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Aeg-ajalt on meieni jõudnud teavet Tallinna lähistele rajatavast vaimu- ja 
liitpuudega noortele mõeldud Haraka Kodust. Läksimegi uudistama, 
kuidas noortekodu ehitus edeneb.

Maidla külas keerame vana veski juurest paremale. Üle põllu paistavadki 
pastelsetes toonides punaste kivikatustega majad. Hooned on ehitatud 
Maidla küla servale, ümberringi põllud, metsad ja üksikud talud, läheduses
helgib järv.

Kolmehektarilisel krundil asuva kolme hoone juures askeldavad 
elektrikud. Astume helesinist tooni peamajja, meid tervitab uksel Haraka 
Kodu tegevjuht Marie-Christine Väli (pildil).

Majad anti ehitajate poolt üle novembri keskel – vähem kui aastaga ehitati 
peamaja ja kaks elumaja. Ettevalmistusi keskuse rajamiseks alustati 
muidugi juba 2006. aastal.

Veel on kõik vaikne – majad ootavad alles sisustamist. Avaratesse 
ruumidesse viivad ratastoole vabalt läbi mahutavad laiad uksed, koridoris 



on dušš ratastoolide puhastamiseks, seintel palju käsipuid, mis abiks 
liikumisel. Seinad on kaetud rõõmsates toonides savikrohviga. Küte ei ole 
veel sisse lülitatud, aga edaspidi saab kogu Haraka Kodu külmal ajal 
soojaks energiasäästliku õhkvesikütte abil.

Imetleme avarat saali ja seejärel läheme soolakambrit vaatama. Lumivalge 
kambri seinal on soolast linnumajakese ja haraka kujutis – kambri rajaja 
üllatus noortele. Köök ning füsioteraapia ruumid ootavad tehnikat ja 
mööblit, tegevusruumid töövahendeid. Kavas on hankida kangaspuud ning
vahendid savitöö jaoks. Suurtest akendest avaneb vaade põldudele ja 
saludele. Kevadel ootab rajamist aed, kus saab kasvatada köögivilju, 
istutamist ootavad viljapuud.

Lauge ratastoolitee viib teenustemajast tagaõue, kus asuvad kaks elumaja. 
Sisenedes jääb kohe silma ratastooli puhastamise võimalus, avarad 
koridorid ja eluruumid. Vannitoad on nii suured, et tõstmiseks saaks vabalt 
kasutada abivahendeid – ka kõige raskema füüsilise puudega inimeste 
peale on siin mõeldud. Elutoast pääseb otse terrassile, samuti ootab 
sisustamist kööginurk. Igas majas on kuus tuba – osa suuremaid (neile, kes
kasutavad liikumisel abivahendeid), osa väiksemaid.

Noored hakkavad elama kogukonnas elamise mudeli järgi – 
päevatoimetusi tehakse koos, igaüks vastavalt oma võimetele. Nendega 
hakkavad tegelema 12 tegevusjuhendajat. Jätkub ka Salu erivajadustega 
laste koolis alustatud õppetegevus ja samas harjutatakse elanikke 
iseseisvalt igapäeva eluga toime tulema.

Ööpäevaringset hooldust hakatakse pakkuma ka raske ja sügava 
liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga noortele, mis on eriti tänuväärne, 
sest tihti jäävad kõige sügavama puudega inimesed teenustest ilma, kuna 
pole tingimusi. Haraka Kodus on mõeldud kõigi peale.

Keskuse elanikele ja teistele soovijatele hakatakse osutama 
rehabilitatsiooniteenust, mõne aja pärast avab uksed päevakeskus, veel on 
kavas osutada lapsehoiuteenust.

Tegevjuht Marie-Christine Väli ütleb, et praegu on kõige olulisem 
meeskonna komplekteerimine. Noored, kellel avaneb võimalus alustada 
selles toredas keskuses iseseisvat elu, on juba teada. Esialgu on neid 12, 
aga kui kogu küla on valminud, saab see olema koduks 36 noorele. 
Eelkõige on Haraka Kodu mõeldud Harjumaal taolist teenust vajavaile 



täiskasvanuile.

Tunnustust ja imetlust väärivad puuetega laste pered ja kõik teised, kes 
asutasid SA Haraka Kodu ning viisid selle suurepärase idee ellu, rajades 
puuetega noortele selle väga vajaliku keskuse. Vaatamata mitmetele 
takistustele, on tänaseks saanud lihtsalt heast ideest käega katsutav 
reaalsus.
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