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“Nad on sellised
tõsised tegijad,
kes ei valeta ega peta.”
MEELIS MÄEKALLE, LK 6

Maakonnaleht aastast 1944

¤

LK 2–3 ~ Lood aasta tegijatest
LK 5 ~ Mis saab töötutest noortest?

LK 7
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~
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Koeraga raamatukogus
Kuhu läheb eterniit?

Kuusalu vallavanem valitakse
ainsana konkursiga
Kuusalu vald on tänavu ainuke
omavalitsus Harjumaal, kus peale kohalikke valimisi otsitakse
vallavanematkonkursi teel. Konkursi korraldamise otsuse kinnitas sel nädalal Kuusalu vallavolikogu, kus selle poolt oli 11 volinikku ning vastu kaheksa. Seni
oli Kuusalu vallavanema ametis
Urmas Kirtsi. Kuusalu vallavoli-

kogu juhiks oli juba varem valitud Marti Hääl. Kuusalus võitis
valimised valimisliit Ühine Kodu,
kes sai volikokku kaheksa mandaati. Järgnesid valimisliit Üks
Kuusalu Vald viie, EKRE kahe,
valimisliit Arenev Kuusalu Vald
samuti kahe ning Reformierakond ja Keskerakond kumbki
ühe mandaadiga. (HE)
~

Lääne-Harju volikogus moodustati
komisjonid ning kinnitati palgad

Volikogu juhtiv Külli Tammur
ütles Harju Elule, et moodustati

Villmann ning keskkonnakomisjoni Nikolai Pitšugov ja Kalev
Laast. Hariduskomisjoni juhivad
Aleksei Šatov ning Jaan Alver.
Paika sai ka volikogu revisjonikomisjon, kuhu kuuluvad juhina Kadri Kurm ning liikmetena
Aleksei Šatov ja Viktoria Visbek.
“Määrasime töötasu vallavanemale ning abivallavanemale
ning hüvitised vallavalitsuse
metele. Vallavanema tasu on
2900 eurot, abivallavanemal
2400 eurot ja valitsuse liikmete
hüvitis 500 eurot,” rääkis Külli

sotsiaalkomisjon,

Tammur. Harjumaa

14. novembril Vasalemmas peetud Lääne-Harju
vallavolikogu kolmandal istungil said paika viie vastloodud komisjoni esimehed.
Volikogu kinnitas ka vallajuhi ning abivallavanema tasud.
~

li k-

Allar Viivik
allar@harjuelu.ee

Svetlana ning Aleksandr ehitatava korteri elutoas. Paremal tütar Kristina, kes aitab asjaajamises ning klientidega suhtlemises.

2x Allar Viivik

Kõikidele nendele valiti ka
esimehed ning aseesimehed. Eelarvekomisjoni juhivad Mati Vetevool ning Indrek Migur, sotsiaalkomisjoni Olga Kugal ja Ele-

Aasta väikeettevõte tõi
noored pered Arukülla
ETTEVÕTLUS

Allar Viivik
allar@harjuelu.ee

Alleks Ehitus OÜ on tosina aastaga võitnud mitmete
uusehitistega kohalike ja
kaugema rahva lugupidamise. Eelmisel nädalal kuulutati firma Harju aasta väikeettevõtteks ning praegu on neil
pooleli 19 korteriga elamu
Arukülas. Juba valminud
elamus elavad noored pered,
kel kokku 13 last.
~

Aleviku

servas Sügise tänaval
asub kaks kortermaja. Ühes

nendest on elanikud juba sees, tei-

ses ehk Tallinna maantee äärses
käib veel viimistlemine. Tegelikult on see juba kolmas Alleks
Ehitus OÜ juhtide eestvõttel
jatud kortermaja Arukülas. Esimene asub Staadioni tänaval
ning sinna pidanuks kolima

ra-

plaanide järgi polikliinik. Aga
1990ndate alguses jäi ehitus
pooleli.
“Otsustasime abikaasaga, et
ehitame sinna korterid. Pessimiste oli palju, kuid korterid said

valmis ja elanikud on rahul,”
räägib firma töötaja Svetlana
Nagornaja. “Meile ehitamine
meeldib.”
Firma asutas tema abikaasa
Aleksandr Nagornõi tosin aastat
tagasi. Ehitajastaaži tuleb mõlemal aga tunduvalt rohkem ehk
täpsemalt juba alates Tallinna
elamuehituskombinaadist. Sealt
said nad kõikvõimalike tööde
ning ametite jaoks laiad oskused. Tuli krohvida, viimistleda,
värvida ning juhtida kraanat.

fassaade,” loetlevad

Svet-

lana ning Aleksandr tehtut. Kokku töötab Alleks Ehituses kümme inimest ning mõnegi staaž
ulatub pea tosina aastani.
Seejärel tutvustavad

Svetla-

na ja Aleksandr uusi fibo plokkidest kortermaju lähemalt. Naine
räägib, et mullu septembris valmis 19 korteriga elamu. Pärast
seda hakati rajama teist sama
suurt elamut, mis valmib tuleva
aasta augustis. “Siin on tänaseks
broneerimata vaid kolm korterit.
Kaks soklis ja üks ülemisel

kor-

volikogu poolt Külli Tammur
ning asendajana Nikolai Pitšugov. Valitsuse poolt vallavanem
Jaanus Saat ning asendajana
Ago Kokser.
Järgmine ehk volikogu neljas
istung toimub 5. detsembril tõenäoliselt Padisel.
~

kütte-

kulu vaid 35 eurot,” ütleb naine.

Noored tulid alevikku
Kas Arukülla rajatud elamud
tõidki Alleks Ehitus OÜle
konna aasta tegija tiitli väikettevõtte tiitli? Omanik Aleksandr
arvab, et nii see võis olla. Kuna
ettevõte on alevikus tegutsenud
üle 12 aasta, siis on võidetudka
kohalike usaldus. Arukülla on
kolitud elama ka Tallinnast,
Viimsist ja Peetrist.
“Mullu valminud korterelamus elavad noored pered, kellel
maja peale juba 13 mudilast,”
rõõmustab Svetlana. Mõlemad
tunnistavad, et suurt reklaami
ning tähelepanu pole

maa-

ehita-

mutele

Omavalit-

suste Liidus esindavad uut valda

le oli eelmisel kuul 77-ruutmeetrise kolmetoalise korteri

Korterid müüdi kiirelt
“Eramaju oleme palju
nud. Suured tööd on olnud Kristiine keskuse uue osa ning Ülemiste keskuse sisetööd. Möödunud suvel ehitasime Viimsis ela-

eelarve- ja ma-

janduskomisjon; keskkonna- ja
planeerimiskomisjon ning haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon.

“MAJAS ON MAAKÜTE JA KULUD VÄIKESED”

na

Sügise tänava uutest elamutest
on tagumine juba valmis.

rusel,” ütleb Svetlana. “Hinnad
on head,” lisab Aleksandr.

kor-

Täpsemalt maksab uue
teri ruutmeeter 1225 eurot. Tallinnas on hinnad 1700 eurot ja

enam. Lisaks on kingitus see, et
rõdu saab
kauba peale.
Svetlana räägib ka, et kogu
korteri viimistluse kuni parketi
ja pistikuteni saab elanik ise valida. “Majas on maaküte ja kulud
väikesed. Tänu säästlikule

n-ö

kütte-

ettevõtte-

le soovitud. Pigem on tehtud

vaikselt tööd.
Päris tunnustuseta pole perekonna ettevõtmised siiski jäänud. Neli aastat tagasi valmis

Alleksi peomaja. Maakividest suu-

Raasiku vallas Peningi külas

repärane hoone sai aastal 2015
valla kauni kodu tiitli. “Kunagi
olid seal vaid lagunenud kiviseinad. Need ostsime juba enne
majanduslangust, vahepeal ehitus seisis ning nüüd saab tehtut
juba neli aastat nautida,” ütleb
Svetlana.
~

Keila Miikaeli kirik.

Allar Viivik

Jõululaupäeva ETV jumalateenistus
kantakse üle Keila kirikust
24. detsembri jumalateenistus

teleek-

ERRis algab kell 16 ning
raanil on EELK Keila Miikaeli

ko-

guduse jõuluõhtu ning teenistus
kestab 58 minutit. ERRi kommunikatsioonijuht Silver Kuusik ütles Harju Elule, et pühakojad

va-

lib tavapäraselt välja Eesti Kirikute Nõukogu. Jõulu esimese
püha päevane missa kantakse
üle RKK Tallinna Peeter-Pauli
katedraalist. Teleülekanne algab
kell 11.30 ja kestab poolteist
tundi. (Allar Viivik)
~
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Vaid käputäis ettevõtteid on
soetanud ökomärgise
Valdo Jahilo
Keskkonnaagentuur

miseni – on väiksem kui teistel
sarnastel toodetel.

Keskkonnaministeeriumi
keskkonnakorralduse osakonna
juhataja Kaupo Heinma sõnul on
igal inimesel võimalus oma igapäevaste valikute abil
da hoida. “Lõpuks otsustab siiski tarbija, kuivõrd ta suunab
tootjaid rohkem oma tegevuse,
toodete ning teenustega kaasnevale mõjule tähelepanu pöörama. Seega on elamisväärne keskkond iga inimese kätes ja läbi
oma igapäevaste ostuotsuste ja
valikute on võimalikka
jaid mõjutada,” ütles ta.
“Iga elanik planeedil Maa
mõjutab oma tegevusega keskkonda. Enamusele on tuttav ökoloogilise jalajälje mõiste, millega
iseloomustatakse keskkonnale
avaldatud tegevuse mõju. Kuid
see räägib sellest, mis meist maha jääb. Vähemalt sama oluline
on aga keskenduda ka praegusele momendile kuidas saan
keskkonnale kaasa aidata just
nüüd, oma igapäevastes valikutes. Kui see kõik tundub kauge ja
abstraktne, siis tasub mõelda
da kehale, mis on meile kõigile
kõige lähemal. Meie tervis sõltub
paljuski nendest toodetest, millega igapäevaselt kokku puutume. Mida vähem on nendes kemikaale, seda väiksem on ka
nende risk meie tervisele. Ökomärgisega toodete valimine aitab hoida nii keskkonda kui ka
meie tervist,” lisas Heinma.

Ehkki Põhjamaade ettevõtete
seas on levinud ja populaarne
ökomärgis “Luik” ja Euroopa Liidul on oma ökomärgis “Lilleke”,
ei ole Eesti ettevõtted neid just
suure entusiasmiga kasutusele
võtnud. Ka tarbijad ei tunne
märgiseid – ilmselt seetõttu, et
seda on vaid vähestel Eesti
detel. Samas kuna tarbija poolne nõudlus keskkonnasõbralike
toodete järele on olnud madal,
pole olnud ka ettevõtjatel motivatsiooni märgise saamiseks vajalikke kulutusi teha. Nokk kinni, saba lahti.
Eesti tarbijate seas on rohkem tuntud märgised, mis eristavad kohalikku toitu või mahedalt kasvatatud toorainet. Kuid
keskkonnateadlik saab olla ka
trükipaberit, mööblit, värve,
salvrätte, kodukeemiat ja koguni majutusteenuseid valides. Lillekese ongi Eestis kasutusele võtnud vaid seitse ja luigemärgise
13 ettevõtet. Samas on näiteks
Põhjamaades märgise omamine
ettevõttele prestiiži küsimus ja
ka teadliku tarbija valikute
üheks aluseks.

keskkon-

too-

–

ettevõt-

Aasta toetaja Indrek Migur
on kodukandi patrioot
INIMENE

Marko Tooming
marko@harjuelu.ee

Lohusalu mees Indrek
Migur valiti möödunud nädalal Harjumaa aasta toetajaks. Kohaliku kalurite päeva algataja ning üheksa aastat Laulasmaa sadama tantsuõhtuid korraldanud mees
on ise põline kohalik, kes
peab end kodukandi patrioodiks.
~

–

en-

Ökomärgis kinnitab, et tegemist on keskkonnasõbraliku

too-

te või teenusega see tähendab,
et sellise toote keskonnamõju, sh
–

mõju inimese tervisele kogu
olelusringi ajal – alates toorme
tootmisest kuni jäätmete

käitle-

Nagu ikka juhtub, saadakse kõiksugu auhindadest teada sõpraMigurini jõudis

delt-tuttavatelt.

teade nominatsioonist Facebooki kaudu. “Mul endal puudus
aimdus, et osaleksin kusagil nominatsioonis. Ma pole kunagi
teinudki midagi, et midagi
da. Selles mõttes oli üllatus,” ütles ta teisipäeval, kui ajakirjanikuga Keila linna ühes pubis koh-

saa-

tus.

“Esimene mõte oli nagu ikka

~

tea, kas nüüd mina olen see õige inimene seda saama. Kõrvalt

–

Kuri karjas

tundub alati, et teised teevad
märksa rohkem või keegi on

na-

tuke rohkem väärt. Siis mulle

Kehaline väärkohtlemine
•

•

•

12. novembril kell 11.01 teatati, et Loksal Tallinna tänaval on mahajäetud autobaasi kontoriruumis põleng.
Päästjad kustutasid selle.
12. novembril kell 6.51 teatati, et Maardus Vana-Narva
maanteel põleb soojaku sein. Päästjad kustutasid selle.
11. novembril kell 10.03 sai häirekeskus teate tulekahjust Saue vallas Kibuna külas. Päästjate saabudes põles
kahekorruseline puidust maja. Inimesi õnnetuse ajal kodus polnud ja keegi viga ei saanud. Päästjad kustutasid
tulekahju kella 13.10ks, põlengu tekkepõhjuse selgitab
uurimine.
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Millega Sa siis enda arvates
selle nominatsiooni välja teenisid?
Ma olen vedanud Lohusalu
kalurite päeva, tänavu sai 10
aastat täis. Omal ajal hakkasin
seda tegema sellepärast, et olen
ise kaluri poeg, minu suguvõsa
on Lohusalus juba üle 300 aasta
elanud. Kui külaliikumine meie
kanti jõudis, siis ma selle mõtte
välja käisin ja vedama hakkasin.
Esimene seik oli see, et küsimus
polnud selles, kas seda teha või
mitte, vaid selles, kas sööme kalasuppi või uhhaad ehk kas võtame ka pitsi viina kõrvale või
teeme seda ilma viinata. Aga
noh, mis kaluritepäev see ilma
viinata on. Paljud arvasid, et sellest tuleb mingi joomaüritus, aga
tegelikult on sellest saanud väga
tugev piirkondlik ühendaja.
Palju kalureid Lohusalus praegu alles on?

Omal ajal oliLohusalus Kirovi kalurikolhoosi Nordi osakond,
mis tähendas, et seal oli

rekor-

6...7 °C

4...5 °C

1...3 °C

darv vist 14 traali, mis tähendas 50 kalurit. Kui meil oli suvel
10 aasta juubel, siis ma võtsin
arvud kokku ja kümne aastaga
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üks inimene ütles, et selle sa
oled kuhjaga välja teeninud ja
siis ma mõtlesin, et võib-olla
tõesti,” rääkis Migur.
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kunagist kalurit, elavate kirja on
jäänud ehk viis inimest, kes kunagi tõsist traalipüüki tegid.
Nende inimeste jaoks ma seda
kunagi tegema hakkasin.

Kas praegu käiakse ka oma
paadiga kalal?
Need on harrastuskalurid,
aga ka neid on käputäis, see
le enam äraelamisvorm, pigem,
et lähen, püüan endale suitsukala jaoks.
Kui esimesel kahel kalurite

po-

Indrek Migur (paremal) hakkas kalurite päeva korraldama Lohusalus elavate kalurite auks. Siin paneb
Erakogu
ta käepaela küla vanimale kalurile.
päeval said mehed ka veel

me-

rest angerjat, et kalasupi sisse

panna, siis viimastel aastel oleme piirdunud lõhe ja ahvenaga,
mis näitab, et kala pole ja eks see
kalapüük vaikselt hääbub. Sadamast on saanud turismisadam ja
täidab natuke teist esmärki.
Oled ise põline Lohusalu elanik?
Minu suguvõsa on siin olnud
üle 300 aasta. Meil on rootsi
ajast kaart aastast 1696, kui Lohusalus oli viis talu ja me oleme
ühest nendest taludest pärit.
Mul on see rõõm japrivileeg,
et saan oma kodukandis ka tööl
käia. Ma pean Lohusalu sadama
pubi ja teiseks me tegime kohaliku

ehitus- kinnisvaraettevõtja

te Laulasmaale, et ei peaks sõit-

ma iga päev linna.

Kas Sind võib nimetada kodukandi toetajaks?
Kindlasti. Mullekodukant ja
kogukond lähevad ääretult palju korda. Ma olen ka volikogu liige uues Lääne-Harju volikogus,
Keila vallavolikogus olin kolm
tsüklit.
Eks selle kogukondlikuga tuleb meelde “Tujurikkuja” laul, et
ükskõik, mida sa teed, igal juhul

saad peksa. Eks meil on palju aktiivseid inimesi, kes võiksid kogukonna elus kaasa lüüa, aga
nad teavad, et kui kuhugi astuvad, siis naabrimees lajatab. Selles mõttes on kahju.
Aga piirkond areneb mühinal, suvilaid ehitatakse järjest
elamuteks.
Kuidas Sa sellesse kasvu suhtud?
Mina suhtun sellesse rahulikult. Üks-kaks maja aastas on
protsess, millele pole võimalik
pidurit tõmmata. Pigem häirib
see, kui inimene ehitab endale
maja ja siis järgmiselpäeval karjub, et paneme nüüd ehitustegevuse seisma, siia ei tohi enam
midagi tulla – samblikud saavad
hävitatud ja kõik saab hävitatud.
Või kui Lohusalu tantsuõhtul tuleb kõne, et pange oma megafon
vait, mul laps ei saa magada.

Mi-

Keila valla seisukohalt oleks see
võinud toimuda natuke hiljem.
Vallas olid asjad alles hakanud
täistuuridel tööle ja ma näen, et
ühinemine pidurdab vähemalt
meie kogukonna arengut.
Mina oleks teinud täiesti
teistsuguse otsuse ma oleks
andnud Paldiskile erisuse nagu
Loksale ja ülejäänud oleks kokku pannud, kaasaarvatud Keila
linna. Ma olen jätkuvalt seda
meelt, et Paldiski juhtimine on
toiminud natuke teistel alustel,
et sinna demokraatia veel täiesti jõudnud ei ole. Ta on meeletu
potentsiaaliga, aga oleks üksinda tugevam.
–

Millist tulevikku Sa näed oma
kodukandil?
Meie tulevik on väga lihtne:
Lohusalu, Laulasmaa, kogu Keila vald on magalarajoon, sest
meie tõmbekeskused on Keila ja

nu arusaam on, et kui sa kuhugi

Tallinn. Mingit tööstust sinna ei

tuled, siis pead kõigepealt harjuma kohalike mängureeglitega, ja
siis võib-olla hakkama kunagi
omasid kehtestama.

tule, võib-olla mõni hotell, puhkemaja, kontorihoone. Päris linnaks me ei muutu. Kaluriküla on
pigem kuvand minevikust, seda
enam tagasi muuta ei saa.
Väidetavalt elab suvel meie
piirkonnas 20 000 elanikku
Laulasmaa, meie, Kloogaranna.
Talvel on see arv ca 2000.

Kuidas suhtud valdade ühinemisse ja Lääne-Harju valda?
Siin on mitu poolt. Üks on
see, et ühinemine on vajalik, aga

–

~
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Sädeinimene on Kolgaküla
rahvamaja perenaine
Kolgaküla seltsi tegevjuht
Kaisa Linno võtab 23. novembril Kiisa rahvamajas
vastu tänavuse aasta maakonna sädeinimese tiitli.
Tunnustuse pälvis kohaliku
ning kaugemagi kandi kultuurielu eestvedaja 26 nominendi hulgast.
~

Allar Viivik
allar@harjuelu.ee

Kuusalu valla lääneosas Kolga
ning Loksa vahel asuvas Kolgakülas on Kaisa Linno juured.
Koos mehe ning väikeste lastega
kolis naine sinna elama aastal
2008. Aasta hiljem ehk septembris 2009 sai Linnost kohaliku
seltsi tegevjuht, rahvamaja perenaine ning kultuuri-ja kogukonnasündmuste korraldaja.
“Olin Tallinnas töötanud inglise keele õpetajana. Maal polnud aga meie kandis õpetajaid
vaja ja osalesin 2009. augustis
MTÜ Kolgaküla selts tegevjuhi
konkursil. Osutusin valituks ja
hakkasin septembris tööle,”
meenutab värske sädeinimene
algust.

“Mul on väga hea meel, et saan
sädeinimese tiitli Harjumaa
ühes uuemas ja uhkemas rahvamajraõs,m” ustab Kaisa Lin o. Al ar Viivik

le kuulnud, et kuskil mujal juba
nii kaua kui meil 45 aastat.
Kolgaküla mälumängudel algab
kohe 20. hooaeg. Umbes 30
võistkonnaga on see Harjumaa
üks populaarsemaid mälumängusarju. Kaheksa aastat oleme
korda aastas korraldanud
koguperepäevi ja tähistanud 1.
jaanuaril nääre. Kunstihuvilistele annab terveks hooajaks indu
igasuvine maalilaager.
Rahvamajas on Kuusalu val–

Kaarel Suuk näitab Ensto Enseki Keila tehases külmkahanevat otsamuhvi. Tehnoloogia selle valmistamiseks pärineb Itaaliast. Andres Tohver

TÄNAMISÜRITUS ON 23. NOVEMBRIL KIISA RAHVAMAJAS

Ensto Ensek valiti Harju
aasta ettevõtteks
MAJANDUS

Andres Tohver
andres@harjuelu.ee

Elektritarvikute tootja
Ensto Ensek annab Eestis
tööd ja leiba ligi 500 inimesele. Ettevõtte tootmishooned paiknevad Keilas ja Tallinnas. Eelmise aasta käive
oli üle 70 miljoni eurot.
~

1958. aastal Ensio Miettineni
poolt Soomes asutatud pereettevõttest on välja kasvanud rahvusvaheline kontsern Ensto
Grupp, kus praegu töötabkokku
1600 inimest 20 erinevas riigis.
Eestisse laieneti 1992. aastal
Ensto Enseki nime all.
Tänasega võrreldes oli
võtte tegevus algusaastatel mõnevõrra teine. Tegutseti metalliettevõttena ja toodetikonkse ja
traaverseid. “Mõnda aega oli

ette-

meil ka Eesti kõige suurem

kuumtsingi tsehh. Kuid alates
2009. aastast kasutame Paldiskis
Tsingipaja teenust,” selgitab
Kaarel Suuk, kes on Ensto Enseki Keila tehase juht.

Eksport 85 riiki
Praeguseks on profiil muutunud. “Me toodame elektritarvikuid ja pakume lahendusi,”
gitab Suuk.
Ettevõtte leivanumbriks on
külmkahanevad maakaablitooted.

sel-

Tootmiseks vajaminevatest
komponentidest pool tuleb sisetarnijatelt, teine pool välistarnijatelt. Valmistoodangut eksporditakse 85 riiki, keskmiselt 120
euroaluse täit päevas.
“Meie nomenklatuuris üldse
on 8000 erinevat toodet. Meie
keskmine tarneaeg kliendile on
kolme ja viie päeva vahel,” räägib Suuk.
Ensto Enseki eelmise aasta
käive oli natuke üle 70 miljoni
euro. Ettevõttel on tehased Keilas ja Tallinnas.Tehaste kogupinnaks arvestatakse üle 20 000
ruutmeetri.
Kõige suurem on Keila üksus, kus töötab 350 inimest. Tallinnas on töötajaid 150.
Valdavalt rakendatakse kohalikke inimesi. “Välisriikidest
töötavad meil mõned üksikud
tippspetsialistid ja tippjuhid.
da on vähem, kui ühel käel sõrmi,” selgitab Suuk.
Personali aitab Suuki sõnul
ettevõttes hoida see, et töötaja-

Se-

Ens-

tele pööratakse tähelepanu.
to strateegia üks põhimõtetest

on “Parim töötaja kogemus”
töötajate arendamine ja kaasamine tööprotsessi
mõistetav.

–

iseenesest-

Töökeskkond on hea ja töövahendid kaasaegsed.
Ettevõte pakub inimestele
mitmeid soodustusi, näiteks igakuine sporditoetus. Kohapeal
kutakse massaaži, aga ka
shindod, pilaatest jaringtreeningut. Tööpäeva hulka kuuluvad
puhkepausid.

pa-

Töö käib kahes vahetuses.
Esimene vahetus alustab kell
kuus hommikul ja lõpetab 14.30.
Teine vahetus võtab teatepulga
üle, et lõpetada kell 23. See teeb
vahetuse pikkuseks kaheksa ja
pool tundi, millest pool tundi on
lõuna.

Töö hästi organiseeritud
Tootmishallis jalutades märkab silm nobedalt askeldavad
mehi ja naisi. “Võtan komponendi osad ja koostangi. See koosneb kuuest osast. Ühe komponendi koostamise peale kulub alla minuti,” selgitab Merle, kes
paneb kokku tarvikuid madalpinge õhuliinide jaoks.
Kas töö rutiinne pole? “Ei
ole, sest ma ei tee iga päev ühte
tööd.” Kuidas käed vastu peavad? “Hästi peavad siiamaani.”
Aga palganumber? “Piisavalt,”
arvab Merle.
Tootmishoones hakkavad silma transporditeed, mida mööda
sõidavad väikesed transportöö-

Päevas on 30–40 kadu. Kui on
praagi teema, siis reageeritakse
kohe,” selgitab Reet, kelle ülesandeks on vastavate andmete sisestamine arvutisse.
“Meil tänagi näiteks (15. novembril A.T.) juhtus sihuke asi,
et lõigati valesid juhtmeid suur
kogus. Nüüd jäi töö seisma. Oodatakse uusi juhtmeid. Töö seisis tund kindlasti,” meenutab
–

Reet.

“Oleme loonud keskkonna, kus on hea töötada,” arvab Suuk.
“Me oleme ka kogukonnas nähtavad ja
aktiivsed.”
“Tööõnnetusi oli mullu natuke alla kümne, aga ükski neist ei
olnud raske,” ütleb Suuk. Tööõnnetuse all läheb kirja näiteks

rid. Nii jõuavad töölaudadele

jala väljaväänamine, aga ka see,

komponendid, valmistoodang
omakorda viiakse lattu.
“See on meil elektriline abivahend, mis aitab tugevalt kaa-

kui keegi paberiga näppu lõikab.
Mis oli ikkagi Harjumaa aasta ettevõtteks valimise taga?
“Oleme loonud keskkonna, kus
on hea töötada,” arvab Suuk.
“Me oleme ka kogukonnas nähtavad ja aktiivsed.”
Tulevikku silmas pidades
peab Suuk oluliseks, et Ensto
sek pakuks lisaks toodetele ka
rohkem lahendusi. Soovitakse
arendada nutika linna kontseptsiooni, samuti keskenduda senisest enam Aasia turule.

sa meie tööle. Kaupa mahub

peale nii palju, kui on riiuleid,”
räägib Moonika oma sõiduvahendi kohta. Ohutust silmas pidades on transportööri liikumiskiirus piiratud viiele
le tunnis.
Käsitlemist leiavad töökohal
aset leidnud kaod. “Iga väiksemgi kadu võib olla väga tõsine.

kilomeetri-

En-

~

Milline oli seltsi ja rahvamaja
olukord ametisse asumisel ning
nüüd?
Kolgaküla uus rahvamaja oli
värskelt suure kõmuga valminud
ja selle vastu oli suur huvi. Kolgaküla selts kui maja haldaja oli
populaarne. Minu ülesanne oli
maja tegevuse käimalükkamine
ja mul on selleks olnud üsna vabad käed. Olen uhke, et rahvamaja on hästi toimima hakanud,
sel on oma rütm ja Kolgaküla
seltsil on endiselt hea maine.
Leian, et moodsa rahvamaja eesmärk on ennekõike kultuuripärandi hoidmine ja inimestele
kõikvõimalikes tegevustes kaasalöömiseks võimaluste loomine.
Kolgaküla selts on kogunud kohalikku kultuuripärandit. Samuti õpetanud kohalikke seda väärtustama ning korraldanud hulgaliselt nii kultuuri- kui kogukonnategevusi. Lisaks rendime
rahvamaja väljaja teeme mitmete organisatsioonidega koostööd.
Näiteks võõrustasime sel sügisel
Euroopa Liidu eesistumisega
seoses Euroopa põllumajandusja kalandusministreid.
Kes kuuluvad seltsi?
Kolgaküla seltsis on 40 liiget,
kellest enamik on kohalikud küla elanikud. Seltsi tegevusraadius on aga palju suurem kui
meie asula. Mitmetes meie ettevõtmistes löövad aktiivselt kaasa entusiastid üle Kuusalu valla.
Milline on kultuuri- ja kogukonnaelu külas ja selle ümbruses?
Mul on hea meel, et meil on
tekkinud mitmeid traditsioone,
mis juba aastaid inimesi rõõmuga kokku toovad. Neist kõige vanem ja tähtsam on iga viie aasta
tagant peetavate Kolgaküla kokkutulekute tava. Külapäevi

te-

hakse Eestis kõikjal, aga ma po-

Harju Elu

4–5

la üks suuremaid saale ja siin

Mis tõi Sulle enda arvates Sädeinimese tiitli? Kellele oleksid
selle ise andnud?
Südame teeb soojaks, et igal
aastal nii mitmeid sädeinimese
kandidaate esitatakse, sel aastal
26. See näitab, et hakkajaid märgatakse. Ma arvasin, et seekord
saavad tiitli Maret ja Aare Lepiksaar, kes Keila nimel ööd ja päevad võitlesid. Tean, et kõik nominendid on tublid tegijad ja
loodan, et kohalikud omavalitsused tunnustavad neid. Minu
kasuks otsustati ilmselt seetõttu,
et “EV100 igas külas” programmi koordineerimise ja veel mõne ettevõtmisega, näiteks turismi vallas, olen silma paistnud
laiemalt üle Harjumaa.
~

www.harjuelu.ee

Lumiste 646 2215
Müügijuht Relika Tisler
646 2214, 5562 5500

Vastutav väljaandja
Ülo Russak 631 1456

Postiaadress.
11317 Tallinn, Pärnu

Peatoimetaja

Marko

mnt 139E/11, e-post

Tooming 646 2215
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Toimetus Allar Viivik,

Astu läbi Pärnu mnt

Andres Tohver

139E/11, II korrus,
tuba 23, kell
Maakonnaleht

646 2215, 5554 0683
Küljendus

Lauri 'PL'

toi-

mub ka mitmeid ülevallalisi
sündmusi. Meie selts korraldab
valla aastapäevapidusid ja tänupidusid. Paljud suuremad koosolekud korraldatakse meie juures. Enne valimisi tehakse meil
alati valimisdebatte.
Kuusalu ja Lahemaa on vanad kultuurikantsid. Siin on rahvakultuur ja kooskäimine inimestes sügaval sees. Meie piirkonnas on ilmselt Eesti kõige
suurem rahvamajade kontsentratsioon. Kuusalu vallas on väga
aktiivne vabakond, avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi
on ligi 100. Mulle tundub, et
meil tegijatest ega ideedest puudust pole.
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Harju Elu, tellimisindeks 69 841
Trükk AS Printall
Reklaami sisu ja
lugejakirjades toodud
seisukohtade eest
toimetus ei vastuta.
Reklaamide laekumise
tähtaeg reedesesse
lehenumbrisse on
neljapäeval kell 12.00.
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Kui minister Palo
koob võrku

Vox populi, vox Dei
Riigile pandi kohustuse hüvitada omavalitsustele tegevuskulud,
kui laps õpib teise omavalitsuse koolis. Kas see otsus on õiglane?

Tiia Rosenberg

Helve Mandzolo

Ruila põhikooli
direktor

Kooli

valida kooli. Koolis peame hakkama kaaluma teisest omavalitsusest õpilase vastuvõtmist sel juhul,
kui see toob kaasa lisakulusid, nagu näiteks hariduslike erivajaduste puhul. Haridusraha peaks käima lapsega koolis kaasas, mitte
olla suunatud piirkonda sissekirjutuse alusel.

Paljud

Nii

ja naa. Ühest küljest
pole see õiglane, sest nn
teenuse saaja peaks ikka

ise oma teenuse eest maksma.
Olenemata asjaoludest ja
dades.
Teisalt võib see olla ka õiglane,
kui riigi kanda jäävad teatud
määral tema enda poolt toetatud
ja arendatud süsteemis tekkivad
kulud.

olukor-

õpilased käivad teise

omavalitsuse koolis kindlatel põhjustel. Näiteks suur
osa Paldiski ühisgümnaasiumi
mittestatsionaarse õppe õpilastest
on sõjaväelased, kes töötavad linnas. Aga nende rahvastikuregistri
järgne elukoht on teise kohaliku
omavalitsuse territooriumil.
Kuna nende õpilastega seotud kulutuste katmiseks riigieelarvest
vajalik regulatsioon puudub, siis
leian, et selline otsus on ebaõiglane.

Jüri Alter
Harju-Risti põhikooli
direktor

Sulev Valdmaa
Kuusalu valla elanik

Lapsevanem

peab saama
oma last panna vajadusel

kooliha-

teiste omavalitsuste
desse. Kes hüvitab omavalitsustele
tegevuskulud, saab otsustada

ridus-

ja teadusministeerium

koostöös riigikoguga. Vajadusel
tuleb teha seadusemuudatusi. Õpilane ei pea oma vanematega õppimise riigipoolse rahastamise pärast mures olema.

Piret Hallik

Mina

leian, et tähtis on
kool ja õpilased. Tahame võtta näiteks Vaidas õppima kõik seda soovivad
lapsed. Nad on teretulnud. Ei
vaidle vastu, et koolis peaks olema rohkem õpilasi. Pearaha ning
muude kuludega võiks tegeleda
tõesti riik, mitte omavalitsus.

Kuna

ma ei ole

ko l ijuhti-

mise kõrvalt praegu leidnud aega, et teemasse süveneda, siis ei oma antud küsimu-

ses arvamust.

vastutab korteriomanik,

Suitsuandur paigaldatakse

vingugaas (CO).
Tegemist on äärmiselt ohtliku teemaga, eelmisest aastast
meenub kolm gaasiveesoojendite kasutamisest alguse saanud
ülirasket õnnetust, milles igaühes hukkus laps. Põhja regioonis oli selle aasta oktoobrikuu
jooksul kaks gaasiveesoojendite
kasutamisest alguse saanud õnnetust, mille tagajärjel toimetati
haiglasse seitse inimest, neist neli olid lapsed.
Päästeamet saab vingugaasi

gaa-

siseadmete ja gaasipaigaldistega
seotud tegevuste ohutuse üle
teeb riiklikku järelevalvet tehnilise järelevalve amet.
Kui teil on kodus
siveesoojendi ning te tunnete
näiteks peale vannis või dušši all
käimist uimasust ja iiveldust,
soovitame kindlasti gaasisead-

gaa-

Kui

soovite teada, kuidas
mõjutab kommunaalteenuse hindu nende tarbimist toetav taristu, heitke pilk
oma viimasele elektriarvele.
Täiesti võimalik, et tarbitud elekter ja selle kohale toimetamise
võrgutasu on seal peaaegu võrdsed summad.
Internetiühenduse puhul
määravad võrgu omadused lisaks hinnale väga selgelt ka teenuse kvaliteedi. Kiire lairibaühendus valguskaabli või õhu
kaudu nõuab märkimisväärset
investeeringut seda võimaldavasse taristusse. Mis loomulikult
kasseeritakse hiljem klientidelt
tagasi ühes kasumimarginaaliga.
Möödunud aastal eraldas valitsus 20 miljonit eurot neljas
maakonnas kiirete internetiühenduste loomise toetuseks.
Eesmärk oli tagada kiire võrguühendus ka nendes külades ja
metsatagustes, kuhu ettevõtted
selleks vajaliku taristu rajamist
majanduslikult põhjendatuks
le pidanud. Kandev idee oli kasutada kulude kokkuhoiuks olemasolevate elektriliinide poste,
lisades nendele valguskaablid.
Rajatavate võrkude omanikuks

pidanuks jääma kohalikud omavalitsused, kes pidid täiendavalt
investeerima ühtekokku 60 mil-

ve ning

ning gaasiseadmete teemal olla
pigem nõuandja rollis. Korterisisese gaasipaigaldise nõuetele
vastavuse ja hooldamise eest

Mõni

õnnetus ei hüüa
tulles, siiski saab iga
inimene oma kodu
ohutuks muutmisel ise palju ära
teha. Viimasel ajal on sagenenud
väljakutsed, mille põhjustajaks
on koduruumidesse sattunud

(VL Kogukondade
Viimsi)

elektri- si-

ja
Esmalt suured
devõrkude omanikud Elektrilevi
ja Telia ei huvitunud antud projektist. Seega tulid valitsusse
pääsenud sotsid välja initsiatiiviga, et viimase miili internetiühendused võiksid rajad omavalitsused. Projekti eestkõnelejateks sai riigikogu liige Tanel Tal-

med üle kontrollida selleks volitatud gaasiseadmete eksperdil.
Kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, on ta äärmiselt
ohtlik ja võib inimese tappa või
põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi. Kõige täpsema info gaasilekete ja käitumisjuhiste kohta
saab Eesti Gaasilt.
Päästeamet tuletab meelde
alates 1. jaanuarist 2018 on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga
ühendatud gaasiseade. Eelkõige
on sellisteks gaasil töötavad
veesoojendid. Nimetatud õigusaktiga muudetakse vingugaasiandurkohustuslikuks gaasikütte olemasolul, kuigi mõistlik on
vastav andur paigaldada kõikidesse eluruumidesse, kus asub
põlemisprotsessiga seotud
de, nagu näiteks puuküttel
miv ahi, kamin või pliit.
Kindlasti tuleb meeles pidada, et vingugaasiandur ei asenda suitsuandurit ega vastupidi.

Nõmme päästekomando pealik

Viimsi volikogu liige

jonit eurot.

märkamatu surm

Andur Soo

Ivo Rull

po-

Sirje Toomla
Haabneeme kooli juht

Vaida põhikooli
direktor

–

Agne

Kurrikoff-Herman
Tantsujuht- japedagoog

Kuidas saadi IV naistantsu
festival ning XI naiste ja II
neidude võistutantsimine
18.–19. novembril Viimsisse?

Paldiski ÜG direktor

tegevusele see otsest
mõju ei avalda, kui ma
just teise omavalitsuse
laste pärast uut klassi avama ei
pea. Samas jääks ka kehtima reegel, kus lapsevanemal on võimalik

Vingugaas

3 küsimust

–

IT-minister Urve

Palo,

kes kinnitasid omavalitsusjuhtidele korduvalt, et 20 miljoni ulatuses toetusi riigilt tuleb.
Initsiatiivi võttis ka Harjumaa Omavalitsuste Liit, kes tänavu kevadel käivitas projekt DigiMaa. Kõik kulges suvel jooksul
ladusalt inimesed registreerisid, projektijuht Olav Harjo teatas võrkude projekteerimisega
alustamisest. Avalikkusele saadeti korduvalt sõnumeid, et kõik
–

kes soovivad soodsat võimalust
saada valguskaabliga oma majja
internetiühendust, peavad kiirustama ja tegema seda augusti
lõpuks. Septembris teatati, et
Harjumaal on avaldanud 18 000
majapidamist soovi liituda ülikiire internetiga ning projektiga
edasiliikumiseks asutati OÜ

tagasi sotside valimistulemusi
muudeski piirkondades.
Tasub tähele panna teisigi
motiive, miks minister taolise
uperpalli tegi. Kuna DigiMaa ja
analoogsete projektide eestvedajad olid aktiivselt suhelnud
Elektrilevi kui tulevase koostööpartneriga, hakkas ühel hetkel

gimaa.

ka võrguettevõte nägema nen-

Di-

Pööre pärast valimisi

2014 toimus võistutantsimine Tartus ning selle võitis ansambel Sõprus naisrühm,
kelle juhendaja olen mina.
Selle ettevõtmise traditsioonide järgi saab võitja võima-

luse korraldada järgmine festival ja võistutantsimine.
Seega oli aeg küps selleks, et
võistutantsimine tuleb Tallinna. Mina aga olen Viimsi valla elanik, armastan oma kodukanti ja siinseid tegevusi.

des lahendustes tulusat äri. Teadagi see, kes kontrollib viimast
miili mingi toote või teenuse tarbijateni jõudmisel, riisub koore.
Mitte just päris monopolina,
küll aga enamikes maakondades
domineeriva ettevõttena on
Elektrilevil võimalik hange lihtsalt võita. Ning hakkab siis oma
äriplaanist lähtuvalt internetioperaatoritele kehtestama võrgutasu tariife. Ehk tõenäoliselt
hakkavad tulevikus hõreasustusega piirkondades netiteenuste
tarbijatel olema võrgutasud samas proportsioonis tellitava teenuse eest makstuga.
Variant, et kohalikud omavalitsusühendused saanuks soodsa
ja kiire interneti tagamisega teha tõhusat regionaalpoliitikat,
on nüüd minister Palo poolt sisuliselt nullitud. Kui lähebki nii,
–

Nädal pärast kohalike valimiste lõppu tuli minister Urve
Palo avalikkusesse šokeerivate
sõnumitega. Et omavalitsused
lubatud miljoneid ei saa. Ning et
see raha antakse hoopiski vastava hankekonkursi võitvale
võttele. Kusjuures ühes “Aktuaalse Kaamera” intervjuus tegi minister korra sõnavääratuse
ja rääkis juba elektriettevõttest,
kes hakkab neid võrke rajama.
Oma kannapöörde põhjuseks
tõi Urve Palo muuhulgas väite,
et Euroopa Liidu riigiabi reeglid
ei võimalda omavalitsustele ilma
konkursita toetuste andmist ning
et vastava erandi taotlemine
võib venida väga pikaks. Kõik
see oli Euroopa Liidu vastavate
ametite poolt meie majandus-ja

ette-

kommunikatsiooniministeeriu-

mile selgeks tehtud juba tänavu
augustis.

Variant, et kohalikud
omavalitsusühendused
saanuks soodsa ja kiire
interneti tagamisega
teha tõhusat regionaalpoliitikat, on nüüd
minister Palo poolt sisuliselt nullitud.
Seega solgutas minister Palo
ligi kaks kuud nelja maakonna
omavalitsustegelasi, kes kõik
heauskselt jätkasid ettevalmistavaid tegevusi koha peal viimase
miili lahenduste loomiseks. Pole
raske aimata, miks minister nii
vastustundetult käitus. Sest kohalike valimistel eel viinuks
reaalse olukorra selgitamine
Viimsi vallas sotside esinumbri
ja peibutuspardina volikokku
kandideerinud ministril hulga
hääli. Ning küllap tõmmanuks

et

Korraldusmeeskonnaga päid
kokku pannes jõudsime mõttele, et miks mitte ei võiks
sedapuhku aga see üritus

saada toimuma minu kodukandis ehk ilusal Viimsi poolsaarel. Vald tuli mõttega ja
toetusega kaasa ja ning nii
pandi kokku festivali esimene
päev.

Millised on põhilised sündmused ning kontserdid?
Festivali esimene päev ehk
18. november sai kokku pandud nii, et külastatakse Vabaõhumuuseumit, Rannarahva muuseumit ja öko-spaad
Harmoonikum.
Osa rühmi annab sel päeval
värvika kontserdi kell 12
Viimsi keskuses. Enamus festivalil osalevatest rühmadest
astuvad üles suurel vallarahvale mõeldud kontserdil kell
16 Randvere koolis.
Festivaliõhtu osalejatele saab
toimuma õhtusöögi ning
muusikaliste üllatustega
Viimsi koolis,kus on festivali
keskus ja kus kaugemalt tulnud festivalil osalejad ka öö-

majandus- ja kommunikat-

siooniministeeriumipoolt korraldatava hanke võidab Elektrilevi,
siis kõige suuremaks kaotajaks
on justnimelt Viimsi vald. Sest
Viimsis Elektrilevil võrku pole

ning kiiret internetti rannaküladesse niipea ei tule.

Tragikoomiline puänt?

ebasta-

Kuna minister Palo
biilne juhtimisstiil süveneb, võib
koduerakond ta koalitsioonipartnerite survel ühel hetkel valitsusest tagasi kutsuda. Uskudes Palo valimiste eel räägitud jutte,
asub ta siis Viimsi volikogu liikmeks, kus sotside koalitsioonipartneriteks on Reformierakond,
kelle põhiliseks valimislubaduseks oli valda lähiaastatel nn tarkade töökohtade hoogne loomine, mis teadupärast sõltuvad väga otseselt sellest, kuhu ja kui
kiiresti internet jõuab.
Kuidas ja kelle poolt kogu
see tekitatud segapuder ära helbitakse, pole veel teada. Küll aga
saab juba praegu tõdeda, et kui
minister Palo koob võrku, siis
kohalikud kogukonnad tõmmatakse kuivale.

majale jäävad.

Võistutantsimise päev ehk
19. november on terve päev
täis tantsus mõõduvõtmist.
Siis astutakse üles korraldusmeeskonna ette antud tantsudega ning ka vabalt valitud
tantsudega. Tantsuoskusi
asub hindama 5-liikmeline
zürii, kes koosneb tunnustatud rahvatantsujuhtidest. Selle päeva õhtuks on selgunud
tublim naisrühm ning neiduderühm Eestis.

Kui palju tuleb tantsijaid
kaheks päevaks Viimsi valda?
Selleaastasel festivalil ja
võistutantsimisel on osalemas
28 nais- ja neiduderühma üle
Eesti. Kõige lähemalt tulijad
on Tallinnast ehk Viimsi külje
alt ning kõige kaugemalt tulijad sedapuhku suisa Võrust
ja Jõhvist. Osalevad nais- ja
neiduderühmad: Gevi, Harku
Harakad, Hiired tuules, Jõgevahe Pere, Kaarma Kar-

~

gus, Kagu Kabujalakõsõ,
Kuivajõe, Kõkutajad, Laululind, Leigarid, Lys jpt.

sea-

toi-

tea-

Eelmise nädala
loetumad lood

“Kaks kanget
venda tülitsevad tee
~

dupärast lakke, vingugaasianduri jaoks on õige koht seinal hingamisteede kõrgusel, magamistoas hoopistükkis voodi kõrgusel. Vingugaasiandureid on
mesuguseid kui gaasiboiler on
vannitoas, tuleb veenduda, et
vingugaasiandur sobib paigaldamiseks niisketesse ruumidesse.

mit-

pärast”
“Sõrve kaitseala –
roheline unistus?”
~

–

~

“Jaanus Saat valiti Lääne-Harju vallavanemaks”
~
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NOORI JÄTAB TÖÖTURULT EEMALE KA HIRM

Tulemas

•

•

11–16

Laagris Saue valla kultuurikeskus kell
Harjumaa
koolinoorte vokaalansamblite festival.
Rae kultuurikeskuses kell 19 Royal salongiõhtu: esinevad
tenor Oliver Kuusik, saksofonist Virgo Veldi, pianist
hann Randvere. Tasuta.

Jo-

Laupäev, 18. november
•

•

•

Kallavere keskkoolis kell 10–20 VII Maardu rahvusvaheline iluvõimlemisturniir “Baltikumi sügis 2017”.
Viimsi vallas IV naistetantsu festival, naisterühmade ja
neiduderühmade võistutantsimine.
Kiisa rahvamajas kell 15 kohtumine Arvo Ihoga, kes
tutvustab fotonäitust Tarkovski “Stalkerist” ja meenutab filmivõtteid.

•

•

info@harjuelu.ee

Eliit.

Neljapäev, 23. november
•

•

Lühidalt

Kui mõni aeg tagasi räägiti Eestis 30 000 noorest,
kes erinevatel põhjustel ei
õpi ega tööta, siis nüüd on
see arv vähenenud – osalt tänu riiklikule Noorte Tugila
programmile, mille eesmärk
on kõik abivajajad üles leida
ja nad tagasi ühiskonnaellu
suunata.

on armastus”.
Viimsi vallas IV naistetantsu festival, naisterühmade ja
neiduderühmade võistutantsimine.

&

Jüri raamatukogus kell 18.30 lugemiskohvik: külas on
Jim Ashilevi.
Anija mõisas kell 20 Mick Pedaja hingedekuu kontsert.

Harjumaal registreeriti

oktoobris 153 lapse sünd
Käesoleva aasta oktoobris registreerisid Harju maakonna perekonnaseisuametnikud 153 lapse
sünni. Neist 70 olid tüdrukud ja

tüdru-

83 poisid. Populaarseimad
kutele pandud nimed Harjumaal
on oktoobrikuu seisuga Eliise,
Nora ja Hanna, poistele Rasmus,
Sebastian ja Marten. Oktoobris
registreeriti Harjumaal 90 surma.

Oluline on mainida, et nimetatud 30 000 noorest oli töötuid
siiski vaid alla kolmandiku, ülejäänud noortel olid muud põhjused, miks nad sel perioodil aktiivselt tööturul ei olnud ega
koolis.
Miks jäävad aga Harjumaa
noored tööturult või koolist eemale ja kuidas neid toetatakse?
Esiteks Harjumaa on ju Eesti
mõistes õnnelik piirkond, sest
Tallinn on lähedal, siin on palju
töökohti ja rohkem võimalusi.
Seega ei tohiks noortel olla nii
palju takistusi töö leidmisel kui
Eesti äärealadel või saartel.

(HE)

Teenetemärgi kandidaate
saab esitada 21.
novembrini
Taotlusi

Harju maakonna teenetemärgi andmiseks oodatakse 21.

novembrini aadressil Roosikrantsi
12, Tallinn, 15077 või e-posti teel
aadressil terje.lillo@harju.maa-

–

Kuusalu vald kehtestas huviharidusekütusekompensatsiooni
Kütusekompensatsiooni
piirmääraks on kuni 15 eurot kuus. Sellise otsuse võttis
Kuusalu vallavolikogu vastu
4. oktoobril.
~

asulates; pärast õpilasliinide väljumist toimub veel laste

huvite-

gevus; bussiliinid ja nende väljumisajad ei toeta paljude laste huviharidusega tegelemist; huviringide juhendajate arvates on kü-

tusekompensatsioon kaugemal

Andres Tohver
andres@harjuelu.ee

Kütusekompensatsioon määratakse vanema taotluse alusel
Kuusalu valla aadressiga õpilasele, kes osalebKuusalu valla või
Loksa linna huvihariduse töös,
kuid õpilase elukoht asub huvihariduse või huvitegevuse toimumiskohast kaugemalt kui 3
kilomeetrit, õpilasel ei ole võimalik osalemiseks kasutada õpilasliine ega kompenseeritud sõiduõigusega sõidukaarti.
Kus on pärit omalaadsekompensatsiooni idee? “Tegelikult
jõudsime selle idee realiseerumiseni paljude asjaolude kokkulangemise tõttu,” selgitas valla haridus- ja lastekaitsespetsialist
Anu Kirsman.
Põhjuseid kütusekompensatsiooni kehtestamiseks oli Kirsmani sõnul mitu: vald on territooriumilt väga suur, laste elukohad ei asu tihti suuremates

elavatele peredele suureks toeks.
Varasemalt kompenseeriti
juba 80 protsenti sõidukaardi
maksumusest Kuusalu valla lastele huviharidusega tegelemiseks.
“Neile, kes ainult oma transpordivahendiga huviringides
käisid, kompenseerimist ei olnud. Seoses uue huvitegevuse ja
huvihariduse tegevuskava koostamisega arvasin, et selline meede oleks piirkonna lastele võrdsemaid võimalusi pakkuv. Ettepanekut toetas noorsoo- ja hariduskomisjon ja vallavalitsus,”
meenutas Kirsman.
Valla eelarves on järgmiseks
aastaks kütusekompensatsiooni
ette nähtud 5500 eurot. Kompensatsiooni makstakse aga ka
juba selle aastanumbri sees, sest
määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist.
“Hetkeseisuga on esitatud 12
lapse taotlused,” teatas Kirsman.
~

Nädala pluss ja miinus

Siiski võib Harjumaa

leeme kui Lõuna-Eestis töökohti ei jätku, ühistranspordiga ei
pääse sobival ajal liikuma jne.

on

omavalitsuslehte.

füüsilisi isikuid maakonnale osutatud eriliste teenete eest. Taotlusi
on õigus esitada kõigil Harjumaa

Kristiine Noortekeskuse noorsootöötaja Elis Käsper tegemas

noorsootööd.Erakogu

kohaliku omavalitsuse üksustel,

avalik- ja eraõiguslikel

juriidilistel
ning füüsilistel isikutel. (HE)

–

Hirm ja valehäbi
Kose-Anija Noorte Tugila
noorsootöötaja Helina Lillsoo
tunnistas, et nemad on Kose ja
Anija vallas toetanud viimase 1,5
aasta jooksul kokku 62 noort ja
üle poolte neist on jätkanud kooliteed või liikunud tööturule.
“Kahjuks ei saa öelda, kas
rohkem on olnud tagasi kooli või
tööle suunamist, sest noorte
lood on väga erinevad ja mõnikord käivad need asjad käsikäes,” selgitab ta. Näiteks võib
noor kaotada töö, aga tema lugu
kuulates tuleb välja põhjus, miks
tal on jäänud kunagi kool pooleli. Noortel tütarlastel on üheks
põhjuseks rasedus ja lapsega koju jäämine. Haridustee jätkamine on küll tähtis, aga tuleb ka arvestada, kas tal on toetajaid, näiteks vanemad või abikaasa, kes
saaksid lapsi hoida.
Kui noor on juba 25–26-aastane, tal on mitu last ja olemas
töökogemus, siis võib tema jaoks
olulisem olla töö leidmine. Olulist tuge saab Noorte Tugila partneritelt Rajaleidjalt ja Töötukassalt, kellega tehakse koostööd.
Vanemale põlvkonnale võib
kõlada üllatavalt see, et suurel

olukor-

da sattumise põhjuseks hirm ja
valehäbi. “Kui nad on saanud
elus palju negatiivset tagasisidet,
ei julge nad enam proovida, sest
kardavad läbikukkumist,
mõistu,” loetleb Lillsoo põhjusi,
miks noored on jäänud kõigest
eemale.
“Tugilas keegi neid hukka ei
mõista, vaid hoopis julgustame,
otsime erinevaid lahendusi,” räägib Lillsoo.
Lillsoo tegeleb ka ennetustööga ning tunnistab, et noored

hukka-

PROPAGANDA RAHVA RAHA
EEST
Juba on teada, et järelevalvekomisjonihuviorbi dis ka
Harjumaa

kauge-

valitsus.ee
Teenetemärgiga autasustatakse

mates nurkades olla samu prob-

osal noortest on raskesse

LIIKLUS SUJUVAMAKS?
Maanteedele paigaldatakse
liiklusmärgid, mis annavad
infot vastavalt teeoludele.

paar

Maardu linnavalitsus
premeeris 5000 euroga
jalgpalli Eesti meistriliigasse pääsenud
Maardu Linnameeskonda.

~

Kallavere keskkoolis kell 10–18 VII Maardu rahvusvaheline iluvõimlemisturniir “Baltikumi sügis 2017”.
Keila Aiandus- ja Mesindusseltsis kell 13 seltsi 60. sünnipäeva tähistamine. Muraste koolimaja aatriumis kell
18 Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala kontsert “Vaid see

Saue valla kultuurikeskuses kell 19 Vaiko Eplik

•

Kaire Uusen

Teisipäev, 21. november
•

5000

NOORED

Pühapäev, 19. november
•

Harju arv

Kuidas toetatakse
töötuid noori?

Reede, 17. november

5

ei julge oma probleemidest rääkida tihti isegi siis, kui neil on
hoolivad vanemad. Noorte Tugila saab olukorrale neutraalselt
läheneda, kui nt noorel on koolis mingi probleem või lahkheli
tekkinud, võib noor Tugila töötajaga ühendust võtta ka õhtusel
ajal. Tänu sellele on võimalik
paljusid probleeme ennetada.
Harku Tugila töötab 0,5
koormusega ja seal on toetatud
28 noort. “Enamasti oleme noori toetanud just koolitee jätkamise osas või kooli tagasipöördumise osas. Samas on ka noori,
keda oleme toetanud töökoha
valikutel ja tööturule sisenemisel,” ütles Harku Tugila spetsialist Kerttu Brandmeister. “Kõige
keerulisem on olnud see, kuidas
jõuda nende noorteni, kes tõesti
abi ja tuge vajavad. Noored ise
Tugila juurde veel kahjuks teed
leidnud ei ole. Meie kogemuse
põhjal võib öelda, et noored on
enamasti tööst või koolist
le jäänud just seetõttu, et kõigi
võimaluste juures on väga keeruline leida üles see, mis neid
tõeliselt paelub.”

Kommentaar
Heidi Paabort
Eesti Avatud Noortekeskuste
gevjuht ja Noorte Tugila tugi-

te-

meetme juht

Suurtes linnades on noortel
küll rohkem võimalusi ise
dagi ette võtta, aga samas ka
nähtamatult toimetada, nii,
et keegi ei märka, et ta võiks
tuge vajada. Tugila on selle
suhteliselt lühikese ajaga palju ka ise õppinud ja kogenud,
et Eesti noored, kes abi vajavad, on väga erinevad ja ka
põhjused tööturult eemale
jäädes on erinevad. Seega
peame olema võimalikult
paindlikud, oskama
da väga erinevaid küsimusi,
mis võivad koolitee jätkamist
või tööle minekut takistada.

mi-

lahenda-

eema-

Tallinna Kristiine noortekeskus liitus Tugila programmiga
aasta tagasi oktoobrikuus ja

Kõige raskem on Ege Kiriku
sõnul toetada noort, kellel puudub enda motivatsioon ja järjepidevus.
“Viimasel juhul on pöördunud meie juurde noore vanem
või tuttav samas noor ise ei
tunneta vajadust abi saamiseks.

praeguseks ollakse töötanud

Meie saame toetada noort ainult

kokku 30 noorega, kellest seitse
on edukalt lõpetanud ehk töö
või kooliga hetkel hõivatud.
“Rohkem on sattunud meie
juurde need noored, kes
vad tööd leida. Õppimisega seoses on pigem olnud sellised juhtumeid, et tuleb leida noorele tegevust kui poole aasta pealt kool
pooleli jäetakse. Põhjuseid on
seal mitmeid haigus, ei meeldi
erialavalik, muud personaalsed
probleemid,” loetleb Kristiine
noortekeskuse juht Ege Kirik.

juhul, kui ta ise on nõus meiega
suhtlema, meie kõnedele vastama või muul moel kontakti pidama. Kõige raskem ongi toetada
noort, kui ta seda ise ei soovi –
olgu probleem nii suur või väike
kui tahes,” märgib Ege Kirik.
Rõõmu teeb see, et kui noor on
noortekeskusest saadud toe ja
infoga kuhugi oma elus edasi

Tallinna probleemid

soovi-

–

–

jõudnud.
Harjumaal asuvad Noorte
Tugila keskused leiab https://tugila.ee/tugilad.
~

Elektrooniline märk.

liiklus.ee

Pärnu maanteele
paigaldatakse
elektroonilisi liikusmärke
Teisipäeval alustas maanteeamet
muutuva teabega elektrooniliste

TalTallinna–

liiklusmärkide paigaldamist
maanteele

linna–Pärnu

Ääsmäe kahe eraldatud sõidusuunaga lõigule ning Pärnusse Papiniidu silla juurde. Muutuva teabega märgid hakkavad tööle 2018.
aasta esimeses pooles. (H E)

Berliinis avatakse Pärdi
keskust tutvustav näitus
Berliini mainekas Aedes Architekturforumis avatakse 8. detsembril
Arvo Pärdi keskuse arhitektide
Fuensanta Nieto and Enrique

So-

bejano näitus “Tabula – Arvo Pärt Centre”, mis tutvustab Arvo

Pärdi Keskuse uue hoone arhitektuuri ja selle ideelisi lähtepunkte.
Näitus jääb avatuks kuni 2018.
aasta 16. jaanuarini. (H E)

ERJK analüüsib
propagandat valla- ja

linnalehtedes

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ja riigi-

kontrolli koostöös valmis kohalike
omavalitsuste ajalehtede monitooring, mille abil hakkab ERJK
analüüsima valla- ja linnalehtede
kaudu tehtud valimispropagandat.
Monotooring hõlmab 216

sipaalväljaannet. (H E)

munit-

MAAKOND
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Arvamus
Merle Perm
Nõlvaku lasteaia direktor

Liikumisõpetaja Meelis Mäekallet võib iseloomustada, kui elukestvat õppijat ja positiivset eeskuju andjat. Lisaks väga sportlikule ja
tervist edendavale igapäevatööle ning erialaste koolituste läbimisele osaleb ta ise igal aastal nii
kui jooksumaratonidel, näidates nii isiklikku eeskuju kõikidele kolleegidele, kasvandikele ning
nende peredele.
Õpetaja Meelis on laste ja lastevanemate suur lemmik, õpetaja, kes

suusa-

läheneb oma tööle suure südame ja rõõmuga, on avatud, innovaatiline ja alati heatujuline.
Kolleegide, lastevanemate ja laste sõnul suudab liikumisõpetaja
Meelis teha liikumise mänguliseks, lastele huvitavaks, kaasahaaravaks, lõbusaks. Ta tekitab lastes huvi ja oskab neid kaasa haarata
erinevatesse tegevustesse nii, et nad tunnevad suurt rõõmu liikumisest ka väljaspool aktiivseid treeninguid. Ta ärgitab ja innustab lapsi liikuma koos peredega. Nõlvaku lasteaias on ta töötanud alates
2012. aastast. Ja kui mullu sügisel sai Nõlvaku lasteaia Tuleviku
filiaalist omaette lasteaed, siis jätkas Meelis seal sama hooga.

Aasta tervisetegija: nimetus
innustab edasi tegutsema!
Harjumaa tervisetegija
tiitli võttis 8. novembril
Sausti mõisas vastu maadlustreener ja liikumisõpetaja
Meelis Mäekalle. Mees juhendab lapsi ja noori Laagris asuvates Nõlvaku ja Tuleviku lasteaias, EBSi gümnaasiumis ja Kristjan Palusalu spordikoolis.
Allar Viivik
~

allar@harjuelu.ee

“Olin ise kolmapäeval Kiili vallas
Sausti mõisas kohal. Teadsin, et
Nõlvaku lasteaia daamid mind
tegija nominendiks esitasid. Kandidaate oli minu teada kokku
15,” räägib Meelis Mäekalle, ja
tunnistab, et lootis ise kiitust ja
tunnustust, kuid “missikroonist”
unistada ei julgenud.
“Nominentide hulgas olid
näiteks kettagolfi radade
daja ning kohalike spordiürituste korraldajad. Nad on linnade,
valdade, külade, koolide, lasteaedade või seltside suured tegijad. Aga et valik just mulle langes, oli üllatus. Ju siis komisjon
minus midagi leidis,” arutleb

aren-

mees.

Kuidas on aga tervisetegija
tiitli võtnud vastu lapsed, vanemad ja kolleegid? “Eks nad on
üllatunud ja on selline vau-efekt.
Aga kõikidele toetajatele tuhat
tänu, sest tiitel motiveerib edasi
tegutsema ja liigutama,” tunnistab Meelis Mäekalle.

Vend nimega Madis
Isadepäeva järgsel

esmas-

päeval on algamas Tuleviku las-

teaias hommikuvõimlemine. Ikka mudilased japapad üheskoos.
Meelis Mäekalle on mõelnud
välja huvitava programmi, kus

vahelduvad mäng, liikumine ja
osavusharjutused. Vaheajal heliseb mehe mobiil, mille tunnusmeloodia on “Madis Mäekalle
valss”. “Ikka küsitakse ja päritakse, et kes või mis. Vastus on lihtne: ta on minu vend, kes elab
praegu Islandil,” muigab mees.
Kuidas on Meelis Mäekallel
endal lood laulmise ja pillimänguga?

“Kui need asjad päevakorras
olid, siis läksin trenni,” naerab
mees. Muusikakoolis õppimise
soov oli Vändra noormehel küll
olemas. Kuna tädimees oli aga
maadlustreener, siis suurt valikut ei olnud. Varsti saabus Mäekalle õppima pealinna spordiinternaatkooli ning sellele järgnesid kehakultuuriõpingud Tartu

ülikoolis. Ta oli toona ka tegevmaadleja ning võitis mitmeid
Eesti meistritiitleid. “Aga suure
Nõukogude Liidu tase oli liiga
kõva. Ei jõudnud nii kõrgele,”
võtab ta enda sportlasekarjääri
kokku.

Reimo Noor, Reet Kangur ja Erki Püss AED 2151 defibrillaatoriga Aegviidu päästeseltsi ruumides.

SEADME KASUTAMISEKS TULEB LÄBIDA KOOLITUS

Aegviidu päästeselts sai

elustamiseks defibrillaatori
PÄÄSTJAD

Lapsed ei peta
Õpetaja ning juhendajategevus algas veidi üle 20 aasta tagasi Kristjan Palusalu spordikoolis.
Veidi hiljem tulid spordiringid ja
liikumisõpetus lasteaedades.
“Vaatasin, et mudilased on väga
toredad ja huviga asja juures.
Nad on sellised tõsised tegijad,
kes ei valeta ega peta. Suurim
karistus on see, kui jäävad mõne
ulakuse pärast pingile istuma,”
räägib Mäekalle. Praegu on ta liikumisõpetaja Laagri Tuleviku ja
Nõlvaku lasteaias. Kummaski on
tunnidkahel päeval nädalas.
saks veel õppetöö EBSi gümnaasiumis ja spordiringid Laagris.
Sportlikud, liikumis- ning matkahuvilised on ka Mäekallekolm

Li-

poega.

~

Andres Tohver
andres@harjuelu.ee

AED defibrillaatori ehk
elektrišokimasina andis Aegviidu päästeseltsile 14.
vembril üle Erki Püss AB
Tehnoloogia OÜst. Masin
hangiti Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali kogukondliku
turvalisuse 2017. aasta
jektitoetuse eest.
~

no-

pro-

oli 400 tundi, selle peale kulusid
pea kõik tema laupäevad ja pühapäevad.
Mida siis AED 2151 defibrillaator endast kujutab? “See on
selline meditsiiniseade, millega
on võimalik taaskäivitada inimese süda,” selgitab Püss. Masina
valmistas Jaapani firma Nihon
Kohden.

Püssi sõnul on viie aas-

ta jooksul päästetud

kolm inimest just nende defibrillaatoritega.

MTÜ Aegviidu Päästeselts on
üheksa aastat vana. Asutamise
põhjuseks oli proosaline asjaolu
– riiklik päästeteenistus ei jõua
piisavalt kiiresti kohale. “Kõige
kiiremini, mis nad suutsid siia
jõuda, oli 25 minutit,” tunnistab
seltsi liige Reimo Noor, kes tegutseb Aegviidus FIEna.
Aegviidu metskonna
dest oli jäänudpumpasid ja voolikuid. 2008. aastal saadi päästeseltsile Soomest Ylihärmast kingitusena Sisu Karhu päästeauto.

pista seinakasti nagu tulekustuti. “Temast on tolku siis, kui kõik
teavad, kus ta asub ja kust teda
vajadusel võtta,” arvab Püss.
Aegviidus hakatakse defibrillaatorit hoidma päästeseltsi ruumides aadressil Side 2, vana televisioonimasti kõrval garaažis.

2010. aastal eraldati paakauto

“Kui siin kohapeal midagi

Ural.

tub, siis maksimaalselt kümme
minutit ja me oleme sündmuspaigal,” loodab Noor.
AB Tehnoloogia OÜ hakkas
defibrillaatoreid Eestis
ma viie aasta eest. Selle ajajooksul on neid masinaid üle riigi
paigaldatud ligikaudu 200. Sellisteks referentspunktideks on
suured spordisaalid,
susasutused, ministeeriumid,
koolid jne.
Miks ikkagi on sääraseid

aega-

Kasti nagu kustuti
“Mina õppisin

kiirabitehni-

kuks ja sain aru, et meil on

tege-

likult vaja koha peale AED soetada,” lisab Reet Kanger, kes igapäevaselt töötab Aegviidu koolis
õpetajana ning on samuti

“Löö patsi ka,” innustab Meelis Mäekalle mudilasi liikumisele ning
Allar Viivik
mängule.

Andres Tohver

koha-

loomi-

liku päästeseltsi liige selle
sest alates.
Kiirabitehnikuks õppis Kanger eelmise aasta kevadest tänavu kevadeni. Programmi maht

AED 2151 kaalub koos kandekoti, akude ja elektroodidega
natuke üle kolme kilo ja maksab
ligikaudu 2000 eurot. Selle saab

juh-

turusta-

linnavalit-

aparaate nii

palju vaja? “Eestis

on aastas umbes 3000 äkksurma. Nendest 700 on sellised, kus
äkksurm tabab inimest, mil
ne inimene on vahetus läheduses ning tal oleks võimalus pakkuda elupäästvat esmaabi,” rää-

tei-

gib Püss.

Kuidas päästa?
Püssi sõnul on viie aasta
jooksul päästetud kolm inimest
just nende defibrillaatoritega,
mida nad Eestisse tarnivad, teiste tavaliste inimeste poolt.
Selleks on vaja esmalt baasteadmisikunstlikust hingamisest
ja südamemassaažist. Reet Kangeri sõnul saab baasteadmised
tavalise autojuhikoolituse käigus, kus õpetatakse esmaabi.
AED 2151 on lisafunktsioon
tavapärasele suust-suhu hingamisele ja südamemassaažile.
“AEDga on võimalik ohutult saada inimese südakäima enne, kui
jõuab kohale kiirabi, mis linnapiirkonnast väljas võib võtta aega kauem kui
minutit,”
selgitab Püss.
Püss arvab, et AED aparaati
on võimalik kasutama õppida
40–45 minutiga. Seda kasutatak-

10–15

se inimese peal, kes on

teadvu-

seta ja kes ei hinga. Masin juhen-

dab eesti keeles.
“Aparaat ütleb ära, et rindkere paljaks võtta, kuhu elektroo-

tani on lasterežiim, sealt edasi
rakendub täiskasvanute oma.
Lasterežiimi puhul on esimene
šokk 50 džauli, iga järgnev 70.
Täiskasvanu puhul on esimene
150 džauli, järgnevad 200.
“Kui inimene on minestanud
mingil muul põhjusel, aga süda
töötab, siis aparaat teeb analüüsi ära, aga ta ei lase šokki anda,”
ütleb Püss. Ehk teisisõnu töötava ja terve südamega inimesele elektrišokki anda ei saa.
–

Nagu “Flatliners”?
Defibrillaatori Aegviidu
päästeseltsile vahendanud AB
Tehnoloogia OÜ asutati 25

aas-

ta eest.

Ettevõtte käive on praegu 3
miljonit eurot aastas. Seal töötab
kümme inimest, kellest viis on
müügipersonal.
AB Tehnoloogia turustab
Eestis kõike tavadefibrillaatoreid, EKG seadmeid, patsiendimonitore, üldkirurgia implantaate, operatsioonisaali sisseseadet,
haiglamööblit, valgusteid.
Kultusfilmis “Flatliners” panevad meditsiinitudengid üksteisel kordamööda südamed seis–

ma ja siis jälle käima, et nautida

mõni minut hauataguse elu kogemust.
“Selle masinaga kedagi teispoolsusesse saata on võimatu,”

“Ai-

did panna, kuidas panna. Kui

arvab Püss AED 2151 kohta.

mõlemad elektroodid on kinnitatud, saab aparaat aru, et ta on
inimesega kontaktis, püüab EKG
elektrilise signaali kinni ja selle
põhjal ta analüüsib ja otsustab,
kas on vaja šokki või ei ole,” selgitab Püss.
AED 2151-l on kaks režiimi.
Sünnist kuni seitsmenda eluaas-

nuke võimalus temast särtsu kätte saada, on temast läbi lasta
vastav EKG signaal. Selleks on
vaja inimest, keda on tabanud
südame äkksurm või kasutada
mõnes koolitusasutuses spetsiifilist stimulatsioonimannekeeni,
kes meditsiiniseadme ära petab.”
~
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Mina ja vabatahtlik?! Milleks küll?
Vabatahtlikke kaasavatel
organisatsioonidel on sellel
nädalal sagimist omajagu,
sest juba laupäeval, 18. novembril, toimub Tallinna
Lauluväljakul vabatahtliku
tegevuse laat.
~

Anu Viltrop
Vabatahtlike Värava toimetaja
Kes on üldse vabatahtlik ja mis

on vabatahtlikkus? Miks üldse
peaks oma aega raiskama ja ilma rahata midagi tegema? Üldsegi, miks on mõned inimesed
abivalmimad kui teised? Miks
tundub mõni inimene oma valikutes niivõrd vaba ja iseseisev,
aga mõni teine on kammitsetud
igapäevatöö ja -kohustuste virr-

unistamiseks-

varrist niivõrd, et
ki pole mahti? Miks mõned ini-

mesed tahavad koguaeg uusi asju õppida, aga teisele piisab selKui Aet Lily perre võttis, mõtles ta juba selle peale, et temast saaks koolitada lugemiskoera. Selles õdusas nurgakeses loevad nüüd lapsed
Lilyle raamatuid ette.
2x Marko Tooming

Marko Tooming

~
Kiili raamatukogus on
alates oktoobri lõpust lugemisraskuste või
tusega lastel võimalus kaks
korda kuus ette lugeda lugemiskoerale. Esialgu kestab
programm kevadeni, siis
hakse kokkuvõtteid ning
sisi plaane.

tegusid, õppinud uusi oskusi

on tegemist teraapiaga. Tegelikult on koeri kaasav teraapia
siiski vaid rehabilitatsioonitegevus, mida viib läbi ja mille eest
vastutab vastava haridusega
rapeut. Lugemisprogramm on ellu kutsutud toetama ja pakkuma
eduelamust, ei ravi kedagi ega
ka õpeta st koerajuhid ei ole kõik

ning saanud toredaid sõpru ja
tuttavaid. Paljudele inimestele
on vabatahtlikuks olemine andnud hoogu juurde ka igapäevasele töökarjäärile.
Vabatahtliku tegevuse laadal

te-

Aet, kes on hariduselt lasteaiaõpetaja ning õppinud ka erivajadustega lapsi toetama, mõtles teraapiakoera peale juba siis,

vana kuninglik tõug. Neil on tõu-

kui ta Lily perre võttis. “Uhke

omadustes jubamärgitud, et on
tegemist on inimesele orienteeritud seltsikoertega,” räägib ta.
“Kui nad saavad pahaseks, siis
nad ei näita seda välja. Nad pigem väsivad ära. Äärmiselt suur
positiivne ports häid omadusi on
neile kaasa antud.”

vaba-

te-

iseen-

te-

~

Rahulikkus ja kannatlikkus on lugemiskoera kõige suuremad
voorused.

Kiili lugemiskoera tiimi moodus-

Igale koerale ei sobi

millis-

pedagoogid.

eda-

tavad kolmeaastane cavalier
king Charles spanjel Lily ning tema koerajuht Aet Rauk. Mõlema
jaoks on see esimene kogemus –
alles sel kevadel käidi Eesti Abija Teraapiakoerte Ühingu koolitusel ning tiim sooritas eksami.
Kiili raamatukogu juhataja
Taie Saar räägib, et algatus tuli
Aeti poolt. “Mul oli see mõte olemas, mõtlesin isegi, et hakkan
oma koera koolitama. Siis vaatasin oma koera iseloomuomadusi ja tundus, et tema vist hästi ei
sobi. Matsin selle mõtte maha.
Aga siis tuli ühel päeval Aet ja
ütles, et tema on kõik koolitused
läbinud ja et kas me oleksime
huvitatud,” jutustab Saar, kes pidi ka ise koolitusel käima kui
raamatukogu poolne programmi
eest vastutaja.

kolman-

te-

esinemiskar-

ini-

lugemiskoerte programmi näol

Kui pelgad lugeda, siis
lugemiskoer aitab
marko@harjuelu.ee

mis aasta(kümne)id tagasi

meeldiv ja püüdlus vilja kannaks.”
Levinud on eksiarvamus, et

KIILI RAAMATUKOGUS TÖÖTAB LUGEMISKOER LILY

HARIDUS

lest,

koolis õpitud sai? Miks mõni
mene tahab ainult saada, aga
teine tahab anda kah?
Tõesti, vabatahtlik ei saa
oma tegevuse eest palka, kuid
pea iga vabatahtlik teab, et iga
antud killuke toob tagasi kuhjaga positiivseid tundeid. Kes
meist siis ei tahaks tunda rahulolu tehtud heast teost? Tänutundest? Kiidusõnast? Ühtekuuluvustundest?
Otse loomulikult on vabatahtlikuks olemine iga inimese
vaba valik. Sundust ja kohustust
ei ole. Aga ometigi leiab
dik Eesti elanikkonnast, et vabatahtlikkus on äge ja tasub vaeva.
Nad tahavad tunda, et nad on aidanud abivajajaid, teinud häid

saad tutvuda ligi 40 erineva
ühenduse ja avaliku sektori asutusega ning uurida täpselt järele, mida nad teevad ning
tesse tegevustesse nad vabatahtlikke kaasavad. Näiteks saab laadal uurida, kuidas saada abipolitseinikuks ning kaitseliitlaseks.
Spordivabatahtlike liikumine
SCULT tutvustab võimalusi, kuidas kaasa aidata spordiürituste
õnnestumisele nii Eestis kui ka
mujal maailmas. EstYesi vabatahtlike käest saab uurida
tahtlike programmide kohta välismaal. Samuti saab laadal tutvuda teraapiakoerte ning pimedate juhtkoertega ning uurida,
kuidas selles valdkonnas vabatahtlikunakaasa aidata. Oma vabatahtliku tegevuse võimalusi
tulevad tutvustama ka Eesti Meremuuseum ja Tallinna Keskraamatukogu ning veel mitmed teised. Laat algab 18. novembril
kell 12 ja kestab kella 17ni.
On arusaadav, et erinevatel
eluetappidel on inimesel erinevad väljakutsed ja prioriteedid,
seega on igati mõistetav, et inimese soov ja võimalusedpanustada on ajas erinevad ja võivad
kiiresti muutuda. Vabatahtlik
gevus ei ole ometi kohustus, see
on võimalus.
Ometigi, kes on kord vabatahtlikuks olemist proovinud,
see tõenäoliselt proovib veel.
Paljud meie teod on kantud harjumusest. Kes teeb sporti, kes
vaatab telekat, kes osaleb vabatahtlikuna mõne vabaühenduse
töös. Häid harjumusi saab
das tekitada ja kasvatada! Mis
kõige toredam: see pole kellegi
erilise ja väljavalitu mängumaa
ning sellel pole ettemääratud
vormija mahtu. Seega sobib see
kõigile, ka õpilastele, üliõpilastele, tööl käivatele inimestele ja
pensionäridele.
Kohtumiseni vabatahtliku
gevuse laadal! Uuri lisa http://
vabatahtlikud.ee.

“Mõnel lapsel on esinemiskartus, et ei julge teiste ees kõva
häälega lugeda, aga kui ta siin

Raamatu, mida koerale ette lugeda, saab laps ise valida.
Rahulikkus ja kannatlikkus
on lugemiskoera kõige suuremad voorused. Eksamitel pannakse koerad proovile – nad
vad sooritama erinevaid ülesandeid, et välja selgitada, kas koer
ja koerajuht suudavad rasketes
situatsioonides kohaneda ja saavad olukorraga hakkama või
käib koerale ülesanne üle jõu ja
ta on valmis käituma ka agressiivselt.
“Teraapiakoeraks sobivad
isendid, kes on sõbralikud,
tööaltid, kannatlikud ja soovivad
suhelda võõraste inimestega
ning olla nendega otsekontaktis,” loetleb Aet.

pea-

koos-

Igal aastal kontrollitakse

lit-

sentsi pikendamiseks koera tervist ja tiim sooritab korduveksami.

Oma toakeses
Nagu öeldud, toetavad Aet ja
Lily lugema õppijaid lapsi Kiili
raamatukogus kaks korda kuus,
tund aega korraga. Sellesse

tun-

di mahub neli last igaüks saab
veerand tundikoerale ette lugeda. Sobiva raskusega ja huvi
pakkuva teemal raamatu aitab
valida programmi raamatukogu
töötaja.
Taie Saare sõnul tuleb korraga tunniga piirduda koera pärast, kes kipub pikema ajaga ära
väsima. Ja et koeratiim osaleb ka
äsja käivitunud õpikoerte pilootprojektis, käiakse raamatukogus
kaks korda kuus, mitte rohkem.
–

Lapsi pääses lugemiskoera

programmi neli. Sooviavaldusi
oli rohkem kümmekond ja
need, kes praegu koeraga kohtuma ei pääse, on järjekorras. Kui
–

–

nimekirjas järgmine programmi.

keegi peaks loobuma, pääseb

Lugemise jaoks on Kiili raamatukogusse sisse seatud väike
lugemispesa, kus koeratiim ja
laps segamatult lugeda saavad.
“Privaatsus on hästi oluline,” ütleb Aet. “Nii saab tekkida turvaline ja õdus keskkond, mis on
eelduseks, et lugemine oleks

proovib ja harjutab, siis võib-olla hakkab ta sellest kartusest pikapeale üle saama,” selgitab
Taie Saar. “Koer ei anna hinnanguid ega kritiseeri.”
Nii raamatukogu esindaja
kui lugemiskoerajuht peavad
päevikuid, kuidas laste lugemisoskus areneb. Jõulude ajal tehakse esimesed kokkuvõtted.
Kevadel, kui programm lõppeb,
küsitakse hinnangu saamiseks
tagasisidet ka lapsevanematelt.
Ja kui keegi tunneb huvi, kui
palju see kõik maksab, siis

vasLu-

– mitte midagi.
gemiskoera tiim töötab vabatahtlikkuse põhimõttel. Põhjus
on lihtne seda tehakse koerte
ja klientide kaitsmiseks. Kui
nus oleks tasuline, leiduks
lasti inimesi, kes koeri raha nimel ekspluateerima hakkaks, või
saaksid osaleda vaid lugejad,
kellel võimalus maksta. Programmi ellu kutsunud Eesti
tus on lihtne

–

teekindAbi-

ja Teraapiakoerte Ühingu jaoks
on tähtis, et teenus oleks kättesaadav ning osalejate heaolu tagatud.
~

Jõelähtme vallamaja.

Marko Tooming

Riigikohus: naaberomavalitsuse
õpilaste koolis käimise kulud peab
katma riik
Riigikohtu hinnangul on põhiseadusega vastuolus põhikoolija gümnaasiumiseaduse (PGS)
säte, mis kohustab omavalitsust
hüvitama teisele omavalitsusele

mille täitmiseks vajalik raha
peab põhiseaduse kohaselt tulema riigieelarvest, kuid kõnealuse kulutuste riigieelarvest katmiseks vajalik regulatsioon puu-

kulud, mis on seotud õpilase
misega naaberomavalitsusekoolis.
Ebakõla kooliseaduses tõi
esile Jõelähtme vald, märkides,

dub,” märkis Jõelähtme vald.
Riigikohus otsustaski möödunud neljapäeval Jõelähtme
valla taotluse rahuldada ning

käi-

vastu-

tunnistas põhiseadusega
olus olevaks selliste õigustloova-

omavalitsuse kohustus kanda kulud,

te aktide andmata jätmine, mis

mis on seotud teise kohaliku
omavalitsuse munitsipaalkoolis
õppivate õpilastega, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht
asub esimesena nimetatud kohaliku omavalitsuse territooriumil.
“Sellega on kohalikule omavalitsusele pandud riiklik ülesanne,

sätestaksid kohalikule omavalitsusele PGSis pandud kohustuste
rahastamise riigieelarvest, kui
kohaliku omavalitsuse üksus on
taganud kõigile oma rahvastikuregistri järgsetele elanikele võimaluse õppida oma munitsipaalkoolis. (BNS)

et PGSi järgi on kohaliku

~
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Kuulutused
MÜÜK
biopuhastid, septikud, imbtunnelid – vaata
www.biomahuti.ee. Küsi
personaalset pakkumist! Tel
+ 372 5811 7118 või viljar@biomahuti.ee
•

sed on teretulnud. Kontakt
tel 5660 9123, Toomas

Müüa

TEENUS

•

Ehitus-

ja remonttööd.

Tel 5689 4725

Ostame metsakinnistuid

ja põllumaad üle kogu Eesti. Hindame Teie vara ning
teeme omalt poolt Teile parima pakkumise, tel
5851 9777

Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,

Kaardid ennustavad. Tel

900 1727, 24 h. Vt ka en-

nustus.ee

Katused, fassaadid, üldehitus- ja viimistlustööd.
•

•

Katusehooldus,

tänavaki-

•

•

•

3 1

II

I ■ 111

II

ÜLEVAATUS

Rakkekaevude puhasta-

mine, remont, rõngaste vahetamine ja kaevupealsete
ehitus. Tel 557 4792

TÖÖ

UI

ehnoülevaatus

„

OÜ Metanex pakub
tööd andmesisestajaleklienditeenindajale. Vajalik väga hea arvuti kasutamise oskus. Info tel
501 5433 või raul@me•

Korstnapühkija teenused

ja eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss, tel 5807 2581,

Ostan seismajäänud firma. Tel 5808 8088

Raamatupidamisteenus.

Tel 5567 4867, habonde@
outlook.com

vipesu, fassaadipesu. Tel
5919 1540
•

TEHNO-

5340 2068

Tel 5352 9476, ehitus@
miltongrupp.ee

OST

E-

•

•

•

Müüa kvaliteetne puitbrikett 960 kg alus 172 €,
Premium pellet 990 kg alus
199 €. Kojuvedu hinna
sees. Tel 5891 5954
•

saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee

info@potipoiss.ee

tanex.ee

Korstnapühkija teenused.
Tel 5553 8506
•

•OÜ Estest PR ostab

sa-

ja põllumaad. Tel
504 5215, 514 5215,

met-

info@est-land.ee

maagiakv.ee

Soovin osta suvila, talu
või sobiva krundi maakodu
rajamiseks. Kõik pakkumi-

Vajatakse mehi ja naisi
huvitavate ehitustööde teostamiseks. Tööd erinevad ja
vaimu arendavad. Palk
tub enda ja meeskonna
nusest. Tel 5352 9476
•

Maagia KV võtab müüki
kinnisvara. Tel 5855 0720,
•

•

Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldus- ja
•

sõlpa-

Ehitajate tee 116, Tallinn
Tel: 609 9235

Ära oota järjekorras,

Kvaliteetsed klaasplastist
mahutid, septikud, vee- ja
lägavedamismahutid,
õli-liivapüüdurid, kütteõlimahutid, vaakum- ja survemahutid. Otse tootjalt.

Helgi tee 4, Peetri kula, Rae vald
Tel: 605 0078

broneeri aeg

www.tehnoijlevaatus.ee

ja SÄÄSTA 6 EUR!

veemehed@veemehed.ee
+372 503 6623

Harju Elu tellimine
eraisikutele
3 kuud 11 €
6 kuud 19 €
12 kuud 33 €
indeks 69841

firmadele
6 kuud 29

€

EESTIMAINE
TOIDUPOOD

12 kuud 49 €

AASTAST 2002

indeks 3012

Hind üksikmüügis on 0,99 eurot.
Hind sisaldab käibemaksu.
„Meie juures on palju võimalusi
ettevõttesiseseks arenguks."
EVELYN

-

müügispetsialist

8

■V

Abc Supermarkets AS on eestimaine ettevõte, mille kaubamärgid on Comarket,
Solaris Toidupood ja Delice Toidupood. Peame tähtsaks oma klientide soove,
sõbralikku ja kiiret teenindust, kaubavaliku värskust ning ajaga kaasaskäimist.

Laagri ja Laulasmaa Comarketid kutsuvad enda tiimi

KLIENDITEENINDAJAID
Ettevõtte poolt pakume:
•

•

•

põhipalgale lisaks lisatasusid nädalavahetuse ja õhtutundide eest
graafikujärgset tööaega
toredaid töökaaslaseid

Uuri lisainfot meie kodulehelt www.comarket.ee või helista numbril
53 317 402. Kandideerimiseks saada CV aaadressile cv@comarket.ee
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HaErjuluAASTAL...

1957
•

•

Kirjutati Keila lähedal asunud Tuula kolhoosi kogemustest põrsakasvatuses.
Loomi sai edukalt pidada
ka sõnnikulaudas, sest seal
oli kuiv ja soe. Samuti ei
saanud põrsad imeda virtsa.
Seetõttu jäid ära haigestumised ja arenemise

maaliad.
Padisel andsid kaks

ano-

kollek-

tiivi välja seinalehti ja neid
oli omavahel võrreldud.
Koidula kolhoosi oma kandis pealkirja “Meie Ühistöö” ja see ilmus regulaarselt, kuid kahjuks oli sisu
suhteliselt ühekülgne. Padise tarbijate kooperatiivi seinaleht oli väga kehv ning
mus ka haruharva.
Tutvustati uut Eesti mängufilmi “Juunikuu päevad”.
Selle esilinastus toimus 28.
oktoobril 1957. Lavastasid
Viktor Nevežin ja Kaljo
Kiisk, peaosades Eva Klink,
Eha Kard-Sikk, Astrid Koik
ja Rein Mikk.

il-

•

Tiiu Belimova ja Katrin Kask väikesi eterniiditükke kortermaja hoovis käsikärusse tõstmas.

2x Andres Tohver

PÄEVA SAAGIKS KUJUNES KAHEKSA KUNI KÜMME TONNI

Nissi vallas koguti vana eterniiti

1992
•

KESKKOND

Tulemas

Aru-

Andres Tohver
andres@harjuelu.ee

•

Rostislav Ševljuga Scania
kaalub tühjana 13 tonni,
täislastis 26. Eterniiti tõstab
ta Scania küljes oleva kraanaga, mida saab käsipuldiga
juhtida nii auokabiinist, kastist kui masina kõrvalt kõnniteelt.
11. novembri programm nägi ette, et esmalt sõidetakse läbi Riisipere aleviku, siis Nurme küla,
Lehetu küla, Turba aleviku, Ellamaa küla, Tabara küla ja Vilumäe küla, lõpetades Riisipere
mõisa juures. Kokku tuli peatusi
teha 12, neist esimene hommikul pool kümme, viimane õhtul
nelja
tööl hoidis silma
peal Nissi valla keskkonnaspetsialist Katrin Kask, kes oli koostanud eterniidi kogumise kava.
“Saab hinnata siis, kui ring läbi
on. Meil on siin kommunikatsiooniprobleemid olnud. Hetkel
ma ei oska öelda, kas me saame
auto täis või ei saa või jääb eterniiti üle,” ütles ta Harju Elule.
Lisaks Ševljuga Scaniale ja
Kase väikeautole sõitis kogumisringile ka kolmas masin, kuhu
Vitali Razumovski ja Andrei
hailov kogusid vanu õlisid,
ve, lampe, patareisid, aukusid ja
muidkemikaale.

paiku.Ševljuga

Mih-

vär-

Alusega hea tõsta
Eterniidi loovutuskohtadeni

vedas Ševljuga Scania GPS, kuhu mees asjaosaliste koordinaadid sisse toksis. Igaks juhuks olid
kirjas ka inimeste telefoninumbrid.
Riisiperes Nissi teel elav ettevõtja Rein Kiviorg oli oma eterniitplaadid kenasti aluse peale
virna ladunud. “Võib-olla

50–60

aasta lõpul eksamid

Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab

~

•

•

•

Harjumaal on käesoleval aastal tehtud viis eterniidi kogumise ringi: 24. septembril Kernu vallas, 14. oktoobril
ja 4. novembril Kose vallas, 21. oktoobril Raasiku vallas
ja 11. novembril Nissi vallas. 18. novembril kogutakse
eterniiti veel Jõelähtme vallas ja 25. novembril Anija
vallas.
Kui palju ühe kogumisringiga tavaliselt kätte saadakse?
“Kogutakse keskmiselt 7–10 tonni eterniiti kogumisringi
kohta ning antakse üle AS-ile Epler & Lorenz,” selgitas
MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse juht Tõnu Tuppits.
Paralleelselt eterniidiga toimub kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete kogumisring, millega teine masin
võtab peale vanu õlisid, värve, lampe, patareisid, akusid
ja muid kemikaale. Ka need antakse üle ASile Epler &
Lorenz, mis võitis ohtlike jäätmete kogumiseks korraldatud hanke.
Eterniidi ja ohtlike kemikaalide kogumise projekti maksumus ulatub käesoleval aastal 20 000 euroni. “Enamiku kuludest katab Keskkonnainvesteeringute Keskuse
keskkonnaprogramm. Oma osaga panustavad kõik vallavalitsused ning MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus,”
täpsustas Tuppits.

plaati on. Eterniit on suhteliselt
raske. Eks ta kusagil 200–300 kilo ringis on,” arvas mees.
Eterniit pärines Kivioru

Politseipäeval käidi külas

veteran Elmar Salmil.
küla talusulane tegi 1929.

elu-

maja ja kõrvalhoone katustelt.
“Neid plaate oli erineva vanusega, ühesuguseid ja teise mustriga. Kuidas vaja oli, niimoodi oli
katust lapitud,” ütles ta.

Osa plaate pärines isegi
kuuekümnendatest. Paari aasta
eest vahetati see kõik aga ruberoidi baasil tehtud sindli vastu,
mille valmistas ameerika firma
Owen Corning.
“Sellest vanast rämpsust on
muidugi hea lahti saada,” rõõmustas Kiviorg Suurema osa

as-

bestist oli ta juba ise varasemalt
Lagedi prügimäele vedanud.
“Mitu korda sai sinna oma kaubikuga veetud. Mis paremad
plaadid, sai antud inimestele

•

Rostislav Ševljuga juhib puldiga Scania kraanat. Rein Kiviorg jälgib
asjade käiku.
•

Kilomeetrikene edasi peatus
Scania kahekorruselise kortermaja kõrval, mille hoovis hakkas
silma erineva suurusega eternii-

Nurme külas ootas Lehtla talu peremees Ants Lehtme traktoriga, mille kopas oli eterniiti paarisaja kilo ringis. “Tegelikult see
toodi mulle metsa alla, lihtsalt
puistati sinna maha. Muist on
kodust, puuvirna pealt, tuul on
maha ajanud, ära lõhkunud,”
selgitas ta eterniidi päritolu.
Lehetu külas keegi midagi
loovutada ei soovinud. “Eterniiti on, aga see on alles katustel,”
viskas Ševljuga nalja. Turba alevikus kultuurikeskuse kõrval
hakkasid silma eterniitplaadid,
kuid et kontaktisik ei andnud ennast näole, tõstis Ševlljuga plaadid lihtsalt käsitsi Scania kasti.

pensionärist linnuvaatleja Tiiu
Belimova enda eterniidikohta.

bas elevus korraga Vitali Razumovskit ja Andrei Mihhailovit.
Ohtliku kemikaalina toodi nende masinasse pudel Maasika

Seal oli kevadel suvilakrundi
omandanud Andres Adamson
eterniiti kogunud kümme alusetäit ehk 500 tahvlit, mis ta sai
n-ö päranduseks koos kinnistuga. “Sellepärast ongi hea, et ära
viivad. Muidu oleks ise pidanud
hakkama tassima,” ütles ta.
Adamsoni abistas Saue vallavolikogu liige Mihhail Jallajas.
“Naabrimees ikkagi,” selgitas ta.
Jallajase enda maja, kus omal
ajal õppisid Riisipere lastekodu
lapsed, seisab teisel pool teed.
Logistilise apsakana olid alused eterniidiga Scania kraana
tõsteulatusest aga paarkümmend meetrit kaugemal. Ei jäänud muud üle, kui Adamson ja
Jallajas pidid käised üles käärima ja eterniiti ümber tassima.
Seda tegid nad kolmveerand
viieni, kui saabuv hämarus tööd

Et eterniiditükid Scania

livkat ehk maasikaveini. Ju siis

peatas.

ei osanud tooja piisavalt vene
keelt. Razumovski ja Mihhailov
uudistasidkolmkümmend aastat
vana pudelit, aga proovima siiski ei hakanud.

Pool Adamsoni eterniidist
jäigi suvilakrundile.
Palju eterniiti siis ühe päevaga Nissi aladelt koguda õnnestus? “Täpselt ei tea. Mul ei ole
kraana küljes kaalu. Selle järgi,
kuidas masin liigub, pakuksin, et
kaheksa kuni kümme tonni,” arvas Ševljuga rooli keerates.

ära, kes tahtis veel puuvirna peale või kuuri katusele panna.”

Igal tükil omanik

ditükke. “Ühe aluse peal natuke
on, aga võib-olla, kui otsib, siis
leiab veel juurde teda,” ütles

kas-

ti saada, tuli nad esmalt hallikat
värvi aiakärusse tõsta. Kolm aastakümmet hoovis vedelenud
eterniidiga tekkis ka teistlaadi
probleem – sellel nimelt olid
nevad omanikud ja et loovutajaks oli üksnes Belimova, jäi enamus prügist endiselt kortermaja
hoovi kaunistama.

eri-

Turba poe kõrval peatust

ta-

na-

Kõik ei mahtunudki
Viimase peatusena sõitis Scania Riisipere mõisa külje alla.

~

polit-

seikoolis, õppetöö selle
alamklassis algas jaanuaris
1930. Hiljem oli ta kordnik
Tallinna kuuendas jaoskonnas ja töötas muuhulgas
Toompea lossi komandandi,
kolonelleitnant Kanepi alluvuses. Politseis oli mees ka
aastatel 1941–44, hiljem
käis läbi ka Gulagi.
Tallinna linnuvabrikus avati

väikepakendi tsehh. Selleks
rekonstrueeriti Lool ettevõtte üks esimesi hooneid
ehk nn vana puur. Pakkeliin
oli pärit Hollandist.
Harju KEKi rallipaar Ivar
Raidam-Margus Karjane
võitsid Saaremaa Tehumardi ralli. Raidam oli hooaja
kokkuvõttes Eesti meister.

2007
•

88-aastasena lahkus Eesti

ajakirjanike õpetaja, akadeemik, professor ning kirjamees Juhan Peegel.
•

Lasnamäe avati Selveri
keskus-köök. See varustas
üle Eesti 23 kauplust ja
Tallinna ning Tartu kaubamajade toidumaailma.
gi pindala oli 4200 m2,
tööd sai 250 inimest.

Köö-

•

Maardusse püstitati

KolAlek-

gast pärit maadleja
sander Abergi (1881–
1920) mälestusmärk. Tegutses ju linnas toona ja
toimetab ka praegu temanimeline klubi. Avamisel osales kahekordne maailmameister, maadlusveteran

August Englas.
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SAKU VALLAVALITSUS
TEATAB:
on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse
4.–18.12.2017
1, Saku) teise korruse stendil ning Saku valla kodulehel

Pakume tööd klienditeenindajatelePärnu Kalamajaka
poodides Tabasalus Gurmee Garaažis ja Tallinnas Nõmme turul. Kui oled pakkumisest huvitatud, siis saada
oma CV triin@kalamajakas.ee või helista 5694 4799.

KLOOGA HARJUTUSVÄLJA
KASUTUSGRAAFIK
Kuupäev

Kellaaeg

20.–21. november
20.–23. november
22.–23. november
22. november
24. november

27. november

27.–30. november
27. november–1. detsember*
28.–30. november
*

09.00–18.00
08.00–17.00
10.00–16.00
09.00–13.00
09.00–17.00
09.30–18.00
09.00 18.00
09.00–17.00
09.00 / 16.00

pidev kestus

/

Tegevus
Laskeharjutus
Taktikaharjutus
Laskeharjutus
Lõhkamine

Laskeharjutus
Laskeharjutus

(www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust) avalikul
väljapanekul Saku valla Metsanurme küla
tailplaneering (DP).

Sihiääre tee 2 maaüksuse de-

DP võeti vastu Saku Vallavalitsuse 14.11.2017korraldusega nr 774. DP
ala asub Metsanurme külas Kasemetsa-Kiisa tee ja Sihiääre tee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustab Sihiääre tee 2 maaüksus ning osa
Sihiääre tee maaüksusest. DP ala suurus on ca 6300 m2. DP koostamise eesmärk on Sihiääre tee 2 maaüksuse kaheks elamumaa krundiks
jaotamine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. DP järgi
jaotatakse planeeritav ala kaheks elamumaa krundiks (Pos 1 suurusega 3017 m2ja Pos 2 suurusega 2346 m2). Krundil Pos 1 on suurim
batud hoonete arv üks ning abihoonete arv kaks. Krundil Pos 2 on suurim lubatud hoonete arv üks ning abihoonete arv üks. Kruntide
rim lubatud ehitusalune pind on 350 m2, hooned võivad olla kahekorruselised, maksimaalselt 9 m kõrged, abihooned 6 m kõrged. DP
viimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse maning looduskeskkonnale. Igal isikul on
jandus-,
gus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid DP

lu-

suu-

sotsiaal-, kultuuri-

elluõi-

kohta.

Lõhkamine

Taktikaharjutus
Laskeharjutus

Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid.
Taktikaharjutus: kasutatakse paukpadruneid,
lõhkepakette ja teisi imitatsioonivahendeid.
Võidakse kasutada transpordivahendeid.
NB! Vajadusele teeb Päästeamet demineerimistöid. Harjutused toimuvad võimalusel
kooskõlas Keila valla heakorraeeskirjaga.
Lisainfo telefon 5332 6746
e-mail kv.tvj.klooga@mil.ee

internet harjutusvali.mil.ee
•

Müüa armas ja

Seoses töömahu suurenemisega
vajab

õmblusfirma

õmblejat ja riilimasina
õmblejat!
~

suviste ja talviste töörõivaste
õmblemine ~ tasu tükitöö

alusel

~

kohapeal
Info tel

tasustatud väljaõpe

~

töö asukoht Klooga

604 3171 või 5364 2927

hoole-

hoitud suvekodu Laitses, Kaasiku küla, Vega
AÜ, Kernu vald. Suvekodu 59 m2, kuiv korralik
kelder, pööning, krunt
ga

Netaman Offshore Production OÜ õhusaasteloa
andmise menetluse algatamise ja õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade

859 m2piiratud aia ja

hooldatud hekiga, uus
puurkaev, korralik kuur,

kaLisaküsimused tel 553 1485 või taivop01@gmail.com

ahjuküte, soojamüür,
min, saun.

Haraka Kodu ootab Sind tööle
tegevusjuhendajaks või tegevusjuhendaja
abiks (24 h vahetus või 14 h vahetus)
Meie kodu on noortekodu,
kus elanikud elavad 9-liikmelistes peremajades

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse
Netaman Offshore Production OÜ (registrikood
10974329, Pakase 39, 10618 Tallinn, Harju
kond) õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva

oled hooliv ja Sulle meeldib inimesi abistada
oled valmis vahetustega tööks
Sul on vähemalt põhiharidus

batud heitkoguse projekti. Netaman Offshore Production OÜ tootmistegevus toimub aadressidel Paljassaare tee 4 ja Paljassaare tee 8, Tallinn, Harjumaa (katastritunnused 78408:807:0027 ja

Kui Sa

•

•

•

(keskharidus või kutseharidus)
VÕTA ÜHENDUST JA KÜSI!
Pakume stabiilset tööd ja palka, toetavat meeskonda,

kaasaegset töökeskkonda, kütusekompensatsiooni
või transporti, erialaseid koolitusi ja ümberõpet,
paindlikku tööaega graafiku alusel, lisapuhkust
7 päeva.
harakakodu.sa@gmail.com
tel 552 2631
vt ka
www.harakakodu.ee

www.facebook.com/
harakakodu

KADUGU KAAMOS!
peaksime mõtlema veel rohkem oma
tervisele kui mitte praegusel pimeduse ajal.
Mõtisklegem koos Eesti Haigekassa ja ajalehega
Harju Elu: äkki näeme valguskiirt ses kaamoses.
Millal

terviseprobleeme. Jutuks tuleb:
~ Haigekassa saab 25
mida on need
aastad õpetanud?
–

~

Eluiga pikeneb. Kuidas pikendada
seksuaalselt aktiivset aega. Arutleb dr Paul
Korrovits.
~

Mida toob aasta 2018: uus hambaravihüvitis, jaanuarist kehtima hakkav
proteesihüvitis, täiendav ravimihüvitis ja
teised terviseteemad.

maa-

lu-

78408:807:0057).

SIIS ÄRA PELGA,

1. detsembril käsitleme ajalehes sügavamalt

Keskkonnaamet avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 2 alusel.

Käitise põhitegevuseks on laevade ja paatide remont ja hooldus. Heiteallikateks on laevakerede
mehhaaniline puhastamine, keevitamine ja värvimine ning kütteseadmete korstnad. Õhusaasteloa
taotluse kohaselt kasutab käitaja oma tootmistegevuses 95,801 tonni aastas lahusteid, värve ja kõvendeid ning 800 tuh m3maagaasi. Põletusseadmete
soojussisendile vastav summaarne nimisoojusvõimsus on 1,265 MW. Õhusaasteloa taotluse kohaselt
Netaman Offshore Production OÜ tootmistegevusest väljutatakse välisõhku kuni 0,993 tonni
seid (sh tahked osakesed ja rauaühendid), 1,613
tonni lämmastikdioksiidi, 37,363 tonni lenduvaid
gaanilisi ühendeid (edaspidi LOÜ) ja 15,0 kg

osake-

gaaniühendeid.

orman-

Õhusaasteloa taotluse alusel on Keskkonnaametil
valminud õhusaasteloa andmise otsuse ja õhusaasteloa nr L.ÕV/329998 eelnõud.

Õhusaasteloa taotluse, saasteloa eelnõu ja muude
asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda
Keskkonnaameti Põhja regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, Tallinn, e-posti aadress pohja@keskkonnaamet.ee).

Teemaleht ilmub
koos Jõelähtme vallalehe (22.11)
ja Kiili Lehega (30.11).

Taotlus ja eelnõud on digitaalselt kättesaadavad
Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee.

Trükiarv 13 000.

Ettepanekuid ja vastuväiteid taotlusele ning otsuse
ja loa eelnõudele saab esitada suuliselt telefonil
674 4800 või kirjalikult e-posti aadressile pohja@
keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt

Hea firmajuht, meditsiinivallas tegutseja,
ehk on Sinulgi terviselehes midagi öelda?
Võtke ühendust!
Relika Tisler, myyk@harjuelu.ee,
646 2214, 5562 5500

16, 11216 Tallinn kahe nädala jooksul alates teate
ajalehes ilmumisest.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks

ilma avalikku arutelu läbi viimata.
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Harju Elu kolme kuu tellimuse võitis Vladimir Raudsepp, palju õnne! Selle lehe ristsõna lahendajate vahel läheb loosi Harju Elu kolme kuu tellimus. Vastused saata
vastus@harjuelu.ee või toimetusse Pärnu mnt 139E/11, Tallinn 11317, loosi jõuavad vastused, mis on saabunud hiljemalt kolmapäeval. Esemelised auhinnad saab kätte toimetusest. Eelmise ristsõna vastus “veevalajad”.

ETV telekava 20.–26. november
20. november
06.55 Terevisioon
08.55 Kutsuge ämmaemand!
09.50 Terevisioon*
11.50 Maahommik*
12.35 Wend Weis, 5/10:
konnu*
13.05 Punane sekund, 9/10:
Keelatud manöövrid*
13.35 Reisile minuga 12: Ateena*
14.00 Meie maailm, 12/12:

Koiva-

Myanmar – tarkuse tuulajad

14.55 11 000 aastat hiljem,
11/10: Mõtlik peegel*
15.40 LIVEstonia, 22/24
16.10 Kolkakomissar Sophie
Haas: Odav väljamüük

17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 ENSV 4: “Punkar ja miilits”
17.35 Kutsuge ämmaemand!*
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.00 Osoon
20.30 Iseolemine, 6/10
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport
21.40 Välisilm
22.15 Välisilma dokk: Tõejärgne
aeg

23.05 Lõksus tapja meie seas*
00.00 PÖFFi kaheksa ja pool,
–

2/11*

00.10 Ringvaade*
01.12 ERR.ee uudised

21. november
06.55 Terevisioon
08.55 Kutsuge ämmaemand!
09.50 Terevisioon*
11.55 Hommik Anuga*
13.10 Osoon (subtiitritega)*
13.35 Välisilm*

14.10 Unelma hukk. Dokfilm
15.10 Hetk ajaloos: Punakaart*

15.15 Ajavaod. Riigi mehed:

Karl Johannes Terras*
15.50 Niimuudu om: Lindora
laat*
16.10 Kolkakomissar Sophie
Haas: Metsamaja Amore

17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 ENSV 4: Vale päev
17.35 Kutsuge ämmaemand!*
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade

Mälumäng
06.55 Terevisioon

17.35 Hercule Poirot: Johnnie

22.30 Telelavastus: Oma Maa-

08.55 Hercule Poirot: Mõrv üü-

Waverly seiklus*

päev

rikorteris
09.50 Terevisioon*
11.55 Pealtnägija*
12.45 Foorum (subtiitritega)*
13.45 OP*
14.15 Töörööbikud, 11/17*
14.45 Reformatsioon 500, 3/8*
15.20 Loomaarst doktor
tens: Valel teel*
16.10 Kolkakomissar Sophie
Haas: Surm golfirajal

18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.00 Töörööbikud, 12/17
20.30 Wend Weis, 6/10: Kirbla

23.10 Maapäevalised
23.30 Hetk ajaloos: Karavan ja
koerad
23.35 Eesti aja lood: Algus
00.00 Ööülikooli rännakud, 1/8:
Bioloog Kristjan Piirimäe
01.03 ERR.ee uudised

23.55 Ringvaade*
00.57 ERR.ee uudised

17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 ENSV 5: Ment ja agent
17.35 Hercule Poirot: Mõrv üü-

01.10 Minu pere. Jõulud*

22. november

rikorteris*
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.00 Tagasiteed ei ole
20.30 Punane sekund, 10/10:
Kiiruse ületamine
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport
21.40 Uudishimu tippkeskus,
11/16
22.10 Cherbourgi vihmavarjud.

25. november

20.00 Foorum

21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport
21.40 OP

22.10 Pulss: Elujanu
23.00 Plekktrumm*
23.45 PÖFFi kaheksa ja pool,

3/11*

06.55 Terevisioon
08.55 Hercule Poirot: Claphami
koka seiklus

09.50 Terevisioon*
11.55 Prillitoos (subtiitritega)*
12.45 Tähendamisi: Reformatsioon 500*
12.50 Leiutades Eestit: Günther
Andrease stressilaadur SL*

13.00 Riigikogu infotund
14.00 Iseolemine, 6/10*
14.30 Foyle'i sõda: Silmamoondus*

16.10 Kolkakomissar Sophie
Haas: Kurjuse seeme
17.00 Aktuaalne kaamera

17.05 ENSV 5: Õhumüük
17.35 Hercule Poirot: Claphami
koka seiklus*

18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.00 Pealtnägija
20.45 Suud puhtaks
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport
21.40 Suud puhtaks
23.00 Ajavaod. Riigi mehed:

Karl Johannes Terras*
23.25 PÖFFi kaheksa ja pool,

4/11*

23.35 Minu pere. Jõulud
00.10 Ringvaade*

01.11 ERR.ee uudised

23. november

Mer-

Muusikalavastus

21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport
21.40 Krimireede: Unustamatu
23.10 Pealtnägija*
00.00 PÖFFi kaheksa ja pool,

6/11*

07.30 Üks tegu: Mängimine
07.40 Üks tegu: Hobuse
mine

00.10 Ringvaade*

rauta-

01.42 ERR.ee uudised

07.50 Tareq Taylori Põhjamaade

Lõõtsa-

07.30 Niimuudu om:
meistrid
07.50 Leiutades Eestit: Günther
Andrease stressilaadur SL*
07.55 Ringvaade*
08.55 Üks koorilaul: Mets
09.00 Töörööbikud, 12/17*
09.30 Uudishimu tippkeskus,
11/16*
10.00 Maahommik

23.50 Üks koorilaul: The night is 10.45 Õnne 13 (subtiitritega)*
11.15 Pealtnägija (subtiitritedarkening*
ga)*
00.00 PÖFFi kaheksa ja pool,
12.00 Punane sekund, 10/10:
5/11*
Kiiruse ületamine*
00.10 Ringvaade*
12.25 Osoon*
01.13 ERR.ee uudised
12.55 LIVEstonia, 23/24
13.25 Pulss: Elujanu*
24. november
14.15 Loomaarst doktor Mer06.55 Terevisioon
tens: Kahe heinakuhja vahel
08.55 Hercule Poirot: Johnnie
15.00 Suud puhtaks (subtiitriteWaverly seiklus
ga)*
09.50 Terevisioon*
16.25 Hommik Anuga*
11.50 Suud puhtaks*
13.15 Uudishimu tippkeskus,

17.40 Doktor Martin: Doktorit ei

ole
11/16*
18.30 Aktuaalne kaamera
13.45 Vennad Dasslerid, 1/2*
18.40 Loodusdokk: Suured
15.15 Üks koorilaul: The night is ded, 2/3: Karibud

26. november

rän-

kokakunst*
08.15 11 000 aastat hiljem:
Eesti võimalus
09.00 Tähendamisi: Reformatsioon 500
09.05 Prillitoos
10.00 Hommik Anuga

11.15 Wend Weis, 6/10: Kirbla*
11.45 Reformatsioon 500, 4/8
12.15 Telelavastus: Oma

Maa-

päev*

13.00 Maapäevalised*
13.15 Hetk ajaloos: Karavan ja
koerad*

13.20 Eesti aja lood: Algus*
13.50 Loodusdokk: Suured ränded, 2/3: Karibud*
14.40 Unustamatu*
16.10 Koduigatsus: Heas mõttes

halb*
17.05 Iseolemine, 6/10*
17.35 Tagasiteed ei ole*
18.05 Reisile minuga 12*
18.30 Aktuaalne kaamera
18.40 Lääneranniku eestlased.
Los Angeles

19.20 Foyle'i sõda: Vaenlase tuli
20.55 Leiutades Eestit: Adanna
Emily

21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm:

darkening*

19.40 Tareq Taylori Põhjamaade

Nädal

15.20 Doktor Martin: Teod, mit-

21.40 Sport. Sport

16.10 Kolkakomissar Sophie
Haas: Nädalalõpp kämpingus
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 ENSV 5: Võit on võõra

kokakunst
20.05 Reisile minuga 12
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.20 Sport. Sport
21.35 Koduigatsus: Heas mõttes

oma!

halb

te sõnad*

22.00 Hetk ajaloos: Toompead

rünnatakse!
22.05 Lõksus tapja meie seas
22.55 Vennad Dasslerid
00.26 ERR.ee uudised
–

Sügismnemo 2017

7. mäng

1. Kindral Ants Kurvits oli Eesti piirivalve
juht tervelt 17 aastat ehk aastani 1939.
Teenekas riigimees hukkus Gulagis. Samas
kolonel, kes oli jaaametis jätkas
nurist augustini 1942 ka piiriomakaitse
juht. Hiljem töötas omakaitse lahingukooli ülemana.
ses okupatsiooni eest ning suri 1961
das. Kes?
2. Ameerika Ühendriikide meeste korvpallikoondis on
olümpial alates aastast 1936 kaotanud vaid viis
mist. Milliselt kahelt meeskonnalt on saadud seni
mad kaotused olümpial?
3. Küsitava Eesti telekanali esimene eetripäev oli 12.
vembril 2007. Sama kanali eetris oli ka Urmas Oti
ne telesinemine. 16. märtsil 2009 muudeti nime, kuid see
ei pääsnud ettevõtet allakäigust. Nimetage telekanal.
4. 35 aastat tagasi, 10. novembril suri NLKP peasekretär
Leonid Brežnev. Veel samal kuul nimetati mitmed asulad
ning objektid tema nimega. Autotehasega KAMAZ tuntust
kogunud Naberežnõje Tselnõ kandis Brežnevi nime 1988.
aastani. Uue nime sai veel teinegi linn, kus elab praegu
veidi üle 5570 inimese. Nimetage asula.
5. Millise igapäevaselt tarvitatava eseme osad on
gas pinsol, kapp ja supinaator?
6. Eesti Panga punastest tellistest nurgamajal on
gune torn. Sellel on kuus mosaiikvappi, sealhulgas ka

1939–40

Pää70-aastasena Kanakohtusuuri-

no-

viima-

muuhulümmar-

Harjumaa oma. Lisaks on tornil ka ühe Harju maakonna
linna vapp. Millise?
7. Põhiliselt on kasutatud seda periodiseeringut Jõelähtme ning Kuusalu kihelkonnas, kuid ka kitsal rannikuribal
Jõhvini. Tegemist on kuuaasta arvestusega, mille piirajad
kõikusid kolletuspäevast kuni kanutipäevani. Milline?
Eelmise vooru vastused: 1. A. Vihalem, 2. 1924. aasta
detsembrimässu likvideerijatele, 3. A. Saal, 4. käsipall ja
HC Kehra 2014, 5. Kiiu torn, 6. korvpall 1936, 7. J.
Kõpp. Eelmise vooru punktid: T. Kuuskme 14 + 14, I.
Kuusk, A. Espenberg, R. Kooli, A. Matvei 14, A. Laine,
G. Vihman 12, P. Böckler 10. Küsimused koostas Allar
Viivik. Vastused saada allar@harjuelu.ee.
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Nõuanne
Kas vastab tõele, et järgmise aasta kevadest ei tohi perearstid
oma patsientidega enam meili ega telefoni teel infot vahetada?
Vastab andmekaitse inspektsiooni õigusdirektor Raavo Palu

Ei vasta. See on üks müütidest, mis on tekkinud seoses 2018. aasta
25. maist kehtima hakkava isikuandmete kaitse üldmäärusega.
Tegelikult on tervishoiuteenuse osutajatel ka praegu kohustus
patsientide andmeid hoolikalt hoida. Eelkõige tuleb ravisuhtes kaitsta terviseandmeid, sest need on oma loomult delikaatsed. Selleks
peavad raviasutuses kasutusel olema vastavad turvameetmed. Muu
hulgas peab arst olema veendunud, et ta väljastab tundliku info õigele inimesele ning et tema edastatud andmed ei oleks kättesaadavad kellelegi kolmandale. E-posti teel infot vahetades on seda sageli keeruline tagada, kui ei olda kindlad, kellele konkreetne e-post
kuulub. Oleme soovitanud vajadusel tundlikud andmed e-posti teel
edastamiseks krüpteerida ning alati üle kontrollida, kas tegemist on
õige e-posti aadressiga. Samuti võib arst vajadusel otsustada vastata mõne teise kanali kaudu.
Siiski on see tervishoiuteenuse osutaja enda otsus ja vastutus,
milliseidkanaleid patsientidega info vahetamiseks kasutada. Kui seejuures on turvameetmed tagatud, ei saa keegi seda teenuseosutajale ette kirjutada. Küsimused ja olukorrad on erinevad, mõnikord sobib suhtlemiseks ka tavaline e-kiri või telefonikõne.
Selles osas ei muutu isikuandmete kaitse üldmääruse tulekuga
mitte midagi needsamad kohustused jäävad kehtima ka pärast
2018. aasta kevadet. Võib aga öelda, et üks muutus on määruse ootuses tõepoolest toimumas – nimelt näib, et arstid on tänu määrusega kaasnevale teavitustööle saanud teadlikumaks isikuandmete kaitse nõuetest ja oskavad rohkem tähelepanu pöörata erinevatele turvameetmetele ja võimalikele turvariskidele.
Samuti on tervishoiuteenuse osutajal kohustus tagada patsiendile juurdepääs oma andmetele – seda nii praegu kui ka järgmisel aastal. Isikuandmete kaitse üldmääruse peamiseks eesmärgiks on anda
inimestele parem kontroll oma andmete üle. Seega ei või ka täiendavate turvameetmete kasutuselevõtmine patsientide ligipääsetavust
oma andmetele pärssida.
–

Rae vallavalitsuse töötajad helkuritega, paremalt esimene vallavanem Mart Võrklaev.

VÄLJA JAGATI ÜLE 2000 HELKURI

Rae vald korraldas
neljanda helkurikampaania
saar. Kampaaniast arenes välja
iga-aastane traditsioon.
“Kampaania esimestel
tel inimesed vaatasid natukene
viltu, aga juba see aasta olid inimesed kohal ja lausa küsisid helkureid. Oleme andnud
le rohkem kui ühe helkuri, et
nad paneks ühe oma autosse ja
annaks edasi kellelegi, kes näiteks liigub helkurita tee ääres,”

LIIKLUS

aasta-

Andres Tohver
Soovin rentida ruume

autopesula tarbeks.
Oluline, et olemas oleks
vesi, elekter, vee äravool.
Asukohaks Laagri/Saue/
Saku/Nõmme.
Tel 5306 4054

detail-

Kernu Vallavalitsus algatas Suurekivi maaüksuse
planeeringu koostamise 20.06.2016 korraldusega nr 332.
Detailplaneeringuga kavandatakse üldplaneeringu kohaselt Kibuna
la Suurekivi maaüksusele (29704:001:0029, planeeritava ala suurus 10,24
ha) rajada õppekeskus koos seda teenindavate ehitiste jarajatistega, sh
õppehooned, eluhooned õpilastele ja töötajatele, kabel-kirik, spordirajatised, laohoone, motell ning kämpingud.

kü-

&

Lithuanian Environment OÜ koostas Suurekivi

kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu. Eelhinnangu tulemuste kohaselt jättis
nu Vallavalitsus planeeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise

Ker-

algatamata.Suurekimaaüksuse
vi
detailplaneeringu digitaalsed materjalid on leitavad internetiaadressil: http://kernu.kovtp.ee/suurekivi.

Kernu Vallavalitsus korraldab Kernu Vallavalitsuses eskiislahendust

vustava arutelu 29.11.2017 kell 16.30 Laitse

tut-

Seltsimajas,Kaasiku külas.

Rallipargi detailplaneeringu algatamine jakeskkonnamõju stratee
gilise hindamise algatamata jätmine

detailal-

Kernu vallavalitsuse 6.11.2017 korraldusega nr 338 “Rallipargi
planeeringu algatamine jakeskkonnamõju strateegilise hindamise
gatamata jätmine” algatati Hingu külas asuvatel Rallipargi (29701:
001:0262), Motomaa (29701:001:0264) jaLangemaa (29701:001:0265)
katastriüksustel detailplaneering. Planeeritava ala suurus on 26 980 m2.

hoonestushõlkinnistu-

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste liitmine ja
alade määramine. Seejuures soovitakse muuta sama planeeringuala
mavat Laitse rallipargi, Langemaa I, Langemaa II ja Suvemaa
te detailplaneeringut (kehtestatud Kernu Vallavolikogu 5.08.2010
sega nr 29).

inimeste-

8. novembri kampaaniaga jagati üle 2100 helkuri

~

Järvekülas, Peetris, Vaidas,
Lagedil ja Jüris. Helkureid
jagasid vallavalitsuse töötajad, politsei ning vabatahtlikud.

räägib Kõrgesaar.

no-

Suurekivi maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Estonian, Latvian

andres@harjuelu.ee

Rae vald korraldas esimese helkurikampaania 2014. aasta

SAUE VALLAVALITSUS
TEATAB:

otsu-

hindami-

Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline
ne detailplaneeringule. Vallavalitsusel puuduvad andmed selle kohta,
nagu võiks kavandatav tegevus olla eeldatavalt olulise
ga lähtudes KeHJS paragrahvi 6 lõikest 2. Detailplaneeringuga ei
vandata planeeringualale muid kasutusotstarbeid (tegemist ei ole uue
spordiala rajamisega), kavandatavad uued hooned

keskkonnamõju-

ka-

puhke-ja
(võistluskardirada teenindavad hooned, karavanide ala teenindavad hooned,
garaaž-laohoone) on mõeldud teenindama võistluskardirada, karava-

nide ala ja tehnika ja varuosade hoiustamiseks. Kavandatavate ehitiste
püstitamisega kaasnevat vahetut või kaudset mõju inimese tervisele ja
heaolule, keskkonnale ja kultuuripärandile ei saa pidada oluliseks.
muti puudub detailplaneeringu koostamise raames vajadus uuringute
läbiviimiseks.

Sa-

Vallavalitsuse korraldusega saab tutvuda Kernu Vallavalitsuses või
la veebilehel dokumendiregistris.

val-

Erakogu

vembris. Eestvedajaks oli Rae
valla elanik Kristlin Kõrgesaar,
kes töötab vanglateenistuse väljaõppe peaspetsialistina.
“Helkurikampaania esimene
mõte tuli, kui ma märkasin Saue
valla Facebooki lehel helkuripuud. Käisin Rae vallale mõtte
välja ja nad tulid kohe kaasa.
Korraldasid helkurite kogumise
kohalikelt ettevõtetelt ja asutustelt, mis asuvad Rae vallas,”
meenutab Kõrgesaar.

Ettevõtted annetavad
“Aktsioon ei maksa midagi,
sest asutused annavad helkurid
meile tasuta,” selgitab Kõrge-

“Aktsioon ei maksa
midagi, sest asutused
annavad helkurid meile tasuta.”
“Rae valla helkurikampaaniat toetavad helkuritega Rae
valla ettevõtted. Sel aastal toetasid meid ABB AS, Coop Eesti,
HUPPA OÜ, Volvo Trucks Estonia, LabelPrint OÜ, Forss OÜ, Kinema OÜ, AS Kalev. Ettevõtted
andsid kokku üle 2100 helkuri,”
loetleb Rae vallavanem Mart
Võrklaev.
Helkureid jagasid vallavalitsuse töötajad, politseinikud ja
vabatahtlikud. Võrklaev soovib

Häirenuputeenus
Medi häirenuputeenus on igas

–

vallavalitsuse töötajatest esile
tõsta inimesi, nagu Mari Liis
Laanvee, Kai Lasn, Jens Vendel,
Ege Kibuspuu, Kati Randrüüt,
Priit Põldmäe ja Martin Minn.
Politseinikest oli aktiivne Rainer
Väli.
Vabatahtlikest paistsid silma
Kristlin Kõrgesaar, aga ka Natalia Kaptyug koos poja Ernst Peernaga.
Jagamiskohtadeks olid Järveküla, Peetri, Vaida, Lagedi ja
Jüri. “Sel aastal tegi Rae vald
oma logoga helkurikäepaelad,
mis osutusid väga populaarseks,” on Kõrgesaar rahul.

Lapsed usinamad kandjad
Kui paljud valla elanikud helkurit igapäevaselt kannavad?
“Helkuriaktsioonil oleme näinud, et lapsed on suhteliselt tublid helkurikandjad, aga paljudele oleme ikka helkuri andnud või
külge sidunud. Aga seda pigem
põhjusel, et vanemad pole jõudnud oma lastele helkurit muretseda või on see ära kaduud,” arvab Võrklaev.
“Täiskasvanute hulgas on
kandjaid pigem vähe ja eks helkurid kipuvad hooaja jooksul ära
kaduma ning see on ka meie aktsiooni mõte, et enne pimedat ae-

kodus pikemalt iseseisvalt
elada võimaldavad.
Häirenupp on kõige lihtsam
abivahend. Üldjuhul on selle kasutaja eakas või liikumispuudega inimene, kes kannab kodus ja
kodu lähistel viibides randmel
või kaelas veekindlatkellataolist
häirenuppu. Õnnetuse korral
olgu see kukkumine, terviserike

pärast kukkumist enam ei liiguta. Nii saab info võimalikust õnnetusest hoolealuse abilistele
edastatud kasvõi meelemärkuse
kaotusega lõppenud kukkumise
järgselt.
Võrreldes populaarse mobiiltelefoniga on häirenupul
misväärseid eeliseid. Häirenupp
on alati randmel, samas kui telefon kipub eakal kodus ikka kindlas kohas paiknema. Häirenupp

või kasvõi tulekahju, vajutab

valiselt vähem kui tunniga, mis

hetkel tühjaks, patarei kestab

hätta sattunu punast nuppu.
Seejärel helistab spetsiaalne
käed-vaba hoolekandetelefon –
mis on paigutatud inimese kodus keskele asukohale – Medi
kõnekeskuse operaatorile. Temaga suheldes selgitatakse välja kohapealne abivajadus. Operaator saadab vajadusel kohale

on hätta sattudes ja abi oodates
tohutu vahe.
Kaasaegsel häirenupul on lisaks nupu vajutamise
sele ka kukkumisanduri
sioon.

aastaid.
Medil on seitsme aasta jooksul korduvalt ette tulnud olukordi, kus mobiil on inimesel endaga, ent ta ei suuda seda
korras käsitleda. Häirenupul on
vaja vaid üht nuppu vajutada või
teeb sellegi ära kukkumisandur.
Häirenupu vajutus on palju liht-

Uu-

sattunuid aidanud ja enam kui
30 inimesel isegi elu päästnud
ning kuidas teisedki abivahendid
oma

–

meid ja elanikke helkuritega

järgnevatel aastatel toetama, siis
kindlasti jätkame seda kampaaniat ka järgnevatel aastatel. Oleme nelja aasta jooksul ära jaganud üle 6000 helkuri,” täpsustab
Võrklaev.
Kas helkurikampaaniaid korraldavad ka teised Harjumaa
omavalitsused? “Ma ei ole tähele pannud, et teised vallad selliseid kampaaniaid korraldaks,
aga ehk on see sellepärast, et
elan ja töötan Rae vallas,” muheleb Kõrgesaar.
“Oleme kuulnud, et ka mujal
on elanike algatusel helkuripuid
tehtud, aga meile teadaolevalt
sellisel kujul, kus vallavalitsus
korraldab oma valla
ga ning oma töötajate, elanike ja
politseiga helkurite jagamist, ei
toimu,” lõpetab Võrklaev.

ettevõtete~

seitse aastat üle Eesti

hoolealuse usaldusisiku lähisugulase, naabri, sotsiaaltöötaja,
kriitilisemal juhul ka kiirabi või
päästeameti.
Häirenupu eesmärk ja suurim kasu ongi kohene teavitamine abivajadusest ning välise abi
kiire saabumine. Paljudel juhtudel ongi abi saamisekiirus kriitiline, et kahandada õnnetusest
tekkida võivad tagajärgi. Medi
on aastatega lahendanud üle
ja olukorra, kus ilma häirenuputa oleks hädasolija mitmeid tunde või lausa ööpäevi oma kodus
abita olnud.
Häirenupuga saabub abi

Eestimaa otsas kättesaadav olnud juba üle seitsme aasta.
risime, kuidas häirenupp hätta-

ga jälle kõigile helkur anda. Valdavalt on inimesed õnnelikud,
kui helkuri saavad, sest vana on
kadunud, ning lubavad seda ka
kasutada või kinnitavad jope
külge. Õnneks on aastast aastasse näha, et helkurite kandjate
arv on suurenenud,” selgitab
Võrklaev.
8. novembri helkurikampaania oli Rae vallas juba neljas.
“Kui valla ettevõtted on nõus

–

sata-

võimalu-

funkt-

Kukkumisandur algatab tugeva põrutuse korral häirekõne
automaatselt juhul, kui inimene

märki-

on täiesti veekindel, sellega võib
ka duši all käia, kus on libe ja
servad, millest üle astudes on
kukkumisoht veelgi kõrgem. Samuti ei saa häirenupp vajalikul

ohuolu-

Kukkumisandur.

medi.ee

sam ja mugavamkui telefoni käsitlemine, eriti ärevas ohuolukorras, kus isegi noortel ei tule
numbrid meelde.
Lisainfot saab Medi
deliinil 661 8181, e-postiga info@medi.ee ja kodulehel www.
medi.ee. (Mati Vares, Medi

nõuan-

~

häirenuputeenus)

