekülge.
Palume kirjutada:
1.
2.
3.
4.

Miks te soovita saada loodusgiidiks?
Kuidas te olete seotud koolituspiirkonnaga?
Mis on teie eelnev haridus?
Milline on teie varasem kokkupuude giiditööga?
Motivatsioonikirjad palume saata aadressile
kaidotaberland@gmail.com 27. augustist kuni
13. septembrini.

Hiljemalt 16. septembril anname teada, kes pääsevad koolitusele. Käesolevat koolitust rahastatakse 90% ulatuses
Leader-programmist. Osalemine koolitusel maksab 50 eurot.
Küsimuste korral helistada 5 114 864, Kaido Taberland.
Koolituse programmiga saab tutvuda veebilehel www.
tabasalulooduspark.ee.
Loodusgiid on giidi kutse alla kuuluv spetsialiseerumine.
Loodusgiid on spetsialiseerunud looduse ja pärandkultuurmaastike vahendamisele ning keskkonnasäästliku maailmavaate kujundamisele. Loodusgiid töötab loodus- ja pärandkultuurmaastikel ning viib läbi kindla struktuuriga
rännakuid. Loodusgiid peab olema vähemalt ühes valdkonnas
pädevam kui juhendatav grupp. Samas tuleb arvestada
asjaoluga, et alati on grupis keegi, kes on mõnes valdkonnas
loodusgiidist targem.
Sarnase metoodika alusel on loodusgiide varasemalt koolitatud kaks korda Lahemaal ja kord Türil Tartu Ülikooli
avatud õppe raames. Käesolev koolitus toimub MTÜ Tabasalu
looduspargi ja MTÜ Lahemaa Ökoturismi koostöös. Koolitus
leiab aset enamjaolt Metsanurme külamajas.
Koolitust toetab:

Raamatupidamisteenused,
majandusaasta aruanded,
vanad perioodid –
OÜ, KÜ, MTÜ
Info 527 3923 Moonika või
moonika@erten.ee
www.erten.ee
1,6-aastase poisi pere otsib
toredat tädi Tabasalu ümbrusest,
kes tuleks tõbisteks päevadeks
meie koju teda hoidma.
Transport meie poolt.
Töö sobib hästi pensioniealistele.
Töötasu kokkuleppel.
Lisainfo: aule.sagen@gmail.com
või tel 5171018 Aule

TABASALU SPORDIKOMPLEKSIS
uuendatud jõusaal ja squashisaalid.
Ujulas piiramatu aeg!
TANTSULINE AEROOBIKA
E ja K 19.00 al. 03.09
treener Hanna-Liisa Kutsar
ZUMBA
T ja N 19.00 al. 04.09
treener Maiu Väli
SHAPING
E ja K 20.00 al. 10.09
treener Natalja Barkovskaja

SEA OMA
MURUNIIDUK
KORDA!

JÕUSAALI RINGTREENING
T 18.15 al. 11.09
treener Lea Ilves

Hooldame ja remondime
muruniidukeid. Toome soovi
korral niiduki kliendi juurest
töökotta ja transpordime
tagasi.
Info tel 502 2014,
www.muruniidukiabi.ee

AIKIDO
T ja N 18.30 al. 04.09
treener Allan Väär

DAAMIDE VÕIMLEMINE
T 17.15 al. 11.09
treener Lea Ilves
VESIAEROOBIKA
PENSIONÄRIDELE
L 09.00 al. 08.09
treener Kristina
Hasselbach
JOOGA RASEDATELE
E 19.45 al. 17.09
treener Ülle Lember
HÄÄLEJOOGA
R 18.00 al. 07.09
treener Kai Hibus

Täpsem info: www.tabasalusport.ee

