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Me soovime teile: olge
uuel aastal oma külas
rohkem kodus!
E VE L I N T I I R I K
Muraste küla elanik

Kaido Taberland – aasta vabatahtlik
Kaks nädalat tagasi tunnustas Eesti Vabariigi
president Toomas Hendrik Ilves kümmet aasta
vabatahtlikku. See on
tiitel, mille presidendilt
koos vastava teenetemärgiga saab inimene,
kes meie kõigi jaoks on
midagi märkimisväärset
ära teinud. Vabatahtlikult.

O TT K A SU RI
Vallavolikogu liige

Loodushoiuga tegelevas MTÜ-s Tabasalu Looduspark hoitakse ja arendatakse Kaido eestvedamisel Harku rahva seas
hinnatud puhkeala. Valminud on tervise- ja õpperajad, trepid ja suusarajad; toimunud on kultuuri- ja spordiüritused;
korraldatakse loodusgiidide koolitust. Kaido on ka randlust, merekultuuri ja puulaevaehitust edendava Rannamõisa
Laevaseltsi eestvedaja. Ühing taaselustab esimese inimesena Eesti lipu all ümber maailma purjetanud kapten Ahto
Valteri eluloopärandit, valmivad koopiad tema puulaevadest “Auli” ja “Rannik”.
Aga mis tähtsaim: oma positiivse eluhoiaku ja energiaga on
Kaido nakatanud paljusid noori. See on kodukülale kõige
tähtsam.

Ü LO RU SS AK
vallaleht@harku.ee

Kokku seati üle riigi üles 60
aasta aabatahtliku kandidaati,
kelle seast siis MTÜ Vabatahtlike Värav koos siseministeeriumi esindajate ja presidendi
kantseleiga kümme auväärse
tunnustuse saajat välja valis.
Nende kümne seas oli ka Harku valla mees Kaido Taberland, seni tuntud kui Tabasalu
looduspargi üks eestvedajatest.
Kaido Taberland: “Eks selline tunnustus vabariigi presidendilt tule ikka natuke üllatusena.”
Peale selle, et Kaido Taberland on aktiivselt tegev mittetulundusühingus Tabasalu
Looduspark, juhib ta ka Rannamõisa laevaseltsi ja Naissaare päästeseltsi.

“KUI VAJA, OLEN
NAGU VÄLK TILGU
SADAMAST NAISSAAREL.”
Kaido Taberland: “Minu
toimetamine vabatahtlikuna
algas ikkagi meie omast Tabasalu looduspargist. Korraldame puhta looduse hoidmiseks
talguid kevadel ja sügisel.”

Üksi ei tee midagi
See kõik sai alguse rohkem
kui kümme aastat tagasi. Kodanikuühiskonnas, kus on aktiivsed kodanikud, tuleb ka
omavalitsus ja riik appi – tehakse sõbralikult koostööd.
Vabatahtlike eestvõttel ja Harku valla, Leader-toetuste, riigi
ning ettevõtete rahade toel on
valminud Looduse õpperada,

loodusparki on üles seatud
teabetahvlid külastajaile, ehitatud klindilt alla mere äärde
viivad trepid, korrastatud 3
kilomeetrit jalgteid ja Suurbritannia suursaatkonna toel
on valminud terviserada Inglise Miil.
Rannamõisa kultuuriküla
seltsimaja rajamiseks on olemas rahalised vahendid Leader-meetmest, ehitamine saab
alata, kui kultuuriküla detailplaneering saab Harku valla
volikogus kinnitatud. “Üksinda
nii suurte objektide puhul ei
tee ju midagi ära, igas ettevõtmise puhul on olnud palju mõttekaaslasi ja kaasalööjaid,”
kinnitab Kaido Taberland.
Rannamõisa laevaseltsi,
Otemarina jahtklubi ja Harku
valla koostöös on käima lükatud Tilgu sadama taastamine,
korraldatakse kogu Läänemere piirkonna rannainimesi
ühendavat muinastulede ööd
ja augustikuus merepidu Tilgu
Laul ja Laat.
Kaido Taberland: “Tegelikult sai Rannamõisa laevaselts alguse ikka sellest, et
tahtsime ehitada puulaeva.
Oma tegevuses jõudsime jälile
Pärnumaal sündinud, kuid Paljassaares elanud kapteni Ahto
Valteri seiklusterohkele eluloole ja nüüd on valmimas tema kahest laevast projektid.”
Kapten Ahto Valter oli esimene eestlane, kes “Auli”- nimelise purjekaga Eesti trikoloori all üle Atlandi ookeani ja
“Ranniku”-nimelise purjelaevaga ümber maakera seilas.

Kaido Taberland: “Tööprojektid saavad kevadeks valmis
ja siis tahame ehitada ka purjekate koopiad, mis kunagi
Tilgu sadamast saaksid rahvast merele viia.”

Päästjana Naissaarel
Rannamõisa laevaselts üritab ise osa saada ja ennast
näidata kümmekonnal merefestivalil aastas. “Teeme koostööd väga paljude seltside ja
eraisikutega, nende seast tahaksin välja tuua meie sõbrad
Viimsi Rannarahva muuseumist. Need on olnud suurepärased aastad omasuguste hulgas, oleme aidanud teisi ja
saanud abi ise – need on olnud
suure-pärased kogemused,”
kinnitab Taberland.
Veel lööb aktiivne vabatahtlik kaasa Naissaare päästeseltsis, mis tegeleb nii merekui ka maapäästega.
“Ega ma ise valves ei ole,
seda koormat kannab hea
Naissaare naaber ja sõber
Karl Lindström oma Naissaare
külalistemaja perega” muigab
Kaido Taberland. “Tegelen organisatoorsete asjadega, aga
kui vaja, olen nagu välk Tilgu
sadamast Naissaarel.”
Et aga ühendus Naissaare
ja Harku valla vahel kindlam
saaks, on Rannamõisa laevaselts teinud taotluse kaatri
ostmiseks, mis võimaldaks
huvilisi vedada Tilgu sadamast
nii Naissaarele kui ka Tallinnasse või isegi Soome.
“Ka seltsi rahataotlus on
Leader-programmi abil lahen-

Kes Tabasalu Looduspargis või Muraste kandis suusatamas käinud, teab, et rajad on seal
alati korralikult sisse sõidetud. Hoolt radade eest kannavad Kaido Taberland (pildil vasakul)
ja Mihkel Kihva valla mootorsaaniga. Kokku on seal hooldatud radasid rohkem kui
veerandsada kilomeetrit.
Ülo Russak
duse leidnud,” kinnitab aasta
vabatahtlik, “nii et kevadel lähevad reisid Tilgu sadamast
lahti.”
Et hing ja ihu ikka tasakaalus elaksid, tegeleb Kaido
Taberland spordiga, talvel
suusatab, suvel purjetab, käib

ujumas ja jooksmas. “Tahan
elada mõttega, et terves kehas
püsiks terve vaim,” kinnitab
Taberland.
Millist tööd peab tegema
aga mees, kel lisaks perele ka
kõigi teiste jaoks nii palju
aega jääb?

Kaido Taberland: “Olen
ühendanud hobi tööga. Töötan
Päästeliidu tegevjuhina.”
Eesti vabatahtlikke päästeorganisatsioone koondavasse
liitu kuulub kokku 70 seltsi,
kes tegelevad nii maa- kui merepäästega.

Kaunist jõuluaega ja edukat uut aastat soovivad Harku vallavalitsus ja volikogu!
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Eakate tegus aasta
Inimesi on erinevaid.
Mõni on rahul suvel oma
aialapil käed mullas mütates ja talvel kaminatule
paistel lapselastele sokki
kududes. Suuremat
seltskonda ei igatse ja
ega polegi vaja – peamine, et oleks rahulolu
hinges ja naeratus näol.
K AT R IN R OMANENKOV
vallaleht@harku.ee

Aga on ka neid, kes hea meelega kord nädalas gümnaasiumisse rahvatantsu- või käsitööringi tõttavad.
Harku vallas on ligikaudu
2000 pensionäri. Aktiivsemalt
tegutseb kaks eakate klubi –
aktiivsetest prouadest koosnev
klubi “Vääna Veenused” ja Tabasalus klubi “Hõbehall”. Soovi korral leiab seltsi ja tegevust iga valla pensionär. Igapäevaselt võib sisse astuda
eakate päevakeskusesse ja
erinevaid traditsioonilisi üritusi on valla pensionäridel
omajagu. Üheskoos tähistatakse olulisi riiklikke ja ka
muid tähtpäevi.
Peale jaanuarikuist talvenautimist ja jõulupidudest toibumist saabub uuel aastal esimene tõsine väärikas koosviibimine – vabariigi aastapäevapidu. Sel puhul toimub alati
pidulik üritus koos kontserdi
ja sünnipäevale kohase peolauaga. Kultuuri käiakse koos
nautimas teistelgi pühadel –
tähistatakse emadepäeva, valla aastapäeva, jõule. Eakatel
on ka mitmeid oma tähtpäevi,
mis on lausa rahvusvahelised.
Nii toimub sügiseti rahvusvahelise eakate päeva tähistamiseks sügisandide näitus ja degusteerimispidu, kuhu head
naabridki kaema ja maitsma
kutsutud. Samuti tähistatakse
kevadeti rahvusvahelist südamenädalat, kus pööratakse tähelepanu oma tervisele ning
tavaliselt saab päevakeskuses
selle nädala jooksul erinevaid
tervisekontrolliga seotud toiminguid teostada.

Omad traditsioonid
Ka on aegade jooksul välja
kujunenud päris oma traditsioonid. Kaks korda aastas
näitavad memmed oma usinust ja käteosavust käsitöönäitusel, neist jõuluaegsel saab
iga külaline ka mõne enesele
meelepärase asja kingikotti
pistmiseks soetada.
Suviti käivad valla pensionärid üheskoos alati ühe tiiru
ka Harku vallast väljaspool
ära – kas siis lähemal või kaugemal, kuidas parasjagu plaan
kujuneb. Möödunud suvel käidi tiir Ida-Virumaal, kaemas

Narva linna ja selle vaatamisväärsusi, tutvuti põlevkikaevandustega ning tunnetati
kaevurielu sügaval maa all.
Suvised reisid on populaarsed
ning eakad oskavad ühistest
väljasõitudest lugu pidada –
sel aastal oli tung ekskursioonile nii suur, et korraldajal tuli
bussitellimust kolm korda
ümber vormistada. Lõpuks
jõuti kahekordse turismibussini, mis kõik ekskursandid
suutis ära mahutada.

PÄEVAKESKUSE
JUHATAJA ÜLLE
SÕNUL ON TAL PÜSIKUNDESID 40 RINGIS.
Toreda päeva meenutuseks
kirjutas Harku valla elanik
Vello Malken ka pika ülevaate
ja tänukirja, mille lõpus seisis:
“Oli meeldiv ekskursioon ilusa
ilmaga!” Ja see ongi ühise ajaveetmise puhul olulisim. Teisedki osalejad väljendasid
oma rahulolu.
Pidudele-näitustele lisaks
toimuvad ka ühised argipäevased tegevused. Käiakse käsitöö- ja rahvusmustrite ringis, vesiaeroobikas, rahvatantsus.
Päevakeskuses peetakse
koos juubeleid, munadepühi,
kolmekuningapäeva.

Koht koos käimiseks
Kui on asja poodi või perearsti juurde, siis astutakse sageli ka päevakeskusest läbi.
Tabasalu eakate päevakeskusest on kujunenud mõnus ja
hubane koht, kus pensionärid
omakeskis kokku saavad ja
teetassi ääres elust-olust pajatavad. Päevakeskuse juhataja
Ülle sõnul on tal püsikundesid
40 ringis, kes nädalas vähemalt
korra läbi käivad. Kui palju
päeva jooksul inimesi käib,
seda on Ülle sõnul väga raske
öelda. “Mõnikord käib mul
päevas viis inimest külas, teinekord käib 25 – enam ei saa
öelda, et vot sellel ja sellel
päeval on vaiksem,” sõnab
Ülle. Mõni tuleb küpsisepakiga,
mõni kudumistööga. Istutakse
ja räägitakse külauudiseid,
arutatakse probleeme.
Päevakeskuses saab Ülle
abiga täita ka erinevaid taotlusi vallavalitsusele, selgitusi
uute kordade ja eeskirjade
osas. Sotsiaaltoetusi selgitavad
arutelud on nüüd eriti aktuaalsed, sest algaval aastal hakkab
kehtima uus sotsiaaltoetuste
ja koduteenuste kord, samuti
kehtestas volikogu uued määrad sotsiaaltoetustele. Need
on dokumendid, kus on palju
pensionäride igapäevaelu puudutavat ning millega tasub
tutvuda.

Mis sündmused jäävad aastast meelde?
K AU P O
RÄTSEPP
Vallavanem

K

õige värskem õnnestumine on seotud VäänaJõesuu kooliga. Möödunud nädalal kuulutasime välja
kooli ehitushanke võitja ning
loodame jaanuari esimestel
päevadel jõuda lepingu sõlmimiseni. Seega on suur lootus,
et peatselt alustame ehitusega.
Teinegi hästi oluline ja lootustandev töövõit on seotud
Vääna-Jõesuuga. Peale mitmeid aastaid muret ja ebaõnnestumisi oleme leidnud
potentsiaalse investori vetelpäästejaamale. Hoiame pöidlad pihus, et investori plaanid
realiseeruvad ja lähima paari
aasta jooksul saab sellest lagunevast hoonest moodne vaba
aja veetmise keskus, kus on
mõnus nii kohalikel kui ka
külalistel käia. Ühiste tegemiste ja kultuuri poolelt tahaksin ära mainida selle aasta
Tabasalu Päevad. Väga rohkearvuline osavõtt ja positiivne
tagasiside näitas, et sellest perepäevast on saanud oluline
üritus meie elanike jaoks. Vallavalitsuse kui organisatsiooni
tasandil oleme sel aastal muutnud ja vastu võtnud mitmeid
olulisi kordasid, mis muudavad
meie tegevust selgemaks, läbipaistvamaks ja efektiivsemaks.
Samuti on meil sel aastal kollektiivi lisandunud mitu väga
toredat ja professionaalset
spetsialisti. Ja isiklikust elust
– sain kevadel poja isaks.

L

õppev aasta oli paljude
sündmuste poolest meeldejääv. Tütar lõpetas
Tartu ülikoolis kirjandus- ja
kultuuriteaduste õpingud bakalaureuse kraadiga. Poeg sai
Eesti kaitseväes nooremohvitseri aukraadi. Tunnistan ausalt, et ega ta sinna kaitseväkke
väga kippunud, aga nüüd kui
kaitseteenistus hakkab edukalt selja taha jääma, on hea
tunne meil kõigil.
Külaelus rõõmustas ehk
kõige enam see, et taasalustati
Vääna mõisakompleksi renoveerimisega. Ehk tütar, kes
praegu Vääna mõisakooli kolmandas klassis õpib, saab
varsti juba uues rajatavas
võimlas koos klassikaaslastega
sporti teha.
Kui Eesti riigi elust rääkida, siis on hea meel, et rahvas on tunduvalt targemaks
saanud kui kümme-viisteist
aastat tagasi. Keegi ei usu
enam munasjutte sukasääres
peidus olevast rahast, nõutakse aktiivselt selgitusi. Ja uus
põlvkond poliitikuid on muinasjuturääkijate asemele astumas. Meeldis Kaja Kallase
ettepanek poliitikutele eetikakoodeksi koostamisest.

MARGUS
ÜÜRIKE
Tabasalu firma
AS A&R Carton
juhataja

A

asta on läinud kiirelt ja
joostes. Kogu aeg on
olnud tarvis täita töiseid ülesandeid. Aega atra
seada pole peeaegu olnudki.
Rõõmustab see, et pakendeid tootev A&R Carton on
kasvatanud käivet. Oleme ka
mõned inimesed tööle juurde
võtnud. Võrreldes aasta algusega on välisturg laienenud.
Aafrikas ei olnud meie toodangut varem üldse. Nüüd ajame
asju Ida-Aafrikas asuva Victoria järve ääres tegutsevate
kalameestega. Ka Gröönimaale
on juba ühte-teist saadetud.
Eesti elust ning poliitikast on
juba piisavalt palju räägitud,
ei hakka midagi lisama.

K

odus olen pea iga päev
mõne väikese ime tunnistajaks. Tütreke, kes
suvel kaheaastaseks sai, suudab mind pidevalt uute asjadega üllatada.
Kõige meeldivamad asjad
on seotud ikka inimestega.
Rõõmustasid lapsed, kes sel
aastal siia ilma sündisid, sõprade ja perega koos veedetud
hetked. Kõige huvitavam reisisihtkoht oli mul sel aastal
Kasahstan, vana pealinn Almatõ, Chymbulaki mägikuurort ja legendaarne Medeo.
Samuti jäid meelde meie
olümpiasangarite esitused
Londonis.
Järgmisel aastal tulevad
kohalikud valimised, poliitikutelt ootan eelkõige vahetut ja
ausat suhtlemist rahvaga.
Harku valla tuleviku osas võin
olla rahulik. Tean, et olenemata
valimistulemusest või koalitsiooni koosseisust juhivad
meie valda võimekad ja valla
huvidest lähtuvad inimesed.

O

A

astal 2012 toimus Murastes palju sündmusi.
Alates metsamatkadest
koostöös looduskooliga ja lõpetades muinasjutuhommiku
ning kalapüügiga. Külaselts
korraldas koostöös nelja valla
omavalitsustega suure külapeo “Üks tekk – viis lugu”.
Selle ettevalmistusperiood ja
kogu meeskonna panus jääb
meelde pikaks ajaks.
Rõõmu valmistab toimiv
koostöövorm ehk Harku valla
vabaühenduste ümarlaud ning
koostöökvaliteedi muutus
vallaga.
Oluliseks peame jätkuvalt
üksteise märkamist ja omavahelist suhtlemist.
Murastes öeldakse: Muraste – loodus kodus! Me soovime teile: olge uuel aastal
oma külas rohkem kodus!

GAL I NA
KOS T ÕL E VA
Harku raamatukogu
direktori kt

M AR I K A
ALT E R
Vääna
raamatukogu
juhataja

len positiivse mõttelaadiga inimene ja lõppev
aasta oli ikka tore. Kõige meeldejäävam oli suvine
puhkusereis Itaaliasse Toscanasse. Ma ei väsi imetlemast
selle maa soojust nii inimsuhetes kui kliimas. Samuti head
toitu, itaallaste väärikust ning
perekonna kokkuhoidmist. Ja
kui parafraseerida Jaan Krossi, siis kõik inimesed on sündinud sinise mere ääres, kõik
inimesed on sündinud Genuas...
Koduses elus oli suur ettevõtmine vana kiviaia taastamine. Kui selle kord valmis
saame, siis võib öelda, et meil
on kodus oma Stonehenge.

E VE L I N
TIIRIK
Muraste küla
elanik

MEELIS
HÄR M S
Tabasalu elanik

H

arku elanikuna teeb
heameelt mõnedele
transpordiprobleemidele lahenduse saabumine.
Töötab bussiliin nr. 112, mis
sõidab marsruudil Laagri-Harku-Haabersti ring. Teise liiniga, nr. 113, saab Harkust läbi
Harkujärve Tabasallu. Aga
Keila-Tallinna bussid on hommikuti kohati liialt rahvast
täis. Ning pilet on pensionäridele kallis.
Raamatukogul läheb hästi.
Vald aitab meid. On uusi raamatuid ning lisandub ka lugejaid. Siin saab lugeda ka ajalehti.

PI L L E
R ÕI VAS
Tutermaa küla
elanik

L

õppeva aasta meeldejäävaimad sündmused
puudutavad minu perekonda. Sain vaid mõnenädalase
vahega kahekordseks tädiks.
Mu venna ja õe peredesse sündisid vahvad poisikesed. Nad
on rõõmuks meile kõigile.
Midagi halba sellest aastast mulle meelde ei jää. Või
siis pole tahtnud midagi halbadest asjadest meelde jätta.
Sest negatiivsust on meie kõigi ümber piisavalt palju. Kavatsen ka uut aastat tervitada
heade emotsioonide ja optimismiga.

Active Studio
VALVE
M E E S AK
Tabasalu ühisgümnaasiumi
geograafiaõpetaja

TIIT
NIIBEK
OÜ Tabasalu
Meistrid
juhataja

L
Päevakeskuse juhataja Ülle Metspalu ootab pensionäre igal
argipäeval külla teed või kohvi jooma, käsitööd tegema või
niisama lobisema.
Katrin Romanenkov

M AR I S
VI I S I L E HT
Vääna elanik

õppeval aastal tegime
usinasti tööd. Detsembri
lõpus püüame võtta asja
veidike rahulikumalt, et jaanuaris taas hoogsalt jätkata.
Olen aastaga rahul. Hulle asju
ei ole juhtunud.
Suuremad objektid on olnud vallas Tibutare lasteaia
katuse remont ning paari päeva pärast valmiv vallamaja
juurdeehitus. Tallinnas ehitasime valmis Lasnamäe turu.
Paar objekti on tehtud ka Riigi
Kinnisvara AS-ile. Aga uued
asjad on juba ootel.

A

astaga tervikuna olen
rahul. Koolis on hea
ning amet meeldib.
Suurim sündmus oli loomulikult maakonna Aasta Õpetaja
tiitel. Kui ma veel Türil õpetasin, siis olin Järvamaa Aasta
Õpetaja nominent. Aastal 2010
sain Tabasalu kooli õpilastelt
sõbralikuma õpetaja tiitli.
Halvast küljest jäi mööduval aastal meelde poliitiline
elu. Eestis tegelevad poliitikud
sageli teineteise mustamisega.
Enese kiitmiseks läheb käiku
vastase mustamine.

AL E K S E I
TAM M I S T E
Korvpallilegend

K

ui aus olla, siis minu
jaoks oli selline mittemidagiütlev aasta. Ei
juhtunud midagi vapustavat.
Üks koer suri ära, kaks jäi
alles. Igasugused poliitilised
skandaalid – need läksid meie
perest väga kaugelt mööda.
Ka elu kodukülas Naages oli
rahulik.
Ehk järgmisel aastal hakkab spordis jälle natuke rohkem raha liikuma, saavad
spordikoolid aktiivsemalt
tegutsema hakata. Seda loodan.

kutsub lapsi tantsima!
Tunnid toimuvad Rohujuure Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).
www.activestudio.ee
info@activestudio.eetel
5191 7692

Active Studio
Uus seltskonnatantsu
kursus alustab Rohujuure Keskuses (Kallaste
Keskus 2, Tabasalu).
www.activestudio.ee
info@activestudio.ee
tel 5191 7692
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UUDIS

Maamaksust
represseeritutele

Praegu paksu lumekihi all laguneva Vääna-Jõesuu vetelpäästejaama asemel võib kõige optimistlikumate arvestuste järgi juba 2014. aasta suvel uksed
avada vaba-aja keskus.
Ülo Russak

Vääna-Jõesuu vetelpäästejaamast saab vaba-aja keskus
Nukras seisus olevale
Vääna-Jõesuu vetelpäästejaama kinnistule ehitatakse lähiaastatel
moodne vabaajakeskus.
Harku valla korraldatud
ideekonkursile esitas
oma kavandi üks ettevõte, OÜ Bydgoszcz, millele otsustati ka hoonestusõigus anda.
MARTIN R ITS
martin@harjuelu.ee

Esitatud ideekavandi kohaselt
soovitakse tulevikus tegevust
pakkuda võimalikult suurele
osale kogukonnast ning mitte
piirduda aladega, mis on huvipärased vaid kitsale ringile.
“Nii on ideekavandis muuhulgas juttu kogukonna kööki
propageerivast kohvikust,
loodusmatkakeskusest, jalgrattarendist ning saalist, kus
korraldada seltskondlikke
koosviibimisi, autoriõhtuid,
kinoõhtuid ja nii mõndagi
veel,” avab OÜ Bydgoszcz
esindaja Siim Rõõmussaar
plaane.
Samas ei jäeta tähelepanuta
ka surfientusiaste, kes hindavad Vääna-Jõesuud kõrgelt
ning leiavad tee randa ümbruskonnast ja kaugemaltki. Rõõmussaare sõnul oleks ekstreemspordi harrastajatel saunakompleksi, toitlustuse, pesuruumide ja varustuse hoiuruumide vastu suur huvi.

2014 suveks valmis
Seda, et talvel keskus tühjaks jääb, ei kardeta. Talviseks
perioodiks on seatud põhitähelepanu loodusmatkadele
ja -koolitustele. Need tegevused viidaks läbi koos spetsialistidega. “Leiame, et Vääna-Jõesuu rannikuala pakub
palju nii loodus- kui ajaloohuvilisele. Olgu tegu niisama
vabas õhus liikumise või ka
foto- või kunstihuvilistega, kes
maalilistest loodusvaadetest

ja rannamändide alusest inspiratsiooni otsivad. Ruumid
sobivad hästi õdusaks kokkutulemise kohaks, kuhu kavandatav infokeskus ning kohvik
oleks kahtlemata heaks põhjuseks keskust külastada,” räägib Rõõmussaar.
Ettevõtlik mees loodab, et
leping vallaga õnnestub sõlmida juba 2013. aasta jaanuaris. “Optimistliku arvestuse
kohaselt avame uksed 2014,
realistlikult 2015 ning pessimistlikult 2016. aasta suveks,”
ütleb Rõõmussaar. Palju oleneb sellest, kas ja kui palju
vastuseisu detailplaneering
leiab.
Detailplaneeringu koostamisega alustatakse kohe pärast vallaga lepingu sõlmimist.
Praegune vetelpäästejaama
kinnistu jääb sotsiaalmaale,
planeeringuga tuleb see muuta
aga vähemalt osaliselt ärimaaks.

Maamaksuseaduse 2013. aastal jõustuva redaktsiooni kohaselt on järgmisest aastast
vastavalt § 11 lõikele 1 maamaksu tasumisest vabastatud
maa omanik tema omandis
oleva või maamaksuseaduse
§-s 10 sätestatud maakasutaja
tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus
ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või
maakonaaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega
alaks määratud alal kuni 0,15
ha ning mujal kuni 2,0 ha
ulatuses, § 11 lõike 6 kohaselt
võib kohalik omavalitsus
täiendavalt vabastada maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud
isiku okupatsioonirežiimide
poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses
oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku
osas.
Lisaks 2013. aastast kehtima hakkavale üleriigilisele
maamaksu vabastuse ulatusele
on Harku vallavolikogu 20.
detsembri 2012 istungile esitatud eelnõu represseeritutele
täiendava maamaksu vabastuse andmiseks.
Küsimuste korral palume
Teil pöörduda Harku vallavalitsuse andmetöötlusspetsialisti Jane Niidu poole, tel nr
606 8828, kabinet 208. Kodanike vastuvõtuajad esmaspäeviti kell 14-18 ja neljapäeviti
kell 9-12.30. Palume vastuvõtuks eelregistreeruda tel
600 3848 ja 600 3840 või eposti teel: harku@harku.ee.
(Harku vallavalitsus)

Vallale sobiv
Arvestuste järgi kulub
keskuse ülesehitamisele umbes 300 000 eurot. Rõõmussaare sõnul kasutatakse investeeringuteks peamiselt omavahendeid, võimalusel ka liisingut sisustuse ostmisel ning
olemasolu korral ka sobivaid
toetusmeetmeid.
Harku valla arendusosakonna juhataja Nele Nõu rääkis, et hoonestusõiguse andmisel rääkis OÜ Bydgoszcz
kasuks lisaks huvitavale ja
põhjalikule lahendusele see,
et valla rahakotile ei jätaks
keskuse rajamine olulist jälge.
“Kuivõrd vallale on investeeringute osas lähemate aastate
jooksul prioriteediks haridusasutused, siis vaatame väga
positiivselt sellele, et pakkuja
on valmis kogu arenduse ja
ehituse omavahenditest katma,” lisab Nõu.
Hoonestusõigus antakse
ettevõttele 40 aastaks. Nele
Nõu sõnul kirjutatakse lepingusse sisse ka punkt, mille

OÜ Bydgoszcz ideekavandi esialgne eskiis Vääna-Jõesuu vetelpäästejaama kinnistule
ehitatavast vabaajakeskusest.
OÜ Bydgoszcz
kohaselt on vallal õigus leping
lõpetada, kui ettevõte ei ole
mingil põhjusel võimeline keskust välja arendama. “Seega
ei tasu kellelgi karta, et äkki
laguneb vetelpäästekeskus
nüüd rannas veel mitukümmend aastat edasi,” kinnitab
Nõu.
Hiie Grauberg Vääna-Jõesuu külaseltsist on seisukohal,
et kohalikule rahvale on väga
oluline, et sealne rand areneks
avalikuks rannaks. Seni on
tema sõnul olnud puudu kõigest, mis peaks ühe avaliku
ranna juurde käima. “Mis kellelgi saaks selle vastu olla, kui
rannas on toitlustuskoht ja
pesemisvõimalused – kogu
maailmas on see täiesti tavaline. Kui sööti jäänud vetelpäästekeskusest tuleb atraktiivne vaba-aja keskus, siis
peaksid kõik rahul olema,”
kinnitab ta.

Pärast rekonstrueerimist on
vabaajakeskuses:
• avalik ruum lastemänguväljaku ja välilavaga (kogukonna
väliürituste korraldamiseks);
• väliterrassiga kohvik, mis spetsialiseerub kalatoidule;
• polüfunktsionaalne saal koosviibimiste, kinoõhtute ja
väiksemate kontsertide korraldamiseks;
• aktiivse puhkuse keskus, kus korraldatakse loodusmatku
(jalgsi, jalgratastel kajakkidel) ja koolitusi;
• saunakompleks loodusmatkajatele ja surfaritele (aga ka
teistele soovijatele);
• surfi tugikompleks, kus on riietusruumid, duširuumid,
saun, kompressorid surfilohede pumpamiseks, varustuse
hoidmis- ning kuivatusala, pakkimisvaibad ning töölaud
varustuse seadistuste muutmiseks, tuuleinfo ning reaalajas lainekaamera;
• ööbimisvõimalus inimestele, kes soovivad jääda mitmeks
päevaks;
• veelaua harjutuskeskus wakepark 2.0 süsteemil;
• jõepaadi ja jalgratta laenutus.

Aastapäeva saalivolle.

TSK

Valla aastapäeva
saalivollel osales 8
võistkonda
Võitjad Raili Kont-Kontson ja
Sten-Priit Hunt pidid ära andma ühe geimi Triinu KontKontsonile ja Reino Toopile.
Kolmandaks võitlesid end Sirle Korm ja Veiko Kangur. Tublilt esinesid alles põhikoolis
õppivad Türisalu noored Melissa ja Rainer, jagades 4.-5.
kohta. Soovin vigastada saanud Merlele ja Märdile kiiret
paranemist ja kohtumiseni
juunis Türisalu õuevõrkpallil!
E DDI T OM BAND
Türisalu spordiklubi
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KUIDAS JÕULE OODATI...

Eakate päevakeskuses toimunud peol lugesid jõuluvanale
salmi nii lapsed kui täiskasvanud.
Kumnas nähti möödunud laupäeval jõuluvana! Kultuuriaita kogunenud lapsed said jõuluvanalt paki ning üheskoos vaadati
etendust “Jõulukellad”.

Valla eakate suurel jõulupeol Tabasalu ühisgümnaasiumis
käisid särtsu ja elevust pakkumas tantsuklubi Esperanza
noored tantsijad.

Jõuluürituste avalöök 5. detsembril – Harku valla lastekaitse ühing pidas oma traditsioonilist jõuluretke. Igal aastal valla
erinevas paigas toimuv kogupereüritus vallutas seekord Alasniidu lasteia ruumid ja õueala. Laste kingisoove käis kohapeal
uurimas ka jõuluvana – et jõululaupäeval ikka õiged kingid kotti saaks!

Päkapikud Tups ja Tähn olid pühade eel suutnud Tabasalu noortekeskusesse taaskord kohale võluda imelise jõulumaa, kuhu pääses läbi salapärase muinasjutumetsa. Tupsil ja Tähnil
käisid külas nii lasteaia- kui koolilapsed, kes kõik said veeta tunnikese päris muinasjutus.

12. detsembrist said Tabasalu jõulukontoris külas käia
väiksed tüdrukud ja poisid, et koos mängida, meisterdada
ning kaasa elada päkapikkude sekeldustele ja viperustele.
Loomulikult oli ka Jõuluvana tulnud kaema, kuidas kulgevad ettevalmistused jõulukontoris.

Vääna eakad tähistasid jõule väärikas Vääna mõisas traditsioonilise jõululaua ääres, kuulates Tabasalu muusikakooli
akordionistide meeleolukat pillimängu.
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KOHTUMINE

Muraste külaseltsi tegemised aastal 2012.

Vahur Kersna
Tabasalu
raamatukogus
2x Muraste külaselts

“Meie teiega oleme nagu
vanad tuttavad, minuga
te kohtute vaat, et sagedamini, kui oma sugulastega,” ütles Vahur Kersna alustuseks kohtumisel lugejatega detsembrikuu esimesel kolmapäeval Tabasalu raamatukogus.

Muraste külaselts –
kas kamp külahulle?
Muraste küla on Harku
valla suurim küla. Kuid
mitte ainult, külas tegutseb ka suurim, üle 100
liikmega külaselts, mida
veab ja suunab 11-liikmeline juhatus.
MARTINA MAMONTOV

Kohtudes Muraste inimestega,
küsitakse meie olemise ja
tegemiste kohta. Ja veelgi sagedamini kostub imestamist –
“Kuidas te küll jaksate ja viitsite ja veel tasuta?” Ega seda
õieti seletada oskagi. Aga
kindlasti on õnnestunud projektid ning head sõnad edasiviivaks jõuks. Ja muidugi
koostegemise õhin ja patriotismi pisik.
Kuidas mitte tunda rõõmu
Pankranniku mänguväljaku
lõppfaasi viimisest, viite valda-linna ühendava külapeo
korraldamisest 2000 osalejaga
ning ligi kümnekonna erineva
kultuuriürituse korraldamisest. Olgu viimaste seast esile
tõstetud kas või vägev õhtupimeduses toimunud vastlapäev,
Muraste loodusmatkad või
isadepäeva kalapüük.
Mööduva aasta edusammuks võib lugeda edasiminekut suhtlemisel Harku vallaga.
Meid teadvustatakse aina roh-

kem tugeva partnerina ja loetakse heas mõttes Muraste
küla hääletoruks. Näitena võib
tuua Klooga maantee valgustatud ohutussaarte paigaldamise ning Muraste hariduskompleksi detailplaneeringu
algatamise. Oleme osalised
valla arengukava töörühmades
ja kultuuri valdkonna projektipõhiste taotluste hindamiskomisjonis. Samuti kuulub
külaselts sellest aastast 4 Valla
Kogu juhatusse ning hindamiskomisjoni. Oleme käima tõmmanud külade ümarlaua, mille
mõttel ja sõnal on järjest enam
kaalu. Küla esindajana ei osale
me veel üheski volikogu komisjonis.
Järgmisel aastal lubame
samas vaimus edasi tegutseda.
Seisame hea selle eest, et valla
arengukavas toodud Lee tee
saaks täismahus renoveeritud,
küla siseteede liikluskorraldus
paraneks, Muraste hariduskompleksi projekt liiguks soovitud suunas ning valmiks
Tervisekompleksi – vabaaja
plats looduskaunis karjääris –
lõplik arhitektuurne plaan.
Rohkemat teavet Muraste
tegemiste kohta leiab www.
muraste.ee ja Facebook´i lehelt. Suured tänud kõigile külaseltsi liikmetele, vallale ja
muudele koostööpartneritele!

Rimit kaunistavad
Tabasalu laste jõuluehted
Juba teist aastat järjest
tõid Tabasalu Rimisse
jõuluhõngu Tabasalu
ühisgümnaasiumi õpilased, kes ehtisid kaupluse
omatehtud jõulukaunistustega.
Detsembri alguses kaunistasid
Tabasalu ühisgümnaasiumi
2A, 3E ja 4A klassi õpilased
koos õpetajate Krista Savitschi, Kristine Laanisto ja Lea
Netziga Tabasalu Rimi kauplust laste endi valmistatud
jõuluehetega. Nii seadsid end
kaupluses sisse päkapikud,
piparkoogimehikesed, lumehelbed, ilusad rippuvad kuulikesed, majakesed ja laste joonistused.
“Meil on väga hea meel, et
Tabasalu kooli lapsed juba
teist aastat järjest meie supermarketit jõuluehtesse seavad,”
sõnas Tabasalu Rimi juhataja
Ilona Sieger.
“Oleme lastele ja õpetajatele nende panuse eest väga
tänulikud ning soovime neile
kingituserohket ja särasilmset jõuluaega.”
Siegeri sõnul loob oma valla laste kaunistatud pood hubase jõulutunde nii töötajates
kui ka klientides: “Loodetavasti
jätkub meie koostöö ühisgümnaasiumiga ka tulevikus.”
Tabasalu õpetaja Lea Netzi
sõnul on kaupluse kaunistami-

Keila kirikumõisa peahoone fuajees puhastati hilisemate krohvi- ja värvikihtide alt välja
samba ülaosa.
Nele Rohtla

Kumnas ja Väänas
uuritakse mõisaid
Vääna mõisast ning
Kumnas asuvast Keila
kirikumõisast tulid tänavuste uuringutega välja
maalingud, kaunistused
ja tapeedid. Väänas tööd
jätkuvad ning välistatud
pole uued üllatused.
ALLAR VIIVIK
vallaleht@harku.ee

Keila kihelkonnakiriku pastoraat ehk kirikumõis asub Tallinna maantee ääres Kumnas.
Kevadest sügiseni uurisid kahekorruselist hoonet OÜ Mõisaprojekt spetsialistid. Koostamisel on taastamisprojekt.
OÜ Mõisaprojekt arhitekt
Nele Rohtla sõnul on väärt
asju teisel korrusel. “Saalis
leidsin maalitud tahveldisi
ning eriti just akende kõrvalt.
Neid on ka kõrvalruumides,”
räägib Rohtla. Lisaks tuli
seintelt välja kuni kuus kihti
tapeete, millest vanimatel on
iga paarsada aastat.
Esimesel korrusel asub
suur võlvitud fuajee ning selle
kõrval ruumid. Nendestki leiti

Keila kirikumõis ja Vääna mõis
• Vääna barokne mõisahoone ehitati 18. sajandi lõpus.
19. sajandi keskel oli seotud tuntud rännumehe, arheoloogi ja kunstniku O. V. Stackelbergiga. Hoonel oli ka
mitu kõrvalhoonet, millest osad siiani säilinud. Praegu
töötab hoones kool.
• Keila pastoraat valmis aastal 1797 ja see on kahekorruseline. Tõenäoliselt on tegu Eesti suurima kirikumõisaga. “Valminud on ka OÜ Mõisaprojekt pargi taastamise
kava. Ette on nähtud ennistada müüriga piiratud väike
barokne park,” selgitab Nele Rohtla.
väärtuslikku, kuid vähem kui
teisel korrusel. “Kahjuks on
kivimaja niiske. Vesi tungib
fuajeesse ja seintesse. Tegin
ettepaneku, et ehitataks kuivendus ning seda enne taastamistööde algust,” kinnitab
Rohtla.
Väljastpoolt näeb kirikumõis välja üsna räsitud ning
luitunud. Kuid praeguse krohvi all on arhitekti sõnul alles
esialgne söekrohv ning vanad
fassaadikaunistused. Projekteerimistööd on lõppjärgus.
Tööd võiks kevadel alata, kuid

raha veel selleks ei ole. Vääna
mõisas on uuringud pooleli.
Esimese korruse ruumid
on enamasti igavad, kuid huvitavat leidsid uurijad mõisahärra vannitoast.
“Teisel korrusel on saal
ning kõrvalruumid. Saal on
suhteliselt igav, sest sellel on
uus lagi,” ütleb Rohtla. Saali
pole veel uuritud, sest hoones
antakse tööpäevadel koolitunde. Küll on leide kõrvalruumidest. Sealt tuli välja maalinguid, tapeete ja viimistlust
erinevatest ajajärkudest.

Meie kooli külastas Evelin Ilves
Tabasalu ühisgümnaasiumi
õpilased ehtisid kohalikku
Rimi juba teist aastat. TÜG
ne hea võimalus viia omapärased ja vahvad laste tööd koolist välja ja esitleda neid kui
näitusel. “Ettevalmistused algasid sel aastal juba oktoobri
lõpus, et ikka õigeaegselt valmis saada. Kõige agaramad
olid 3E klassi õpilased, kuid
oma tubli panuse kaunistuste
tegemisel andsid ka 2A ja 4A
klass,” lisas Netz.
Netzi sõnul meeldib lastele
väga näha oma töid ka väljaspool kooli. “Kindlasti oleme
valmis kaunistama oma kodukohta ka edaspidi. 4. klasside
õpilased lubasid tulla appi ka
järgmisel aastal, sest isetegemise rõõm ja teistele silmailu
loomine pakub kõigile suurt
naudingut,” lisas ta. (TÜG)

Evelin Ilves külastas
Tabasalu kooli seoses
meie koolikokkade Liidia
Maikina ja Merle Indermitte suurepärase tulemusega konkursil “Parim koolisöökla” sel aastal, kus saavutati esikoht.

M AT T I L OI T

Eks see ole tõsi jah, sest iga
reede pärastlõunal on ta paar
tundi meie köögis või elutoas
oma Vikerraadio jutusaates ja
“pingisaade” laupäeviti on
vaadatavuselt tippsaade.

Oma elu kirja
Tabasalu raamatukogu
saal oli huvilisi täis, sest kõik
olid kohale tulnud, et oma silmaga lähedalt näha elusat Vahur Kersnat, oma lemmiksaatejuhti saadtest “Pealtnägija”
ja “Sind otsides”.
Nüüd, kus enamikel tema
elulooraamat “7x7” oli läbi
loetud, keerleski jutt selle raamatu ümber, et miks ja kuidas
raamat sündis. Asi oli nii, et
tehes saadet “Sind otsides”
koges Kersna, kui tähtis on
meile kõigile teadmine oma
esivanematest ja sugulastest,
eriti kui on kadunud side emaisa, õe-vennaga. Tahaks teada,
mis elu nad elasid. Tihtipeale,
kui tahaks küsida, ei ole enam
kelleltki küsida.

Maagilised numbrid
Ja nii ühel päeval, kui oli
aega hinge tõmmata meeletust
saatejuhitööst, tuli Kersnal
tahtmine mõned tähtsamad
eluseigad kirja panna, mõeldes
oma pojale. Et kirjutamine
läks mõnuga, sai materjali nii
palju, et tuligi idee see raamatuks vormida. Tema raamatu
pealkirja “7x7” numbrid, mis
olid raamatu sünni ajal tähtsad, muutusid hiljem lausa
maagilisteks tema igapäevaelus.
Huvilised said kohtumisel
Vahur Kersnaga vastused paljudele küsimustele tema elust
ja ajakirjanikutööst raadiostelevisioonis.
Kohtumise lõpus jagas Vahur Kersna kõigile soovijatele
tasuta oma trükisooja, veidi
täiendatud elulooraamatut,
väike tasu tuli maksta nimelise
pühenduse eest.

KARIN LEMBER
Tabasalu ühisgümnaasiumi kommunika
tsioonispetsialist

Evelin Ilves kohtus kooli 5.-6.
klassi õpilastega, kellel oli
võimalus esitada talle küsimusi ja vestelda. Ta andis kooli
raamatukogule kingiks üle
oma kokaraamatu ja kinkis
koolile ka spordivahendeid.
Toimus vestlusring meie
koolikokkadega ja kokad andsid omalt poolt viis parimat
retsepti koostatavasse koolitoitude kokaraamatusse.
Ära sai proovitud ka meie
koolisöökla pakutav koolilõuna, tutvutud lähemalt söökla

Evelin Ilvese tänu said Eesti parima koolisöökla kokad
Liidia Maikina ja Merle Indermitte.
Karin Lember
köögipoolega ja seal tehtava
tööga. Samuti tehti väike ringkäik koolimajas ja spordikompleksis.
Meie koolisöökla toitlustab
igapäevaselt umbes 1000 ini-

mest ja sooja toitu pakutakse
neli korda päevas (hommikupuder, koolilõuna, päevapraad,
pikapäevasöök). Ühes söögivahetunnis on sööjaid umbes
220.

Vahur Kersna Tabasalu
raamatukogus autogramme
jagamas.
Matti Loit
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Pühadeostud laenuga?
Jõulukuul kipuvad väljaminekud suurenema ja
nii võib tekkida kiusatus
või vajadus võtta rahanappuse leevendamiseks
väikelaenu või osta mõni
kingitus järelmaksuga.
HE L I L E HT S A AR
minuraha.ee toimetaja

Tanel Padar ja Tarvo Valm oma suurepärase akustilise kavaga.

Tabasalu LC

Tabasalu Lions klubi
hooaja tähtsündmus
15. detsembril toimus
Tabasalus viiendat korda
Harku valla heategevuslik jõululaat. Laada korraldajaks on maailma
suurimasse rahvusvahelisse heategevusorganisatsiooni kuuluv Tabasalu Lions klubi koostöös
Harku vallavalitsuse ja
paljude lahkete sponsoritega.
K ALLE V IKS

Täiuslik lumevaip, pehme talveilm ja kutsuv lõkketuli tekitasid laadaplatsil sooja jõulumeeleolu. Senisest suuremas

telgis kohtusid rohked laadakülalised nii juba tuttavate
kui uute müüjatega, tuju aitasid kõrgel hoida igal pooltunnil
üles astunud kohalikud lauljad
ja tantsijad. Traditsiooniliselt
oli kohal ka reibas jõuluvana.
Müügiks pakuti peamiselt
omavalmistatud käsitööd ja
jõululauale sobivaid toidukaupu, loomulikult olid saadaval
ka kaunid jõulukuused ning
värskeltküpsetatud pannkoogid jaheduse ning tühja kõhu
peletamiseks.
Käesoleval aastal toimus
jõululaada eelõhtul ka heategevuslik talvekontsert, mille
peaesinejaks olid Tanel Padar
ja Tarvo Valm oma suurepä-

rase akustilise kavaga. Enne
neid astus üles kohalik andekas noortebänd Funkoes, keda
vallaelanikel on olnud võimalus kuulata muuhulgas ka Tabasalu JazzFestil mõned aastad tagasi.
Talvekontserdi ja heategevusliku jõululaada tulemusena
kogusime lahkelt vallarahvalt
kokku ligi 2000 eurot heategevusraha, mida kasutame vähekindlustatud perede abistamiseks ja andekate noorte arengu toetamiseks.
Suure panuse eest kontserdi ja jõululaada õnnestumisse
täname oma rohkeid koostööpartnereid: Harku vallavalitsus, Actual Print, Cramo Esto-

nia, European Storage Equipment, ELKE Auto, Extrahaus,
Factory Advertising, Finmax,
Homeyard, Karumaa, KMA,
Merx, Osvald Catering, Reijo
Metsaoja, Securitas Eesti, Tabasalu spordikompleks jt. Täname ka kõiki esinejaid ja
laadalisi, kes leidsid aega kohale tulla ja anda oma panuse
piirkondlikku heategevusse.
Heategudega jätkab Tabasalu Lions klubi ka järgmisel
aastal ning väga oodatud on
kõigi vallaelanike ja ettevõtjate panus – olgu siis hea teo
või rahalise panuse vormis
(MTÜ Tabasalu Lions klubi
heategevuskonto number on
10220085249012).

Enne laenuvõtmist tasub tõsiselt järele mõelda, kas laenamata ei ole võimalik hakkama
saada – laen on kohustus laenuks võetud summa koos intressidega tagasi maksta, nii et
ost läheb intressi ja lepingutasu võrra kallimaks.
Kui aga siiski on vaja laenata, tuleb seda teha targalt.
Selleks hinda reaalselt oma
võimekust igakuiste laenumaksetega edaspidi hakkama
saada. Kui oled kindel, et see
sujub probleemita, võid uurima hakata erinevate pakkujate
erinevaid laenuvõimalusi.
Selliseid laene, mida pangad pakuvad eraisikutele kas
sissetuleku, teise eraisiku
käenduse või pangas oleva
hoiuse tagatisel, nimetatakse
tavaliselt väikelaenuks või tarbimislaenuks. Eesmärk, milleks seda laenu kasutada, ei
ole laenuandja poolt määratud,
nii et inimene võib laenu eest
näiteks mööblit või kodutehnikat osta, reisida jne.
Paljud kauplused pakuvad
ka järelmaksuga ostmise võimalust: erinevus tarbimislaenust või väikelaenust seisneb
selles, et reeglina saab järelmaksu taotluse teha poes. Laenu ehk järelmaksu andja aga
pole üldjuhul kauplus ise, vaid
kauplus pakub järelmaksu
koostöös mõne laenu andva
panga või muu äriühinguga.
Sõltuvalt kauplusest vahendatakse kas ühte või mitut järelmaksu pakkujat.

Võrdle tingimusi

Pangapealse lasteaia laadalt sai osta kõike jõuludega seonduvat.

Pangapealse lasteaed

Pangapealse lasteaias toimus jõululaat
Vaatamata külmataadi
soovile katta detsembri
esimesel esmaspäeval
kogu Eestimaa läbimatute hangedega, toimus
siiski Murastes Pangapealse lasteaias traditsiooniline heategevuslik
jõululaat ning kohale
jõudsid kõik, kes lumetormi vapralt trotsisid.
JU TA K ASE
Pangapealse lasteaia hoolekogu liige

Jõulud on eestlaste jaoks olnud erilise tähendusega pühad, ning sellest, mida inimene jõuluajal tegi, arvati sõltuvat tema ja ta majapidamise
hea käekäik järgmisel aastal.
Kodu pidi puhas olema, kaunistatud isetehtud ehetega ja
laud rikkalikult kaetud.

Et jõuludeni on veel natuke
aega ja kõigil pole kodud veel
lõpuni jõulurüüs ega kõik
jõuluroad valmis või kingikotid
pilgeni täis, siis parim koht
kiires elutempos leida hetk
ning koos lastega jõuludeks
ettevalmistusi teha on jõululaat.
Pangapealse lasteaia õppetegevuse üheks suunaks on
lapse arengut toetav pärimuskultuuri tutvustamine. Paljud
seni toimunud üritused on seotud muistsete rahvakalendri
kommete tutvustamisega (oktoobris mihklilaat, novembris
kadripäeva tähistamine). Lapsed ja lapsevanemad ootasid
huviga, mida lasteaia personal
seekord laadalistele pakub.

Ahvatlev laadalaud
Laadakülalistele avanes
kirjeldamatu vaatepilt, kui

nad astusid sisse laadaks kujundatud saali. Laudadel lõhnasid ahvatlevad road: koogid,
piparkoogid, muffinid, võileivad, vahvlid, puuviljad ja palju muud põnevat, mida tublid
lapsevanemad valmistanud
olid. Kõikjal kaubeldi laste
tehtud küpsetisega, jõulukaartide ja -kaunistustega, lastevanemate ning lasteaia töötajate
tehtud käsitööesemete, hoidiste ja maiustustega. Osta sai
mütse, kindaid, sokke, käsitsi
valmistatud komme, vahvleid,
isetehtud mänguasju, ehteid
ja palju muudki põnevat.

Tulu lasteaiale
Avatud olid kohvikud, limonatoorium, juuksuri töötuba, Emmeliine rohutuba, muinasjututuba. Juba esimeste
laadaminutite jooksul müüdi
ära kõik lastevanemate poolt

müüki toodud kodused hoidised ja õpetajate poolt valmistatud verivorstid.
Erinevalt tavalisest jõululaadast ühendas kõiki laadale
tulnud lapsevanemaid soov
leida valikust just enda laste
valmistatud jõulukaarte,
maiustusi või kuuseehted. Nii
mõnigi isa või ema ei jõudnud
ära imestada oma lapse näpuosavust kauni jõuluehte või
seebi valmistamisel.
Jõululaadal jõudis esimene
jõulutunne kõikide osalejate
südametesse. Lapsevanemaid
esindav lasteaia hoolekogu
tänab lasteaia töötajaid ja kõiki, kes laadast osa võtsid – nii
meisterdajaid kui ostjaid – ja
soovib kõigile kena jõuluaega.
Kogu laadalt saadud tulu läheb
lasteaias planeeritavate erinevate õppetegevuste toetamiseks.

Nii väikelaenude, tarbimislaenude kui järelmaksu tingimused – intressimäär, laenusumma suurus, nõutav sissetulek jmt – on erinevate pakkujate juures erinevad. Seetõttu tasub süveneda ja laenutingimusi võrrelda.
Pankade pakutavaid tingimusi saad võrrelda tarbijaveebi võrdlustabelite abil, mis
asuvad aadressil www.minuraha.ee/tarbimislaenu_vordlus. Tabelist selgub näiteks, et
500-eurose ostu tegemiseks
pakuvad pangad nii järelmaksu, väikelaenu kui arvelduskrediidi võimalust. Sõltuvalt
laenu liigist ja tingimustest on
500-eurose laenu tähtajaks 1024 kuud, intressimäär kõigub
vahemikus 9,9-28 % ning laenu
kogukulu ehk kokku tagasimakstav summa koos lepingutasu ja intressidega jääb 540730 euro piiresse.
Pane tähele, et lisaks pankadele pakuvad tarbimislaene
ka mitmed kiirlaenukontorid,
kelle tingimused võivad pankade omast ebasoodsamad olla. Näiteks täitsin ühe laenukontori kodulehel taotluse 500
euro laenamiseks 12 kuuks:
selle puhul tuli kuumakse 70
eurot ning kokku tulnuks tagasi maksta 840 eurot!
Kindlasti tuleb hoiduda
kiirlaenu võtmisest, mis on
rahvasuus tuntud SMS-lae-

nuna ning mida pakutakse kas
SMS-i või interneti teel. Kiirlaenude probleem on väga lühike tagasimaksmise aeg, üldjuhul mõnest nädalast mõne
kuuni ning väga kõrge intressimäär. Näiteks võib erinevate
pakkujate kiirlaenu intressimäär sõltuvalt laenuperioodi
pikkusest ja summa suurusest
olla nii 400 % aastas kui ka üle
900 % aastas. Sellist laenu võttes on üsna tõenäoline end
makseraskustesse mässida.

Oluline teada
Intressimäär. Lisaks intressimäära suurusele uuri
kindlasti, kas intressi arvutatakse laenujäägilt või kogu
laenusummalt. Kui intressi arvutatakse kogusummalt, tähendab see sinu jaoks suuremaid kulusid, sest kuigi oled
laenuperioodi jooksul osa laenu juba tagasi maksnud, arvestatakse intressi ikkagi veel
kogusummalt, mille laenasid.
Lepingutasu. See võib olla
teatud protsent laenusumma
suurusest või kindel fikseeritud summa.
Muud kulud. Kui tahad laenuperioodi jooksul lepingut
muuta – näiteks taotled maksepuhkust või maksegraafiku
muutmist – tuleb selle eest
maksta. Vaata hinnakirjast või
küsi teenindajalt ka seda, et
kui peaksid laenumaksed võlgu jääma, siis kui palju maksavad laenuandja poolt sulle
saadetavad meeldetuletuskirjad. Ühe teatise hind võib
ulatuda üle kümne euro.
Laenu periood ja kuumakse. Kui vajaminev laenusumma
teada, arvuta välja, milline
oleks sinu jaoks optimaalseim
laenutähtaja pikkus ja kuumakse suurus. Arvesta, et kuigi pikem laenuperiood tähendab väiksemaid kuumakseid,
siis lõppkokkuvõttes maksad
rohkem intresse ja laen on su
jaoks kallim kui lühemaajaline
laen.

ERINEVATE PAKKUJATE KIIRLAENU INTRESSIMÄÄR VÕIB OLLA
400-900 % AASTAS.
Ennetähtaegne tagasimaksmine ja maksepuhkus.
Uuri, kas sul on võimalik laenu
enne tähtaega tagasi maksta,
kui selleks peaks võimalus
tekkima. Ennetähtaegse tagastamise puhul võib laenuandja
nõuda täiendavat tasu. Samuti
selgita välja, kas sul on võimalik taotleda maksepuhkust
ning kas seda saab ainult põhiosa maksete ajutiseks peatamiseks või on võimalik täielik
maksepuhkus (põhiosa ja intressid).
Erinevate laenupakkujate
tingimuste võrdlemist lihtsustab see, et iga laenuandja peab
sulle enne lepingu sõlmimist
andma tarbijakrediidi standardinfo teabelehe. Sinna on
märgitud konkreetselt sulle
pakutavad tingimused laenusumma suuruse, intressimäära,
krediidi kulukuse määra, muude lisanduvate tasude, lepingu
kestvuse jpm kohta. Kuna teabelehe vorm on kõikide laenuandjate juures ühesugune,
teeb see sulle erinevate pakkujate tingimuste võrdlemise
hõlpsaks.

Neljapäev, 20. detsember 2012
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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
• Hoonete projekteerimine. Mõõdistamine. Detailplaneeringud. Kasutusloa asjaajamine. Ehitiste
ekspertiis ja järelvalve. Tel 522 0023, M. Mikk

Pangapealse lasteaed otsib õpetaja-abi.
Kui sulle meeldivad lapsed ja nende siirus, oled
tegutsemishimuline ning rõõmsameelne siis sind me
otsime! Varasem töökogemus on soovituslik.
Tööaeg E-R 8.00-16.30.
Tööülesanded: õpetaja abistamine erinevates tegevustes,
rühma-ruumide korrashoid ja toidu serveerimine.
Omalt poolt pakume: kaasaaegset töökeskkonda,
suvepuhkust juulis, head töötasu, ujumise võimalust
spordikompleksis!
Palume oma CV saata aadressile
kairi@pangapealselasteaed.ee, lisainfo tel: 5569 6286.

• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h, hind
1,09 eur/min. Vt ka ennustus.ee
• Kasutatud autode ost Harku vallas. Pakkuda
võib kõiki automarke. Kohapealne maksmine ja
vormistamine. autohoov@gmail.com, Tel
5597 5657
• Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee, tel 5807 2581
• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
• Litsenseeritud korstnapühkimine ja pottsepatööd, küttekollete remont. Tel 5690 0686,
korsten.korda@gmail.com
• 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

Tabasalu ühisgümnaasium otsib koolimajja tublit
KORISTAJAT, kes on kohusetundlik, aus, korrektne ja
positiivse suhtumisega. Omalt poolt pakume meeldivat
töökeskkonda ja sõbralikku kollektiivi.
Töö kirjeldus: kooli siseruumide koristamine päevasel
ajal (täistööaeg).
Tööle asumise aeg: kokkuleppel (kohe).
Asukoht: Kooli 1, Tabasalu, Harku vald.
Kandideerimiseks saata avaldus ja CV hiljemalt
02.01.2013 aadressil kontakt@tabasalu.edu.ee.
Täpsem info: majandusjuht Marek Topper, tel
506 3960.

• Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire
ja korralik. Tööde teostamiseks kasutame tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista
565 8686
• Ohtlike puude turvaline langetamine.
Kruntide puhastamine. Raietööd. Tel
525 0893, 5626 0344, e-mail
info@vahergrupp.ee
• Ostame kokku erinevaid vask ja alumiiniumkaableid, samuti vanu juhtmeid ning autojuhtmeid. Tel 5558 8700, www.hansatech.ee
• Ostan 1-4 toalise korteri Tallinnas. Tel
5820 0800
• Ostan auto, võib ka ülevaatuseta. Tel
5674 0940, Mart, mart.autoost@gmail.com
• Ostan tehnikat, nii töökorras kui remonti vajavat – traktor, kombain, sõiduk, veok jne. Samas
ostan ka vanametalli, raha kohe. Pakkuda võib
kõike, tel 5678 6526
• Otsime talihooajatöölisi Soome lumekoristustöödele. Tel 5916 8596
• Settekaevude ja mahutite tühjendamine. OÜ
Norringsen. Tel 5662 1300
• Tartumets OÜ ostab metsakinnistuid, ka saartelt, tel 5557 7007
• Teostame fekaalivedu ja septikute tühjendust.
Tel 503 4504
• Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja
transporditeenus. Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel
678 2055
• Veekogude hooldus ja rajamine. Abi projektide
kirjutamisel. OÜ Hüdromel. Tel 510 3681,
www.hydromel.ee
• Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike
puude ja okste raiet ning puude kujunduslõikust.
Tööd tõstuki ja köistehnikaga. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458

TEADMISEKS PENSIONÄRIDELE

Harku vallavalitsus teatab
Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 teatab Harku vallavolikogu 29.
novembri 2012 otsuse nr 91 “Tabasalu alevikus Sütemetsa
tee 56 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine” vastuvõtmisest.
Planeeritav ala Sütemetsa tee 56 (katastriüksuse tunnus
19801:002:2203) asub Tabasalu soo ja Sütemetsa tee vahelisel
alal. Planeeringualal on olemas tootmishoone, millele on
väljastatud keskkonnakompleksluba nr L.KKL.HA-217156.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kehtestatud detailplaneeringuga määratud hoonestusala ulatust ja
täpsustada ehitusõigust. Detailplaneering algatati Harku
vallavolikogu 25. oktoobri 2012 otsusega nr 82, koostamise
korraldaja on Harku vallavalitsus (Ranna tee 1 Tabasalu) ja
kehtestaja Harku vallavolikogu (Ranna tee 1 Tabasalu).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, sest planeeringu lahenduse kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid
olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnale. Planeeritava
tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi
nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus- ja soojusreostus, kiirgus ja lõhn. Vastavalt
Maa-ameti kaardiserverile ei asu planeeringu läheduses
Natura 2000 ala. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju
ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei
sea ohtu inimese tervist, heaolu ja vara ning kultuuripärandit.
Korraldusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuses
tööpäeviti tööajal või elektroonilise dokumendiregistri
vahendusel aadressil www.harku.ee.

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

--------------------------------------------------------------------------------------Harku vallavolikogu 29. novembri 2012 otsusega nr 96 on
kehtestatud Kumna külas Pärnaõue maaüksuse (katastritunnus 19801:012:0512) ja lähiala detailplaneering.

Hajaasustuspiirkonna elanike
transporditeenus eakatele marsruudil Adra
küla-Vääna küla-Keila linn alustab taas
teenusega 2013. aastal 8. jaanuarist.
1. jaanuaril 2013 bussiringi ei toimu.
Teenust osutab uuest aastast AS KeVa.

Täname kõiki, kes aitasid koguda infot
Vääna-Jõesuu, Viti ja Naage külade
ajaloo kohta. Kauneid pühi ja meeldivat
koostööd soovides Vääna-Jõesuu külaseltsi
juhatus ja kandi ajalooraamatu koostamise
meeskond.
Ajalooraamatu koostamist ja trükkimist
rahastavad kohaliku
omaalgatuse
programm ja
Harku vald

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna
tee 1, Tabasalu 76901, Harju maakond,
tel 600 3848, faks 600 3854.
Toimetaja: Katrin Romanenkov,
tel 606 3830,
katrin.romanenkov@harku.ee.
Reklaam ja müük:
Regina Lilleorg, tel 646 2214,
myyk@harjuelu.ee.
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee.
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus ja kirjastaja:
Kirilille Kirjastus AS.
Trükk: AS Printall.
Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval. Vallaleht ei ilmu juulikuus ja riigipühadel. Toimetusel on
avaldamisel õigus kaastöid lühendada
ja redigeerida.
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Kui sul on idee või
teema, millest
vallalehes peaks
kindlasti kirjutama,
anna teada
vallaleht@harku.ee.

Ostan traktorid MTZ 82, 52,
T25, T40 AM esilaaduriga, uued
ja kasutatud rehvid, sõnnikulaotajad (4t, 6t, 7t), järelhaagised (2t, 4t, 6t), uued mootorid
(T 25, T 40) TZ-4K-14,
MF-70.
Tel 5609 6431

Laste käsitöölaager,
2.-4. jaanuar 2013
Toimumiskoht: Vääna külakoda
Sihtrühm: 7-14 aastased

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

Lumekoristus
katuselt
Lumekoristus
hoovidest
Bobcati rent
Tel: 5399 0245
info@infraroad.ee
www.infraroad.ee

Seoses töömahu kasvuga pakub ajaleht
Harju Elu tööd

toimetajale

Kandideerijalt eeldame
* vastavat haridust või ajakirjanikutöö kogemust
* head suhtlemisoskust
* autojuhilubade olemasolu
Omalt poolt pakume:
* huvitavat ja mitmekesist tööd
* töökohta moodsas büroohoones rõõmsameelsete kolleegide keskel
* motiveerivat töötasu



Oma CV koos palgasooviga saada aadressil
ylo@harjuelu.ee.

Külakoja tee 2,
Programm: meisterdamine,
Vääna küla, Harku vald
osavus- ja põnevusmängud,
reedel laagri pidulik lõpetamine.
Möllu jagub tuppa ja veidi õue. Kõigi laagris osalenud käsitööhuviliste laste valminud töödest koostame kohapeal näituse

Töötoad:
Klirisev kolmapäev – valmistame küünla ja klaasist küünla
aluse
Villane neljapäev – viltimine, valmistame magneti ja tassisoojendaja
Rahamehe reede – valmistame rahakassa ja krabistame
paberiga. Pidulik laagri lõpetamine
Söök – kodune ja tervislik toit, lõuna ja õhtuoode. Õhtuoote
valmistame koos lastega
Mida laagrisse kaasa võtta ja muu oluline info:
• riided vastavalt ilmastikule
• vähemalt kaks paari kindaid
• vahetusjalatsid
Transport: lapsevanemad toovad ja viivad.
Hind:

3 päeva 36 eurot
2 päeva 28 eurot
1 päev 16 eurot

Lisainfo: Aira Ermel, tel 5303 6816
Registreerumine kuni 30. detsembrini või kuni kohti jätkub!
vaanakulakoda@gmail.com

Neljapäev, 20. detsember 2012

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord,

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord.

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Telefonid 661 1600, 502 9295, Enn

