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Vaida põhikooli koolipere avas 1. septembril
550 ruutmeetrit suure juurdeehitise. Loe lk 7
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vallavalitsus

Rae vallavolikogu
arutab septembris Raasiku
ettepanekut ühinemise kohta
Raasiku vallavolikogu pöördumine
Rae vallavolikogu poole haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste algatamise kohta jõudis Rae
vallavalitsusse 10. augustil ning Rae
vallavolikogu arutab tehtud ettepanekut septembri volikogu istungil.
„Volikogu liikmed peavad saama enne
istungit tutvuda vallavalitsuse tehtud
analüüsiga kummagi valla lähiaastate
investeeringuprogrammi
teostatavuse
võimaluste, samuti Rae vallas elanikele
võimaldatavate sotsiaal- ja peretoetuste
jätkuvuse kohta, kui need peaksid laienema ka naabervalla elanikele. Kindlasti
on vaja visiooni ka tulevasest võimalikust
koolivõrgust,“ kommenteeris volikogu
esimees Agu Laius.
Laiuse sõnul peab vallavolikogu seisma vallaelanike huvide ja nende parema elukeskkonna eest. „Peame vaagima,
kas vabatahtliku liitumise korral saadav
1,7miljoniline liitumispreemia on piisav
selleks, et Rae valla elukvaliteeti säilitada

Raasiku vald Google’i kaardil

Rae Sõnumid • september 2016

nii, et see laieneb ka liituvale vallale. Just
selles võtmes peame analüüsima volikogus Raasiku vallavolikogu liitumisettepanekut ja andma naabritele konkreetse ja
ausa vastuse.“
Rae vallavanem Mart Võrklaev kommenteeris, et viimasel kuul on vallavalitsus teinud koos arengukava uuendamisega tõsist tööd.
„Meie järgneva 4 aasta eelarvestrateegias on jätkuvalt näha kasvavat investeeringute vajadust uute lasteaedade rajamiseks Järvekülas ja Lagedil, mille ehituseks
on vajadus prognooside järgi juba 2017.
aastal. Peetri kooli juurde on vaja luua
täiendavaid koolikohti, sest nii Peetri kool kui ka valmiv Järveküla kool on
loodud kolme paralleeliga, kuid sel aastal
alustas piirkonnas kooliteed 9 klassitäit
lapsi ning sarnane olukord jätkub ka tulevikus. Samuti on vajadus investeerida
kergliiklusteedesse, Peetri-Järveküla piirkonnas on vaja juurde luua mitmeid uusi
teid ja olemasolevaid korrastada. Samuti
on vallavalitsusel soov meie lõunaküla-

des jätkata kruusateede mustkatte alla
viimist ja seda eeskätt koolibussi marsruutidel, kus igal aastal esineb probleeme
teeoludega ja seda eriti märjal ajal sügiseti-kevaditi. 2017. aastal soovime valmis
ehitada ka Vaida kooli II etapi. Kuivõrd
Rae valla investeeringute maht on väga
suur, siis lähima 5 aasta investeeringute
vajadust saab realiseerida ainult küllaltki
suurte laenude kaasabil,“ kõneles vallavanem.
Raasiku liitumise ettepanekus ja valla
arengukavas on välja toodud samuti suured investeeringuvajadused väga mahukateks kergliiklusteede ehituseks, Raasiku
ja Aruküla aleviku teede rekonstrueerimiseks. Soov on laiendada Aruküla põhikooli, kohandada Pikavere kooli kõrvalhoone spordihooneks, rajada Raasikule
ja Arukülla juurde lasteaiakohti. Raasiku
valla eelarvestrateegias on aga kirjutatud:
„Seega on valla laenuvõimekus 2017. aastale järgneval perioodil väga väike ning
laenude tagasimaksmisel peab jälgima, et
laenu põhiosa ja intressi teenindamiseks
jääks vahendeid ja alles seejärel saab teha
edaspidiseid investeerimisotsuseid, mis
arengukavas ette nähtud.“ Seega oleks
Raasiku kavandatavaid investeeringuid
võimalik teha ainult Rae valla täiendavate laenude arvel. Mida aga, nagu eespool
öeldud, ei ole võimalik teha, kuna ka Rae
vallal endal on kavandatud palju suuri ja
olulisi investeeringuid, mida edasi lükata
ei ole võimalik.
„Seega tuleb septembri korralisel volikogu istungil volinikel tõsiselt arutada,
millised väljavaated on liitumise korral
mõlema valla inimeste ootusi täita ja kas
kõiki soove on siis ikka võimalik realiseerida. Oluline on see, et mõlema valla
elanikud ei kaotaks teenuste mitmekesisuses ning kvaliteedis,“ kõneles Võrklaev.
Rae vallavolikogu septembrikuu istung toimub 20. septembril algusega kell
17.30.
RS

vallavalitsus

Aaviku küla suusamäe
ehitaja on selgunud

Vana-Tartu
maantee
ääres alustati
kergliiklustee
ehitamist
Viaston Infra OÜ juhatuse liikme Argo
Kotsari teatel on Tallinna kommunaalametiga sõlmitud ehituse töövõtuleping
ca 420 m pikkuse LED-valgustusega
kergliiklustee rajamiseks Vana-Tartu
maantee äärde. Tee ehitus hõlmab lõiku
Tartu maanteelt kuni Rae valla piirini.
Sõidutee katte remondib samas pikkuses Viamer Grupp OÜ ja projektijuht
Sergei Kuzmini teatel alustatakse katte
remontimisega kohe pärast seda, kui
kergliiklustee aluspõhjad on ehitatud.
Mõlemad ettevõtted peavad olema
lõpetanud oma ehitustööd novembri
alguseks.
Rae valla piirides plaanitakse ehitada
käesoleval sügisel kergliiklustee lõik valla piirist kuni Väljaotsa teeni. Teehoiuspetsialist Ain Puna sõnul saab töödega
alustada septembri keskpaigast.
RS

Mäe asukoha skeem
Rae vallavalitsus tunnistas edukaks pakkumiseks Aaviku külla suusamäe ehitamisel Purustaja OÜ ja Mullamees OÜ
ühispakkumuse üüritasuga 41 200 eurot
aastas. Kinnisasja üürile andmise leping
sõlmiti 2. septembril.
Leping näeb ette suusamäe ehitamist
kolmes etapis ning nendest esimene peab
valmis saama 7 aasta pärast (2023). Ülesande täitmisel pikendatakse lepingut II etapi
ehituseks, mille nõuetekohasel valmimisel
pikeneb leping III etapi valmimiseks. Etappide valmimiseks loetakse vastavalt projektile nõuetekohast ehitust, mis võimaldab välja
anda valminud mäe osale kasutusloa.
Mäesuusakeskus on planeeritud Aaviku külla ligi 95 700 m2 alale ja selleks on

vaja pinnast kogumahus ca 1,7 miljoni
m³. Juurdepääs alale toimub Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa teelt ja kaugus maanteest on umbes 500 m.
Mäe suhteline kõrgus saab olema ASi
Kobras koostatud projekti järgi 49 meetrit. Nõlvad on projekteeritud nõlvusega
19,5…60%. Lisaks rajatakse suusakeskuse
kinnistule kuivendussüsteem, mis võimaldab rajada ka veesilma vajaliku kunstlume
loomiseks.
Mägi ehitatakse pinnasest ja ehitusjäätmetest ning esimese etapi ehitamise
perioodil peab mäeehitaja igal aastal vastu võtma jäätmeloaga jäätmeid vähemalt
184 000 m³.
RS

RAE VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad: esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14), kolmapäev 14–18

Euroopa
delegatsioon
tutvus Rae
ettevõtlusõppega
6. septembril külastas Rae valda Euroopa Liidu Regioonide Komitee ALDE
fraktsioon. Külastuse eesmärk oli tutvuda Rae valla ettevõtlusõppega Jüri
gümnaasiumis ning saada ülevaade
omavalitsuse tegevusest ettevõtlikkuse
arendamisel koolinoortes.
Fraktsioon, kuhu kuulub ka vallavanem Mart Võrklaev, viis Eestis läbi
seminari „Eakatesõbralik turism – Eesti-Soome kogemus”.
Seminarist võttis osa 20 regioonide komitee liiget Suurbritanniast, Sloveeniast,
Prantsusmaalt, Leedust, Lätist, Luksemburgist, Belgiast, Eestist ja Iirimaalt.
Delegatsioon saabus Rae valda
Haapsalust, kus 5. septembril arutleti turismisektori konkurentsi üle.
RS
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uudised
Kairi kontrollib varjupaiga asuka
kaalu järgi, kas siil on juba loodusesse minekuks küps. Terve ja heas
vormis siili kaal peab olema kilo
ringis, siis jõuab ta öö jooksul toiduotsinguil läbida 2–3 kilomeetrit.

Siilide hoiupaigas kosub mitu siili
Õunapuu
hakkas õitsema
Jüri aleviku Karu tänava elamu aias
tekkisid õunu täis õunapuule roosad
õied.
Juhani puukooli Lagedi istikuäri
juhataja Ilona Kalinskaja sõnul ei
ole õite tekkimine soojadel sügistel
enam haruldus, kuid tekitab ikka
inimestes elevust. „Õisi ära noppima
ei pea, sest õied ei koorma puud. Kui
selline asi juhtub, on mõistlik seda ilu
vaadata ja nautida nii kaua, kui saab,“
kommenteeris Kalinskaja.
RS
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Kurna küla elumaja aeda rajatud hoiupaik on koduks siilidele, kes vigastuse
või haiguse tõttu ei saa ise looduses hakkama. Samuti on toodud sinna hüljatud
või toitja kaotuse tõttu maha jäetud alakaalulisi siile.
Siilide hoiupaiga rajaja Kairi Sallo tutvustab oma ajutisi kasvandikke nimepidi.
„Tüdruk Beebsu on leitud 80grammisena alajahtununa Jürist. Poiss Peeter leiti
100grammisena ja samuti alajahtunud
keskturu juurest. Vagla Vilve, kes on tüdruk, saadeti mulle loomade kiirabist, tema
jäi õnnetult koera kikude vahele – temal
oli kuus haava, kus kahjuks suuremat kahju tegid hoopis kärbsed.
Varjupaigas elab veel terve siilipere –
Mamsilla koos kuue tigeda Tikriga, kellest
vaid ühte on võimalik eristada valge täpi
järgi ninal. „Siilipere oli jäänud ehituslõksu nii, et ainus koht, kuhu loomakestel oli
pääseda, oleks olnud sõidutee.“
Enamasti jõuavad siilid Sallo sõnul
varjupaika loomakaitse seltsi kaudu ja
põhjusel, et siil on mõnes õnnetuses viga
saanud. Varjupaigast ära lähevad siilid siis,
kui nad on kosunud ja saavad ise looduses
hakkama. Kairi loodabki, et eesseisvaks
talveks jõuavad kõik siilid normkaalu, et
talv üle elada juba looduses.
Eelmisel kuul viidigi juba kolm siili
Lääne-Eestisse, kus loomi ootas majapidamine, mis võitleb rästikutega. Siilid on
ju vanast ajast tuntud rästikute püüdjad ja
kui loomadele ehitada mõnus pesa aeda
ja neid heade palakestega harjutada aeda

käima, võib siilist saada tubli rästikute
püüdja. Aiapidaja silmis on siilid tänuväärsed loomad veel selgi põhjusel, et nad
armastavad süüa tigusid ja kahjurputukaid.
Sallo kõneleb, et siilide hoiukodu rajamine sai alguse Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) abipalvest. „Kui ELS palus ühe
euroopa siilitite poputamiseks abi pärast
seda, kui minu enda aafrika kääbussiil
Sanna ära suri, hakkas hiljem tunduma
juba loomulik, et ma tittesid lutitan ning
ravin vigastatud ja haiged loomi.” Naine
peab enne ravimist kindlasti ka loomaarstiga nõu.
Kairi on ehitanud siilidele väiksed koobasmajad ise ja loonud neile oma aianurgas looduslähedase ja turvalise elukeskkonna. Kairit on aitamas ka tema pere, aga
põhiliselt toimetab naine siilidega iseseisvalt, jälgides, kuidas loomad paranevad ja
kosuvad.
Varjupaiga siilid on Kairil hästi hoitud
ja toidetud. Siilid krõbistavad kassikrõbinaid, mis neile väga maitsevad.“ Oluline
on, et siil saaks juua puhast vett ja mitte
mingil juhul piima. Müüt, et siilid tahavad piima, on vale, sest vaatamata sellele,
et nad piima lipsivad, ei mõju piim seedimisele hästi,” kõneleb Kairi. Siilidele võib
anda ka kanalihakonserve ja vutimune
ning kui leidub võimalus kostitada siile
vihmausside ja tigudega, on nad eriti tänulikud.
Signe Heiberg

uudised

Maanteeamet informeerib
tagasipöördekoha
sulgemisest Aaviku külas
Maanteeamet teavitab Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa põhimaanteel Aaviku külas 14,9.
kilomeetril (Trefi tee) eraldusribast ülesõidukoha sulgemisest eesseisval sügisel.
Rae vallavalitsusele ametlikult saadetud kirjas seisab, et üle eraldusriba selleks mitte
ette nähtud kohtades pöörete sooritamine on väga liiklusohtlik ja võib tekitada väga raskete tagajärgedega liiklusõnnetusi. Tagasipöördekohtade täiendavat ehitamist tee ehitusnormid selle klassi maantee puhul ette ei näe.
Maanteeamet paneb ette, et edaspidi saab kasutada Jüri (2,5 km suletavast kohast) ja
Vaida (5,7 km) ning Patika liiklussõlmede viadukte, et ühelt sõidusuunalt teisele saada.
RS

Sügisesed lusikapeod
toimuvad oktoobris
Rae valla traditsionaalne hõbelusikate jagamispidu toimub tänavu oktoobris kolmel
järjestikusel laupäeval. Kutse rahvastikuregistri aadressile saavad pered, kus lapse sünd
on registreeritud ajavahemikus 01.03–31.08.2015.
Lusikapeod toimuvad 8. oktoobril Jüris Võsukese lasteaias ja Vaida kooli uue maja
saalis. 15. ja 22. oktoobril toimuvad üritused Peetri kooli aulas.
Nimelised, koos sünniaja ning graveeritud valla vapiga hõbelusikad kingitakse kõigile
sünni järel Rae valda registreeritud lastele, kellel on täis saanud esimene eluaasta. Kutsed
saadetakse koju postkasti kaks nädalat enne sündmuse toimumist.
Hõbelusikate jagamise tseremoonia kestab ligikaudu tund ja sellesse aega mahub ka
väike muusikaline tervitus noortelt laulusõpradelt ja vallavanema pidupäevatervitus.
RS
Foto: Rae Sõnumid

Naisi oodatakse
vähki ennetavatele
sõeluuringutele
Haigekassa teavitab, et emakakaelavähi ja rinnavähi sõeluuringutel
osalemine on lihtsaim võimalus ennetada vähki ja pikendada tervena
elatud elu. 2016. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule
naisi sünniaastatega 1961, 1966,
1971, 1976, 1981, 1986. Rinnavähi
sõeluuringule kutsutakse naisi sünniaastatega 1956, 1958, 1960, 1962,
1964, 1966.
Naised, kelle sünniaasta on kutsutavate sünniaastate nimekirjas
ja kellele pole viimase kahe aasta
jooksul tehtud rindade uuringut
või viimase kolme aasta jooksul
PAP-testi, saavad sõeluuringus osalemiseks nimelise kutse.
Et kutse saadetakse rahvastikuregistris olevale aadressile, tuleb
kontrollida, kas see on õige – muidu ei jõua kutse adressaadini. Seda
saab hõlpsalt kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee. Koos paberkutsega saadetakse E-tervise patsiendiportaali www.digilugu.ee ka
elektroonne kutse, mis on nähtav
saatekirjade alt.
Sõeluuringul osalemiseks ei
pea aga kutset ootama jääma. Kui
teie sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt
helistada kõige sobivamasse tervishoiuasutusse ning end vastuvõtule
kirja panna. Registreerumisel kontrollitakse eelkõige teie sünniaastat
ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule minnes võtke kindlasti kaasa
isikut tõendav dokument.
Sõeluuring on terviseuuring,
mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta
naistele emakakaela- või rinnavähi
varaseks avastamiseks. Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi vanuses 30–55 ja rinnavähi
sõeluuringule naisi vanuses 50–62.
Lisainfo: https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/haiguste-ennetamine/vahi-soeluuringud-naistele-0
Made Bambus
haigekassa esmatasandi paketi
arenduse talituse spetsialist
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Koolipoiss Harmo-Ron Kallaste:
unista suurelt ja jää iseendaks!
Harmo-Ron Kallaste trummide taga.

12aastane Peetri noormees Harmo-Ron
Kallaste alustas tänavu seitsmendikuna ja
teab juba praegu, et tahab saada tuntuks
nii Eestis kui ka välismaal. Rae Sõnumid
ajas enne kooliaasta algust koolibändi
trummari, jalgpallisõbra ja arhitektuurihuvilise Harmo-Roniga juttu ning uuris,
millisena näeb noormees oma tulevikku.
Kui ma Youtube’ist sinu esimest Q&Ad
(sõprade ja fännide küsimustele vastamine) vaatasin, siis mõtlesin esimese
hooga, et sa pole päris. Sinusuguseid –
pean silmas lahedat suhtlusstiili, omapärast huumorit ja staarilikku olemist
– noori olen näinud välismaistes telesaadetes. Mis veri sinu soontes voolab?
Ma päris täpselt ei tea, mis veri mu sees
voolab, aga üritan olla alati sõbralik, anda
endast parim ja ilusti elada.
Sellessamas Q&As ütlesid, et sinu eesmärk on olla professionaalne jalgpallur,
hea arhitekt, tasemel muusik ja elada
väga head elu. Usud sa, et kogu komplekt on võimalik?
See on kindlasti kuidagimoodi võimalik,
aga ausalt öeldes piisab mulle ka muusiku
ametist!
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Kui tihti kavatsed Q&A videoid postitada?
No ma pole eriline youtuber ja mul pole
ka suuri plaane regulaarselt videoid teha
ehk ma ei usu, et mul lähiajal uuesti peaks
video tulema.
Millisele jalgpallimeeskonnale lõppenud Euroopa meistrivõistlustel pöialt
hoidsid ja kes on lemmikmängija?
Hoidsin pöialt Prantsusmaale, aga kahjuks
kaotasid nad finaalis Portugalile. Minu
meelest oli suurüllataja Island.
Kes on meelelahutusmaailmas sinu eeskujudeks?
Trummiala eeskuju on kindlasti Vinnie
Colaiuta, lemmiknäitlejateks on aga Kevin
Hart, Dave Franco ja paljud teised.
Miks hakkasid just trummimängu õppima?
Kui olin kaheaastane, siis sain endale
plastikust trummikomplekti, mille suutsin poole tunniga purustada. Pärast seda
hakkasin kõikvõimalike kättejuhtuvate asjade, nagu näiteks pottide ja pannide abil
trummimängu proovima. Viieseks saades
kingiti mulle elektritrummid. Issi näitas
põhiasjad selgeks ja edasi hakkasin ise õp-

Foto: erakogu

pima. Teises klassis läksin muusikakooli
trummierialale, kus käin siiani.
Kui palju päevas trummimängu harjutad?
Oleneb päevast, aga proovin teha nii, et
ühtegi päeva vahele ei jää.
Millise hoone arhitektina projekteeriksid?
Kindlasti mingi noortekeskuse, kus oleksid erinevad atraktsioonid ja muusikaga
seotud asjad.
Mida põnevat suvevaheajal teha jõudsid?
Otseselt midagi erilist, aga olin palju õues,
reisisin, telkisin ja nautisin mõnusalt suve.
Kus koolis käid ja mitmendasse klassi
lähed?
Õpin Gustav Adolfi gümnaasiumis ja lähen seitsmendasse klassi. Kuulun koolibändi DB3 ehk Direktori Bänd 3.
Mis hinded su tunnistuselt vastu vaatavad ja mida ootad uuelt kooliaastalt?
Mul olid neljad-viied, aga järgmisel aastal
loodan saada paremaid hindeid ja kindlasti loodan saada uusi tutvusi.

hariduselu
Millega sa koolis käimise kõrvalt veel
tegeled?
Käin FC Floras jalgpallitreeningutel. Olen
parem äärepoolkaitsja.
Mil moel ja kui palju oled kokku puutunud koolikiusamisega?
Mina ise ei kiusa koolis, aga minu koolis
on kindlasti olnud väikeseid selleteemalisi
juhtumeid.
Kas headus võidab kurjuse?
Ma usun küll!
Elu Facebookita on võimalik?
Kindlasti, aga ma ei usu, et see minul välja
tuleb.
Kas sõnad heitima, šeerima, follouvima ja fuudima peaks võtma eesti keeles
ametlikult kasutusele?
Ma ei kujutaks neid eestikeelsete sõnadena ette – mina pean neid ikka slängisõnadeks.
Kas noorsugu on hukas, nagu vanemad
inimesed räägivad?
Oleneb, kuidas võtta. Natukene liiga palju
elektroonikat meie elus võib-olla tõesti on,
aga mina kui noor ise ei usu, et meievanused hukas on.
Ufodesse usud?
Arvan, et nad on tõesti kuskil olemas jah.
Millal robotid planeeti Maa kontrollima
hakkavad?
Ma ei usu, et nad seda kontrollima hakkavad, aga roboteid kasutame oma töös ja
igapäevaelus järjest rohkem.
Kas seostad oma tulevikku Eesti või välismaaga?
Kindlasti tahan tulevikus olla ka välismaal
tuntud, aga usun, et elaksin ikkagi Eestis!
Usud, et saatuse poolt on meie elus kõik
ette määratud?
Osaliselt jah, aga kindlasti mitte kõik.
Oled mõelnud, et mis meist pärast surma saab?
Eks ikka, aga kindlale mõttele pole veel
jõudnud.
Sinu elu moto!
Unista suurelt, ära lase ennast teistel mõjutada, vaid jää iseendaks!
Andres Kalvik

Vaida põhikooli juurdeehitise maja.

Foto: Rae Sõnumid

Vaida põhikool
alustas õppeaastat
suurema ja paremana
Vaida põhikooli koolipere avas 1. septembril 550 ruutmeetrit suure juurdeehitise, mis toob juurde palju uusi
võimalusi ja on arhitektuurilt moodne
ning seest uudne.
„Täna, esimesel septembril aastal 2016 on
Vaida põhikoolis alustamas oma esimest
kooliaastat kolmteist õpilast, kokku 112
õpilast,“ kõneles avaaktusel direktor Piret
Hallik, kes oli ülimalt rõõmus, et valmis
on saanud kauaoodatud koolimaja juurdeehitis.
Arhitektuurilt moodsas ja seest uudses hoone osas asub avar söögisaal ja
liigendustega eraldatav köök, kunstiklass, astmete ja klapptoolidega muusikaklass, auditoorium ja kauaoodatud poiste
tööõpetusklass.
„Koolimaja rekonstrueeritud vanast
osast õhkub aga retrohõngu, elegantsust ja
väärikust, mis kindlasti mõjutab ka noorte inimeste väärtushinnanguid,“ kõneles
direktor Hallik, kes on seda meelt, et kool
ei ole pelgalt õppeasutus. „Akadeemilistele teadmistele lisaks on noortel inimestel
vaja ka head suhtlemis- ja väljendusos-

kust, ilumeelt ja loovust, hoolivust ja kohusetunnet, sõbralikkust ning muidugi ka
empaatilisust ning julgust olla mina ise.
Nõnda avastades iseennast, oma anded,
tugevused ja nõrkused, mida parendada,
kujunebki välja isiksus.“
Vaida põhikoolis on loodud direktori
sõnul nii uut kui ka vana maja osa liites
moodne ja motiveeriv õpikeskkond. Rekonstrueerimise läbinud vana koolimaja
on ruumide ümberliigenduse tulemusel
saanud juurde loodusainete klassi, ruumid
huvitegevuseks ja kabinetid tugispetsialistide.
Vaida põhikooli laienduse 1. etapi
juurdeehituse projekteeris OÜ RTG Projektbüroo ja ehitas Parmeron AS. Juurdeehitustööd koos rekonstrueerimise ja
sisustusega läksid maksma 1, 4 mln eurot.
Lähiaastatel seisavad ees laienemise teise
ja kolmanda etapi tööd.
„Kooli missioon on toetada ja arendada õpilasi võimalikult mitmekülgselt,
tehes tihedat koostööd koduga,“ sõnas direktor lõpetuseks.
RS
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Talent on jõudnud
koju: tipptreener
Üllar Kerde töötab
Jüri gümnaasiumis
Liialdamata võib väita, et Jüri gümnaasiumi tuntuim töötaja on spordijuht Üllar
Kerde. Eesti korvpalli rahvusmeeskonna
ja mitmete siinsete tippklubide peatreenerina töötanud ning välismaalgi end proovile pannud Kerde nimi ei vaja spordirahvale laiemat tutvustamist.
Möödunud talvel avaldati uudis, et
2015. aastal Moskva Dinamo meeskonna
Venemaa karikavõistluste finaali tüürinud
ja superliigas ehk meie mõistes esiliigas
pronksi võitnud Kerde tuleb Venemaa
pealinnast Rae valla kooli tööle.
Edukal klubil oli plaan minna VTB Ühisliigasse (rahvusvaheline korvpalli profiklubide liiga), kuid enne uue hooaja algust, 24.
septembril teatas Putini administratsiooni
ülem Sergei Ivanov, et klubi lõpetab päevapealt kogu tegevuse. „Kõik, vsjoo,“ meenutab Kerde klubitegevuse lõppu läbi pankroti.

Tööle kandideerimine
oli uus kogemus

Kerdel oli toona laual küll pakkumine näiteks Moskvast 3500 km kaugusel Siberis
asuvalt Barnauli klubilt, kuid mees otsustas Eestisse naasta ja tööd otsima hakata.
Oktoobrist detsembrini töötas ta Mustamäe reaalgümnaasiumis kehalise kasvatuse asendusõpetaja. Õpetajate Lehest jäi

Ma ei nõustu laialt
levinud jutuga, et lapsed
on laisad. Neile tuleb teha
asi huvitavaks.
talle aga silma töökuulutus, et Jüri gümnaasium otsib spordijuhti. Tööle kandideerimine oli 62aastasele Kerdele midagi
uut. Spordivaldkonnas tehakse treeneritele enamasti suunatud pakkumine.
„Ütlen ausalt, toona polnud mul aimugi, mida spordijuhi amet tähendab,“ kõne-
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leb Kerde, kel läheb pedagoogiametis 45.
aasta. „Vestlusvoorud olid jube rasked. Pärast esimest kohtumist olin läbimärg nagu
kassipoeg. Olen eluaeg suuga raha teeninud ja eks ma rääkisin ka asjadest, mida
poleks ehk tohtinud. Olin väga õnnelik,
kui mind välja valiti.“
Jõelähtme vallas elaval Kerdel jääb pensionini vähem kui aasta. Kas Venemaal
kogutud teenistus ei võimaldanud jalgu
seinale visata ja vanaduspõlveks valmistuma hakata, uurin otsekoheselt. Saan veel
sirgjoonelisema vastuse: „Ja mida ma kodus teeksin? Pean end enam-vähem normaalseks inimeseks ja tahan midagi kasulikku teha.“ Kerde ei salga, et Venemaalt
jäi tal ka aastapalk saamata. „Saavutusi
jäävad mulle meenutama medalid ja käekell. Raha ma ei näinud.“
Selle aasta teisel päeval spordijuhi ametisse asunud Kerde meenutab, et esimesed paar
kuud koolis kulusid kohanemisele. Alles siis
hakkas ta enda sõnul aru saama, kuidas asjad tegelikult käivad. Üks esimesi kohtumisi
spordijuhi ametis oli Kerdel suusaprofessor
Kaarel Zilmeriga, kes talvel Jüris käis. Suusaprofessor oli kooli suusabaasi nähes väga
üllatunud ja talle avaldas muljet, et juba päev
pärast lume mahasadamist olid kõik õpilased nagu viis kopikat suusarajal.

Normatiive peab vajalikuks

Koolimajas ringi jalutades kohtab Kerde
enda sõnul kahte sorti õpilasi. Ühed panevad
jooksu, sest nende ainus eesmärk on spordist
eemale hoida, teised aga uurivad järgmiste
võistluste kohta. „Suurem osa treeningutel
käivaid õpilasi on alati nõus võistlustele tulema,“ täpsustab Kerde. „On ka hästi aktiivseid
õpilasi, kes lisaks spordile ka tantsivad, laulavad, mängivad pilli ja maalivad.“
Augustikuu esimesel päeval oma teise
korruse kabinetis intervjuud andes valitseb
koolimajas haudvaikus. Vaid koristaja, keda
Kerde hõigates üle ukse tervitab, toimeta-

Üllar Kerde peab oma töös oluliseks
lähtuda laste heaolust ja vajadustest.
Kahe saadud tunnustuse eest on Kerde
uhke. Ta on õpetaja, kelle tunnis võib
karjuda, ja ta on kõige humoorikam
õpetaja (fotol).
Fotod: Rae Sõnumid
mised annavad märku, et ettevalmistused
uueks õppeaastaks käivad. Habemesse
kasvanud ja enda sõnul esmakordselt korralikult puhata saanud Kerde ütleb, et ka temal tuleb end kuu ajaga heasse vormi viia.
Esimeseks koolikellaks peab tunniplaan
valmis olema, riietusruumid jagatud ja
koolisiseste võistluste kondikava paigas.
Üle tuleb vaadata ka varustus. Õppeaasta
jooksul tuleb tegeleda ka võistlustele minekuga kaasneva logistika ja toitlustamisega.
Üheks tema ülesandeks on ka erivajadustega lastele individuaalse õppekava
välja töötamine. „Teises klassis õpib üks
poiss, kelle kehalise kasvatuse tund piirdub valdavalt ujumisega. Temaga bassei-

hariduselu
kasvatuse õpetajat, kellega suhtlemist on
väga palju. Spordijuht leiab, et mingi ülemus ta ei ole. „Arutame asjad omavahel
läbi. Naudin seda, kuidas õpetajad lapsi
suunavad ja ootamatuid olukordi lahendavad,“ lisab ta. Kui keegi õpetajatest ei saa
tunde läbi viia, siis viib Kerde ise tunde läbi.

Spordivahetund
paneb uhkust tundma

Jüri gümnaasiumi spordijuht koos areenimeistri Vello Kaldmäega Jüri gümnaasiumi spordistaadionil.
nis käimine annab mulle paariks päevaks
ereda laksu. Lust on vaadata, kuidas ta
ujumisest mõnu tunneb,“ elavneb Kerde.
Termini „kehaline kasvatus“ muudaks
Kerde „liikumisõpetuseks“, mille nimi
vastaks rohkem tundide sisule – õpetada
noortele inimestele sportimist võimlas,
ujulas, metsas, suusarajal jne. Normatiive
peab ta aga vajalikeks, sest see on õpilasele
üks võimalus ennast kontrollida.
„Meil on mõte, et iga õpilane võiks saada
endale spordipäeviku. Õpetaja sisestab tulemused internetti ning õpilane või lapsevanem
saab päevikut täita ja tulemusi võrrelda,“ selgitab Kerde. „Ma ei nõustu laialt levinud jutuga, et lapsed on laisad. Neile tuleb teha asi huvitavaks. Kaikaga sundimine tulemust ei too.“
Kerde alluvuses töötab kuus kehalise

Jüri gümnaasiumis saab kehalise kasvatuse tunde läbi viia üheksal spordirajatisel
ja nende vahel toimub iga kuu õpetajate
rotatsioon. Erilist uhkust tunneb Kerde
juba sisse viidud spordivahetunni üle, mis
toimub päeva esimesel vahetunnil ja mil
kogu vana võimla on laste päralt.
Kerde salasoov on, et 1.–6. klasside
tunniplaanis olevad kolm kehalise kasvatuse tundi laieneksid kõikidesse vanuseastmetesse, kuid ta mõistab, et see ületab
eelarve võimalused. Abiturientide ainsat
kehalise kasvatuse tundi nädalas nimetab
otsekohese suuvärgi poolest tuntud mees
„absurdiks“ ja „mõnitamiseks“.
„Koolipäev kestab valdavalt kuus-seitse
tundi ja enamiku ajast lapsed istuvad. Sellesse perioodi tuleb luua võimalusi liikumiseks.
Julgustan ka lapsi endaga tegelema. Muide,
väga positiivne on, et paljud ümberkaudsed
õpilased tulevad kooli jalg- ja tõukerataste
ning ruladega,“ räägib Kerde. „Jüri lastel on
kodu lähedal kooliväliseks sporditegevuseks
niivõrd palju võimalusi. Erinevaid treeninguid võiks rohkem ära kasutada. Toon
siinkohal ühe võrdluse. Näiteks USAs pole
noortespordis klubisid, kogu tegevus käib
koolis. Iga ala jaoks on eraldi treener ja kõik
noortevõistlused on koolidevahelised. See
teeb lapse elu lihtsamaks, sest ta saab treeningu kohe pärast tunde koolimajas ära teha
ning õhtul jääb tal aega sõpradega mängida.
Lapsepõlve ei tohi ära unustada. Asi on kinni mõtteviisis – asju tuleks korraldada nii,
kuidas lapsele kasulikum on.“
Andres Kalvik

Spordijuhil on kolm põhilist töölõiku
Üllar Kerde avaldas meile eelkõige muljet oma korvpallialase kogemuse ja tulemustega.
Tegemist on tuntud tegijaga, keda ka laiem üldsus teab. Üllar on näidanud, et suudab
püstitatud eesmärke ellu viia. Spordijuhil on kolm põhilist töölõiku.
Esiteks – et õpilased omandaksid koolis liikumisharjumuse ja jääksid sellele truuks
ka täiskasvanuna. Sport peab olema au sees! Teiseks – Jüri gümnaasium on saavutanud kaks aastat järjest Harjumaa koolispordis esikoha. Tahame taset hoida. See tähendab, et võistkonnad tuleb oskuslikult komplekteerida ja õpilasi motiveerida. Kolmandaks – meil on traditsiooniks saanud klassidevahelised spordivõistlused ja spordijuht
vastutab nende läbiviimise eest.
Maria Tiro, Jüri gümnaasiumi direktor

Koolilood Venemaalt Kašira
linna korvpalliakadeemiast
Neile siinsetele noortele, kes kurdavad,
et nende nutiseadmete kasutamist piirates rikutakse inimõigusi, on Kerdel
varuks üks lustakas lugu. Ikka Venemaalt. Enne Moskva Dinamo peatreeneriks asumist pealinnast sadakonna
kilomeetri kaugusel Kašira linnas klubi
korvpalliakadeemiat üles ehitades elas
Kerde koolis õppivate noorte talentidega ühes ühiselamus.
„Hommikul kõik koos sõime ja seejärel mindi kooli. Ja alles kella kolme
paiku koolist tulle andsin neile tunniks
ajaks nutiseadmed. Seejärel toodi telefonid, tahvel- ja sülearvutid jälle minu
tuppa ning järgnes lühikene õppeperiood. Pärast õhtust treeningut oli poistel jälle võimalus tund aega muu maailmaga suhelda. Kahe tunniga said nad
suurepäraselt enda asjad aetud. Mina
selle süsteemi kehtestasin ja kui alguses
kostis nurinat, siis ruttu saadi aru, et sellest on kasu,“ tunneb Kerde uhkust. Kerde viskab nalja, et Eestis samamoodi tegutsedes pooksid IT-firmad ta jalgupidi
üles. Venemaal käib elu aga teistmoodi.
*Sellessamas Kašira linna koolis, kus
Kerde osalise koormusega ametis oli,
pandi kooliuksed kell kaheksa tundide
alguses lukku ja avati kell kolm pärastlõunal, kui oli aeg koju minna.
„Vastasel juhul paneksid paljud õpilased poole päeva pealt plehku,“ põhjendab Kerde. „Paljud kooliõpilased
olid kaugemalt tulnud. 1. septembril
tulid ja 30. detsembril said jõulupuhkusele minna. Vahepeal käisid vanemad
neid vaatamas.“
*Kašira koolis töötas Kerde geograafia
ja inglise keele õpetajana. „Seal oli põhimõte, et kui õpetaja puudub, jääb tund
ära. Mis mõttes jääb tund ära?!“ hüüatab
Kerde. „6. ja 7. klassis õppisid minu treeningul käivad poisid. Leppisin direktoriga kokku, et võin puuduvaid õpetajaid
asendada. Ta alguses vaatas mind kui
lolli, kuid jõudsime ühisele arusaamisele.
Vaatasime õpilastega üheskoos maakaarti. Näitasin, kus mina elan. Vahepeal
suhtlesime inglise keeles. Mõnus oli.“
„Talvine periood oli aga raske,“ jätkab Kerde. „Kuna koolimajal olid ühekordsed aknad, viibisime klassiruumis
jopedega. Hilissügisel kleebiti soojapidavuse huvides akendele sissepoole
foolium ette nii, et me õue ei näinud.“
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Pagulaskeskuse võrkpalliplats, kus keskuse elanikud mängivad rahvusvahelisest UWC lühikursusest osavõtjatega võrkpalli.

Fotod: erakogu

Võrratu maitseelamus ja elukogemus

Soome pagulaskeskusest
College’i Eesti esindusele võimalus osa
võtta rahvusvahelisest UWC lühikursusest, kuhu oli kogunenud 50 noort 27
riigist üle maailma. Kahe nädala vältel
kestnud kursus toimus Ida-Soomes Kontiolahti vallas, mis on oma suuruselt ja
ka rahvaarvult vägagi Rae valla sarnane.
Lühikursuse raames toimus ühiskondlik
projekt, mis võimaldas meil teha koostööd
kohaliku pagulaskeskusega.

Pagulaskeskus vaikuse keskel
Frederik Tihhonov
Teatavasti on Euroopa viimasel ajal seisnud silmitsi märkimisväärse rändekriisiga. 2015. aasta vältel sisenes Euroopasse
enam kui miljon sisserändajat. Rekordarvuline sisserändajate hulk, mis on olnud
suurim omataoline pärast Teist maailmasõda Euroopas, on põhjustanud hulganisti
pingeid ja probleeme kõigis Euroopa riikides. Kui Eesti ei ole osutunud sisserändajate seas eriti ihaldatud sihtpunktiks,
siis Soomele esitas eelmisel aastal palve
rahvusvaheliseks kaitseks lausa 32 476 inimest, mis tekitas küsimusi riigi suutlikkuses rändehoovaga toime tulla.
Augustis oli mul tänu United World
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Lühikursuse projekti raames käsime Paihola pagulasstaatuse taotlejate vastuvõtukeskuses, mida koordineerib Soome Punane Rist.
Paihola küla asub sügaval Ida-Soomes
otse Vene piiri ääres. Tegemist on vaikse väikeasulaga, kuhu väga palju inimesi
ei satu. Tavaliselt tulevad inimesed sinna
kas veetma oma vanaduspõlve või imetlema põhjamaist loodust, mis tõesti on
märkimisväärne oma puhtuse ja silmailu
poolest. Kogu selle maagilise loodusega
inimtühja väikeküla keskel asub aga Paihola pagulaskeskus, kus elab igapäevaselt 150
rahvusvahelise kaitse taotlejat eri riikidest
üle maailma, peamiselt Süüriast, kus jätkub
endiselt kodusõda, Iraagist, Afganistanist,
Pakistanist ja Somaaliast, kus samuti valitseb ebastabiilsus ja vägivald.

Inimesed elavad nimetatud keskuses
ainult oma pagulaspalve ülevaatamise
vältel, mis harilikult võtab aega 3–9 kuud.
See protsess võib aga võtta aega ka märksa
pikemalt ning arvestades seda, et sisserändajad pole seaduslikult võimelised sisenema Euroopa tööturgu enne rahvusvahelise kaitse otsuse laekumist, siis reaalne elu
keskuses on üsna üksluine, sest päevad
mööduvad pikkamisi oodates otsust oma
saatuse üle.
Meie ühiskondliku projekti eesmärk
oligi tuua sellesse ootusrohkesse ja pinevasse keskkonda vaheldust, viies läbi
keskuse noorte seas erinevaid harivaid tegevusi ja mänge. Samuti said keskuse noored praktiseerida oma inglise keele oskust,
mis on oluline eeldus ühise keele leidmisel
kohalikega ja nii ühiskonda paremini sulandumisel.
Esmakordselt oma ühiskondliku projekti raames Soome pagulaskeskusesse
jõudes panid meid koheselt imestama
sealsed elutingimused. Nimelt on Soome puhul tegemist teada-tuntud heaoluriigiga, kuid hoone, kus asüülitaotlejad elasid, oli sõjaaegne haiglahoone,
mis enne rändekriisi intensiivistumist
aastaid tühjalt seisis ja alles 2014. aastal
Soome Immigratsiooniameti eestvedamisel avati.
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Keskuse juht ja Punase Risti esindaja näitas meile kogu elamukompleksi. Maja südames olid ühiskasutuse ruumid, kus elanikud veetsid põhiliselt vaba aega ja tegid
süüa. Samuti oli keskuses klassiruum, kus
tulevased potentsiaalsed Soome kodanikud aktiivselt kohalikku keelt ja kombeid
õppisid, ning jõusaal, mille üle elanikud
väga uhked olid. Elamukompleksi servades asusid eluruumid ja abipersonali
kontor. Hoone tagumises osas aga elasid
üksikud meesterahvad, kes moodustasid
elanikest enamiku.
Keskuses oli tohutul arvul kaameraid,
mis jälgisid sealsete elanike liikumist ja
igapäevaseid tegemisi. Samuti oli piiratud
keskuse elanike liikumine, sest neil puudus ligipääs töötajate ruumidesse ja nad ei
tohtinud loata lahkuda keskuse territooriumilt. Lisaks suhtles abipersonal omavahel raadiosaatjate abil, mis tundus meile
kohatu.
Oma projekti vältel saime suhelda keskuse elanikega. Keskuse elanikest sain ma
kõige paremini tuttavaks kuueteistkümneaastase Iraagist pärit Raminiga (nime
isikukaitselistel põhjustel muudetud).
Ramini pani sageli muretsema olukord
päritoluriigis ning selle tulevik. Tema
suureks kireks oli jalgpall, mida ta män-

Keskuses oli tohutul
arvul kaameraid, mis
jälgisid sealsete elanike
liikumist ja igapäevaseid
tegemisi.
gis juba oma koduriigis, kuid nüüd mängis juba Soome jalgpalliklubis. Ramin
rääkis nii araabia, soome kui ka inglise
keelt ning ta oli väga huvitav vestluskaaslane, kes oli kursis maailmas toimuvaga.
Ta oli Soome tulnud koos oma isa, ema
ja õdede-vendadega, kes samuti kõik keskuses elasid. Kogu nende pere iseloomustas ääretu positiivsus ja hoolimine teineteise suhtes. Kuid Ramini ja tema pere
jaoks pole olnud kerge sulanduda uude
kultuuriruumi.

Külluslik söögiaeg

Araabia maades on teatavasti kultuursetest erinevustest tulenevalt kombeks
olla äärmiselt külalislahke oma külaliste
vastu. Seetõttu pakuti ka meile tihti oma
rahvusroogi ning kostitati hea-paremaga.
Nii saimegi kahel nädala jooksul osa mit-

Fotol on rahvusvahelisest kursusest osavõtja Ala, kes on pärit Albaaniast ja tutvub koos
artikli autori Frederikiga Soomes asuva pagulaskeskusega.
mest külluslikust söögiajast, millest keeldumine oleks olnud solvav.
Road olid äärmiselt rikkalikud ja
väga maitsvad. Meile pakuti näiteks
Iraagi rahvustoitu Depsi, mis koosnes
õlis praetud kartuli- ja porgandiliistudest, rosinatest ja pähklitest ning eelnevalt väikesteks tükkideks lõigatud
hautatud lihast, mis lõpuks kõik kokku
segati ja suurtel kandikutel koos riisiga
serveeriti. Seda toitu saime me valmistada ühiselt ja toit ise oli imemaitsev.
Lisaks sellele pakuti ka meile ahjus ise
värskelt valmistatud naani, mida sõime
vürtsikate ja maitserohkete kastmetega,
ja veel palju muud maitsvat.
Vaatamata teinekord vägagi traagilistele eluseikadele ja mälestustele nende elu
jooksul olid nad alati osavõtlikud ja motiveeritud.
Kogu projekti vältel saime koos läbi
viia palju toredaid tegevusi mängude
kaudu. Maalimise kaudu saime luua midagi, mis kestaks kauem kui meie külastuskäik ja jätaks seeläbi elanikele toreda
mälestuse.
Kõige meeldejäävam oli aga viimane
päev. Kuna projektist osavõtjad moodustasid väga rahvusvahelise seltskonna,
siis tekkis meie korraldajatel mõte teha
rahvustoitude päev, kus inimesed eri riikidest valmistaksid oma kodumaa roogasid ning pakkusid neid teistele proovida.
Seeläbi pidimegi ka meie näitama oma
kombeid ja viimasel päeval valmistasime
keskuse elanikele oma korjatud mustikatest valmistatud kooki, et tänada keskuse
elanikke nii kahe nädala jooksul pakutud
võrratute maitseelamuste kui ka hariva ja
silmaringi laiendava kogemuse eest.

Frederik Tihhonov
Autor on Jüri Gümnaasiumi 11. klassi
õpilane, kooli hoolekogu liige, maailmaharidusringi eestvedaja, Jüri Gümnaasiumi
õpilas-esinduse president 2015/2016.
õppeaastal, UNESCO töögrupi ja õpilasesinduse liige

Mis on UWC liikumine?
Liikumise laiemaks missiooniks on hariduse kaudu ühendada inimesi erinevatest kultuuridest, riikidest ning rahvustest rahu ja jätkusuutliku tuleviku nimel.

Ümber Ülemiste järve
jooksis üle 800 inimese
DFDS Järvejooksude sarja lõpetanud 44.
jooksu ümber Ülemiste järve võitsid Heinar Vaine ja Moonika Pilli. VAK Staieri
esindaja Vaine lõpetas 13,8 km pikkuse
järveringi ajaga 46.07. Teise ja kolmandana lõpetanud Priit Lehismets (Treeningpartner) ja Kaupo Sasmin (Sparta) kaotasid võitjale vastavalt 11 ja 17 sekundit.
Naistest esikoha pälvinud Moonika Pilli
(Jooksupartner) läbis vahemaa ajaga 54.32.
Teisena lõpetanud Mari Boikov (Treeningpartner) kaotas võitjale minutiga ja kolmandaks tulnud Liis-Grete Arro (Sparta) 1.14.
Kokku lõpetas jooksu ümber Tallinna joogiveereservuaari 826 jooksjat ja kõndijat.
Samal ajal startinud 5,2 km Ülemiste metsajooksul osales 95 jooksusõpra.
Andres Kalvik
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Rae valla mängude
programmi lisandusid
BMX-kross ja sulgpall

Hetk möödunud aasta Rae valla mängude petankietapilt.
Rae valla mängude uus hooaeg tõotab tulla
pisut ekstreemsem ja esiotsa kohti arvestades tasavägisem. Kolm aastat järjest võidutsenud Rannahunt/Peetri VK-l peaks
tiitli kaitsmine olema varasemast keerulisem, sest kaht nende trumpala enam
programmis pole. Võrkpall on asendunud
sulgpalliga ja kuulijänn BMX-krossiga.
„Väga tore, et programmi värskendatakse. Maailmas on väga palju vahvaid
spordialasid,“ kiitis Rannahunt/Peetri VK
eestvedaja Kaarel Kais korraldajate plaani
heaks.
Vähemaga kui esikoht ei kavatse Rannahunt/Peetri VK uuel hooajal sellegipoolest leppida. „Meil pole põhjust ühtegi ala
karta. Sulgpallil ja võrkpallil on palju ühis-
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Foto: Anneli Kardin

jooni ning usun, et saame sulgpallis üle
keskmise hästi hakkama. BMX-kross saab
kindlasti olema põnev ja üllatusterohke.
Meie soovime kõikidel aladel kõrget taset
näidata,“ arutles Kais.

Jüri spordihallis saab
mängida sulgpalli

Rae valla mängude projektijuhi Indrek
Raigi sõnul on uute alade kaasamise eesmärk pakkuda osalejatele vaheldust. „Lisaks füüsilise koormuse saamisele ja kogukonnatunde tugevdamisele on Rae valla
mängude eesmärk tutvustada kohalikke
sportimispaiku. Suvel pandi Jüri spordihoonesse maha sulgpalliväljaku jooned
ja nüüd on paras hetk seda ala inimestele

tutvustada,“ selgitas Raig. „Spot of Tallinna näol on Rae vallas maailmatasemel
keskus, mida lähiriikidest ei leia. Olümpiakavva kuuluv BMX-kross on Eestis veel
vähelevinud ala, kuid Spot of Tallinnas on
loodud selle harrastamiseks ideaalsed tingimused.“
Õues olev rada, kus Rae valla mängudest osavõtjad sõitma hakkavad, on
ehitatud Tom Ritzenthaleri näpunäidete
järgi. Sama mees projekteeris ka Pekingi,
Londoni ja Rio olümpia BMX-krossi rajad.
„Soovitan tulla enne võistlust rajaga tutvuma, sest tavalise rattasõidu ja
BMX-krossi vahel on vähe ühist,“ märkis
Spot of Tallinna rajaja Mait Meriloo. „Soo-
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vi korral saab rattaid ja kiivreid laenutada
ning instruktoritelt nõu küsida.“

Petank avab oktoobris hooaja

Aasta alguses avatud Spot of Tallinnas
soovitakse Meriloo sõnul panna suuremat
rõhku „tõsise spordi arendamisele“. „Kohati on meil küljes lõbustuspargi maine,
kus noored pisteliselt käivad. Eesmärk on
nädala sees keskus suurema osa ajast treeninggruppidega täita ja pakkuda külalistele vaba raja võimalust nädalalõppudel. Rae
valla programmi kuulumine aitab Spot of
Tallinna võimaluste tutvustamisele kindlasti kaasa,“ ütles ta.
Koos elanike arvu suurenemise ja avardunud sportimisvõimalustega loodab
Raig üle lüüa ka Rae valla mängude eelmise hooaja osalejate rekordi, mis tõi vaba
aega veetma 30 võistkonda ja 586 erinevat
inimest. „Näen suurt potentsiaali just ettevõtete seas,“ lisas Raig.
Seitse kuud vältava Rae valla mängude
uue hooaja avalöök antakse oktoobrikuu
teisel pühapäeval, kui Jüri terviserajal toimub petankivõistlus. Võistkonna suuruseks on avaalal kolm inimest – kaks meest
ja üks naine. Mullu moodustasid esikolmiku Tallinna Vangla, Peetri Sport ja AIM
Production.

ja nende pereliikmed (abikaasa, elukaaslane, ülaneja või alaneja esimese põlvkonna
sugulane).
Võistlussarjas on kolm kategooriat: Rae
valla asutused-ettevõtted, Rae valla külad
ja absoluutkategooria (lisaks eelmistele ka sõpruskonnad). Võistkonna suurus
on hooajal kuni 25 erinevat liiget. Iga ala
konkreetsete osalejate nimekiri tuleb esitada võistluspäeva hommikul. Kui osaleval võistkonnal täitub hooajaks ette nähtud osalejate piirarv (25), on korraldajal
õigus viimast ala antud võistkonnal mitte
arvestada või paluda teha võistkonnal osalejates muudatus.

Registreerumiseks esitab Rae valla
mängudel osaleda sooviv asutus, ettevõte,
küla, klubi või sõpruskond lihtkirjaliku
teate, kus on märgitud võistkonna nimi,
osaluskategooria, esindaja ees- ja perenimi
ning esindaja kontaktid e-posti aadressil
indrek@raespordikeskus.ee. Registreerimistähtaeg on 2. oktoober.
Eelmisel hooajal üldarvestuses kolmanda koha saanud Karla Küla Sõbrad
sellise nime all ja sellises koosseisus enam
ei võistle. Uueks tulijaks saab kindlasti olema Rae Spordikeskuse võistkond.
Andres Kalvik

Osalemine tasuta!

Rae valla mängudel osalemine on tasuta,
kuid kaasa võivad lüüa vaid rahvastikuregistri järgi omavalitsusse registreeritud
elanikud ning vallas registreeritud ettevõtte või siin tegutseva ettevõtte osa töötajad

RAE VALLA
MÄNGUDE AJAKAVA
• 09.10.2016 petank, Jüri terviserajad
• 05.11.2016 keegel ja darts, Rae keegel
• 16.11.2016 kabe, Rae kultuurikeskus
• 11.01.2017 sõudeergomeeter, Jüri
spordihall
• 18.02.2017 sulgpall, Jüri spordihall
• 17.03.2017 pokker, Rae kultuurikeskus
• 04.04.2017 mälumäng, Rae kultuurikeskus
• 23.04.2017 teatejooks ja vibulaskmine, Jüri kirikupark
• 09.05.2017 orienteerumine, Jüri
terviserajad
• 19.05.2017 BMX-kross, mängude
lõpetamine, Spot of Tallinn
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Mis on
RVAKS ja
mida seal
tehakse?
„RVAKS on eriline ja ainulaadne organisatsioon Eesti külaliikumises,“ kõneleb
selle aasta aprillis MTÜ Rae Valla Alevikeja Külavanemate Seltsi (RVAKS) juhatusse
valitud Aivar Aasamäe, kes igapäevaselt
toimetab Kurna külavanemana.
Seltsil on oma aastaeelarve ja see ühendab kõik Rae valla 27 küla ja 5 alevikku.
Sellist kõiki omavalitsuse territooriumil
asuvaid asumeid ühendavat ja aktiivselt
tegutsevat katuseorganisatsiooni on käidud mujalt Eestist palju uurimas. Abivallavanem Priit Põldmäe leiab, et RVAKSi
üks tugevus on stabiilne rahastus, mis
tuleb Rae valla eelarvest eesmärgiga kohalikku külaliikumist hoida ja arendada.
2016. aastal kuulub Rae valla alevike ja
külavanemate seltsi 56 liiget ja sel on viieliikmeline juhatus. Uuesalu külavanem
Toomas Metsaots nendib, et RVAKS on
tegelikult vahva selts, kus saab teada, kuidas naaberküladel läheb. „Külavanemale on selline kooskäimine igati kasulik,“
tunnistab Metsaots, sest nii saab uusi tuttavaid ning õnnestub olla otsuste langetamise juures.
Selts korraldab igal kuul alevike- ja
külavanematele infotunni. „Infotundides
antakse ülevaade volikogu istungite teemadest,“ tutvustab RVAKSi juhatuse liige
ja endine Lagedi aleviku vanem Kai Lasn
infotunni formaati. Kai leiab, et kuna valla
elu on mitmekülgne ja seda nii oma erinevate probleemide kui ka rõõmudega, siis
on hea, kui on olemas külaaktiive koondav koosolek, kus saab vabalt arutleda
mistahes probleemide üle. Infokoosolekul
käivad vastavalt vajadusele kõnelemas või
nõu andmas ka valla erinevate valdkondade esindajad, sh teehoiu, heakorra, rahastuse, projektide elluviimise teemadel.

Koosmeelele orienteeritud

Pikka aega Salu külaelu eest vedanud
RVAKSi juhatuse liige Sirli Tiik lisab,
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RVAKSi koosseis 2016. aasta kevadel. Esimene rida (istuvad vasakult): RVAKS juhatuse
liikmed Veiko Parts (Aaviku külavanem 2010–2015), Toomas Metsaots (Uuesalu külavanem), Aivar Aasamäe (Kurna külavanem) ja Kai Lasn (Lagedi alevikuvanem 2006–2011).
Priit Põldmäe (Limu külavanem – 2009), Sirli Tiik (juhatuse esimees ja Salu külavanem
2009–2014), Ardi Mitt (Aruvalla külavanem), Margus Laula (Peetri alevikuvanem).
Teine rida (seisavad vasakult): Aet Vilgats (Seli külavanem), Marju Lutt (Kadaka külavanem), Kaia Pilvik (Vaidasoo külavanem 2007–2015), Aleksander Torjus (Ülejõe külavanem), Herve Pani (Pajupea külavanem), Taivo Laherand (Suursoo külavanem), Tea Sõlg
(Lagedi alevikuvanem), Haimur Puks (Karla külavanem), Margit Kaitsa (Rae külavanem).
et seltsi põhitegevuste hulka kuulub veel
külavanemate toetamine heade ideede
elluviimisel ja koolitamine. Paraku on
külavanema töö vabatahtlik ja selle eest
palka ei maksta ning on väga oluline, et
oma tööd tehes külavanema silmad säravad.
„Õnneks on see ühiskondlik töö ja tegemistes saad vaba olla,“ leiab Kurna külavanem Aivar Aasamäe, kes ei pelga oma ametipostil nii laita kui ka kiita, kui näeb selleks
vajadust. Aivar on võtnud vastu ka RVAKSi
kolleegide pakkumise olla mentoriks uutele

külavanematele, et keegi passiivsesse rolli ei
jääks.
„Hindan kõrgelt inimesi, kes on ladunud vundamendi sellele suurepärasele
seltsile,“ avaldab Aivar Aasamäe, nentides,
et ka praegustel juhatuse liikmetel on kohustus viia külaelu edasi paremuse poole.
„Vallavalitsus võtab meid partnerina ja arvestab seltsi ettepanekutega,“ tunneb Sirli Tiik
head meelt tänase olukorra üle. Sirli sõnul on
RVAKS koondanud kokku väga erinevad kogukondade mured ja vajadused ning esitab
need vallale lahenduste leidmiseks.
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Rae valla külade
päeva korraldab
2017. aastal Kopli küla
Tänavuse Rae valla külade päeva teema
oli „Nagu eestlastele kombeks“. Toimus
piknikulaua võistlus, võisteldi isetegevuskavaga ja viidi läbi sportlik-meelelahutuslikke mänge. Võistluspäeva kõige
suurem punktikoguja oli Lagedi alevik,
mille esindusel tuleks reglemendi järgi
korraldada 2017. aasta Rae valla külade
päev, aga kuna Lagedi korraldas 2014.
aasta võitjana ürituse aastal 2015, siis loovutati ürituse korraldamise õigus tubli
teise tulemuse teinud Kopli külale, mille
tegusatel elanikel on nüüd võimalus korraldada põnev kogukondasid ühendav
meeleolukas üritus.

Külaliikumine algas
21. sajandi alguses

Kolmas rida (lipust vasakult seisavad): Marek Lepp (Urvaste külavanem 2011–2016),
Ivar Liivamägi (Peetri külavanem 2007–2009), Asner Kolla (Vaidasoo külavanem),
Peeter Böckler (Vaida aleviku eestkõneleja), Imre Leppik (Aaviku külavanem), Kuldar
Jaosaar (Urvaste külavanem).
Neljas rida (viimane rida vasakult seisavad): Sulev Aaslaid (Urvaste külavanem
2001–2011), Margus Vain (Kautjala ja Patika külavanem), Aldo Laid (Vaskjala külavanem 2000–2013), Toomas Hiio (Rae külavanem 2010–2015), Olev Raid (Tuulevälja külavanem), Jaanus Tõnisson (Soodevahe külavanem), Indrek Varik (Kopli
külavanem).

Tähtsündmus
Rae valla külade päev

RVAKSi aasta tippsündmuseks on Rae valla
külade päev, mis tänavu toimus 13. korda ja
Lagedi kiigeplatsil Ülejõe küla meeskonna
korraldatuna. „Külavanemad võtavad oma
meeskondadega mõõtu jõukatsumistes, toimuvad meelelahutuslikud mängud ja selgitatakse välja kõige suurema kambavaimuga
küla,“ kõneleb Kai Lasn.
„Olen seda üritust alati nautinud suure
kaaskonnaga,“ meenutab Aivar Aasamäe,
kelle Kurna küla lõbus kaaskond sai tänavu

osalejate arvu rohkust arvestades eripreemia.
Aasamäe ei olnud küll tänavu päris rahul külade esindatusega, kuna paljud asulad oma
meeskondadega väljas ei olnud.
„Olen nõus, et ürituse formaati võib ja
isegi tuleb muuta. Arvan, et külapäev ei tohi
ajaliselt liiga pikaks venida. Kindlasti peab
pakkuma kõigile osavõtjatele tol päeval tasuta
traditsioonilist külasuppi,“ jagab Aivar Aasamäe optimistlikult tulevikku vaadates omi
mõtteid.
Signe Heiberg

Kai Lasn meenutab, et organiseeritud
külaliikumisega on Rae vallas algust
tehtud 14 aastat tagasi. Aastal 2002
asutati Anu Roobi, Taivo Laheranna
ja Vigo Kumari eestvedamisel Rae
valla alevike- ja külavanemate koda,
millest sai 2007. aastal asutatud MTÜ
Rae Valla Alevike- ja Külavanemate
Seltsi (RVAKS) eelkäija. Külade arengu
hüvanguks on tööle rakendatud pearaha süsteem, mis sisaldab iga asula
jaoks baassummat ja lisaraha asulatesse registreeritud elanike arvu alusel.
Seltsi eesmärk on toetada külade
ja alevike majanduslikku, sotsiaalset
ja kultuurilist jätkusuutlikku arengut,
kaitsta alevike- ja külaelanike huve
ja vajadusi, esindada oma liikmeid,
koolitada, nõustada ja tagada informeeritus ning osaleda rahvusvahelistes, riiklikes ja kohalikes külaliikumist toetavates projektides.
Foto: Rae Sõnumid

Rae valla külade päev Vaidas.
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Katlamajast sai üheks
päevaks näitusesaal
Elveso Vaida katlamajja riputati üles Rahvusarhiivi näitus, milles tutvustati 1939.
aasta 1. aprillil teoks saanud haldusterritoriaalset muudatust, kus 365 vallast moodustus 248 uut omavalitsust.
Näitusepaigana ebatraditsionaalses
Elveso Vaida katlamajas oli näitus üleval
vaatamiseks ühe päeva ja seda sai külastada 28. augustil. „Valisime Elveso katlamaja, sest paik sobis hästi näitustepäeva
ideega leida üles vallas uued võimalikud
sündmuste toimumise paigad,“ rääkis
ühepäevanäituse projekti kureerinud
kultuurispetsialist Kristi Aru. Ta lisas,
et neil, kes ei saanud augustis näitust
külastada, ei maksa kurvastada, sest näitus on vaadatav Rae vallamajas, kus taas
kord on haldusreformi teema aktuaalselt
üleval.

Katlamaja näitus
toodi vallamajja

Poliitika- ja ajaloohuvilised saavad näitust
vaatama tulles teada, mis moodi toimus
esimesel Eesti ajal valdade liitmine ja kes
millist rolli mängisid. Tegemist oli Eesti ajaloos seni ainsaks jäänud põhjalikult
ettevalmistatud ja peaaegu kõiki sama tasandi haldusüksuste piire haaranud reformiga.
Näitus kannab pealkirja „Dekreedid
ja rahvahääletused. 1938. a vallapiiride
reform“ ja seda selle pärast, et dekreedid
olid autoritaarse valitsemisviisi igapäevaseks väljundiks. Dekreediga kuulutati
välja ka vallareform ja samas näitavad
sadade allkirjadega avaldused rahva aktiivset osalemist oma valla saatuse üle
otsustamisel.
Näitus jääb üles vallamajja septembri
lõpuni.
Rae valla ainukordsel näitustepäeval
28.08 sai vaadata näitusi lisaks Elveso katlamajale veel teisteski kohtades. Näituste
vahel tiirutas punane Ikaruse buss.
Retrobussi reisisaatja ja igapäevaelus
abivallavanemana ametis olev Priit Põldmäe tutvustas teekonnale jäänud paiku
ning rääkis valla arenguplaanidest. Põlise
Rae valla ja Limu küla elanikuna teadis
Priit tutvustada ka maju, mis seotud tun-
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Fotod: Rae Sõnumid

Elveso Vaida katlamaja mitmed seinad olid üheks päevaks haldusreformi - teemalise
näitusega kaunistatud. Kuni septembri lõpuni saab näitust vaadata vallamajas.
tud või vallaelus aktiivsete inimestega.
Retrobuss peatus Peetris, Kurnas, Jüris,
Vaidas ja Lagedil. Kokku kestis retrobussi
ring kolm tundi.

Retrobuss pakkus nostalgiat ja põnevust.

Peetris Kuldala majadegaleriis olid
vaatamiseks välja pandud šaržid kunagise
huumoriajakirja Pikker numbritest. Kurna kultuuritunnelis tutvuti fotonäitusega,
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Toetus lapsendajatele
ja kasuperedele on
kättesaadav üle Eesti

Priit Põldmäe juhatab näitustepäevast osavõtjaid Elveso katlamajja tutvuma esimese Eesti haldusterritoriaalse reformiga.

Näitus „Pärand elab“ jääb Rae kultuurikeskuse fuajees avatuks 26. septembrini.

mis tutvustas Kurna inimesi ja ajalugu. Rae kultuurikeskuses sai vaadata
sümbolehitiste arhitekti Alar Kotli
loomingut ja uudistada killukesi pesunööridele riputatud vaimsest pärandist.
Vaida raamatukogu pakkus aga
kuraator Vilja Prometi kaasabil kolme Eesti graafiku Naima Neidre,
Olev Soansi ja Tõnis Vindi töödega
tutvumist. Elveso Vaida katlamajas
tutvustati esimese Eesti aja haldusreformi ja Vaskjala külas asuvas
Rae vanas koolimajas tutvustati nii
Jüri muusikaseltsi kui ka koolimaja enda lugu. Lagedi kiigeplatsile
üles seatud näitusetelgis sai vaadata Ülemistele rajatava Rail Balticu
reisiterminali arhitektuurikonkursi
võidutöid.

Lapse arengu ja kasvu loomulik keskkond
on perekond. Kui laps on vanemlikust
hoolest bioloogilises peres ilma jäänud,
tuleb neile leida sobiv asendushoolduse
võimalus, st kas leida lapsele eestkostja- või
hoooldusperekond, laps lapsendada või
suunata laps asenduskoduteenusele. Eelistatud on mõistagi perepõhine asendushooldus.
Selleks, et lapsendajad ja kasupered lapse perre tulekuga edukalt toime tuleks, on
vaja tagada üleriigiline perede tugisüsteem.
Tänu sotsiaalkindlustusameti (SKA) korraldatud riigihanke võitmisele 2016. aasta
mais pakub lapsendamiskeskus MTÜ Oma
Pere lapsendajatele ning hooldus- ja eestkosteperedele tasuta erinevaid toetavaid
teenuseid, sh mentorlus, psühholoogiline
nõustamine ja grupinõustamine.
Lisaks pakub MTÜ Oma Pere riigihanke raames kasuperedele võimalust küsida
anonüümselt nõu telefoni ja interneti teel
kõigis küsimustes, mis puudutavad lapsendamist, peres hooldamist või eestkostet.
Küsimusi saab esitada e-aadressil: tugi@
omapere.ee või internetiaadressil: http://
omapere.ee/kuidas/internetinoustamine/
oleva vormi kaudu. Nõustamistelefoni
numbril 5689 0150 saab helistada tööpäeviti kell 19–22 ning teisipäeviti kell
14–22. Nõu annavad parimad spetsialistid.
„Astume täna olulise sammu selles suunas, et ühel päeval saaks süsteem nii tugevaks, et kõik mittebioloogilisi lapsi kasvatavad pered saaksid reaalselt abi,“ ütleb
MTÜ Oma Pere tegevjuht Aire Nurm. „Pered tunnevad sageli, et peavad ise kõigega
hakkama saama ja pöörduvad seetõttu abi
saamiseks liiga hilja. Oluline on teadvustada, et uus perekond ei vastuta selle eest, mis
on lastega eelnevalt juhtunud, ning meie
roll on julgustada peresid tuge otsima.“
Abivajajad saavad võtta ühendust
MTÜga Oma Pere: info@omapere.ee, 5645
9945: juhendame peret, kuidas täita isikuankeet, ning korraldame suunamiskirja saamise maavalitsusest või kohalikust
omavalitsusest. Muidugi võib võtta ühendust kohaliku omavalitsuse (hoolduspered) või maavalitsuse (lapsendajad) lastekaitsetöötajaga, kes pere MTÜ Oma Pere
juurde suunab.
Aire Nurm
MTÜ Oma Pere tegevjuht
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tasub teada
Lagedi Kool pakub tööd
koristajale.
Tööks kooliruumide
koristamine päeva
teisel poolel.
Omalt poolt pakume
väljaõpet, sõbralikku
töökollektiivi,
vaheldusrikast tööd.

Osale Rae valla
elamusspordipäeval
Spot of Tallinnas
17. september 2016

Asukoht: Harju maakond,
75303 Rae vald,
Lagedi alevik, Kooli tn 18,
e-post kool@lagedi.edu.ee

TASUTA!
tasub teada 19

vaata: www.spordinadal.ee

Rae Kultuurikeskuses
alustavad uut hooaega
TERVISEVÕIMLEJAD.
Kohtume
27. septembril 2016
kell 12.00.

Oodatud on kõik,
kes soovivad end veidi
liigutada ja mõnusalt
sirutada.
Ees ootab mõnus
seltskond ja peale
treeningut kosutav saun.
Ootan kõiki!
Teie treener Virve Sepp
Info tel: 5647 4797 või
5551 5736
september 2016 • Rae Sõnumid
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tasub teada 19

Rae kultuurikeskuse huviringid
ja treeningud
Nädalapäev
ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

Kellaaeg
16.00 - 19.00
17.00 - 18.15
17.30 - 18.30
18.30 - 20.30
18.30 - 20.00
19.00 - 21.30
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00
16.00 - 18.00
17.00 - 18.00
18.00 - 20.30
18.30 - 20.00
19.00 - 20.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
14.30 - 18.00
17.30 - 18.30
17.30 - 19.00
18.30 - 21.30

koht
Suur saal/fuajee
Keelte klass
Harjutussaal
Koosolekute saal
Keelte klass
Suur saal
Suur saal
Suur saal
Fuajee
Keelte klass
Harjutussaal
Keelte klass
Suur saal
Kaaretuba/fuajee
Suur saal
Suur saal
Harjutussaal
Keelte klass
Suur saal/ fuajee

Juhendaja
Eve Aunver
Hendri Kok
Kristi Lemmik
Marge Kurjamaa
Evelin Müüripeal
Linda Pihu
Virve Sepp
Virve Sepp
Agnes Ihoma
Evelin Müüripeal
Rutt Ridbeck
Carlos Garcia Martinez
Kristel Soodla
Liisi Jalukse
Eve Aunver
Eve Aunver
Kristi Lemmik
Kaja Greenbaum
Eve Aunver

Alustavad
29. augustil
3. oktoobril
19. septembril

Suur saal

Ringi/ kollektiivi nimi
Laste võistlustants
Inglise keel (B1), rääkimisoskuse arendamine
Laste lauluring Stuudio Voice
Figuurisõbrad
Soome keel algajatele (A1)
Naisrahvatantsurühm Jüri Marid
Eakate näitering VÕ-LU
Eakate tervisevõimlemine
Free Flow stuudio - noortetants
Soome keel, vestluskursus
Jüri Perekoor
Hispaania keel algajatele (A1) jätkukursus
Body aeroobika
Vinyasa Flow jooga
Täiskasvanute seltskonnatants (algajad)
Laste võistlustants
Laste lauluring Stuudio Voice
Inglise keel algajatele (A2)
Täiskasvanute seltskonnatants
(edasijõudnud I, II)
Mälumänguklubi

18.00 - 21.00
1 kord kuus
II kolmapäeval
14.00 - 18.00
16.30 - 18.30
17.00 - 21.00

Jevgeni Nurmla

10. septembril

Suur saal
Kaaretuba
Koosolekute saal

Laste võistlustants
Lauluansambel Lustilised
Rae Autokool

Eve Aunver
Paul Mürkhain
Vello Voog

1. septembril
30. augustil (erand)
1. septembril

Carlos Garcia Martinez
Linda Pihu
Kristel Soodla
Linda Pihu
Maie Vahl
Virve Sepp

6. oktoobril
29. septembril
8. septembril
22. septembril
septembris 11.09, edaspidi iga kuu esimesel
pühapäeval

17.30 - 19.00
Keelte klass
Hispaania keel algajatele (A1)
18.30 - 20.00
Suur saal
Tantsurühm Lustilised
19.00 - 20.00
Fuajee
Stepaeroobika/kõhutrimm
20.00 - 22.30
Suur saal
Noorte segarahvatantsurühm Sukad & Tagi
PÜHAPÄEV
14.00 - 17.00
Suur saal
Memme- taadi klubi
1 kord kuus
I pühapäeval
Kalendris võib tulla muudatusi.
Juhendajate kontaktid ja täpsem informatsioon http://kultuur.rae.ee/
Lisainfo telefonil 6056759

10. oktoobril
26. septembril
10. oktoobril
27. septembril
13. septembril
11. oktoobril
27. septembril
4. oktoobril
6. septembril
2. septembril
4. oktoobril
31. augustil
21. septembril
5. oktoobril
5. oktoobril
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spordielu
Foto: Margus Merivälja

Peetri Jooksu start.

Peetri Jooks pälvis osalejate
suure tunnustuse
Eesti taasiseseisvumise aastapäeval toimunud esimene Peetri Jooks läks korda – spordirõõme tuli nautima ligi pool tuhat osalejat.
10 km põhidistantsist võttis osa 382 ja 4,7
km heategevusjooksust 98 inimest.
„Väga rahule jäin. Esimese aasta kohta oli selline osalejate hulk ootuspärane,“
kinnitas Peetri Jooksu peakorraldaja Margus Merivälja. „Kõige tähtsam on, et osalejatel oleks naeratus näol. Ma ei kuulnud
ühtegi negatiivset kommentaari. Loomulikult mängis suurt rolli ka ilm, päike soosis
meid. Mitmete Facebooki kommentaaride
põhjal oleme üks paremini korraldatud
jooksuvõistlusi Eestis.“
Merivälja juttu kinnitab ka osalejate
tagasiside Eesti populaarseimas jooksuportaalis Marathon100, kus Peetri Jooks
sai kümnepalliskaalal üldhindeks maksimumilähedase 9,84. Tänavu on sellest
kõrgemalt hinnatud vaid Ida-Virumaa
staadionimaratoni.
Peetri Jooksu 10 km põhidistantsi läbis
kiireimini Andi Noot (Tartu Spordiselts
Kalev) ajaga 32.05. Talle järgnesid Kaupo
Sasmin (32.21; Sparta) ja Mark Abner
(33.12; Treeningpartner). Naistest moodustasid esikolmiku Liina Tšernov (35.51;
Jooksupartner), Kaisa Kukk (35.59; Tree-
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ningpartner) ja Astrid Mai Barsegjan
(39.05; Treeningpartner). Suurima tiimi
rändkarika sai spordiklubi Treeningpartner, kes ühtlasi oli ka kiireim võistkond.
Tippjooksjaid ahvatlesid starti tulema
uhked auhinnad, harrastajatele avaldasid
muljet meeleolupunktid ning mitmekesine söögi- ja joogilaud.
Üleva meeleolu lõi stardis osalejate peade kohale laotatud Eesti lipp ja tähtsa päeva puhul kõlaritest kostnud hümn. Eksklusiivsust lisas finišisse saabunud osalejatele
viimasele 60 meetrile maharullitud vaip.
Spordipäevale pani ilusa punkti popstaari
Getter Jaani kontsert.
Heategevusjooksu raames koguti koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi,
Apollo Kino ja heategevusjooksu patrooni
Kertu Jukkumiga liikumispuudega 8-aastase poisi Jani raviks 1500 eurot.
Kindel on juba see, et järgmine Peetri
Jooks toimub 2017. aasta 19. augustil. Merivälja sõnul jääb 10 km distants samaks, lühema võistlusmaa trass võib aga muutuda.
Peetri tuulikust Tallinna piirini rajatav kergliiklustee pakub korraldajatele lisavõimalusi
ja muudab ürituse läbiviimise mugavamaks.
Õhtusele Peetri Jooksule eelnesid tulevikulootustele mõeldud VII Peetri Laste-

jooksud ja I Peetri Noortejooksud. Peetri
kooli 250 m staadionil peetud lastejooksudel püstitati koguni kaks rajarekordit.
6–7-aastaste vanusegrupi võitis Christian Elmar Kask ajaga 46,6 sekundit. Varasem rajarekord 48,0 kuulus 2014. aastast
Evelin Tanisele ja Braian Berlmannile.
4–5-aastaste vanusegrupis uuendas tippmarki Pauline Tanis, kes läbis vahemaa
56,4-ga, ületades mullu Anton Zymaki
poolt joostud aja 56,7.
Lastejooksudel sai aja kirja 590 last, mis
on 130 võrra rohkem kui eelmisel aastal. Ajavõtuta lastejooksudel osales lisaks veel 73 last
vanuses 1–7 aastat. 8–15-aastastele mõeldud
ja Peetri kooli ümbruses toimunud noortejooksudel pani end proovile 246 võistlejat.
Esimene lastejooks toimus 2010. aastal, kui ühe Peetri lähedal elava ja toona
kaheaastase poisi Karl Mihkli vanemad
otsustasid talle teha ebatavalise sünnipäevakingituse, korraldades talle sünnipäevaks jooksu. Esimesel aastal registreerus
100 last, kohale tuli aga 180. Pärast seda
on jooks kasvanud ligi 1000 osalejaga
suursündmuseks. Nüüdseks kaheksaseks
saanud Karl Mihkel on kõikidest jooksudest ka ise osa võtnud.
Andres Kalvik
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HEA SPORDISÕBER, ootame sind 2016.-2017. hooajal
Rae valla Spordikeskuse ruumides toimuvatesse treeningutesse
Jürisse, Peetrisse, Lagedile ja Vaidasse!
Mis? Kellele?
TANTSUTRENN
Urban Style JJ-Street, lastele ja noortele
Dance Team Royal MTÜ, lastele
Zumba, täiskasvanutele
Cheerleaders & Show
Bailatino, lastele ja naistele
KEHA JA VAIM
Jooga/pilates, täiskasvanutele
Body Art
Pilates, täiskasvanutele
Vinyasa Flow jooga, täiskasvanutele
VESIAEROOBIKA
Aqua-Zumba, täiskasvanutele

Kes?

Kus?

Millal?

Info ja registreerimine

Eva Vihtol
Eve Aunver
Ave Oras
Reane Evert
DanceAct Tantsustuudio

Jüri aeroobikasaal
Jüri pallimängusaal
Jüri aeroobikasaal
Jüri kardiosaal
Jüri aeroobika- ja kardiosaal

E, K, R
R 18.30-20.30
T 18.30-19.30
E, K 19.00-20.00
E, K, R, P

eva@jjstreet.ee
55666038, eve.aunver@mail.ee
5171216, aveoras@gmail.com
5211307, www.danceact.ee
55679333, www.danceact.ee

Kadi Truuleht
Signe Keernik
Kristi Pedaru
Kristi Pedaru

Lagedi pallimängusaal
Jüri aeroobikasaal
Jüri aeroobikasaal
Jüri aeroobikasaal

K 18.30-19.30
N 17.30-18.30
E, N 18.30-19.30
E, N 19.30-20.30

ktruuleht@hotmail.com
5188949, signe.keernik@gmail.com
kristi.pedaru@gmail.com
kristi.pedaru@gmail.com

Ave Oras

Jüri bassein

K 19.30-20.30,
P 19.00-20.00

5171216, aveoras@gmail.com

Margit Juudas
Britta Westholm

Jüri lastebassein
Jüri bassein

E 16.00-17.00
E-R

Maiu Herzmann
Vladimir Kunitson

Jüri bassein
Jüri bassein, lastebassein

E-N
E-L

5079260
55596663,
brittawest@hotmail.com
56461462, maiu@eva.ee
55692569, info@skfortuna.ee

Jana Hansman
Larissa Gontšarenko
korvpall, võrkpall,
kergejõustik, ÜKE,
lauatennis, male
Pallimängud, kergejõustik
Kadi Truuleht
Kristel Vaht

Jüri aeroobikasaal
R 10.00-11.00
Jüri kerge- jõustikusaal, budosaal T, K, R
Jüri, Lagedi, Vaida ja Peetri
E-R

info@yahna.eu
piruett@piruett.ee, 58507424
huvikool.rae.ee/spordiosakond

Jüri, Vaida
Lagedi pallimängusaal
Jüri kardiosaal

E-R
K 19.30-20.30
E, K 10.00-11.00

Ele Metsalu

Jüri kardiosaal

Marleen Hiiekivi

Aeroobikasaal

Kristi Pedaru
Kristi Pedaru
Piret Käen

Jüri kardiosaal
Jüri kergejõustikusaal
Jüri kergejõustikusaal

T20.30-21.30
N 19.30-20.30
E 20.30-21.30
T 19.30-20.30 ja
N 20.30-21.30
N 20.30-21.30
P 17.00-17.30
T 19.00-20.00
T 18.00-19.00

yllemaa@gmail.com
ktruuleht@hotmail.com
53008931,
kristelvaht@gmail.com
58230064,
ele.metsalu@hotmail.com

Võrkpall, naistele
SPINNING
Cycle60
EasySpinn, IntervallSpinn

Kaili Nurmsalu

Jüri pallimängusaal

P 19.00-20.30

Kristi Pedaru
Raimo Rotberg

Jüri kardiosaal
Jüri kardiosaal

Spinn60, Kangitrenn, Spinn120

Rae Spinn

Jüri kardiosaal

P 16.00-17.00
E 17.45-18.45
K 19.00-20.00
T 19.15-20.15
R 18.15-19.15
P 10.00-12.00

UJUMISTRENN
Laste tervisestuudio, beebide ujutamine
Keila Swimclub, lastele
MTÜ Vesi ja Tervis, lastele
SK Fortuna, (väike)lastele, noortele,
täiskasvanutele
RÜHMATRENN
Fitness Fusion, emadele ja lastele
Piruett, lastele
Rae Huvialakooli Spordikool, lastele
Spordiklubi Raesport, lastele
Easy-Step/Fatburn, täiskasvanutele
Hommiku Shape, täiskasvanutele
Kangitreening PumpFit,
meestele ja naistele
Body-Intervall
Step-pink
Ringtreening
ABSekspress (kõht-selg-tuhar)
Ringtreening
Lihastreening

VÕITLUSKUNSTID
Judoklubi MIKATA, laste ja noorte trennid Krister Parbo
Taekwon-do, lastele

Filipp Leinberg

Taekwon-do, noortele
Taipoks, noortele ja täiskasvanutele

Deniss Presnetsov
Leonardo Pihlakas

PALLIMÄNGUD
Käsipalliklubi HC Tallinn
Harju Jalgpallikool
Tallinna Kalevi Jalgpallikool
Tallinna Kalevi Jalgpallikool Peetris
Loo Jalgpalliklubi
VIBU- ja ÕHKRELVA-TREENING
Vibutrenn lastele ja noortele,
Vibuklubi Sagittarius

Alar Kaljakin

Anu Uusmaa

55909644,
marleenhiiekivi@gmail.com
kristi.pedaru@gmail.com
kristi.pedaru@gmail.com
56485669,
piret.kaen@gmail.com
kaili.kallo@gmail.com
kristi.pedaru@gmail.com
53751700,
harjumaarsk@gmail.com
vt infot raerattaklubi.ee

Jüri budosaal ja Lagedi pallimän- www.mikata.ee
gusaal
Lagedi pallimängusaal
K 17.00-18.30,
P 14.30-16.00
Jüri saalid
E-R
Jüri budosaal
T, N 20.00-21.30 ja
P 18.00-19.30

56484950, krister@parbo.ee

Peetri pallimängusaal
Jüri ja Peetri
Jüri
Peetri
Peetri ja Lagedi

www.hctallinn.ee
www.harjujk.ee
www.jkkalev.ee
www.jkkalev.ee
www.fctiigrid.ee

info@hctallinn.ee
info@harjujk.ee
55583923, ander@jkkalev.ee
55944279, alar@jkkalev.ee
loojalgpalliklubi@gmail.com

Jüri lasketiir

E, K 16.30-18.30

5077218, anu@anu.ee

55643948,
filipp.leinberg@gmail.com
Taekwondo@taekwondo.ee
leonardop@hot.ee
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vallavalitsus

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise algatamine
Soodevahe küla Laanemäe kinnistu
ja reformimata riigimaa detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 16.08.2016 otsusega nr 161.
Planeeritav ala asub Rae vallas Soodevahe külas. Ligipääs planeeritavale
alale on planeeritud mahasõiduga Tallinna-Lagedi riigimaanteelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 11,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on anda ehitusõigus Rail Balticu
reisirongide hooldedepoo rajamiseks.
Hooldedepoo on ette nähtud Rail Balticu 1435 mm rööpmelaiusega liinide
reisijateveo veeremite teenindamiseks,
hooldedepoo ülesandeks on võimaldada rongide kohest ja korrapärast
hooldamist. Asukoha valikul on silmas peetud tehniliselt sobivat asukohta, head ligipääsetavust, kaugust ning
majanduslikku optimaalsust.
• Rae valla üldplaneeringu kohaselt
paikneb planeeritav ala maa-alal, millel on ette nähtud olemasoleva juhtotstarbe säilitamine. Planeeritav ala
on kiilja kujuga raudtee ja Suur-Sõjamäe tee vahelisel alal olev maatulundusmaa ja reformimata riigimaa,
mille sihtotstarbe pärane kasutamine
on piirkonna arengutele jalgu jäänud.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek määrata kavandatavale krundile
äri- ja tootmismaa sihtotstarve. Detailplaneering on Rae valla üldplaneeringu põhilahendust muutev detailplaneering.
• Detailplaneeringute vastuvõtmine ja
avalik väljapanek
• 19.09–02.10.2016 Rae Vallavalitsuses
Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid saab esitada kuni 02.10.2016.
Peetri aleviku Raesepa kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 05.08.2014 korraldusega
nr 999 ning vastu võetud 09.08.2016
korraldusega nr 1191. Planeeritav ala
asub Peetri alevikus Helgi tee ääres.
Juurdepääs alale toimub Helgi teelt.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta maatulundusmaa
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kinnistu sihtotstarve äri- ja tootmismaaks, määrata hoonestustingimused,
ehitusõigus ja juurdepääsud, lahendada tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.

• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas
kehtiva Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud ärimaa juhtotstarve.

•

•

•

•

•

•

Lagedi aleviku Jaama tn 5 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 20.10.2015 korraldusega nr
1598 ning vastu võetud 30.08.2016
korraldusega nr 1259. Planeeritav ala
asub Lagedi alevikus Pirita jõe ja raudtee vahelisel alal Jaama tänava ääres.
Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Jaama tänavalt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu väiksemateks
elamumaa kruntideks, moodustada
üldmaa krunt haljasala rajamise tarbeks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud
perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Jüri aleviku Ehituse tn 7 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 03.01.2006 korraldusega nr 14 ning vastu võetud 30.08.2016
korraldusega nr 1258. Planeeritav ala
asub Jüri aleviku keskuses Ehituse tänava ääres väljakujunenud korrusmajade piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud avalikult
kasutatavalt Ehituse tänavalt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu senine sihtotstarve ärimaast elamumaaks kahe
kortermaja ning nendega seotud haljasala rajamise eesmärgil. Määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplanee-

ringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud
korruselamute maa-ala.
Kurna küla Lepataga kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.02.2015 korraldusega
nr 208 ning vastu võetud 30.08.2016
korraldusega nr 1261. Planeeritav ala
asub Kurna külas Õlleköögi ja Mõisaküla tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Õlleköögi ja
Mõisaküla teelt.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on tootmismaa sihtotstarbega
kinnistu jagamine väiksemateks äri- ja
tootmismaa kruntideks, määrata hoonestustingimused, ehitusõigus ja juurdepääsud, lahendada tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas kehtiva Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud äri- ja
toomismaa juhtotstarve.
Karla küla Suur-Tõnikse kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 29.09.2015 korraldusega nr
1417 ning vastu võetud 30.08.2016
korraldusega nr 1260. Planeeritav ala
asub Karla külas Assaku-Jüri ja Lagedi-Jüri tee ristmikul. Juurdepääs alale
on planeeritud avalikult kasutatavalt
Lagedi-Jüri teelt ja Pärna teelt ning
läbi eraomandis oleva Kurve tee.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu väiksemateks
elamumaa kruntideks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:
Kopli küla Lõhe kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 13.10.2015 korraldusega nr

vallavalitsus
1534 ning vastu võetud 24.05.2016 korraldusega nr 809. Planeeritav ala asub
Kopli külas Linnu tee ääres. Juurdepääs
alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Linnu teelt ja Ilumetsa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,9 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu väiksemateks
elamumaa kruntideks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud
perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
• Avaliku väljapaneku ajal laekusid
ühelt kodanikult arvamused ja ettepanekud planeeringu lahenduse kohta.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus
23.08.2016 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis. Tulenevalt arutelu käigus tehtud
tähelepanekutest täpsustatakse jooniseid ja seletuskirja vastavalt. Edastada
muudatused vastuväiteid teinud isikule seisukohavõtmiseks.
Detailplaneeringute kehtestamine
Järveküla Männimetsa tee 43 kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae

•

•

•

•

Vallavalitsuse 09.08.2016 korraldusega nr 1192. Planeeritav ala asub Järvekülas Männimetsa tee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud Männimetsa
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 10.03.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr 503 kehtestatud
Järveküla küla LM Lao kinnistu ja
lähiala detailplaneeringut pos 21 ehitusõiguse osas. Detailplaneeringuga ei
muudeta kinnistu kehtivat elamumaa
sihtotstarvet.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Lagedi aleviku Jüri tee 4a kinnistu
detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 30.08.2016 korraldusega nr 1257. Planeeritav ala asub Lagedi
alevikus Jüri tee ääres, kust on lahendatud ka juurdepääs. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,75 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks
transpordimaa krundiks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõr-

POLITSEI ÜLEVAADE REGISTREERITUD OLULISEMATEST
SÜNDMUSTEST AUGUSTIS
Jalgrataste vargused
• 2. augustil varastati Peetri Selveri jalgrattahoidjast lukustatud jalgratas.
• Ööl vastu 2. augustit varastati Jüri alevikus lukustatud kortermaja trepikojast radiaatori külge kinnitatud jalgratas.
• 4. augustil varastati Peetri alevikus jalgratas.
• Ööl vastu 5. augustit varastati Järvekülas asuva maja eest jalgratas.
• 5. augustil varastati Järvekülas lukustatud kortermaja trepikojast jalgratas.
• 5. augustil varastati Peetri alevikus trepikojast lukustatud jalgratas.
• 24. augustil varastati Peetri Selverist lukustamata jalgratas.
Muud vargused
• Ööl vastu 2. augustit varastati Uuesalu külas ehitusjärgus majast erinevaid esemeid.
• Ööl vastu 5. augustit varastati Lehmja külas ehitussoojakust erinevaid tööriistu.
• 7. augustil varastati Peetri alevikus kortermaja trepikojast erinevaid esemeid.
• Ööl vastu 21. augustit murti Peetri alevikus sisse kahte ehitussoojakusse ning varastati sealt erinevaid tööriistu.
Muud sündmused
• 6. augustil peatati Peetri alevikus alkoholijoobes sõidukijuht.
• 6. ja 7. augustil kasutas täisealine poeg Vaskjala külas füüsilist vägivalda oma ema
ning naabri suhtes.
• 12. augustil leiti Rae külas suures koguses narkootilise kahtlusega ainet.
• 19. augustil kasutas alaealine isik Jüri alevikus teise alaealise suhtes füüsilist vägivalda.

kudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Vaskjala küla Karjapõllu kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 30.08.2016 korraldusega nr 1263. asub Vaskjala külas Veskitaguse tee ääres, kust on lahendatud
ka juurdepääs. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 1,9 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa krunt
ning ülejäänud kinnistu jätta maatulundusmaaks, seada ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on määratud olemasoleva maakasutuse jätkamine. Hajaasustusala põhimõttel ühe
uue elamumaa krundi planeerimisel
säilib valdavalt kinnistu senine juhtotstarve. Planeeringulahendust ei saa
lugeda üldplaneeringu oluliseks või
ulatuslikuks muutmiseks.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
AUGUSTIKUU
01. august Likvideeriti avarii tagajärjed Patikal.
02. august Elektripost maas Peetri Selveri juures.
06. august Kustutati järelevalveta lõke Vägeva teel.
Põles elumaja Kose vallas Kata külas.
07. august Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel Jüris.
Kustutati tulekahju Läike tee 3c.
08. august Likvideeriti avarii tagajärjed Tartu mnt 25.
km-l.
10. august Põles puuvirn Jüri tee ja Rae tee ristis.
24. august Likvideeriti avarii tagajärjed Vaidas Saare
teel.
Kustutati tulekahi Aruvalla külas Tossi talus.
Kustutati põlev kombain Patika külas Kohu põllul.
Likvideeriti avarii tagajärjed Vaida viaduktil.
25. august Likvideeriti avarii tagajärjed Vaidas Tartu
maanteel viadukti lähistel.
27. august Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel Jüris.
28. august Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel Jüris.
Kustutati järelevalveta lõke Vaidasoo külas.
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Raamatupidamisteenused
Finants - ja õigusalane
nõustamine
+372 5111 665
info@fico.ee
www.fico.ee

Pagariäri ja kohvik Aruküla tee 55, Jüris
Avatud E-R 7.30-18.00,
nädalavahetustel tellimisel
Iga päev maitsvad lõunasöögid, iseteenindus!
(praed alates 3.50, supid alates 1.60)
VEEL ON VÕIMALIK TELLIDA CATERINGI
SUVISTEKS ÜRITUSTEKS!!!
Tähtpäevadeks kringlid ja tordid!
Peo- ja peielauad!
Lapsed on teretulnud: väikelastele on
söögitoolid ja suurematele mänguasjad!
Lisainfo tel 5163968 või
email info@maheleib.ee

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu
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PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee
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www.cerbos.ee

Ehitustööd • Eramute ehitus • Omanikujärelvalve
www.uusehitus.ee

Vaida Hambakliinik
Vana-Vaida tee 7, Vaida
Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont, välisrajatised,
aiad jne jne.
Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.
Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee

Avatud E-R 09:00 - 16:00
Arsti vastuvõtt E,K,N
Info 5348 9134
600 5074
www.vaidahambaravi.ee
Tegevusluba: L04038

PUITBRIKETT al.119.PELLETID al.189.TURBABRIKETT al.109.KIVISÜSI al.189.KAMINAPUUD ja
KÜTTEKLOTSID al. 2.50

TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!

Tel: 501 5340

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee

JOOGA
SELJALE!
10-tunnine spetsiaalne
kursus seljale algab oktoobris
Taaramäe lasteaias.
Eraldi grupp meestele.
Info silva.laius@gmail.com
või tel 5661 4214
Taust ja font las jääda samasugune kui augustikuu kuulutusel.
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Kõik rattad kuni 40% soodsamalt

TULE ÕPPIMA VÕÕRKEELI
RAE KULTUURIKESKUSESSE!

MÜÜGIL 120 MUDELIT KOGU PERELE

I poolaasta oktoobrist – detsembrini 2016 22ak/h
II poolaasta jaanuarist – aprillini 2017
32ak/h
• soome keele suhtluskeele kursus B1 õp Evelin Müüripeal
• inglise keel taasalustajatele A2 õp Kaja Greenbaum
• inglise keele klubi B1, suhtluskeele kursus „5 o´clock Tea“ õp
Hendrik Kok
• hispaania keel A1, jätkukursus kevadel alustanutele õp Juan
Carlos Garcia Martinez
• hispaania keel algajatele õp Juan Carlos Garcia Martinez

TOTAALNE
ALLAHINDLUS

Täpsem info meie kodulehel www.lingatore.ee
ja Lingatore FACEBOOKI lehelt.

PÜHENDA AASTA ENDALE
JA INVESTEERI KEELEOSKUSESSE.
OOTAME SIND!
Kursused algavad OKTOOBRIS.

Rattaostuks annab nõu Illmar Mätlik 609 0620 - 15 aastat rattamüügi kogemusi
Vaata www.author.ee

Author Esinduskauplused Tallinnas:
Tartu mnt 171, Mõigu, tel 609 0620 |
Mehhaanikud tel 609 0741 |
Avatud: E-R 10-19, L, P suletud
Smuuli tee 43 Maksimarketis,
tel 609 9928 | (endine Peterburi tee 62a)
Avatud: E-R 10-19, L 10-17, P suletud

Rae valla
elanikele
lisavarustus

-10%

soodsamalt"

Rehvide müük, vahetus ja rehvihotell
Veoauto- ja bussirehvide protekteerimine

Sõiduato-, maasturi-, tarbesõiduki-, mootorratta
ja veoautorehvid

Oscarrehvid: Läike tee 8, Rae vald Peetri küla
Mob. + 372 511 6375

Rae Sõnumid • september 2016
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ÜKS EUROOPA SUURIMAID EHITUSTEHNIKA
RENDILAHENDUSI PAKKUVAID ETTEVÕTTEID
EI VAJA ROHKEM MASINAID, VAJAME SIND.
Seoses uue tootmishoone valmimisega
Jüri tehnopargis pakume tööd:

EHITUSPUUSEPALE
TÖÖÜLESANDED:

KASUKS TULEB:

– Puit-karkass elementide
valmistamine
– Elementidest moodulite
koostamine
– Moodulitele fassaadide
ehitamine
– Uste ja akende paigaldamine
– Moodulite paigaldus ja
remonditööd

– erialane haridus
– varasem töökogemus
– vene keele oskus
suhtlustasandil
– sildkraana operaatori
tunnistus

NÕUDMISED:
– tehniliste jooniste lugemise oskus
– loogiliselt mõtlev, aktiivne ja
algatusvõimeline
– eesti keele oskus suhtlustasandil
– kohusetundlik, täpne, aus

OMALT POOLT PAKUME:
– püsivat töösuhet arenevas
rahvusvahelises ettevõttes
– vastutusrikast ja
huvitavat tööd erialaste
koolitusvõimalustega
– kindlat konkurentsivõimelist
sissetulekut
– sõbralikku meeskonda
ja häid töötingimusi

LISAINFORMATSIOON:
Kontaktisik: Argo Kesküla, tootmisjuht
Aadress: Laki 11d, 12915 Tallinn
Telefon: 5305 4655 www.ramirent.ee
CV ja sooviavaldus palun saata
aadressil cv@ramirent.ee

AUTOREMONDITÖÖKODA
VARUOSADE MÜÜK
Varuosad

25 AASTAT KOGEMUSI – SEE ON TASE, MIDA PAKUB FORSS!
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Hea hinnaga
kvaliteetsed
terasplekist
katusematerjalid,
seinakatted angaaridele ja
tööstushoonetele ning
vihmaveesüsteemid
otse tootjalt.

NÄGEMISKONTROLL
ja PRILLIMÜÜK
RAE VALLAS!

KONTAKTINFO:
+372 5696 5499,
info@lemon71.eu

Kutsume vallarahvast oma silmi
kontrollima ja prille ostma!
Ootame Teid

Siniallika Trahter
(Saula külas, Harjumaal)
pakub tööd rõõmsameelsele

20.09.2016 alates kella 10.00
Rae Kultuurikeskuses aadressil
JÜRI Aruküla tee 9

baaridaamklienditeenindajale.

Nägemiskontrolliks tuleks
eelnevalt registreerida
telefonil 38 52 603 või 56 98 1972

Soovitav eelnev töökogemus
teenindusvaldkonnas, soov olla
hea teenindaja,õppida ja areneda.

Silmakontroll maksab
10 eurot ja
prillitellijale tasuta!

Palun saata oma
kontakt ja lühike CV
e-maili info@siniallika.ee

TALLINNA ÜLEMISTE CITYS
AVATUD
Kvaliteetsed kiisu -ja koerteeined
Info ja tellimine: +372 5670 5577
info@nuevoeesti.ee
www.facebook.com/nuevoeesti

VÕTAB VASTU ÕPILASI
ESIMESTESSE KLASSIDESSE.
ROHKEM INFOT KOOLI KOHTA
NING KOOLIKOHA AVALDUSE
LEIAD AADRESSIL

WWW.EMILIKOOL.EE

PAKKUMISED
12.09 - 22.09
NAISTE LÕIKUS

17

PAYOT SÄRAANDEV NÄOHOOLDUS    25
SOLAARIUMI SOODUSKAART 40MIN.
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E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00

it
ee
He

Lä
ike
tee

ar
–T

ee
et
jat

inn

ita

ll
Ta

Eh

Ö

e tee

s
Tähna

lg

i
etr
Pe lver
Se

ee
et

ä
ism

tu

Öis

mä

e te

e

tee

an

ma

Ehitajate tee 116, TALLINN
Telefon 6099 235

Helgi tee 4, Peetri küla, RAE VALD
3 min. kaugusel
Telefon 6050 078
Ülemiste ristmikust

• Kordusülevaatus TASUTA!
• Kõige KAUEM AVATUD Tallinnas!
• TÖÖTAME KOLMEL LIINIL, mis välistab
järjekorrad, võimaldab kiiret teenindust
ning hoiame kokku kliendi aega.

• Võimalus kontrollida või soetada
uus tulekustuti.
• Teostame ka tehnokontrolli:
amorditest, piduritest, lõtkutest.

Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
september 2016 • Rae Sõnumid
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Töö- ja karjäärimess sügis 2016
Meie inimesed – meie võimalused!
27. septembril 2016 kell 11.00–18.00 Kultuurikatlas
(Põhja pst 27a, Tallinn; http://kultuurikatel.ee/)

Õpi ujuma!
Ujumiskursused lastele (alates 5.a.)
ja täiskasvanutele.
www.orca.ee tel 52 84 853
Peetris Järveküla Kooli ujulas

Messil osaleb ligi 80 tööandjat, kelle hulgas nii riigi- kui erasektori
esindajad nii Eestist kui mujalt Euroopast.
Lisaks toome messil uudistajateni ka põneva seminariprogrammi, kus
keskendume uudsetele lähenemistele ja paradoksidele tänapäeva tööelus:
• Mis ametid jäävad ja mis kaovad?
• Milliste turundusvõtetega uusi töötajaid leida?
• Millistest tööandjatest saavad „tõmbenumbrid“ ja kes kaotavad lahingu
töötajate pärast?
• Mitmekülgsed inimesed mitmekesistes organisatsioonides
• Kõik võivad valida ettevõtja tee, eesmärgini jõuavad üksikud – kas oled
väljakutseks valmis?
• Kas CV-d võtta jätkuvalt kui oskusi ja kogemusi kokkuvõtvat normdokumenti või on see hoopis võimalus end atraktiivselt turundada?
• Kas noored vajavad eeskujusid või tasub hoopis noori eeskujuks võtta?
Esinejate nimekiri täieneb. Hetkel on oma esinemise kinnitanud soolise
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta, personalijuht Helo Tamme (ISS Eesti AS), turundaja ja värbamisekspert Paavo
Heil (Brandem Baltic OÜ), laulja Tanja Mihhailova, disainer Margus
Tammemäe (Ruutu Kuus OÜ), kunstnik Kamille Saabre, tööampsude
vahendaja GoWorkABit, ettevõtja ja kalasõber Vladislav Koržets, Tom
Rüütel, Viktorija Vysockaja
Nii mess kui ka seminar on kõigile tasuta
Täiendav info peagi Eesti Töötukassa kodulehel või veebilehel
www.toomess.ee

UUED BA
IL ATINO
R Ü H MAD
ALUSTAV
AD
JÜRIS 4.
S E P TE M B
RIL

TERVE ELU
REGISTREERU TASUTA PROOVITREENINGULE

WWW.DANCEACT.EE
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Aitan müüa/vahetada/
üürile anda Teie kinnisvara
(korter, maja, suvila). Kiire
ja professionaalne tehing.
SOODSAIM VAHENDUSTASU!

Tel 568 27044,
Aira Piibeleht
Arvin Varad OÜ

Kui sind huvitab,
kuidas säilitada hea
tervis, siis tule
kuulama, milliseid
häid kogemusi
jagab proviisor
Astrid Oolberg.

Tema loengu teema on
apiteraapia ehk tervis läbi
mesindussaaduste. Ja meid
ootab 5.-6.novembril Haapsalu Fra Mare Thalasso SPA.
Võimalus osta mett ning
degusteerida erinevaid
meesorte ja -segusid
(umbes 15-20).
Buss väljub Jürist.
Täpsem info
www.alustamealgusest.ee
või telefonil 5029006

Tammiku
Autopesula
võtab tööle

AUTOPESIJA!
Pakume stabiilset
tööd Jüri alevikus!
Täpsem info telefonil
53345160, 5092598
või kohapeal
Veetorni 9, Jüri
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Reakuulutused september
Soojaks.ee – kvaliteetsed õhksoojuspumbad nüüdisaegse lähenemisega kohalikult
tegijalt! Tel 5884 8504, info@soojaks.ee
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 522 1151. Info www.nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 999 eurost. Tel: 666 1355. www.
kodukliima.ee.
Müüa kuivi kütte- ja kaminapuid, lahtiselt ja 40 l/60 l võrgus, kütteklotsid 5–30
cm 40 l võrgus 1,79 €, tulehakatus 40 l
võrgus ja saepuru kotis, tel: 501 8594, kaminapuu.ee
Ostan talu või vahetan korteri vastu
(Raplamaal, heas korras, 1. korrus). Juurdemaksu võimalus. Tel: 527 3229
Pressime õunamahla ja ostame kokku
õunu Kose vallas. Lisainfo 5621 9762 ja
www.nommetalu.ee

Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, kruus, freesasfalt, turvas, sõnnik
kohaleveoga. Tel 509 2936 (kuni 2,5 t), tel
507 9362 (kuni 12 t)
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine, ehitus
ja remonditööd. Tel: 5649 1815, Egon
Vool
Müük: lõhutud küttepuud kohaletoomisega lepp 33 eurot/rm, sanglepp 35 eurot/
rm, kask 37 eurot/rm, metsakuiv okaspuu
33 eurot/rm. Tel 509 9598
Müüa kuivi küttepuid 40 l võrkkotis:
lepaklots 5 x 20 cm, kaseklots 5 x 20
cm, lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30
cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on transport Kiili,
Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine: 5198
9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee

Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid e-poest: www.lipuvabrik.ee

Kuivad küttepuud tootjalt, kaminapuud
võrkkottides, 2 m3 konteinerid ja lahtiselt.
Rae vallas tarne tasuta. Kindel kvaliteet.
Vaata hinnakirja www.tulepuu.ee Tel: 501
9454

Pakume tööd puhastusteenindajatele Rae
valda! Töö osalise tööajaga: nii hommikustel kui ka õhtustel aegadel. Küsi lisa:
622 8591 või personal@tphooldus.ee

Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti ka
vanemaid lauanõusid ja lillevaase. Pitse,
kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jne. Tel: 5859 9737

Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vanaraha, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel: 602 0906 ja 501
1628. Tim
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud,
küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss, 5807 2581; info@potipoiss.ee
Maalri-, plaatimis- ja üldehitustööd. FIE
tel 520 0032

Rae Tuletõrje- ja Päästeselts
annab teada:
Elanikkonnale paremate teenuste
osutamiseks rekonstrueerisime
2016. aasta suvel Vaida komando
tuletõrjedepoo sisemise
elektriinstallatsiooni.
Projekti rahastati
siseministeeriumi kohaliku
omaalgatuse programmi
vahenditest.
Rae TPS juhatus

HISPAANIA KEELE
LÜHIKURSUS

8. ja 15. okt 10.15-14.00
Jüri Gümnaasiumis kõigile, kes
soovivad hispaania keelega
tutvust teha. Hind 35 eurot
(2 päeva, sh materjalid,
vahepala). Koolitaja Laura-Liis
Pärna. Registreerimine
1.oktoobrini:
linguaconfluence@gmail.com
www.linguaconfluence.voog.com
2-LAUPÄEVANE HISPAANIA
KEELE KURSUS
8. ja 15. oktoobril kell 10.15-15.00
Jüri Gümnaasiumis kõigile, kes
soovivad hispaania keelega tutvust
teha. Koolitaja Laura-Liis Pärna.
Hind: 35 eurot (2 päeva, sisaldab materjale ja vahepala). Kursus
toimub minimaalselt 10 osalejaga.
Registreerimine kuni 1.okt e-posti
teel: linguaconfluence@gmail.com.
Lisainfo:
www.linguaconfluence.voog.com
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kuulutused 35
Augustis
registreeritud
sünnid
GUSTAV LEHES
JAN STANISŁAW BEDNAREK
MARKUS OJA
JASPER VALDSALU
JEGOR STRELETS
MATTIAS KÖÖP
HUGO MORRIS AELTERMANN
JAN MATEJ JOHANSON
RAMON RUUSA
EVERT MANDEL
RASMUS NOORMETS
KASPAR NOORMETS
MARLO SAAL
ROMEK VESKI
JOOSEP JÜRNA
RALF ERIK ISOTAMM
LUKA HOOLMA
HENRI NOAH POST
ALEKSANDER HAAVIK
MIHHAIL ZJUSKO
KENNETH PEEKMANN
GRETELEEN KANGRO

SEPTEMBRIKUU SÜNNIPÄEVAD
LOVISE PILVIK 98
SALME LAIKMERAND 95
AINO RÄNNE 91
TAALI TOOM 90
SALME TIIS 89
KALJU NURJA 88
MEIDA MÄEVÄLI 86
ARMILDE VILBU 86
HELJU KATTEL 85
ELLEN ROSIN 85
ILME HIO 85
MIHKEL-EDUARD LAUREND 85
ANTONINA ODINTSOVA 84
RUDOLF TIKKER 84
ALFRED PANT 84
ALEKSANDER STRIGIN 84
LEMBIT UIBOPUU 83
ANNA KOCH 81
ÜLO SÕBER 80
LJUBOV GORJUNOVA 80
VILLU LAURI 80
LEMBIT SÕSTER 80
MILVI OJA 80
MATI REIDMA 75
ALBERT IKNER 75

VEERA KOEL 75
LINDA AGUR 75
LII SOOSAAR 75
DORA HATSKO 75
HELLE-REET SAREVET 75
KAAREL TAMM 75
HELLE KRIISA 70
REIN PÕDER 70
TEET ALOE 70
VALTER JAKOBI 70
HELLE MÜÜR 70
REIN KIIVIT 70
VALENTINA ALEKSIŠINE TS 70
TOIVO TOOM 70
PEETER AINSAM 70
EHA KALDMÄE 65
LIIA MIKK 65
ELLEN ENNO 65
VLADIMIR RATŠIN 65
SIRJE ÕUNPUU 65
ANTS TERNEL 65
DAISI PÕLLUPÜÜ 65
VÄINO ORUMETS 65
INDREK LINDAU 65
TATJANA LELOV 65

ANNA SAMOILOVA
LOREEN LUSTVERK
KAMILLA LÄÄNE
NORA MAE MADDISON
HELEN MAJAS
HANNA GREETE ROOTS
LOORE MERIBEL MADIS

Südamlik kaastunne
lähedastele

REBEKA LETT
EMILY RÄTSEP
STELLA MÄRTIN
LAURA NUUMA
INGEL TAGAPERE
KIRKE TAMMEMÄGI

Tarmo
Vaini

kaotuse puhul
Rae Vallavalitsus

Augustis lahkunud
REIN KARASK
RAIVO SÜLDRE
REIN LEPP
ARVO ROOMA
TARMO VAIN
LINDA BLUMFELDT
HELLE-MALL TOROP

MELANY KADASTIK

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
Toimetus: sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Teostus: Ekspress Meedia AS

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7050 eksemplari ja
see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
20. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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1. septembril avati Järveküla Kooli algklasside maja. 

Foto autor Igor Sentšukov

