Rae valla ametlik väljaanne
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Eesti troopika.
FOTO: VILLIKO NURMOJA
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Head Rae valla elanikud!
Kaks esimest suvekuud on möödunud
ootamatult troopilises kliimas. Loodan, et olete kõik seda Eestimaa suve
täiel rinnal nautinud ja piisavalt päikseenergiat endasse ammutanud. Minu
jaoks algas suvi ametlikult 23. juunil
toimunud maakaitsepäevaga, mis jääb
meelde eelkõige umbes sellest ajast
alanud soojuse ja raju tormiga. Alustasime sel aastal vallavanema kohvihommiku uue traditsiooniga ehk
proovime edaspidi kohvihommikuid
korraldada alati mõnes Rae valla uues
hoones, et neid ka vallaelanikele tutvustada. Sel korral võõrustas meid alati lahke ja vastutulelik Kindluse Kool
ja selle töökas personal. Aitäh! Tundus,
et kohale tulnud inimestele uus formaat meeldis, mis annab julgust selle
ettevõtmisega ka tulevikus jätkata.
Kuid mis on suvi ilma malevata?
Eriti noore inimese suvi! Sel aastal oli
Rae valla õpilasmaleva vahetustes rekordarv osalejaid. Käisin ka ise ühe vahetuse tegemistega tutvumas ja peab
tõdema, et kunagise malevlasena tuli
lausa väike nostalgiapisar silma. Tore,

et on noori, kes peavad lugu töö tegemisest, uutest kogemustest ja tutvustest ning et on asutusi ja ettevõtteid,
kes meie malevlastele jõukohaseid
ülesandeid ja väärilist tasu pakuvad.
Meelde jääb veel Rae valla kolmandat korda saavutatud esikoht Eesti
omavalitsuste suvemängudel. Sellised tulemused ei tule juhuslikult ega
kogemata, selle nimel on palju vaeva
nähtud ja ma hindan seda kõrgelt.
Sel aastal toimus Rae valla külade
päev Patikal. Müts maha korraldajate
ees! Rae vald on täpselt nii tugev kui on
selle iga küla ehk saime veelkord tõestust, et oleme tugevad! Rae vald tuleb
ka oma 155. aastapäeva tähistama külast
külla, et saaksime kõik taas näost näkku
kokku ja koguda ühiseid mälestusi.
21.augustil toimub Jüri Gümnaasiumi 40. aastapäeva kokkutulek, mille
esimese lennu vilistlane ma olen. Suur
juubelipidu jäi eelmisel aastal küll koroona tõttu ära, aga kannab sel aastal
sama numbrit nagu selle aasta olümpiamängudki.
Augustikuus ootame kõiki Rae val-

la õpetajaid taas meie traditsioonilisse
õpetajate suvekooli, mis on saanud toredaks võimaluseks, kus aasta jooksul
kogetut jagada ja teha plaane uueks
kooliaastaks. Loodetavasti saavad
õpilased ja õpetajad sel sügisel naasta normaalsesse koolirutiini. Selleks
aga peame me kõik panustama ja üks
võimalus selleks on vaktsineerimine.
Kutsun kõiki, kes veel ei ole vaktsineerinud, seda tegema, sest vaid nii ei pea
me sügisest taas piiranguid kehtestama ja saame nautida kõiki neid toredaid üritusi, mis meil veel plaanis on.
Olgem vastutustundlikud nii enda kui
ka teiste suhtes! Ja kui vaktsineeritud,
siis võtke viimast augustikuust ning
nautige kõike seda toredat, mida Eesti
suvi ja meie valla kultuurielu pakub.
Lõpuks ometi on valminud ka
Vaskjala supluskoha korrastustööd,
sai laiendatud ja korrastatud nii parklat, rannaala kui vahetatud liiva. Minge ja nautige seda kuni ilmad ja vesi
veel lubavad!
VALLAVANEM

MADIS SARIK
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Rae valla lusikapidu
AUGUST
˸13.08 Tanker Parkla Häng 17.00
Tanker Brewery tehasepood (Kesk tee
10A, Jüri alevik)
Hea muusika ja gurmaanlus!
˸14.08 Jüri kodukohvikute päev
9.00–18.00
Jüri alevik
˸20.08 TankerFest
Tanker Brewery tehasepood (Kesk tee
10A, Jüri alevik)
˸20.08 Taasiseseisvumispäeva ühtelaulmine „Heliseme öös“ 22.00
Lehmja tammik. Seekord heliseme
koos Indrek Kaldaga
˸22.08 Päikeseloojangukontsert
21.00
Golf X Rae golfikeskus
˸23.08.-27.08 Vaskjala ööfilmide
nädal 22.00
˸28.08 Sirakas! Rae koolimajas
Vaskjalas
Eesti Elektroonilise Muusika Selts
korraldab koostöös Rae Kultuurikeskusega elektroonilise muusika õhtu
SIRAKAS!
˸29.08 Kontsert-piknik Kurna mõisapargis 20.00
Esineb Marek Sadam
˸31.08 Sõjalaulud koos ansambel
Untsakatega 20.00
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumis
Lagedil
Augustis toimub koos Eesti tunnustatud ja armastatud luuletajatega neli
luulepiknikku! Jälgi reklaami!

SEPTEMBER
˸08.09 Kaija Kesa näituse avamine
Rae Kunsti Platsis 19.00
Näitus jääb avatuks oktoobri alguseni.
Toetas Eesti Kultuurkapital
˸12.09 Eesti film „Vee peal“ 17.00
Peale filmi kohtumine Olavi Ruitlasega!
Pilet 4/5 €
Jälgi meid ja reklaami
http://kultuur.rae.ee/

Rae valla lusikapidu uutele kodanikele (sündinud perioodil 01.10.201931.03.2020) toimub 29. augustil Lagedi
lasteaias, aadressil Kaare 41, Rae.
Turvalisuse tagamiseks toimub lusikapidu sisehoovis. Lusikapeo kutsed
saadetakse välja nii postiga kui ka ekirja teel.
Arvestame sündmuse korraldamisel kehtivate koroonaviiruse leviku piiramiseks kehtestatud meetmetega.

Mittetulundusliku tegevuse
toetuste taotluste tähtaeg läheneb
15. august on mittetulundusliku tegevuse projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg.
Projektitoetust saavad taotleda
mittetulundusühingud, sihtasutused
ja eraisikud. Toetus on mõeldud kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja sotsiaaltöö projektide ellu viimiseks.
Taotlust saab esitada Rae valla e-teenuste keskkonnas iseteenindus.rae.ee.
Enne taotluse esitamist palume
tutvuda „Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise
toetamise korraga“.

Arhitektuurikooli Rae linnalaager
23.-25. augustil (kell 10-16) toimub
Arhitektuurikooli Rae linnalaager
1-3. klassi õpilastele Peetri Keskuses ja Peetri pargis. See on 3-päevane teekond, kus koos arhitektidega
avastatakse ruumimaailma saladusi,
meisterdatakse makette, uuritakse

geomeetriat, konstruktsioone, materjale, mängitakse maastikumängu ja
tehakse mõni installatsioon. Kohti on
kahekümnele lapsele ehk kiirustage!
Kohatasu raekatele 45 eurot ja teistele
90 eurot. Lisainfo ja registreerimine
https://www.arhitektuurikool.ee/

Aruvalla küla üldkoosolek
05.09.2021, kell 11.00 külaplatsil
Päevakord:
1. Aruvalla Külaselts MTÜ 2020. a
majandusaasta aruande kinnitamine
2. Külaplatsi varjualuste ehitusloa tutvustus
3. 2022. a planeeritud tegevused ja pikemad plaanid, sh ehitus külaplatsil
4. Muud jooksvad ja kohapeal tekkinud küsimused
Lisainfo: Kaia Talvik, tel 522 3180
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27. august Vaida pargis
algusega kl 15:00
Üritus on
TASUTA

Heleza

TUTVUDA SAAB
ERINEVATE
HUVIALAKOOLIDEGA!

Pluuto
õhtule paneb punkti
DJ duo Classix

KULTUUR
AUGUST 2021
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Armas Vaida elanik!
Võta naabrinaine,sõber,
majaelanikud või perejõmm
kampa ja ava üks
omanäoline kodukohvik.
EI OLE VAHET, KAS ELAD
MAJAS VÕI KORTERIS!
Ole loominguline! Juurde
võid pakkuda
kultuuriprogrammi!
Registeerides märgi ära oma
kohviku nimi ning asukoht.
Võimalusel lisa juurde ka
illustreeriv foto!
Info ja registeerimine:
ELNOORED@MAIL.EE
58867777

Vaida Palvemaja juures avatakse
21.08 kell 10:30 veepühitsuse
ja õnnistamisega
kogukonna "Palvela kohvik".

Kui soovid, tule liitu
meeskonnaga, kas oma söögijoogiga või seal avatava teiseringi
kauba müügiga.
Võta ühendust Raja Railiga,
kas e-posti teel:
vaidapalvemaja@gmail.com või
helista mob:+372 5647 4344

Sel päeval saab kosutust nii
kehale kui vaimule!
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Rae abivallavanem Tanel Tammela ja Enefit Connecti tootejuht Gaius Mets tunnevad
head meelt, et ühena esimestest jõuab ülikiire internet Järveküla lasteaeda.
FOTO: ANDRES KALVIK

Ülikiire internet jõuab
Peetri, Järveküla ja
Patika piirkonda

KOGUKOND
AUGUST 2021

ANDRES KALVIK
„Projekt sai alguse vajadusest liita
kõik vallaasutused operaatorineutraalse fiiberoptilise kaabliga ühte võrku ja tagada neile võimalus kasutada
RIA ülikiiret lairibaühendust, mis ei
konkureeri kommertsteenusepakkujatega ning on mõeldud avalikele asutustele väga soodsa hinna ja hea kvaliteediga,“ selgitab Rae abivallavanem
Tanel Tammela.
„Kuna Peetris ja Järvekülas on kokku kolm kooli ja kolm lasteaeda, siis
oli otstarbekas siit alustada,“ jätkab
ta. „Samuti leidsime, et mõistlik oleks
seda suurepärast võimalust laiendada
ka elanikele. Fiiberoptilise kaabli hüvesid saavad soovi korral nautida kõik
inimesed, kes rajatava trassi läheduses elavad. Neile on projekteeritud liitumisvõimalus krundi piirini.“

Kui praegu jõuab enamiku Peetri, Järveküla
ja Patika elanikeni
internet õhu kaudu,
siis juba tuleval aastal
avanevad võimalused
liituda ülikiiret ühendust võimaldava lairibavõrguga.

Konkurents viib hinnad alla
Trassi, mis algab Uuesalu sidemastist ja lõpeb Peetri pargis, projekteerimine on lõppenud ning lähiajal kuulutatakse välja ehitushange. Plaanide
kohaselt alustatakse töödega jaanuaris ja võrk saab valmis 2022. aasta lõpuks. Trassi kulgemist saab täpsemalt
vaadata map.rae.ee ja ülikiire internetiga liituda soovijad on oodatud endast aadressil energia.ee/kiireinternet
märku andma.
Tegemist on võrguga, mis hõlmab
esimeses etapis 400 hoonet ja mida
võivad kasutada kõik sideoperaatorid.
Rae valla kolm suuremat teenusepakkujat on praegu Telia, Elisa ja Tele2.
„Tekib konkurents. Valla asutused
ja erakliendid saavad võtta pakkumisi ning teha endale sobivaima valiku.
Esimese sammuna tuleb liituda võrguettevõttega Enefit Connect. Trassi
lähedal paiknevatele ettevõtetele ja
majapidamistele läheb see maksma
199 eurot. Võrgu valmides võtame liitunutega ühendust ja tutvustame
lähemalt erinevaid võimalusi,“ lisab
Enefit Connect taristu liitumiste teenuste üksuse juht Oliver Ruus. „Tänapäeval on operaatorite valik tehtud
väga lihtsaks. Piisab baasinternetist,
millele saab soovi korral liita näiteks
Telia, Go3 või Apollo TV teenused.“
Ettevõtte Enefit Connect tootejuht Gaius Mets ütleb, et huvi ülikiire
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interneti vastu on tundnud mitmed
omavalitsused, kuid Rae vald on üks
esimesi, kes on omapoolset initsiatiivi üles näidates ka tegudeni jõudnud.
„Mahu poolest on Rae vald omavalitsusena suurim lairibavõrgu tellija,“
täpsustab Mets. „Samas on praegu
mõistlik hangetega mitte tormata,
sest ehitushinnad on järsult tõusnud.
Tuleb leida optimaalne tasakaal.“
Lairibavõrk tagab kiire ja stabiilse
ühenduse
Praegu kasutab suurem osa Peetri
ja Järveküla elanikke õhu kaudu levivat internetti. „COVID-19 piirangute
ajal tulid välja selle süsteemi nõrkused
– tarbimine kasvas meeletult ja tekkis
ülekoormus,“ märgib Ruus. „Lairibaühendused on oluliselt stabiilsemad
ja võimaldavad pakkuda suuremaid
kiiruseid. Läbi õhu on kohati võimalik saada kiiruseks 100–150 Mbps, kuid
mida suurem on kasutajate hulk, seda
väiksemaks läheb kiirus. Fiiberoptilise
kaabli puhul ei jaga klient internetiressurssi ja lepingus lubatud kiirust
saab ka reaalselt kasutada.“
Sarnast ülikiire interneti võrku
ehitab Enefit Connect ka Patikal, kuid
teeb seda hajaasustuse programmi
raames ning seal on rahalist tuge pakkumas riik. Tööde teostamise tähtaeg
on 1. jaanuar 2023.
Tammela sõnul tegutsetakse juba
selle nimel, et laiendada võrku ka Rae
külla, kuhu on kavandamisel uus põhikool, ja sealt edasi Jüri alevikku.
„Teeme tihedat koostööd ka kinnisvaraarendajatega, et võrk oleks varajases
faasis viidud uute elamuteni,“ kinnitab Tammela. „Antud valik annab ohtralt võimalusi tulevikuks ning seda on
mugav rajada ning ühtlasi saab kulusid optimeerida koos elektrikaabliga.“

Trassi, mis algab
Uuesalu sidemastist
ja lõpeb Peetri pargis,
projekteerimine on
lõppenud ning lähiajal
kuulutatakse välja
ehitushange.
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Kutsun sind, NOOR,
MARILIIS KALININA

RAE NOORTEVOLIKOGU ESIMEES

Maailma
Tervishoiuorganisatsioon
(WHO) on seisukohal, et vaktsiinid on
puhta joogivee kättesaadavuse järel
tähtsuselt teine meede nakkushaiguste laiaulatusliku leviku peatamiseks.
Vaktsineerimine on tervishoiu üks
tähtsamaid alustalasid, mis kaitseb
inimesi mitmete ohtlike nakkushaiguste eest. Vaktsiinide loomise ja kasutamise ajastu on olnud suhteliselt
lühike, kuid nende panus ennetavasse
meditsiini on olnud hindamatu väärtusega – need on päästnud sadade
miljonite, võimalik, et rohkemategi
inimeste elusid. Alates Louis Pasteuri
(prantsuse keemik ja üks mikrobioloogia rajajatest) aegadest on teadusmaailm, tervishoiutöötajad, riigijuhid
ning enamik avalikkusest mõistnud,
et vaktsiinid on need vahendid, mis
aitavad hoida kõige õrnema ja haavatavama inimkonna osa – väikelaste ja
laste ning noorte – tervist ja elu. Samas on vaktsiinidel suur tähtsus ka
täiskasvanute tervise kaitsmisel. Tänapäeva arstiteadus järgib põhimõtteid, kus esmatähtsaks on tunnistatud
nakkushaiguste ennetamine ning selle võimsaimateks vahenditeks vaktsiinid ja vaktsineerimine.
Seoses maailmas tekkinud pandeemilise olukorraga oleme meie kõik
sattunud situatsiooni, kus COVID-19
vaktsineerimine on ülioluline ja just
täna kriitilise tähtsusega.
Teadusmaailmal oma tippteadlaste ja meeskondadega õnnestus lühikese ajaga valmistada vaktsiin ja meie
riik tagab täna igale inimesele tasuta
vaktsiinidoosid, et ära hoida koroonahaigusega kaasnevaid võimalikke tüsistusi, surmasid ja sellega kaasnevat
lähedaste kaotusvalu.
Teaduspõhisele meditsiinile tuginev riiklik tervishoiupoliitika koos
oma ala asjatundjatega soovitavad
vaktsineerida. Erandiks on meditsiinilise argumendiga vaktsiinist loobumine. Tõsi, vaktsineerimisotsus on
vabatahtlik koos arsti või meditsiini-

Mariliis Kalinina.

õe põhjaliku selgituse edastamisega
ja lõpliku otsuse teeb kas lapsevanem
või inimene ise, olles informeeritud
keeldumisega kaasnevatest riskidest,
on oluline iga vaktsineeritu panus. Ka
meie, noored, peame näitama eeskuju
teistele vanusegruppidele, et soovime
toetada ühiskonna toimepidevust!
Meditsiinisüsteem ning meedikud
on käesoleva pandeemia algusest saati
olnud väga ülekoormatud ning valitsused on olnud sunnitud koostama
kriisipakette. Terviseameti hinnangul
on Eestis kolmas laine juba alanud,
samas inimesed arvavad jätkuvalt ja
käituvad viisil, et haigestumise oht
on möödas – enam ei pea siseruumides kaitsemaske kandma ja hajutatuse nõuet järgima ning käsi desinfitseerima, kuna viirus on väidetavalt
kadunud. Samas nähes päev-päevalt

kasvavaid nakatumisnumbreid (eriti
murettekitav on tõus noorte haigestumise seas) ja mõeldes koroona leviku
ajale tagasi, siis keegi meist ei tahaks
sama olukorda, kus koolis ei saa käia,
sõpradega kino ja pidusid külastada,
reisida kasvõi naaberriiki, kus teatud
majandusharu tegevuse piirangute
pärast kaotavad meie vanemad töö
jne. Keegi meist ei soovi, et oled kogu
ühiskondlikust elust eraldatud ning
tunned puudust vanast normaalsest
elust.
Tänapäeval on teaduslikult tõestanud, et vaktsiini viimine inimese
organismi ei ole ohtlik. Vaktsiinide
kõrgetasemeline tootmistehnoloogia
on andnud meie käsutusse väga kvaliteetsed hea immuunvastuse ja kõrge
ohutuse tasemega vaktsiinid. Vaktsiinide üldtunnustatud väärtustel põhi-
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vaktsineerima!
neb ka teadusmaailmas levinud käibetõde – ükski arst ei päästa oma karjääri
jooksul rohkem inimelusid.
Vaktsineerimise tulemusel kujuneb sarnane immuunsus nagu nakkushaiguse läbipõdemise järel, kuid
ilma haiguse enda põdemise ohtude ja
vaevadeta. Nii on takistatud ka nakkuse levimine teistele inimestele. Paraku
on COVID-19 vaktsiini väljatöötamise
kiirus tekitanud kuulujutte kahtlastest kõrvalmõjudest. Võib veendunult
kinnitada, et vaktsiinidega seotud
võimalikke ebasoovitavaid toimeid
jälgitakse erilise hoolega kõikides riikides ja maailma tervishoiuorganisatsioonide poolt, ka Eestis. Teadlased
panustavad igapäevaselt professionaalsete teadmistega ohutusprotsessi
tagamisse ning võime kindlad olla, et
see süsteem toimib, ligipääs infole on
läbipaistev ning lähtub rahvatervise
huvidest.
Paljudes riikides on juba teatatud,
et saad avaliku ruumi hüvesid kasutada, kui oled vaktsineeritud (COVID-19
läbipõdenud või on ette näidata kehtiv negatiivne koroonatest). Ka Eestis
on mitmete arvamusliidrite arvates
arukas selline kord sisse seada. Ning
see tähendaks Sulle – vaktsineeritud
noor, et sel juhul saad jätkata oma tavapärast elu – minna kinno, restorani,
reisile, kontserdile, pidudele jne. Saime
just korraldatud ka Jüri Rannafesti, kus
tänu vaktsineeritud nooretele ja kehtivate reeglite järgimisele toimus megavinge ja lahe suveõhtu. Noored artistid
esitasid muusikat, sai võrkpalli mängida, kohal olid toitlustajad, õpilasfirmad,
TOPSIK jne ning aega sai veeta Rae valla lahedamate sõpradega. Kui eelnevalt
ei oleks nii tublilt palju vaktsineeritud,
siis istuksime ka suvel kodus ja võib-olla oleksime pehmelt öeldes hullumas
isoleeritusest ja eraldatusest.
Just praegu avab vaktsiin meile väravad võimalustele, mida süda juba nii
kaua igatseb.
Kutsun üles kõiki noori vaktsineerima, et vastu seista ühtse rindena
COVID-19 kaasnevatele ohtudele!

Korduvad küsimused

•

Kuidas kaitsta ennast koroonaviiruse uue laine eest? Ikka vaktsineerides.
Eestis on vaktsineerimine COVID-19
vastu tasuta ning kõik Eestis pakutavad
vaktsiinid aitavad levivate viirusetüvede vastu. Et saada tõhus kaitse sügiseks,
tuleb alustada vaktsineerimiskuuriga
juba nüüd.

•

Miks vaktsineerida ennast COVID-19
ehk koroonaviiruse vastu?
Haiguse kulg on ettearvamatu ning
see võib kahjustada nii noore kui ka vanema inimese tervist ja elukvaliteeti
pikaks ajaks.
Kõik Eestis saada olevad vaktsiinid vähendavad rasket haigestumist ja
haiglasse jõudmist. Näiteks Iisraeli ja
Ühendkuningriikide kogemus näitab,
et raske haigestumine väheneb enam
kui 80%.
Vaktsineeritud inimestel on Eesti
riiki sisenemisel või nakatunu lähikontaktseks osutumisel võimalik saada vabastus eneseisolatsiooni kohustusest
ühe aasta jooksul alates vaktsiinikuuri
läbimisest. Vaktsineerimistõend pakub võimaluse lihtsamaks reisimiseks
ja näiteks suurüritustel osalemiseks.
COVID-19 haiguse läbipõdenute isolatsioonivabastus kehtib kuus kuud.
Iga vaktsineeritu loeb – nii kaitseme
kõige nõrgemaid, kes terviseseisundi
tõttu ennast vaktsineerida ei saa. Nemad võivad olla meie vanemad, lapsed,
sõbrad, tuttavad või lihtsalt tänaval
möödujad.

•

Kuidas saan vaktsineerimisele?
Vaktsineerimise aja saab broneerida
digiregistratuuri kaudu www.digilugu.
ee, helistades kohalikku haiglasse või
eraraviasutuse registratuuri või riigiinfo telefonil 1247 (seitse päeva nädalas kl
8-20).

•

Kes saavad vaktsineerida?
COVID-19 vastu oodatakse vaktsineerima kõiki Eesti elanikke alates 12.
eluaastast.
Vaktsineerimine lükatakse ajutiselt
edasi, kui sul on parajasti kõrge palavik,
põed hetkel COVID-19 haigust või oled
olnud lähikontaktne.
COVID-19 haiguse läbipõdenuid ootame vaktsineerima 4.-6. kuul pärast
tervenemist ja neile piisab kaitse saa-

miseks ühest doosist.

•

Millal on end kõige mõistlikum
COVID-19 vastu vaktsineerida?
Soovitame vaktsineerida esimesel võimalusel. Tõhus kaitse tekib kuni
kahe nädala jooksul pärast teist vaktsiinidoosi (vaid Jannseni vaktsiini puhul
tuleb teha üks kaitsesüst). Selleks, et sügisese viirustelaine ja COVID-19 leviku
uue tõusu ajaks kaitstud olla, tuleb kaitsesüstid kätte saada juba suvel.

•

Mida teha ja arvestada enne vaktsineerimist?
Mine kohale õigeaegselt või anna
esimesel võimalusel teada, kui ei saa
minna. Nii väldime dooside kadu ja saame meie inimesed kiiremini vaktsineeritud.
Vaktsineerimisele tulles kanna
maski ning tule kohale ainult tervena.
Pane vaktsineerimisele tulles selga sellised rõivad, et riietumine oleks
mugav. COVID-19 vaktsiinid süstitakse
õlavarde.
Arvesta, et pärast vaktsineerimist
pead veel 15 minutit kohapeal tervishoiutöötaja jälgimise all olema juhuks,
kui pärast vaktsineerimist peaks enesetunne halvenema.
Juhime tähelepanu, et COVID-19
vaktsiinide ja teiste vaktsiinide manustamise vahe on soovituslikult vähemalt
14 päeva.

•

Mida arvestada pärast vaktsineerimist?
Pärast vaktsineerimist võivad esineda kõrvaltoimed. Tüüpilisemad kerged kõrvaltoimed COVID-19 vaktsiinidel on süstekoha valu ja turse, peavalu,
palavik, halb enesetunne, iiveldus, lihasvalu ja liigesvalu. Nähud mööduvad
üldjuhul paari päevaga.
Kui sul tekib vaktsineerimise järel
tõsisem või üle kolme päeva kestev tervisehäda, helista perearsti nõuandeliinile 1220.

•

Kui mul on küsimusi COVID-19 vastu vaktsineerimise kohta, siis kuhu
pöörduda?
Paljudele küsimustele on vastused
veebilehel www.vaktsineeri.ee
Küsimustele aitab vastuseid leida
ka riigi infotelefon 1247.

10

RAE SÕNUMID
AUGUST 2021

FOTOD: TRIIN RAJA

Rae valla erivajadusega lastele
perepäev leidis aset kolmandat
ANNE-LIISI MÄNDMETS
Erivajadusega laste vanemate initsiatiivil ja Rae valla toetusel toimus
1. augustil järjekorras kolmas Rae
valla erivajadusega laste perepäev.
Kui varem on üritust võõrustanud
Jüri Võsukese lasteaed, siis seekord
aitas Eesti Diakoonia- ja Ühiskonnatöö Sihtasutus ning üritus toimus
Männirahu mõttemaja mõnusate
mändide all Keibu külas Lääne-Harju vallas. Toredast üritusest sai osa
üle 70 inimese.
Antud sündmus kogub justkui iseenesest aasta-aastalt üha hoogu juurde. Enam ei saa jätta tegemata, sest
pered ootavad, et kord aastas kokku

saada. Erilistel lastel on seda ühte päris oma päeva väga tarvis. Nad saavad
olla rõõmsad, nautida vahvaid tegevusi ja leida sõpru ning keegi ei vaata
imelikult. Kõigist osalevatest vanematest on tekkinud äge mees- ja naiskond, kellega koos tehakse ühiseid
üritusi, peetakse nõu sarnaste murede
korral ja jagatakse häid uudiseid. Üle
120 inimese on koondunud Facebooki sotsiaalmeediagruppi nimega „Rae
erivajadustega laste vanemate kinnine vestlusgrupp“, mis on mõeldud Rae
valla erivajadustega ja puuetega laste
vanematele, nendega seotud isikutele, erialaspetsialistidele ja toetajatele.
Kes vähegi tunneb, et on tarvis tuge
ja koosmõtlemist/olemist, siis on väga

teretulnud. Samade probleemidega silmitsi seisvad vanemad saavad pakkuda kogemusnõustamist ning moraalset tuge.
Vanemate vahelise positiivse koostöö näitena võib välja tuua selle, et
perepäeva projekti omaosaluse katteks koguti raha isetehtud küpsetisi
müües. Vaja oli 159 eurot ja 20 senti.
Just nagu mõnes heas inglise filmis,
kus kiriku katuse remondiks korraldatakse laat, võtsid tegijad ka ette ja korraldasid koogiküpsetamise aktsiooni.
Tulu läks perepäeva korraldamiseks.
Eesti inimesed on väga suure südamega ja lahked, eriti kui on vaja lapsi
aidata. Kõik soolased ja magusad küpsetised ning marjarullid läksid otseses
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Mullitegemise võistlus.

mõeldud
korda!
mõttes nagu soojad saiad. Lisaks tehti teavitustööd ka erivajadusega laste
„elu-olu-vajadused“ valdkonnas, sest
ainuüksi Rae vallas elab umbes 200
peret, kus kasvab erivajadusega laps.
Kui tähtis sündmus kätte hakkas
jõudma, siis lubas ilmateade kõva
sadu. Seega palus korraldaja kaasa
varuda vihmakeebid, -varjud ja vahetusriided. Ära jätmine polnud variant.
Kolme päevaga sai kokku laenatud
vist kõik valla vabad pop-up-telgid,
millest teha lastele kuivem mänguala.
Olime valmistunud!
Kui perepäev algas, oli ilmataat
oma veekraanid kinni keeranud ja lapsed said terve päeva trallida batuudil,
Lottega koerusi teha, näomaalija juu-

res näod kirjuks võõbata,
ponidega mitu tiiru sõita ning suuremad ATV-ga metsavahel põristada.
Suhkrupiiga jagas laiali kõik vaniljeja šokolaadijäätise varud ning suhkruvati, meisterdati ja joonistati.
Teie aitasite kaasa, et lapsed said
unustamatu päeva!
Tänan oma peret, teisi vanemaid
ja abilisi, kellega sain jagada organiseerimise koormat. Samuti tänan
Rae valda projektitoetuse ning sponsoreid Orkla Eesti ASi, Saku Õllete-

hast ja Aakre moosi abi
eest. Annan
edasi
laste
särasilmse
rõõmu Eesti
Diakoonia- ja Ühiskonnatöö Sihtasutusele perepäeva ruumide ja ponide ning batuudi eest Meediatugi
OÜ-le. Meil oli super mängujuht
Janne Liidik, näomaalija Liisa Saade
ja Suhkrupiiga. Hinges on soe tunne,
kui mõtlen, kui kiiresti reageerisid
Karla ja Vaidasoo külajuhid, kui ütlesin, et vajan hädasti telke ja raha
mul eriti anda ei ole. Aga nii see päev
kujuneski selliseks nagu pidi – läbinisti positiivseks. Aitäh!
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Rae
Sotsiaalkeskuse
uudised
PIRET KUUSKÜLL

RAE SOTSIAALKESKUSE DIREKTOR

Rae Sotsiaalkeskus on uutes ruumides tegutsenud aasta ja selle
aja jooksul oleme oluliselt suurendanud vallaelanikele pakutavate
teenuste arvu. Meie üks eesmärk
on pakkuda võimalikult palju erinevaid sotsiaalteenuseid oma vallas
kohapeal, et inimesed ei peaks
teenuste saamiseks sõitma Tallinnasse.
Hetkel pakume meie valla elanikele järgmisi sotsiaalteenuseid.
Eakatele ja/või erivajadustega inimestele (kes saavad enamiku päevast
ise hakkama, kuid vajavad abi ja toetust ainult teatud toimingute juures)
saame pakkuda kas kodu- või isikliku abistaja teenust. Lisaks on valikus
tugiisikuteenus last kasvatavale vanemale. Nendel juhtudel läheb sotsiaalkeskuse töötaja teenust osutama
inimese juurde koju. Juhul, kui kodus
abistamisest jääb väheseks ja inimene
vajab ööpäevaringselt hooldamist ja
järelevalvet, on võimalik tulla elama
hooldekodusse. Selle teenuse osutamisega on meil kõige pikemaajalised
kogemused, kuna sel suvel täitus hooldekodul juba 25. tegutsemisaasta.
Neile, kes vajavad oma eaka lähedase hooldust ainult tööpäevadel päevasel ajal, on võimalus tuua lähedane
päevakeskusesse üldhooldusteenusele, mis sisaldab hooldust ja järelevalvet
ning päeva sisustamist meelepäraste
tegevustega. Puudega või liikumistakistusega inimestele pakume tervise
või asjaajamisega seotud sõitudeks

sotsiaal-transpordi teenust. Toidupangaga koostöös jagame üle nädala teisipäeviti abivajajatele toidupakke. Selle
ja kõikide eelpoolnimetatud teenuste
saamiseks palume pöörduda vallavalitsusse.
Juhul, kui Teil ei ole kodus enda
ja/või pesu pesemiseks sobivaid tingimusi, on võimalik tulla sotsiaalkeskusesse duši alla ning kasutada meie
pesumasinaid ja -kuivateid. Sügisest
loodame aktiivselt alustada ka eakate
päevakeskuse tegevusega. 24. augustil
kutsume kõiki huvilisi päevakeskuse
sügishooaja avaüritusele, mis langeb
ühtlasi kokku ka uude majja kolimise
1. aastapäevaga. Päeva alustame kell 11
ringkäiguga majas, seejärel on võimalik
osaleda prooviks erinevates tegevustes
– mõttemängud, bingo, muusikamäng,
fotomälestuste tund.
Psüühilise erivajadusega inimesi
ootame igapäevaelu toetamise teenusele. Juhul kui Teie või Teie lähedane
käib hetkel samal teenusel mõne teise teenuseosutaja juures ja soovite
hakata sama teenust kasutama oma
koduvallas, siis teenuse osutaja vahetamiseks palume pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse oma juhtumikorraldaja poole.
Lisaks pakuvad sotsiaalkeskuse
ruumides teenuseid veel teised teenuseosutajad. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajaks on MTÜ Põlvkondade maja. Teenus on mõeldud nii
lastele kui ka täiskasvanutele. Teenuse
kaudu õpivad inimene ja tema pere,
kuidas terviseseisundist tingitud erivajadusega igapäevaselt hakkama saada. Nende tegevuse kohta saab rohkem

infot www.pkmaja.ee või Sotsiaalkindlustusametist.
Samuti ootame saviteraapiasse „Töö saviväljal“. Antud metoodika
sobib hästi nii lastele kui ka täiskasvanutele, kellel esineb hüperaktiivsust ja keskendumisraskuseid, psühhosomaatilisi sümptomeid, trauma
kogemust (nt õnnetused, lahkuminek,
vägivaldne suhe), ülitundlikkust, hirme, ärevust, kooliprobleeme, raskusi
suhtlemisel, jmt. Saviteraapia kohta
annab rohkem infot Hannely Paloson,
tel 5191 7176 või Annika Kannenberg,
tel 5629 9100.
Kord kuus on MTÜ Kuivaks poolt
avatud inkotuba, kus toimub elanike
tasuta nõustamine uriinipidamatusega toimetulekuks ning hooldus- ja abivahendite müük. Järgmine inkotuba
on avatud 27. augustil kell 12.30–13.30.
Sügisest alustab MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus Usaldus tööalase rehabilitatsiooni osutamisega.Teenus on mõeldud
inimestele, kellel on puude või haiguse
tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad
seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide
abi. Nende tegevuse ja teenusele saamise kohta saab rohkem infot www.usaldustk.ee või Sotsiaalkindlustusametist.
Lisaks plaanime lähiajal avada tugigrupid erivajadusega last kasvatavatele vanematele, dementsusega inimese
omastehooldajatele ja korraldada koolitusi, mis aitavad ennetada sotsiaalsete probleemide tekkimist.
Meie teenuste kohta saab lisainfot
kodulehelt www.raesotsiaalkeskus.
ee või teenuste korraldajalt Liivi Puumetsalt, tel 5551 7310.
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Rae valla küladepäev pani Patika
kihama!
EVA JAANSON

PATIKA KÜLAVANEM

Juulikuu viimasel päeval kihas elu
Kure talu koplis Patikal sipelgapesana – toimus 18. Rae valla küladepäev.
Seekord osales küladepäeval 25
küla ja alevikku meie vallast ning
hulk külalisi ka kaugemalt. Nimed
panid kirja 425 inimest, ent hinnanguliselt oli külalisi kokku tublisti üle
500. Melu kestis keskpäevast südaööni. Tegevusi jätkus terveks päevaks ja
vihmahood lustinud rahvast ei heidutanud. Pärast külavanema, vallavanema ja RVAKSi esimehe tervitussõnu
heisati Jüri pasunakoori saatel Patika
küla vastvalminud lipp (kavandi autor
Jaanus Kikas). Võistelda sai mitmel
moel, mõned olulisemad tulemused
olgu siin mainitud: koduõlle võistlusel
„Rae Virre 2021“ sai rahva lemmikuks
Vaskjala märjuke. „Rohelise küpsetise“ võistlusel teenis žürii otsusega

FOTOD: AARNE VESI

esikoha Vaida aleviku hõrgutis. Küladevahelise teatevõistluse võitis Kopli
küla. Põnev oli Iffi mälumäng, kus esikohta jagasid Kurna ja Urvaste külad.
Lisaks teenisid külad-alevikud punkte
üksikaladega Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitseliidu ja Naiskodukaitse
võistlustel. Kõige selle tulemusel saavutas üldvõidu Kurna küla, kellel on au
korraldada järgmise aasta küladepäev.
Õnnitleme võitjaid!
Kultuuriprogrammis esinesid Marionett-teater, hinnatud loomaekspert
Aleksei Turovski, Jüri pasunakoor,
JG Joondu noorterühm ja meie oma
Patika külakoor, kes tähistas 10. juubeliaastat Meisterdada sai vaprusehelmeid, suveniire ja putukahotelli. Sõita
sai hobukaariku ja isesõitva bussiga.
Lapsi rõõmustasid hiigelbatuut, näomaalingud ja suhkruvatt. Päeva juhtis
Arlet Palmiste.
Küladepäeval ei puudunud ka heategevuslik oksjon, kus meie enda küla

Jaan Elgula oli valmistanud pingi, kohalikud külaelanikud olid väljas heategevusliku müügipunktiga. Oksjoni
võitis vallavanem Madis Sarik, kes
lubas uhke pingi omale maakodusse
viia. Heategevusliku oksjoni ja müügi
tulu läheb vana koolimaja korrastamiseks, et oleks koht kokkusaamisteks
ajal, millal õues enam soe ei ole.
Küladepäeva toetasid rahaliselt
RVAKS, Rae vald, kohaliku omaalgatuse programm ja Sohver OÜ, toodetega Aesti, Põllumäe Viljad, Coop, Veski
Mati, Raasiku õlletehas ja Juhani puukool. Aitäh kõigile toetajatele!
Õhtu lõpetas muhe simman Kukerpillidega ja süüdati külalõke.
Erilist tänu väärivad kõik need inimesed, kes vabatahtlikuna aitasid küladepäeva korraldada ja läbi viia, ning
lahked heategevustoodete ostjad. Täname kõiki, kes tulid kohale. Kohtumiseni järgmise aastal küladepäeval
Kurna külas!
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Rae vald seljatas spordis
järjest kõik linnad ja vallad!
Käärikul, Otepääl ja Kuutsemäel toimunud 46. Eesti
omavalitsuste suvemängudel pälvis üldarvestuses
suure ülekaaluga esikoha
Rae vald.
ANDRES KALVIK
Rae vald edestas igipõlist konkurenti
Tartu valda 50 ja Türi valda 55,5 punktiga.
Parimaks linnaks tõusis üldises pingereas 17. kohale tulnud Paide ja kuni 8000
elanikuga valdadest oli parim viiendaks
tulnud Kiili. Osales 53 omavalitsust.
Ligi 22 000 elanikuga Rae vald võitis kergejõustiku, trikitõukeratta, jalgrattakrossi, meeste võrkpalli, meeste
ja naiste 3x3 korvpalli ning discgolfi.
Teiseks tuldi orienteerumises, naiste
võrkpallis jõuti viiendale kohale ja petankis mängiti end seitsmendaks.
Noored, olge julgemad!
Kui sisetingimustes peetavas traditsioonilises korvpallis on talimängudel Rae valda edukalt esindanud
mehed, siis esmakordselt võistlusprogrammi kuulunud 3x3 korvpallis
võitsid sarnaselt meestele kõik mängud ka õrnema soo esindajad. Mehed
said finaalis jagu Põlvast 13:12 ja naised
Väike-Maarjast 14:13.
„Oli meeleolukas turniir, lisaväljakutse esitas väga palav ilm,“ lausus võiduka naiskonna liige Victoria Ida Vähi.
„3x3 korvpall on uus ala omavalitsuste
suvemängudel, seega oli põnevust kõikidel. Eesti mõistes kestis turniir tavapärasest kauem ehk kaks päeva, kokku
osales koguni 15 tiimi. Kokkuvõttes võtsime mänge rahulikult, tähtis oli ka vigastusi vältida ja terveks jääda.“
Eelmisel hooajal Itaalia klubi Baloncesto Femenino Cartagena esindanud Vähi võistles Rae valla eest esimest korda. „Klubi ja koduvalla eest

mängida on erinev tunne,“ tunnistab
Vähi. „Tahan kiita Rae valla korraldustiimi suurepärase ettevalmistuse
eest ning suur tänu ka kaasaelajatele!“
3x3 korvpall kuulub Tokyos esmakordselt ka olümpiaprogrammi ja
Eesti rahvusnaiskond oli sinna pääsemisele päris lähedal. „3x3 korvpall on
tehniliselt sarnane, kuid taktika poolest tavalisest korvpallist erinev. Lühema formaadi tõttu peab olema valmis
intensiivsemaks, kiiremaks kui ka jõulisemaks mänguks. See on meile kui
väikeriigile hea võimalus suuremate
vahel silma paista,“ kinnitab Vähi.
Esimest korda esindas Rae valda ka
Järveküla Kooli liikumisõpetaja Liina
Luik, kes sai 1500 m jooksus vanuseklassis NV I neljanda koha. „Käisin
aprillis operatsioonil ja seetõttu oli
ettevalmistus tagasihoidlik. Keskmaajooks ei ole ka minu tugevaim külg,“
ütles Rio olümpial Eestit esindanud
maratoonar.
Erinevatel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel karastunud Luik soovitab ka
tippsportlastel võimaluse korral pingevabamas õhkkonnas end proovile panna. „Võistlus on ju parim treening,“ märgib ta. „Võistlesin esimest korda Kääriku
staadionil, sportlastele on loodud suurepärased tingimused. Tore oli ka teiste
alade esindajaid kohata ja näha, millist
omavalitsust keegi esindab.“
Sama meelt oli ka Kindluse Kooli
liikumisõpetaja, kõrgushüppes teist
tulemust 2,05-ga näidanud ja 4x100
m teatejooksus kolmanda koha saavutanud Kaarel Jõeväli. „Mõnus ja
pingevaba atmosfäär üllatas, sain hulgaliselt positiivseid emotsioone. Julgustan noori aktiivsemalt osalema,“
ütleb endine mitmevõistleja.
Teist aastat järjest oli stardis
14-aastane Miia Ott, kes oli kiireim
kuni U18 tüdrukute 100 m sprindis ja
kuulus 4x100 m võidukasse teatenaiskonda. „Omavalitsuste suvemängudel
saab end proovile panna tavapärasest

erinevate konkurentidega. Põnev on
ja igasugune kogemus tuleb kasuks,“
sõnab Jüri Gümnaasiumi õpilane Ott,
kelle nimele kuulub U16 vanuseklassi
100 m Eesti rekord 11,92.
Jürisse uus staadion ja suurim
sulgpallihall
Rae valla võistkonna komplekteerimise eest vastutanud Indrek Raig
on rõõmus, et kodukoha esindamine
on kujunenud auasjaks. „Kui aktiivne
osavõtt Rae valla mängudest näitab
spordihuviliste ja harrastussportlaste
suurt kandepinda, siis kolmas järjestikune üldvõit omavalitsuste suvemängudel annab kindlust, et meie vallas
elab hulgaliselt Eesti tipptasemel
sportlasi,“ arutleb Raig. „Suvemängud
on saanud iga-aastaseks sportlaste
kokkusaamise ürituseks. 2023. aastal
valmib Jüris täismõõtmetes moodne
multifunktsionaalne staadion ja Eesti
suurim 16 väljakuga sulgpallihall. Loodetavasti saame seejärel ka korraldajatena end proovile panna.“
Vallavanem Madis Sariku sõnul
tasub iga sporti investeeritud euro
end mitmekordselt ära ning sellest
põhimõttest on ka järgnevatel aastatel
kavas kinni pidada.
„Hoolimata sellest, et Rae vald ei
võitnud omavalitsuste suvepäevi esmakordselt, on mul ikka sama uhke ja
ärev tunne, justkui juhtunuks see esimest korda,“ lausub Sarik. „Müts maha
kõikide sportlaste ees, kes hoolimata
troopilisest kuumusest endast maksimumi andsid. Tänan Indrek Raigi, kes
on Rae spordi eestvedaja olnud juba
aastaid ja pole selle aja jooksul kordagi
latti alla lasknud. Rae vald on noorima
elanikkonnaga vald (keskmine vanus
32 eluaastat) ja sellel on tugev positiivne mõju – meie elanikud on noored,
energilised, sportlikud ja tervislike
eluviisidega. Võtan seda suurepärast
tulemust kui preemiat vallavalitsuse
tehtud tööle spordi valdkonnas.“
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kolmandat korda

Vasakult vallavanem Madis Sarik, Rae valla korvpallinaiskond Kadri-Ann Lass, Marie Anette Sepp, Victoria Ida Vähi, Marie Roosalu ja Rae Koss juhatuse esimees.

Naiste 4x100 m teatejooksu võitjad Edlin Lisbeth Laur, Miia Ott,
Miia-Heleen Herman ja Hege-Lee Pielberg.

Rae valla korvpalli meeskond.
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Uuenenud Peetri staadion
ootab sportima
Alates augustikuust ootame kõiki Rae valla elanikke sportima uuenenud Peetri staadionile! Lisaks palliplatsidele on saanud uue
katte ka staadion, kaugushüppekast ja kuulitõukeala. Lisandunud on võrkpalli mängimise võimalus. FOTO: ANDRES KALVIK

Rae valla sportlane Anastassia-Anna Kunitsõna sai
lestaujumise MMil hõbemedali!
Venemaal Tomski linnas toimusid 3.–
9. juulil lestaujumise maailmameistrivõistlused, kus osalesid neli Rae vallas
elavat ja treenivat spordiklubi Fortuna
sportlast: Anastassia-Anna Kunitsõna, Ann Ly Maiki Parts, Carmel Uibopuu ja Johanna Johanson ning lisaks
koondisekaaslased Aleksei Popov ja
Maria Nazarova.
Kõige võimsama tulemuse saavutas Anastassia-Anna Kunitsõna, kes
võitis 400 meetri akvalangi ujumises
hõbemedali. Võitjaks tuli Hiina sportlane Yiting Sun, kes läbis 400-meetrise
distantsi ajaga 3.01,83. Aasia sportlased eesotsas Hiina ja Korea lestaujujatega on domineerinud 400 meetri
akvalangi ujumises juba üle 20 aasta.
Eestlase tulemuse teeb eriliseks see, et
viimati suutis Euroopa sportlane võita
Aasia esindajaid 21 aastat tagasi. „Valmistusin selleks võistluseks väga tõsiselt ja sihikindlalt. Teadsin, et medali
eest võitlemine saab olema väga raske,
kuid uskusin endasse ja sellesse, mida
ma teen,” võttis Kunitsõna võistluse
kokku.
Noortele tüdrukutele Maikile, Johannale ja Carmelile oli see esimene
täiskasvanute tiitlivõistlus. Kogemus

oli erakordne, sest noorte arvestuses
suutsid tüdrukud ujuda tiitlivõistlustel finaalide tasemel, kuid täiskasvanute arvestuses on konkurents palju
tugevam. Nüüd ootab ees mitu aastat

rasket tööd, et jõuda samale tasemele.
Tomskis näitas parimat tulemust Ann
Ly Maiki, kes saavutas uue isikliku rekordiga 11. koha.
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Peetri Kooli õpilane
Katarina Brit Esken
võitis Taanis
Tennis Europe
paarismänguturniiri
Taanis toimunud Tennis Europe sarja
U16 turniiril tegi suurepärase esituse
Peetri Kooli 9. klassi õpilane Katarina
Brit Esken, kes võitis oma esimese rahvusvahelise paarismängutiitli. US Tenniseakadeemias treeniv Katarina Brit
on varasemalt jõudnud kolmel korral
Tennis Europe sarja rahvusvahelistel
tenniseturniiridel paarismängus finaali, kuid tiitlini õnnestus jõuda nüüd,
neljandal korral. Augustis osaleb Esken
Eesti noorte meistrivõistlustel ning
Tennis Europe sarja turniiridel Lätis ja
Soomes.

Tasuta saalihokitreeningud Kindluse Kooli
mänguväljakul suve lõpuni
Mõned tähelepanelikud Kindluse Kooli ümbruse elanikud on märganud, et
juuni algusest kogunevad hiljuti valminud platsile saalihokisõbrad, nii
lapsed kui ka täiskasvanud. Tulijaid on
nii lähiümbrusest kui ka kaugemalt.
Jödö MTÜ asutaja ja harrastajate liiga eestvedaja on Järvekülas elav
Anders Wallenberg. Nii kui Kindluse
Kooli mänguväljak sai valmis, oli Anders kohe platsil ja kasutas võimalust
seal saalihokit mängida.
Juuni algusest suve lõpuni korraldab Jödö lastele ja harrastajatele
Kindluse Kooli mänguväljakul saalihokitrenne. Laste treeningud toimuvad teisipäeviti algusega kell 18.00 ja
laupäeviti kell 11.00. Harrastajad kogunevad iga teisipäev kell 19.00. Kõik
huvilised on teretulnud. Trennid on
tasuta ja varustust ostma ei pea, saalihokikepi saab kohapeal.
Laste saalihokitreener Igor Berjozkin käib trenne andmas Õismäelt:
„Saalihokit saab väljas mängida kahel
tingimusel: peab olema sobiv väljakukate ja hea ilm. Vihmaga on iga väljak
libe ja see tekitab ohu vigastusteks.
Nii head väljakut nagu Kindluse Koolis ja Tabasalus, kus saaks suvel õues

kokku puutunud. Oma lapsepõlvest
mäletan, kui vanemad korraldasid
sportlikke mänge – nt miniolümpiaid, kus võitja sai puidust isetehtud medali. Ka nüüd avasime lastele
„Kindluse kunn“ sarja. Iga kord saab
võitja kaela medali. Suve lõpus enim
medaleid võitnud mängijat ootab üllatusauhind. Esimesed mängumehed
vanuses 6–12 aastat on medalid juba
kaela saanud. Kõik huvilised saavad
kohale tulla ka oma meeskonnaga,“
kommenteeris treener Berjozkin toredat ettevõtmist. Lisainfot toimuva
kohta saab https://www.facebook.
com/markfloorball
Harrastajaid juhendab Anders
Wallenberg.

saalihokit mängida, Tallinnas ei ole.
Tähtis on pakkuda lastele, kes pole suvel maale või mujale ära läinud, huvitavat tegevust. Loomulikult tegeleme
ka ohutusega. Räägin põhireeglitest
kõigile, kes pole varem saalihokiga

Ka nüüd avasime
lastele „Kindluse
kunn“ sarja. Iga kord
saab võitja kaela medali.
Suve lõpus enim medaleid
võitnud mängijat ootab
üllatusauhind.
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Rae valla mängude üldvõidu pälvis Rae veteranide
võistkond, veenva vahega
järgnesid Lagedi SporT ja
Omniva. Rae veteranid
näitasid hooaja vältel head
stabiilsust, saavutades kolm
alavõitu ja kaks teist kohta.

Rae veteranidele tagas üldvõidu
„Esikohta me eesmärgiks ei seadnud,
kuid üllatuseks seda ka pidada ei saa,“
lausus Rae veteranide esindaja Margus Esnar. „Loodetust kehvemini läks
ainult petankis, kus tavaliselt oleme
kõrge koha saavutanud. Kasutasime
ära maksimaalselt lubatud 25 osaleja
limiidi, täispika kalendri juhul läinuks
meil esikoha püüdmine keerulisemaks. Kõige raskem oli komplekteerida võistkonda tõukerattaralliks. Meie
seltskonna eripära on see, et igaüks
tahab teha ainult enda tugevamat ala.
Peljatakse ebaõnnestumist.“
Sportlik Karla küla
Rae veteranide nimi eeldab, et
võistkonnas löövad kaasa suurema

elukogemusega inimesed. „Algusaastatel võis see tõepoolest nii olla, kuid
nüüd kuulub võistkonda osalejaid
kolmest eri põlvkonnast. Varasematel aastatel on ka algklasside õpilased
kaasa löönud, tänavu oli kõige vanem
liige 70-aastane. Jah, nime osas kostub
aegajalt meie endi hulgast nurinat,
kuid muutma me seda ei hakka, kui
just mõni sponsor ei soovi seda ära
osta,“ muheles Esnar.
COVID-19 pandeemia tõttu peeti
tosinast alast kaheksa – ära jäid minireketlon, pokker, mälumäng ja teatejooks. Mullune võitja Team Järveküla
jäi seekord viiendaks. Külade arvestuses üldvõidu pälvinud ja üldpingereas
neljandaks tulnud Karla küla esindaja

Nele Marrandi tunneb uhkust, et kõik
15 lõppenud hooajal võistkonda esindanud inimest on oma elu sidunud
just selle Jüri külje all asuva piirkonnaga. Elanike kaasamisel tegi tema
sõnul suure töö ära külavanem Ülar
Verev.
„Karla külas elab umbes 200 peret
ning paljud tegelevad erinevate spordialadega ja võtavad usinalt osa rahvaspordiüritustest. Meie üldkoht võinuks olla isegi parem, kuid COVID-19
pandeemia tõttu jäid ära alad, kus oleme tublid olnud,“ lausus Marrandi.
Rae vallas on 27 küla, mängudest
võttis neist osa kuus. Marrandi julgustab ka teisi külasid kaasa lööma,
rõhutades, et tulemusele keskendumi-
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TULEMUSED

•

4x4 rannavolle: 1. Rae veteranid,
2. Jyrto, 3. Lagedi SporT, 4. Willenbrock Baltic, 5. Team Järveküla, 6. Rae
Spordikool.
Rimi mölkky: 1. Orkla Eesti 77, 2.
Rae veteranid 74, 3. Karla küla 60, 4.
Lagedi SporT 54, 5. ABB 52, 6. Team
Järveküla 51.
Üldarvestus: 1. Rae veteranid
392,4 punkti, 2. Lagedi SporT 354, 3.
Omniva 352,8, 4. Karla küla 331,2,
5. Team Järveküla 316,8, 6. Patika
310,8.
Külad: 1. Karla küla 331,2, 2. Patika 310,8, 3. Tiim Vaida 264.
Ettevõtted: 1. Omniva 352,8, 2.
Omniva II 277,2, 3. Willenbrock Baltic 273,6.
Rae veteranid koosseis: Margus
Esnar, Liia Kanne, Hannes Metsla,
Margus Vahesaar, Maris Perendi,
Rene Treier, Kalev Pukk, Siim Pukk,
Anett Esnar, Oleg Pontsosnik, Roomet Libe, Agnes Pilviste, Anna-Liisa
Pilviste, Taavi Kallas, Marje Mölder,
Sander Evisalu, Katarina Jürlau, Grete Gutmann, Merja Vahesaar, Kristjan Tammeaeru, Martin Ant, Marko
Sõna, Triin Tibar, Liisa Põldma ja
Anni Põldma.

•
•
•
•
•

Rae veteranide võistkond näitas hooaja
jooksul head stabiilsust.
FOTO: ARDO SÄKS

põlvkondadevaheline sidusus
se asemel peaks rõhuma osalemisrõõmule. „Oluline on saada kokku seltskond, kes on valmis ka pettumusi üle
elama,“ märkis Marrandi. „Paljud pelgavad ebaõnnestuda. Võib-olla tasuks
kaaluda väiksematele küladele naiste
osas erisuse tegemist.“
Omnivale kaksikvõit
Ettevõtete konkurentsis saavutas kolmandat aastat järjest esikoha
Omniva, seekord kindlustati koguni kaksikvõit. Esimest hooaega tegi
mängudel kaasa Rae valla suuremate
tööandjate hulka kuuluv Coop, mille
Soodevahe külas asuvas kesklaos töötab 600 inimest. „Väga head muljed on
ja kindlasti osaleme ka järgmisel hoo-

ajal,“ kinnitas Coopi esindaja Kuldar
Lugna.
Keerulisest perioodist hoolimata
tegi Rae valla mängudel kaasa 39 võistkonda ja 509 osalejat. „Eriti hea meel
on lisandunud ettevõtete üle, potentsiaali on selles arvestuses meeletult,“
ütles Raig. „Tänan kõiki enam kui
poolt tuhandet tublit spordihingega
inimest, kes sel hooajal tegid vähemalt
ühe stardi. Kutsun kindlasti julgemalt
osalema ka külasid. Alati ei pea eesmärgiks olema võit ja peljata ei tasu
tugevaid konkurente. Pigem tuleks ära
kasutada valla poolt loodud võimalusi
tutvuda ägedate sportimiskohtadega
ja proovida võistlustingimustes alasid,
mida igapäevaselt ei harrasta.“

Rae vallas on 27 küla,
mängudest võttis
neist osa kuus. Marrandi
julgustab ka teisi külasid
kaasa lööma, rõhutades, et
tulemusele keskendumise
asemel peaks rõhuma
osalemisrõõmule.
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Keskkonnategu: ise külvame, ise
kastame ja rohime, ise kasvamist jälgime,
ise saagi koristame, ise supi keedame!
TRIINU NAPPUS

ARUHEINA LASTEAIA ÕPETAJA

Aruheina lasteaias on igal rühmal
oma peenrakastike. 2020. aasta
kevadel tulime ideele kasvatada ise
köögivilju, mida saame kasutada
sügisel toiduvalmistamisel. Et meie
kokakunstist saaksid osa kõik Tegusate Mesilindude rühma lapsed ja
pered, siis valisime lõpptähtajaks
isadepäeva.
Laste soovil sai selleks toiduks
borš. Kui retsept oli leitud ja seemned
ostetud, hakkasime uurima millised
need seemned on ja kuidas neid kasvatada. Uurisime seemnete kuju, värvust
ja suurust. Tegime külviplaani ja sobi-

vatel kuupäevadel panime seemned
mulda. Nüüd hakkas pikk ootamise ja
jälgimise protsess. Igal hommikul õue
minnes vaatasime, kas juba on taimed
tärganud. Kastsime hoolega, rohisime
ja uurisime taimede kasvu.
Sügisel tuli saagikoristusaeg ja
nagu ikka rohenäppudel vahel juhtub,
siis osa saaki tuli meil minivariandis.
Sellegipoolest ei olnud me kurvad,
vaid läksime õppekäigule Kadarbiku
köögiviljatallu, kust saime palju põnevaid teadmisi, kuidas kasvatatakse
köögivilju suurtes kogustes, kuidas
neid töödeldakse enne, kui need meie
toidulauale jõuavad. Kui kogu tarkus
oli omandatud, saime kaasa kingitusena puuduvad supiköögiviljad.

Isadepäeva kuupäev oli paigas,
alustasime ettevalmistusega. Köögiviljad sai vastavalt retseptile kaalutud
ja loendatud. Tegime koostööd meie
lasteaia kokkadega, kes lahkesti puljongi keetsid ja maitseaineid kaalusid
ning erinevaid köögitarvikuid tutvustasid. Suurema töö tegid siiski lapsed
ise – koorisid, riivisid, tükeldasid ja
olid abis praadimisel ning keetmisel.
Peale supi keetmist küpsetasime ise
leiba ja porgandikooki.
Õhtul said lapsed kutsuda oma kallid vanemad peolauda, kus kõik oli algusest lõpuni meie endi tehtud. Lapsed
õppisid, et ühe supi valmistamiseks läheb ikka päris palju aega. Kevadel idee
ja sügisel teostus. Supp tuli imemaitsev.

Patika külakoor, kõnet pidas abivallavanem Priit Põldmäe ja õhtu lõi tõeliselt
käima ansambel „Justament”, õhtu lõpetas Müstika tuleshow.
Vaida alevikuselts koos Rae lõunapiirkonna esindajate ja abilistega
sisustasid päeva veel paljude toredate
ajasisustuste ja mängudega.

Suurimad tänud kõigile korraldajatele, vabatahtlikele, esinejatele, müüjatele ning nendele 519 inimesele, kes
ennast peol ära registreerisid.
Pidu sai suurejooneliselt toimuda
tänu Rae valla ja kohaliku omaalgatuse programmi rahastusele (KOP).
Täname!

Vaida 780
RAILI SALVET

VAIDA ALEVIKUVANEM

3. juulil tähistati 780 aasta möödumist sellest ajast, mil Taani
hindamisraamatu Suures Eestimaa
nimistus oli esmamainimisena
märgitud 15 adramaaline kuninga
valduses olev küla Wartae, mida
tunneme praegu nimega Vaida.
Vaida 780 & Rae vald 155 suvepidu
algas lastehommikuga Vaida palvemaja
juures, kus sai vaadata õpetlikku lasteteatrilugu, teha linnupesakaste ning lõpuks näha ja osaleda teadusshows. Vaida
raamatukogus pandi aastapäeva puhul
üles spetsiaalne näitus „Vaida vanadel
fotodel”, mida saab vaatama minna kuni
augusti lõpuni. Vaida päästekomando
juures sai näha samuti pildinäitust ja
aastate jooksul kogunenud Vaida sporditiimi auhindade väljapanekut. Vaida
kooli muusikaõpetaja eestvedamisel
esinesid õpilased oma ansambliga ja üksikesinejana näitas oma beatboxi oskusi
Marc Hüsson. Pidulikul avamisel esines
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FOTO: OTT KATTEL

Esimene Rae rannapidu Jüri
Rannafest oli edukas
RAE NOORTEVOLIKOGU
2. juulil Vaskjala veehoidlas toimunud Jüri Rannafest oli esmakordne
rannapidu kõikidele valla noortele.
Üritus oli täiesti tasuta ning Orkla
Eesti AS sponsoreeris oma uute toodetega (Mesikäpp ja Taffel) noori.
Rannafesti idee sai alguse ühest ENL
teenusdisaini projektist, kus osales ka
Rae Noortevolikogu. Noortevolikogu leidis, et vallas on palju noori andekaid artiste,kes võiksid saada võimaluse ennast
tutvustada ning kogemust enda muusika levitamisega, pakkudes seeläbi vajalikku meelelahutust noortele. Noortevolikogu soovis anda võimaluse noortele
artistidele ja peolistele sotsialiseeruda
ning luua midagi täiesti uut Rae vallas.
Imeilus Vaskjala veehoidla rand oma
lummava vaatega osutus ideaalseks

paigaks – südasuvine üritus rannas hea
muusika, pallimängu, maitsvate suupistete ja suplusevõimalusega. Ürituse
formaat oli uudne ning noortel puudusid sellise mastaabiga peo korraldamise
kogemused. Rae Kultuurikeskuse juht
Toomas Aru, kes nägi kohe ürituses potentsiaali, aitas meid helitehnika, turvameeskonna ja lava seadmisega. Suur
toetus oli ka noorsootööspetsialisti Kädi
Kuhlapi poolt, kes aitas meid väga palju
kontaktide otsimisega ning julgustas
projekt lõpuni viima.
Rannapeol esinesid Rae valla andekad noored: Berit ja Vova, SHLATT$,
Leis ja Godjako ning DJ Classix.
Maitseelamusi pakkus Suhkrupiiga pehme suussulava jäätise, suhkruvati ja jääjoogiga. Vaida toitlustaja Virve kostitas peolisi rikkaliku ja maitsva
menüüga. Õpilasfirma ÕF Matchata

tutvustas unikaalseid matcha lattesid ja ÕF Lüft tervislikke ökoloogilisi
müslibatoone. Noortele pakkus meelelahutust noortefirma TOPSIK, kes korraldasid „morsipong“ mängu noortele.
Rannas sai ujuda, mängida võrkpalli, tantsida, sõpradega hängida ning
kuulata kaasaegset head erinevate
stiilidega noortemuusikat.
Ürituse meeleolu hoidis üleval
Gregori Johannes Nõmm ning vabatahtlikus korras tegid pilte Mia-Marleen Tõnis ning Ott Katel. Täname ka
Sander Kannat plakati disaini eest.
Müts maha unustamatute, aktiivsete Jüri noorte es, kes tantsisid ja ennastunustavas sõbralikus melus võtsid üritusest maksimumi.
Peakorraldaja oli Mariliis Kalinina ning sotsiaalmeediat haldas Loora
Balašov.
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Logistikakeskus.

Kasvõi 100 kilomeetrit, et
jätkata lemmiktöökohas
Augusti lõpus, mil avatakse Rae
vallas Eesti suurima toiduettevõtte
Rakvere ja Talleggi tooteid valmistava HKScani uus logistikakeskus,
lisandub komplekteerimisosakonna vahetusevanema Kristina
Tabalova tööstaaži 16. aasta. Tema
sõnul on uues logistikakeskuses
kõik töö- ja puhkeruumid eelmisega võrreldes nagu „öö ja päev“ ning
esmamulje on muljetavaldav.
Nüüdseks ligikaudu 10 aastat vahetusevanemana töötanud Kristina
Tabalova ei leia enda sõnul paremat
tööandjat ja -kohta, kui selleks on
HKScan. Isegi laokeskuse kolimine
Rakverest Jürisse ning sellest tingitud 100-kilomeetrine vahemaa töö ja
kodu vahel teda ei kohuta.
„On ka meil olnud töötajaid, kes
on käinud ja proovinud mujal, aga

Kristina Tabalova.

tulevad ikkagi mingi aeg tagasi, sest
siin on parem töögraafik, tööajad,

palganumber ja kindlasti ka seltskond,“ nimetas Tabalova argumen-

ETTEVÕTLUS
AUGUST 2021

te, mis kaaluvad tema sõnul muud
võimalused üle. Alates 2005. aastast,
kui Tabalova alustas HKScanis tööd
komplekteerijana, on laotööga alati
kaasnenud kollektiivne „töö ja vile
koos“ mentaliteet. Töökaaslasteks on
mõistliku suhtumisega inimesed, kes
muudavad tööl käimise nauditavaks:
„Vahel ei saa arugi, et käid tööl, kuna
seltskond on nii hea ja lahe ning pidevalt saab nalja.“
Jaanipäeva-aegse kuumalaine ajal
oli tööle minna väga hea, sest toidu
säilitamise eesmärgil on temperatuur
logistikakeskuses pidevalt +2 kraadi.
Madalat temperatuuri ei tasuks Tabalova sõnul uutel töötajatel karta, sest
selga antakse väga soojad tööriided
(töötunked ja -jalatsid, fliis ja jope)
ning kui teha tööd ja ennast liigutada,
siis pole absoluutselt külm, vaid hoopis karastav. Kollektiiviga ootab ta liituma kõiki, kellele meeldib liikuv töö,
mis ei kujune rutiinseks.
HKScan Baltikumi logistikadirektori Tarmo Rei sõnul hakatakse
vastavatava logistikakeskusega tsentraalselt teenindama ettevõtte kliente
kõigis kolmes Balti riigis ning logistikakeskusesse luuakse 105 töökohta. „Uut logistikakeskust planeerides
mõtlesime eelkõige ka sellele, et töökeskkond oleks meie töötajatele võimalikult hea ja ergonoomiline ning
modernsed puhkeruumid võimaldaks
töökeskkonnast välja minna ning
puhkehetkel reaalselt puhata,“ tõi esile Rei.
HKScani Rakvere komplekteerimiskeskuse 35 senist töötajat on otsustanud hakata tööl käima Rae vallas
Tallinna ringtee vahetus läheduses,
kus septembris avatakse uus kogu
Baltikumi teenindav logistikakeskus. Eesti suurim toiduettevõte ootab
töökollektiiviga lisaks liituma komplekteerijaid ja laadurijuhte, kelle kasutusse antakse tuliuued masinad ja
laotehnika viimane sõna. Uutele töötajatele võimaldatakse kohapealset
väljaõpet ning konkurentsivõimelist
ja motiveerivat töötasu – teed rohkem,
teenid rohkem!
Avatavasse logistikakeskusse otsitakse KOMPLEKTEERIJAID ja LAADURIJUHTE. Täpsem info: personal@
hkscan.com, helista telefonil 5688 7267
või 5688 7307.
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Haagisetootja Respo ehitab Rae valda
müügi- ja teeninduskeskuse
AS Respo Haagised ja OÜ Tallinna
Ehitustrust sõlmisid lepingu haagiste müügi- ja teeninduskeskuse
rajamiseks Tallinna ringtee ääres
Kurna külas Õlleköögi tee 2.
Vastavalt Transpordiameti statistikale elab Rae vallas üle 2000 haagiseomaniku ja Respo juhatuse esimehe
Toomas Antonsi sõnul toob uue haa-

gisekeskuse rajamine neile kvaliteetse
ja taskukohase teenuse koduõuele kätte. Lisaks haagiste hooldusele, remondile ja müügile planeeritakse hakata
pakkuma ka haagiste rentimise võimalust, samuti rajatakse elektriautode laadimispunkt.
Ehitus algab juunis ja keskus on planeeritud avada 2021. aasta veebruaris.

Reterra investeerib üle 30 miljoni
euro Raemõisa elurajooni ehitusse
Reterra Estate OÜ alustab käesoleval suvel Rae ja Peetri piirkonna
ühe suurima tervikliku elamuarendusprojekti rajamist arendades
Rae valda uue Raemõisa elurajooni.
Kokku on planeeritud ehitada 350
kahe- kuni viietoalist korterit, koguinvesteering ületab 30 miljonit
eurot.
„Reterra jaoks on oluline, et kodud oleksid kestvad, kvaliteetsed ja
funktsionaalsed ning neid ümbritseks
terviklik elukeskkond. Meil on väga
hea varasem koostöökogemus PIN arhitektidega Tallinnas Woho kvartalit
ja Tartus Raadimõisa Kodusid rajades
– nende arhitektuurilahendused on
praktilised, kutsuvad ning keskkonda
sulanduvad tänu suurele kogemusele
elukeskkondade kujundamisel,“ sel-

gitas Reterra Estate tegevjuht Reigo
Randmets.
„Rae vald on juba täna kõige kiiremini arenev vald Eestis, lähiaastate olulised ühendusprojektid – Rail
Baltica, Tallinna väikese ringtee trass
ja trammitee rajamine – vähendavad
vahemaid ja ökoloogilist jalajälge ning
lihtsustavad liikumist. Nimetatud
olulise tähtsusega infrastruktuuriga
seotud projektid mõjutavad kindlasti
ka valla nägu ning suurendavad ilmselt veelgi inimeste ja ettevõtete tahet meie valda kolida. Rae vallas on
olemas nii linna kui maa plussid ning
arendajad, kes suudavad need kaks
omavahel võimalikult orgaaniliselt ja
terviklikult ühendada, on meile väga
oodatud,” märkis Rae vallavanem Madis Sarik.
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Inglise keel kui pass maailma
Helen Doron English tähistab sel
aastal suurt juubelit – 35 aastat
tipptasemel inglise keele õpet!
Helen Doron on innovaator, kes lõi
laste inglise keele hariduses uue
mõtteviisi. Ta rajas õppemeetodi, mis lähtub laste loomulikust
keeleomandamisvõimest ja mida
toetavad pidev taustkuulamine,
positiivne keskkond, spetsiaalselt
koolitatud õpetajad ning unikaalsed õppematerjalid.
Rae vallas on peatselt algamas
Helen Doron English Peetri Huvikooli kolmas edukas tegutsemisaasta, et
pakkuda eri vanuses lastele võimalust
kodu lähedal omandada võõrkeel loomulikult ning ilma stressita, tekitades
lapses endas huvi õpitava vastu.
Mis on õppemeetodi eripära?
Metoodika erineb täielikult standardsest keeleõppest. Lapsed õpivad meie
juures tuupimata, läbi mängude, laulude ja liikumise, tundes õppimisest
rõõmu. Nad saavad võimaluse ennast
vabalt väljendada – ja seda kõike inglise keeles! Õppimine väljub meil klassiruumidest, sest õpilased kuulavad

iga päev oma kursuste tekste ja laule
taustkuulamisena. Kuna nad kuulevad
neid üha uuesti ja uuesti, omandavad
nad keele loomulikult, nii nagu oma
emakeele. Kõik kursused on loodud
keeleteadlaste poolt, arvestades laste
vanust ja eelteadmisi, et lapsed saavad
hakkama vastava taseme Cambridge
ESOL eksamitel.
Millal on parem alustada võõrkeele õppimisega? Keeleõpe on aju
treening, mis optimeerib aju võimekust, arendab üldist mõttekäiku
ja mälu. Inimese aju kasvab kuni
kuuenda eluaastani. Stimuleerimist
tuleks pakkuda just esimestel eluaastatel, mil aju plastilisus ja kasvumäär on kõrgeimal tasemel. Selles
vanuses võõrkeele omandamist alustanutel on võimekus omandada see
emakeelega võrreldava häälduse ja
sõnavaraga.
Kui suured on rühmad? Õppetöö toimub minirühmades, milles on
4–8 last. Nii saavad õpilased õpetajalt
piisavalt individuaalset tähelepanu.
Minirühmades luuakse võõrkeele edukaks ja mugavaks õppimiseks vajalik

Peetri lesson.

Uuesalu lesson.

õhkkond palju kiiremini, mis võimaldab lastel uusi teadmisi kohe praktikas kinnistada – turvaliselt ja õppimisrõõmuga.
Kes on õpetajad? Helen Doron
English kursuseid juhendavad vaid
vastava kutsesertifikaadiga õpetajad.
Nad suudavad ka kõige keerulisemaid
grammatilisi teemasid mänguliselt
muuta suuliseks või kirjalikuks tegevuseks, mis teeb meeldejätmise või
läbitud materjali kordamise lihtsaks.
Uue õppeaasta uued võimalused!
Uuel õppeaastal saab Helen Doron
English Peetri Huvikoolis inglise keelt
õppida alates 2. eluaastast teismelisteni, algajatest edasijõudnuteni.
Uued keelehuvilised on oodatud
tasuta proovitundidesse Peetris, Jüris
ja Uuesalus avatud uste nädala raames
24.–29. augustil.
Täpsem info ja registreerimine
kodulehel www.helendoron.ee või
fb.com/HelenDoronEnglishPeetri lehe
kaudu.
Inglise keel on rahvusvaheline
keel, mis avab paljud maailma uksed!

Peetri lesson.

Uuesalu lesson.

TEADAANDED
AUGUST 2021

25

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Seoses Rae Sõnumite mitte
ilmumisega juuli kuus, esitatakse
järgmise detailplaneeringu
kuulutus tagasiulatuvalt.
Detailplaneeringu kehtestamisest:
alevik Udumäe kinnistu
• Assaku
Detailplaneering on kehtestatud

Rae Vallavalitsuse 21.06.2021 korraldusega nr 947. Planeeritav ala asub Assaku aleviku keskosas, Veski, Ööbiku,
Maria, Pirni ja perspektiivse Rukki tee
vahelisel alal, olemasolevate ja varem
planeeritud väike- ja ridaelamute piirkonnas. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,1 ha.
Detailplaneeringu
lahenduseks
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust välja elamumaa,
transpordimaa ja üldkasutatava maa
kinnistud ning määrata ehitus- ja
hoonestustingimused, juurdepääsud,
tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

•

Vaskjala küla Kurekella tee 2 kinnistu
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 21.06.2021 korraldusega nr 946. Vaskjala küla põhjapoolses
osas, Näkinurga tee ja piritajõe vahelisel alal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu lahenduseks on
muuta 18.06.2002 Rae Vallavolikogu
otsusega nr 351 kehtestatud Vaskjalaküla Kurekella pereelamute grupi detailplaneeringut pos 25 osas. Eelnevalt
nimetatud detailplaneeringuga on
moodustatud tootmismaa krunt puurkaevu rajamise tarbeks, kuna tänaseks
päevaks on piirkonda rajatud ühisveeja kanalisatsiooni trass, puudub vajadus puurkaevu järele. Seoses sellega
soovitakse muuta kinnistu sihtotstarve tootmismaast elamumaaks, seada

ehitusõigus ning määrata ehitus- ja
hoonestustingimused, juurdepääsud,
tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.
Detailplaneeringu koostamise
algatamisest:

•

Vaskjala küla Pärna tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega
nr. 1053. Planeeritav ala asub Vaskjala
küla lääneosas, Aruküla tee ja Pärna
tee vahelisel väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs krundile on
Pärna teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevale elamumaa
krundile määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas 20. september 2012
Rae Vallavolikogu otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala.

•

Veneküla Veneküla tee 18 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega
nr 1054. Planeeritav ala asub Rae valla
kirde nurgas Veneküla tee ääres, väljakujunenud elamute alal ridakülas.
Juurdepääs planeeritavale alale on Veneküla teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 2 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on moodustada kaks elamumaa sihtotstarbelist kinnistut ja
üks transpordimaa sihtotstarbeline
kinnistu Veneküla tee laiendamiseks,

määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, liikluskorraldus,
tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk ei ole vastuolus Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga.
Üldplaneeringu järgselt on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud
Veneküla tee äärde perspektiivne elamumaa ning Veneküla teest eemale
perspektiivne haljasala parkmetsamaa.
Detailplaneeringu vastuvõtmisest
ja avalikust väljapanekust
25.08.2021–08.09.2021 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringu osas esitada
hiljemalt 08.09.2021:

•

Rae küla Lennujaama lõunaala
kinnistute detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 04.06.2019 korraldusega nr 703 ning vastuvõetud 27.07.2021
korraldusega nr 1052. Planeeritav ala
asub Rae küla põhjaosas ning Soodevahe küla idaosas, vahetult Tallinna
Lennujaama maandumisraja ning
Soodevahe tööstuspargi vahel. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette
Suur-Sõjamäe teelt (11290 Tallinn-Lagedi tee) alguse saavalt detailplaneeringuga kavandatavalt teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 49 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on Pilvevälja ja Lennujaama kinnistutest
välja jagada äri- ja tootmismaa ning
transpordimaa
kaassihtotstarbega
kinnistud ning moodustada Lennuplatsi, Künka ja Roosimäe kinnistutest
äri- ja tootmismaa kinnistud ning neid
teenindavad transpordimaa kinnistud
ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud
ja haljastuse lahendus. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 49 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus w
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v planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa ning
perspektiivne äri- ja tootmismaa ning
perspektiivne liiklust korraldava ja
teenindava ehitise maa.
Detailplaneeringu kehtestamisest:

•

Järveküla Kindlusepealse kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega nr 1050. Planeeritav ala
asub Järvekülas, Kindluse, Liiva ja
Vana-Järveküla teede vahelisel olemasoleval ning perspektiivsel väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs
planeeritavale alale nähakse ette
olemasolevalt Vibu ja Rohuvälja
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,0 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on
jagada olemasolevast maatulundusmaast välja elamumaa, üldkasutatava maa ja neid teenindavad
transpordimaa
sihtotstarbelised
kinnistud, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused,
lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
eesmärk
on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille
järgi planeeritava ala juhtotstarbeks
on määratud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://map.rae.ee/.

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu avalikustamine
Rae valla põhjapiirkonna
üldplaneeringu avalikustamine
toimus 05.06.–05.07.2021.
Avalikustamise käigus esitati kokku arvamusi 225 kirjaga. 47 kirjaga esitatud arvamus puudutas planeeritud
maakasutust või hoonestus- ja ehitustingimusi. 50 kirjaga esitati arvamusi
teedele ja tehnovõrkudele, nende hulgas domineerisid arvamused Tallinna
väikese ringtee, Kungla tee ja Tähnase
tee osas. 114 kirjaga esitati arvamus
autonoomse ühistranspordikoridori
valikule. Nendest omakorda olid osad
kirjad vormistatud ühispöördumiste-

na. 14 arvamust puudutasid erinevaid
teisi teemasid.
Rae valla elanikud osalevad aktiivselt põhjapiirkonna üldplaneeringu
koostamisel.
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering valmis mitmete uuringute
tulemusel ja spetsialistide abiga juba
käesoleva aasta kevadeks. Seejärel esitasime valminud lahenduse elanikele
tutvumiseks ja ootasime kõigi arvamusi valminud lahendusele. Avalikustamine toimus 05.06.–05.07.2021 ja selle järgselt said kõik, kes soovisid, oma
ettepanekud vallale saata!

Abivallavanem Priit Põldmäe
Pean tunnistama, et jäin avalikustamisega väga rahule, sest elanikud tutvusid aktiivselt lahendusega ja esitasid palju küsimusi.
Rae vald kaalub kõiki ettepanekuid
ja enim ettepanekuid saanud trammitrassi osas oleme tellimas keerukamate kohtade lahendamiseks täiendava

ekspertiisi. Kahjuks saabus palju ettepanekuid, kus sooviti muudatusi trassikoridori osas, kuid alternatiivseid
lahendusi välja ei pakutud. Nimetatud
ekspertiisiga soovime otsida võimalikke alternatiivseid lahendusi ja võrdsete lahenduste korral saame toetada
elanike eelistusi.

Hea teada
Põhjapiirkonna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 17. augustil
2021 kl 17.30 veebikeskkonnas. Lisaks toimub koosolek Peetri kooli aulas. Selleks on vajalik eelregistreering, kuna hetkel kehtivatest riiklikest
piirangutest tulenevalt saame saali lubada vaid 50 inimest. Palume registreerida kohapeal toimuvale üritusele vaid neil, kellel ei ole arvutile
juurdepääsu või on suurema ühispöördumise või grupi esindaja. Veebiversioon ei erine kohapeal kuulatavast. Registreerimisinfo ja veebilink
on leitav rae.ee/pohjapiirkond. Palume jälgida samal lehel aktuaalset infot enne ürituse toimumist.

Vihmaveesüsteemide ja
katuseturvatoodete
paigaldus
Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

REKLAAM
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PEREPÄEV
PEETRI PARGIS
12. september kell 15–18
Peetri Pargis
ÜRITUS ON TASUTA!

Tule ja veeda meiega üks meeleolukas
päev, kus tegevust jagub nii suurtele kui
väikestele! Kavas erinevad sportlikud
tegevused, pannkoogikohvik ja
päevale tõmbab muusikalise
joone alla Tanel Padar kell 17.
#pareminihoitudRaeVald
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Nüüd haagiserent
ka Rae Vallas!
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SUITSUAHJUD

GAASIGRILLID
PELLETGRILLID
TARVIKUD ja VARUOSAD
 Kiire kojuvedu! 
EESTI AINUS GRILLIKAUBAMAJA

Avatud T–R kella 11–18
Allika tee 2, Peetri
e-kaubamaja 24h
www.grilliguru.ee

Inglise keel

LASTELE

3. elukuust kuni 19. eluaastani

Abikäed on
kliki kaugusel:
tootmis- ja majapidamistöödest
ehituse ja remondini
Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

Telli kõik

EHITUS- ja
REMONDITÖÖD
ühest kohast

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

REKLAAM
AUGUST 2021
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KOLIMINE,
MÖÖBLI PAIGALDUS
AIATÖÖD

PUUSEPATÖÖD

KODUABILINE

T
ABI

KORISTAJA

MAALRITÖÖD

REMONDI- ja
EHITUSMEES

Telli: www.tooabi.ee
tel +372 5380 4290
info@tooabi.ee

HOOAJATÖÖLINE

Muuseumi tee 6, Lagedi
Avatud kl 12-16. Üritus on tasuta

REKLAAM
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Tunnen Sinu kodukanti läbi ja lõhki –
Rae vald on ka minu kodu!
Elmar Liitmaa
kutseline maakler

+372 501 8948

elmar.liitmaa@pindi.ee

Juhtiv kinnisvarabüroo Eestis

www.pindi.ee

Hooldatud küttekolded
ja korstnad tagavad
Teie kodu tuleohutuse!

+372 587 71665

meil;info@puhaskolle.ee
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Reakuulutused

•
•

Müüa küttepuud, kuivad, märjad, lepp,
kask, kuusk, must lepp, tasuta transport.
Tel 5648 4838.
AS Eesti Keskkonnateenused võtab
tööle trimmerdajaid-niidkukijuhte. Info
telefonil 502 6817, marko.armenson@
ekkt.ee.
Pakkuda tööd puhastusteenindajale
Rae vallas! Lisainfo tööpakkumise
kohta telefonil 512 4085 või personal@
tphooldus.ee.
Eraisik teostab elektritöid. Oman
sisetööde elektriku 5. taset. Rohkem infot
telefonil 5667 3226.
Müüme Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti (130 € / 960 kg) ja pelletit (190
€ / 975 kg). Tasuta transport. Võimalik
tellida ka väikseid koguseid. Info telefonil
5559 7572.
Ostan kõiki sõidukeid. Avariilisi,
riketega, vanu jne. Kohapeal
vormistamine ja tehing. Pakkumised
seisevauto@gmail.com või telefonil 5618
8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun sulas.
Arvelt maha võtan ise.
EhitusOutlet Kose alevikus pakub
immutatud poste, puitu (Siberi lehis),
soojustust, aiakaupu (varjualused, kuurid,
aiamööbel) jpm. Pakume ka transporti.
Lisainfo: www.ehitusoutlet.ee, tel 5656
0096.
Ostan kasutuseta jäänud seisva
sõiduki. Ei pea olema sõidukorras.
Võib olla rikkega. Sõiduauto, kaubik,
maastur. Võtan arvelt maha. Oodatud
on kõik pakkumised. Kiire tehing ja
vormistamine. Tel 5365 4085, skampus@
online.ee.
Kutsetunnistusega korstnapühkija.
Töötan puhtalt ja väljastan ametliku akti.
Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.
com.
Soovin osta elamumaad Rae vallas
alates 1000 m2. Eelistatud asukoht:
Kodala, Järveküla, Peetri, Uuesalu. Helista
5787 9921 või saada e-kiri laurencius008@
gmail.com. Vaatan läbi kõik pakkumised.
Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega. Lepp, sanglepp, kask,
metsakuiv okaspuu. Hinnad soodsad!
Küsi hinda! www.pakhalupuu.ee,
pakhalupuu@gmail.com, tel 509 9598.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte,
fotosid, silte, raamatuid, trükiseid ja
dokumente ning muid Eesti ajalooga
seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Fassaadid, katused, üldehitus ja
viimistlustööd. Majade ja hoonete ehitus
võtmed kätte lahendused. Tel 5352 9476,
mehitus@gmail.com.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, info@
est-land.ee.
Liuguksed ja riidekapid. Abi garderoobi
projekteerimisel. Parimad hinnad.
Instagram: @nagusulou, FB: Nagusul OÜ,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

tel 522 1151, nagusul@gmail.com.
Muld, multš, turbamuld, liiv, kild,
freesasfalt jne. 1–20 tonni, info@kallur.
ee, kallur.ee, tel 501 2123. Võta julgelt
ühendust.
Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust koduaedades,
ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista
ja küsi lisa telefonil 5399 3595.
Kutsume Sind liituma Ampleriga
pakkijana, et viia rohelise linnatranspordi
võimalused rohkemate inimesteni.
Asume Jüris aadressil Uus-Ringi tee 5.
Vaata lähemalt: https://bit.ly/ampler_
pakkija

•
•

Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused jätab

ENN MÄND

14.07.1954 – 15.07.2021

Mälestame endist
abivallavanemat ja Vaida
Põhikooli direktorit.
Avaldame sügavat kaastunne
omastele.
Rae Vallavalitsus
Seal, kus lõpeb eluraamat, algab
mälestuste tee..
Mälestame kauaaegset Vaida
kooli õpetajat ja direktorit

ENN MÄNDI
Avaldame sügavat kaastunnet
omastele

Juunis
registreeritud
sünnid
LUI TSIUGAND
ARTUR SIZOV
TRISTAN TAMMIK
HENDRIK TOLM
HUGO HANIKAT
NIKLAS KOROLJOV
KEVIN JAKOBSON
KENNERT MERIMAA
RYAN PARK
MIHKEL KALME
BJÖRN SIMBERG
DOMINIC KÕND
SEBASTIAN PAULJUKAITIS
ELIISE JÜRGENSON
KIRTE KAKKUM
AGATHE SIMSON
ZORA KAUR HIRENWAL
ADEELE KÄSK
HELEENE PÄRTNA
MARTA-MARLEEN NISU
AFRA ZEYNEB ÖZEKİNCİ
LIISA MEHEVITS
ISABEL MÄEHANS
OLIVIA SKAUN
ELOORE KIVINUK
SAARA OJAPERV
ROOSI OJA

Vaida alevikuvanem ja
eestseisus
Südamlik kaastunne Eha
Pomerants’ile isa

MEINHARD
SAADE
surma puhul.
Ansambel „Lustilised“

•

Südamlik kaastunne Siiri
Villidole
kalli

•
•

ISA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Vaida Lasteaiast
Pillerpall

JUUNIS LAHKUNUD
JAAN HALLINGU
VLADIMIR KHODOV
HELMI TOOMET
JUULIS LAHKUNUD
NIKOLAI FURMANJUK
MEINHARD SAADI
AILI RANNASTE
VAIKE VIHUL
TAMARA MEINERT
REET HALLINGU
KRISTINA TAMMARU

RAE SÕNUMID
AUGUST 2021

Juulis
registreeritud
sünnid
ROBIN GRIGORJEV
MÄRT MALSUB
STEN TAAL
RAGNAR PAE
BRENT SEBASTIAN VIITAK
SEBASTIAN SEPP
AARON SAARET
RICHARD PIIRSALU
RICHARD SEPP
ALAN LIIVAMÄGI
TOBIAS KAKKUM
STEFAN PIKK
MAX MILOS MÄE
KASPAR JAEN KABIN
ANDRO AASMA
FRANK KÕRVE
JOONAS SAMUEL NÄKSI
JAREK-JULIUS TŠISTJAKOV
RALF-REMI KÕRVE
MAXON GEORG TIGAS
GERALD PURIN
MARTEN ROSS
TREVON TREU
ELS ADELY AGU
JULIANA HRAPKO
LAUREN TAMMISTE
HEILY TEDER
AMILIA ALICE VÄLI
MIRTA MATT
SASKIA TÄHEVÄLI
MARTINA MURATOVA
RHEA VEERMÄE
TAISSIA KANARJOV
AMANDA AKENPÄRG
AMIRA PRISCILLA VALLMANN
JOANNA ONG
ANNI MAASIK
MATHILDE HAKMANN
HELERIIN LINHOLM
LISELL LAHE
DESIREE LEHESTE
SOFIA ISABELLA EVERT
MIRTEL KEERME
MIRTEL LEHISTE
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Juulikuu sünnipäevad
NATALIE LUNDA
VIRVE TRUMBERG
OLGA SIMAKOVA
VAIKE VAINOMÄE
NINA KALLA
JAAN ROOTS
LEHTE AUSLA
LIDIA PANT
TIIA KARUS
ILME MOSSOV
EVI ANNUS
HELLE RAUDMANN
MARI VIISILEHT
VAIKE SÕRMUS
MARTA SAKS
MIHKEL RANNIK
SILVI REHEPAPP
MALLE-URVE KANGUST
KALLE KATTEL
JUULI JÕGI
MARIA ADAMSON
ALEKSANDR TARASENKO
ARVED LANT
HELLE KIRJANEN
ASTA JAUP
LINDA MALKUS
PJOTR MURAJEV
ELLEN EINARD
LILLE BAUMANN
SIRJA VALTRUP
UNO MARKUS

102
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90
90
89
88
87
87
86
86
85
85
84
84
84
83
83
83
82
82
82
81
81
81
81
81
80
80
80
80
75

VELLO ALUMETS
RAUL OLLIK
AARE HERMAKÜLA
AITA LAUGMAA
SIRJE PAIST
LIIVIA SAAR
GALINA SÕSOJEVA
ANNILA KASS
MALLE NÕMM
MIHHAIL KOSTOV
JAAN TIKKER
OLGA TIKKER
JUTA SOANS-LAANPERE
LUDMILLA OVSJANNIKOVA
KERSTI MARKUS
PJOTR TRAVKIN
JUHAN KUNTS
ARE LEMSALU
VIKTOR ROBACH
ÜLO LAAS
VIGO KUMARI
AIVAR KLEMM
URMAS KOOVIT
WALDEMAR ASSMANN
ENE UIBO
MERIKE MARGUS
MARJE HALLEMAA
LIANNE ADER
MAARJA LAAS
INNA RASSOLOVA
ENE TAMM

75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Augustikuu sünnipäevad
VALVE MARTIN
ELLA MADSEN
ELLA ALLVEE
HELNA TINT
JUHANNA KUUSE
EDUARD ALLIKSOO
ASTA PALLING
MIKHALINA KRINTAL
LEMBI BEKKER
AITA PARMAS
ALEXANDER VAXMAN
ANNE TIKS
JOHANNES TÕRS
LÜDI OJA
NONA-SALOME BARBO
RAIVO KULLAMAA
ANNE VÄINSAR
ADELE MATIZEN
RAIVO AKK

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
Peatoimetaja: Reti Meema, 5650 3357
Teostus: Meediapilt OÜ
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AINI VAHING
LIDIA LUHAORG
OLEG PANTSOŠNIK
IRJE PIISANG
LEMBIT KALME
MONIKA SOOMRE
MEIDA NIIDAS
JEVGENIA OSTAPTŠUK
TIIA MÄGI
EHA ROOST
ENNO LAGLE
ARVO KOPPEL
VASSILI BÕSTROV
VALTER EDASI
ELVO MITT
JURI FILIMONOV
HELGA EENSALU
MALLE PULMA
URMAS ALAS
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70
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Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž on 9250
eksemplari ja see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt 20.
kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

