JUUNINUMBRIS:
• Väikese ringtee rajamise plaanist
Peetrisse
• Lapsehoiuteenuse rahastuse
muudatusest
• Külas Lagedi aleviku Eesti-Läti
segaperel
• Emeriitprofessor kõneleb
positiivsuse plussidest
• Kopli küla korraldatav Rae valla
küladepäev toimub Jüris

Rae valla ametlik väljaanne
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JÜRI KESKUSALA JA TERVISEKESKUSE ARHITEKTUURIVÕISTLUS

MÄRGUSÕNA

KELLAVÄRK

Jüri keskusala arhitektuurivõistluse võidutöö „Kellavärk“ loob võimaluse tänapäevase
alevikusüdame rajamiseks. Aastal 2018 valmib esimese hoonena Jüri tervisekeskus, kuid sellele
lisaks on plaan rajada veel kaks hoonet ja terviklik keskväljak. Loe lähemalt lk 6–7.
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vallavalitsus
Traditsiooniline
hommikukohv
vallavanemaga
Rae valla
taasasutamise
26. aastapäevaks
11. juulil kell 9–11 pakub vallavanem
kõikidele vallaelanikele traditsioonilist
taasasutamise aastapäeva hommikukohvi
koos värskete pannkookide ja vallavalitsuse töötajate tehtud küpsetistega. Asukoht
vallamaja kõrval asuval platsil.

Rae vallavalitsus kuulutab
heakorrataseme tõstmiseks
ning kodukaunistamise
väärtustamiseks välja
heakorrakonkursi Kaunis Kodu.
Kandidaate võib konkursile esitada iga vallakodanik, teatades sellest kirjalikult,
e-posti teel: ege.kibuspuu@rae.ee või suuliselt (tel 605 6781, 5551 1750) Rae vallavalitsusse. Eelnevalt on siiski sobilik osalemist arutada ka konkursile esitatud objekti omanikuga. Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust eriti külavanematelt.
Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 4. august 2017.

Vaida saab kauni ja
moodsa välisilmega
koolihoone osa

Hindamine toimub kategooriatena:
• individuaalelamud
• ettevõtted, asutused
• kortermajad
Hindamiskriteeriumid:
• objekti välishooldus, sobivus maastikku
• haljastus (lilled, hekid, puud jne)
• dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne)
• üldmulje
Konkursi tulemused teeb kindlaks vallavalitsuse moodustatud komisjon, kes teeb
osalevate objektide ülevaatuse 2017. a augustikuus ning seejärel esitab võitjad Rae
vallavalitsusele kinnitamiseks.
Eelneval viiel aastal valla konkursil esikoha saanud objekte kandidaatideks seada
ei saa.

Vaida põhikooli II etapi ehitus jõudis
18. mail järku, mil hooneosa sai nurgakivi. Septembris valmivas hoones
hakkavad asuma klassiruumid, garderoob ja avaram koridor vaba aja
veetmiseks. Lapsed ja õpetajad saavad
suuremad ja tänapäeva normidele vastavad klassiruumid ning veel rohkem
ruumi vahetunnis liikumiseks. Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul saab
kõige lõunapoolsem alevik nägusa ja
õpitingimuste poolest ajakohase kooli,
mida iseloomustab hubasus, kodusus
ja hea õpitase. Foto: Rae Sõnumid
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Kolme esimest igas kategoorias autasustatakse tänukirja ja kinkekaartidega.
I koha saajatele on välja pandud 400eurone auhind, 200eurone auhind ootab II
koha omanikke ning 100eurone auhind III koha omanikke.
Ootame rohket osavõttu!

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

vallavalitsus

Jõuludeks valmiv Lagedi lasteaed sai nurgakivi
Rae vald on investeerinud lasteaedade
ehitusse viimase viie aasta jooksul 9,4
mln eurot ja loonud 780 uut lasteaiakohta.
„Märtsi keskel alustati Lagedile 120kohalise lasteaia ehitamist, kuid see lasteaed ei jää kaugeltki viimaseks, sest juba
valmistatakse ette Järveküla lasteaia ehitamist,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev.
Tänaste prognooside järgi rahvastikukasvus peab kerkima Rae valla
põhjapiirkonda veel uusi lasteaedasid
ja kool.
RS

Harjumaa XXII
maakaitsepäeva
üritused saavad
alguse 23. juuni
hommikul Jüri
kirikuaias
Sel aastal toimub Harjumaa maakaitsepäev Jüri kihelkonnas Kiili vallas. Päev
läbi kestvad sündmused algavad Jüri kirikuaias ning jätkuvad Kiili gümnaasiumi staadionil.
Kell 9.30 toimub pärgade asetamise
tseremoonia Jüri kirikuaias Vabadussõja
mälestussamba juures. Kõne ja palvuse
peab Kaitseliidu Harju maleva kaplan
Tanel Ots. Mängib Tallinna Tuletõrjeühingu puhkpilliorkester, dirigent Aigar
Kostabi.
Kell 15.30 presidendi süüdatud võidutule vastuvõtmine ja pidulik üleandmine
Harju maakonna omavalitsusjuhtidele
Kiili gümnaasiumi staadionil.
Pärast seda annavad Rae valla omavalitsusjuhid võidutule üle Rae valla
alevike- ja külavanematele ning kõigile
soovijatele, et viia see oma küladesse ja
kodudesse üle Rae valla.
Ootame kõiki Rae valla elanikke
maakaitsepäeva üritustele Jüri kirikuaeda, Kiili valda ja võidutule vastuvõtmisele
Kiili gümnaasiumi staadionil.

Lagedi lasteaiahoone
nurgakivi
tseremoonial
osalesid
vankris ka
kahekuused
kaksikud Kaur
ja Karel. Hoone valmimisel
on vennad
saanud üheksakuuseks.
Foto: Rae Sõnumid

Harjumaa XXII Maakaitsepäev
Kiili vallas 23.06.2017
23. juuni
9.30 -10.10

Pärgade asetamise tseremoonia Eesti vabaduse eest langenutele Jüri Kiriku
juures oleva Vabadussõja mälestusmärgi juures. Kõne ja palvus Kaitseliidu Harju
maleva kaplan Tanel Ots. Mängib Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkester,
peadirigent Aigas Kostabi.

11.00-11.40

Operatiiv-ja kaitsejõudude pidulik rivistus Kiili Gümnaasiumi staadionil.
Harju maavanem Ülle Rajasalu Võidupühale pühendatud kõne; kaitseväeüksuste ja eriteenistuste paraad. Paraadi juhatab Kaitseliidu Harju maleva pealik
kolonelleitnant Eero Kinnunen.

12.00

Harju XXII Maakaitsepäeva avamine Kiili pargis. Päevajuht on Madis Milling.
Kogu päeva jooksul saab külastada kaitseväeüksuste ja eriteenistuste tehnikat,
varustuse ja relvastuse väljapanekuid. Õpitoad. Eriteenistuse demonstratsioonesinemised, veekahur, Kalevi jalaväepataljoni soomukid, luurajad, snaiperid ning
palju muud põnevat. Isamaaline tervituskontsert Kiili vallalt. Sõdurisuppi pakub
Harju maleva naiskodukaitse, avatud on erinevad müügipunktid.

12.20

Maakaitsepäevale pühendatud aastajooks 2017 meetrit.

12.30

Vormide esitlus. Laval saab näha nii ajaloolisi mundreid kui ka tänapäevast
eriüksuste varustust.

13.45-15.10

Demolahingud. Tõelist märulit pakuvad PPA kiirreageerijad koostöös kopteri ja
teenistuskoertega; lahingutegevus Harju maleva, Kalevi jalaväepataljoni ja
Päästeameti poolt; Front Line Eesti ajaloohõnguline demolahing.

15.30

Vabariigi Presidendi poolt süüdatud Võidutule vastuvõtmine ja pidulik
üleandmine Harju maakonna omavalitsusjuhtidele.

Palju põnevat tegevust kogu perele!

ÜRITUS
ON KÕIGILE
TASUTA!

Kristi Aru
kultuurispetsialist
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vallavalitsus

Väikse ringtee paiknemine kaardil

Kaart: Harju Elu

Kahetasandiline
väike ringtee on
möödapääsmatu
Tänavu kevadel on taas kord tõusnud päevakorda nn Tartu maantee
delta ehk Tallinna väikese ringtee rajamine. Kui juba praegu on lennujaama juures ja Ülemiste liiklussõlmes
koormus peaaegu 40 000 autot ööpäevas, siis järgmiste aastatega, mil
Tallinna-Tartu mnt ehitatakse Mäoni
neljarajaliseks, rajatakse Ülemistele
Rail Balticu reisiterminal ning tõenäoliselt jätkab kasvamist ka sealse
piirkonna asumite rahvaarv, võib
Ülemiste liiklussõlme läbilaskevõime ammenduda.
Aprilli lõpus saatis Harju maavanem
Ülle Rajasalu järjekordse ettepaneku
majandus- ja taristuministrile, et väike
ringtee lisataks riigi teehoiukavasse
2012–2027. Maavanema selgituse kohaselt aitab Tallinna väike ringtee liiklusummikuid vähendada. Maavanema
visiooni järgi peaksid olema ühendatud
J. Smuuli tee pikendus Tartu maanteega Peetri aleviku piirkonnas ning Tartu
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maantee Viljandi maantee Valdeku tänava piirkonnaga.
Rae abivallavanema Priit Põldmäe
sõnul oleks valla jaoks kõige olulisemad
kahetasandilise ristmiku ehitamine Peetri
juurde ning Tartu mnt ja Vana-Tartu mnt
ühendus.
Põldmäe sõnul on keeruline näha,
kuidas ummikutest lahti saada, kui väikest ringteed ei ehitata. Rae vald on nõus
ka omalt poolt väikese ringtee ehitusse
vastavalt eelarve võimalustele panustama, kuid algatus peaks olema riigipoolne.
Rae vald leiab, et nii suure projekti nagu
Tartu maantee Peetri liiklussõlme ja lennuraja aluse tunneli ehituse rahastamine peab tulema mõistagi riigilt. Nii Rae
vald kui ka Tallinna linn saavad olla vaid
kaasrahastajad vastavalt projekti mahule
omavalitsuse territooriumil ja eelarvelistele vahenditele.

Trammiliini rajamine aitab
veelgi enam ummikute vastu

Põldmäe pakub liiklusummikute vähendamise alternatiiviks samuti tram-

miliiklust, mis tulevikus peaks ulatuma
Jürini. Sellel aastal avatakse trammiliini
pikendus lennujaamani. „Täna otsime
uues põhjapiirkonna üldplaneeringus
juba täpsemat koridori trammile kuni
Jürini,“ kõneles Põldmäe ning lisas, et
trammikoridori rajamine on muutunud
reaalsemaks kui kunagi varem. Põldmäe
jutu järgi on kokkuleppe nii maanteeameti kui ka Tallinna linnaga, mille alusel hoitakse trammi jaoks koridori pärast Ülemiste lennujaama. Samuti analüüsitakse trammitee koridori rajamist
Rail Balticu meeskonnas, kuna esialgselt
plaanitav Rail Balticu peatuse rajamine
Assakule võib osutada ebamõistlikult
kulukaks ning otstarbekamaks võib osutada trammiliini väljaehitamine ja kohalikku Assaku peatust sel juhul ei tehta.
Põldmäe sõnul oleks trammiliini tulemine Rail Balticu kohaliku peatuse asemele Rae valla jaoks palju praktilisem ja
parem lahendus.
RS

vallavalitsus

Volikogu muutis lapsehoiuteenuse
rahastamise paindlikumaks
Enne uue korra kehtima hakkamist sai lasteaiajärjekorras olev vanem lapsehoiuteenuse rahastust seni, kuni talle pakuti kohta munitsipaallasteaias. Kui lasteaiakohta
vastu ei võetud, lõpetati lapsehoiuteenuse
rahastamine, aga 16.05.2017 heakskiidetud volikogu määruse „Rae valla eelarvest
lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja kord“ muudatuse alusel ei lõpetata
lapsehoiuteenuse rahastamist, kui vanemale on pakutud kohta munitsipaallasteaias tema elukoha teeninduspiirkonda.
„Muudatuse kaudu saavad pered
paindlikumad võimalused. Kuna lasteaiakohti pakutakse vanema jaoks vahest
ebasobival ajal, näiteks õppeaasta keskel,
siis uus kord annab vanemale võimaluse
mitte kohe pakkumist vastu võtta, kui lasteaia järjekorras on veel ootamas lapsi. Kui
vanem jätab lasteaiakoha vastu võtmata,
jätkab vald lapsehoiuteenuse rahastamist
ning pakub koha järgmisele järjekorras
oleva lapse vanemale. Aga kui vanem võtab koha vastu, siis sel juhul vald lõpetab
lapsehoiuteenuse rahastamise ning hakkab pakkuma selle asemel lasteaiateenust,“ selgitas abivallavanem Jens Vendel.
Uus kehtima hakanud kord ei kohusta
lapsehoiuteenust kasutavat vanemat mitte
midagi teistmoodi tegema. Vanem saab
nüüdsest lihtsalt arvestada, et kui laps on
lasteaiajärjekorras ja lasteaias kohta pakkuda ei ole, siis kuni kolmeaastaste laste

Foto: Anneli Kardin

puhul saab vald doteerida lastehoius käimist.
Kõige rohkem puudutab muudatus
lapsehoiuteenuse rahastamise korras Peetri piirkonna vanemaid, sest seal on lasteaiakohti puudu. Rae vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalameti andmetel oli Peetri
piikonnas 2017. aasta mais ligi 690 lasteaiakohta ja 80 lastehoiukohta, kuid laste-

aiakoha ootel on ligikaudu 200 last. Ameti
andmetel kasvab aga nõudlusest tulenevalt
lapsehoiuteenust pakkuvate koostööpartnerite arv. Samuti on kasvamas Peetri piirkonna lasteaiakohtade arv, sest ettevalmistamisel on uue 180kohalise lasteaia ehitus,
mis saab valmis aastal 2018.
RS

Meeldetuletus koera- ja kassiomanikele
Rae vallavalitsus palub olla tähelepanelik
oma lemmikloomade suhtes ning mitte
lasta neid omapead jalutama.
Rae vallavalitsusse jõuab palju kaebusi
lahtiselt peetavate lemmikloomade tõttu.
Tuletame meelde, et „Rae valla kasside ja
koerte pidamise eeskirja“ kohaselt on lubatud looma pidada vaid loomaomanikule
kuuluvas või valduses olevas ehitises või
piiratud territooriumil ning välistatud peab
olema looma omal tahtel välja pääsemine.
Reegel kehtib nii koertele kui ka kassidele.
Avalikku kohta tohib looma viia jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades

Foto: Rae valla fotokonkurss

inimeste ja loomade ohutuse. Loomaomanik peab tagama järelevalve käitumise
poolest ohtliku koera üle, kes peab avalikus kohas viibimisel kandma suukorvi.
Lisaks tuletame meelde, et jätkuvalt on
loomaomaniku kohustus koristada oma
looma väljaheited.
Eeskirja rikkumise eest on ette nähtud
väärteovastutus juhul, kui rikkumine põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse kuni 800 eurot.
Ege Kibuspuu ja Kati Randrüüt
keskkonnaspetsialistid
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uudised

Arhitektuurikonkursi võidutöö „Kellavärk“
näeb Jüri keskusala tänapäevasena
kõik hästi,“ märgib Liisa Maripuu muheledes.

Jüri keskusala ja uue tervisekeskuse
arhitektuurivõistluse võitis ideekavand märgusõnaga „Kellavärk“. Autorid Joonas Sarapuu ja Liisa Maripuu
büroost Innopolis Insenerid OÜ pälvisid žürii poolt parimaks hinnatud töö
eest 8000eurose preemia.

Uus tervisekeskus valmib
2018. aastal

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul hakatakse esimesena ehitama tervisekeskust, mille
projekteerimisel arvestatakse „Kellavärgi“
eskiisiga. Millal aga kahte ülejäänud hoonet
hakatakse ehitama, pole teada, kuna kiiresti
kasvav Rae vald panustab esmajoones lasteaedadesse, koolidesse, tee-ehitusse ja sportimisvõimaluste parandamisse, nii võib selle
ehituseni minna aega veel aastaid.
Kolmas hoone, kuhu on edaspidi kavandatud väikeärid ja teeninduspinnad,
on kavas ehitada praegu eraomanduses
olevale maale ning näeme seda piirkonna
teenindushoonena, kuid täpne kasutus ja
ehitus sõltub eraomanikust.
„Kellavärgi“ eeliseks peab Võrklaev hoonete jaotust, mis annab ehitamisel võimaluse olla paindlik ehk kogu keskusala ei pea

Maripuu sõnul on Jüri praegu hajutatud asustusega piirkond ja alevikul puudub vääriline
keskpunkt. „Meil oli aega ideekavandile pühenduda ning siit-sealt tulnud killukestest
panime pildi kokku,“ meenutab Maripuu,
kellele see oli esimene kord kolleeg Sarapuuga
ühe konkursiprojekti kallal töötada.
„Kellavärk“ koosneb kolmest kahekorruselisest hoonest: tervisekeskusest,
vallavalitsuse majast ja muu avaliku kasutusega hoonest. „Kellavärk“ pandi nimeks
seetõttu, et tööle peale vaadates tekkis arhitektidel justnagu ajas rändamise tunne:
süsteem peab toimima nagu kellavärk. „Ja
kui asjad töötavad nagu kellavärk, siis on

korraga valmis tegema. „Tervisekeskuse ees
olev väljak on universaalne. Seal saab pingil
istuda ja ümbrust nautida, lapsevankriga
jalutada, sõpru kohata. Noorte jaoks saab
keskväljakust hea vabaaja veetmise paik,
kus on võimalus ka rulaga sõita. Meeldis ka
maastikul kergelt piiritletud ringikujuline
klunkeri ala, mis sobitub hästi keskkonda ja
kuhu saab ürituste ajaks püsti panna ajutise
lava,“ lisab Võrklaev.
Järgmisel aastal ehitamise faasi jõudva
tervisekeskuse hoone funktsionaalsuse
kohta ütlevad „Kellavärgi“ autorid ise, et
hoone esimesele korrusele nähakse ette
suurt läbi kahe korruse avatud fuajee, kus
on registratuur, apteek, füsioteraapiakabinetid ja nõupidamisruum. Kiirabi ruumid
on paigutatud hoone kagunurka, mis võimaldab luua kiirabiautole kiire ning eraldatud sisse- ja väljasõidu. Teisel korrusel
on perearstid ja ämmaemanda ruumid.
Arhitektid näevad ette, et hoone fassaadis
võiks anda tooni õlitatud lehis. Lisaks tuuak-
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VÄLISVIIMISTLUSMATERJALID
Fassaadi katteks on kavandatud kogu hoone perimeetrile puitlaudis. Materjaliks kasutada ajas kestvat lehist. Laudise muster tekib erineva pikkusega
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VORMIMÄNG

Riietusruum
12,0 m2

Füsiot. saal
20,1 m2

ESTEETILINE
FUNKTSIONAALSUS

Apteek
49,2 m2

Ladu
5,0 m2

Koridor
21,0 m2

103

105

104

106

Garderoob
16,3 m2

L2

Koridor
16,5 m2

Registratuur

107
Hambaravi
24,5 m2

Hambarav
25,1 m2

Vee- ja
soojasõlm
14,1 m2

2,7 m²
6,0 m²
2,4 m²
2,4 m²
2,4 m²
2,4 m²
3,8 m²
108 Töörõivad
3,3 m²
109 WC ja Dušš
6,0 m²
110 Ravimid
4,0 m²
111 Meditsiiniseadmed 2,5 m²
112 Gaasiballoonid
2,5 m²
113 Musta pesu ladu
2,5 m²
114 Koristusvahendid
2,5 m²
115 Vee- ja Soojasõlm 14,1 m²

108

109

Trepikoda
18,5 m2

Protseduurid
16,3 m2

Koristusv.
5,7 m2

112

113

202

204

205

Riietusruum
22,2 m2

2,7 m²
6,0 m²
3,8 m²
3,6 m²
3,6 m²
4,4 m²
1,7 m²

Trepikoda
20,8 m2

Ämmaemand
16,7 m2
Pereõde
17,5 m2

Perearst
16,3 m2

Pereõde
16,3 m2

Koridor
18,4 m2

Pereõde
16,3 m2

Perearst
16,3 m2

Pereõde
16,1 m2

Ventilatsiooniruum
42,2 m2

Vanemarsti töör.
12,5 m2
Prügiruum
12,4 m2

Panipaik
8,0 m2

207

206

Pereõde
16,5 m2

Olmeruum
15,7 m2

Lift
Inva WC
WC
WC
WC
Dušš
WC

Protseduurid
16,0 m2

201

203

Puhkeruum
17,9 m2

201
202
203
204
205
206
207

Pereõde
16,7 m2

L2

Desinf.
8,0 m2

Ooteala ja koridorid
178,7 m2
Perearst
16,3 m2

114
Koridor
29,1 m2

Sidumistuba
21,9 m2

Pereõde
16,3 m2

Perearst
16,3 m2

õhuruum

Pereõde
16,3 m2

110
111

TEISE KORRUSE PLAAN
M 1:200

Pereõde
16,3 m2

Pereõde
16,3 m2

Perearst
16,3 m2

L2

T
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VAADE

T
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VAADE

Ooteruum
15,7 m2
Nõupidamis- ja koolitusruum
34,9 m2

Füsiot. kabinet
14,7 m2

Server
6,3 m2

Kilbiruum
6,2 m2

102
101

101 Lift
102 Inva WC
103 WC
104 WC
105 WC
106 WC

L2 107 Voodipesu

Koristusvahendid
6,8 m2

Fuajee
145,0 m2

Aparaatne füsiot.
42,3 m2

L1

RATSIONAALSUS
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ESIMESE KORRUSE PLAAN
M 1:200

L1

+
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T
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-0,200

VAADE LÄÄNEST

VAADE IDAST
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Koduõde
12,8 m2

Psühholoog
16,6 m2

Väliskoristusv.
4,9 m2

Kiirabi varjualune

VAADE
LÕUNAST

VAADE
LÕUNAST

L1

L1

ESIMESE KORRUSE PLAAN
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HOONETE ARHITEKTUURI METAMORFOOSID
Kavandatava arhitektuurikeele lähtepunktid on kahe tüüpse lähenemise
muundused, kujumuutused. Tekivad murtud fassaadijooned ja positiivselt
pingestatud keskkond.

+3,800

+1,900

±0,000

LÕIGE L1
Ruumidesse tuleva lõunapoolse
liigse päevavalguse varjavad
väljapoole eenduvad aknad ja
lõunafassaadile
paigaldatavad
aknavarjestused.

1:200

+8,648
+7,600

+3,800

±0,000

LÕIGE L2

JÜRI KESKUSALA JA TERVISEKESKUSE ARHITEKTUURIVÕISTLUS

MÄRGUSÕNA:

1:200

KELLAVÄRK
LEHT

Jüri keskusala arhitektuurikonkursi võidutöö „Kellavärk“ 
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Foto: Innopolis Insenerid OÜ
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uudised
se välja, et hoone arhitektuurse lahenduse
aluseks on kahe hoonegeomeetria metamorfoos, mille tulemiks on diagonaalsete
joontega tõstetud/langetatud fassaadipinnad. See loob mulje kui millestki liikuvast
ja pidevalt muutuvast. Koos perspektiivselt
kavandatavate hoonetega loovad diagonaalid mõjusa ja positiivselt pingestatud
ansambli. Hoone kuju eesmärk on olnud
kompaktsus – puuduvad märkimisväärsed sopistused ja eenduvad elemendid.
Samuti on klaasfassaadide paigutusel suur
roll energiatõhususe saavutamisel. Prioriteet on, et hoone sisekliima ei mõjuks
negatiivselt inimese tervisele, heaolule
ega töövõimele ning et see oleks samas ka
maksimaalselt madala ehitusmaksumuse
ja energiatarbega. Katusele on kavandatud
päikesepaneelid elektri tootmiseks.

Väljakule tuleb turg

Kolme hoone esist väljakut katab eskiisi
järgi graniitkivi, sinna tulevad ka kaupmeestele mõeldud liigutatavad paviljonid. Väljaku kujundusse on integreeritud
ka rulapark ja soovi korral saab sinna
rajada ka kohviku. Eskiis näeb ette ka
bussipeatuse ja samuti Rae valla taasasutamise kivi asukohta nihutamist.

Ideekavandeid oli kokku viis

Kokku esitati konkursile viis ideekavandit. Vallavanem tunnistab, et lootis näha
rohkem töid. Selgus aga, et paralleelselt
oli üle Eesti käimas mitu konkurssi ja kõikidel osalemine käis arhitektibüroodele
ilmselt üle jõu.
Arhitektuurikonkursi II koha preemia
suurusega 6000 eurot pälvis ideekavand
märgusõnaga
„Üki-kaki-kommi-nommi…“, mille autorid on Anto Savi, Jürgen
Lepper ja Margus Soonets büroost Boa
OÜ. Kolmas preemia suurusega 4000 eurot
anti ideekavandile märgusõnaga „Park“,
mille autorid on Lauri Eltermaa, Urmo
Mets, Kristiina Aasvee, Grete Veskiväli,
Julia Trunova, Kaur Talpsep ja Mari Renno büroost Kauss Arhitektuur OÜ.
Žüriisse kuulusid lisaks Võrklaevale
Agu Laius (Rae vallavolikogu esimees),
Siim Orav (Rae vallavalitsuse peaarhitekt), Stina Metsis (volitatud arhitekt,
Rae vallavalitsuse arhitekt), Oliver Alver
(volitatud arhitekt, Eesti Arhitektide Liit),
Andres Levald (volitatud arhitekt, Eesti
Arhitektide Liit) ja Andres Põime (volitatud arhitekt, Eesti Arhitektide Liit). Võistlustööd on üleval Rae kultuurikeskuse
hoones asuva kohviku Kratt akendel.
Andres Kalvik

Foto: Rae Sõnumid

Tänavuaastane küladepäev
pakub mitmeid uuendusi
2016. aastal saavutas Ülejõe küla poolt Lagedil korraldatud küladepäeval esikoha Lagedi,
aga kuna alevik oli hiljuti küladepäeva korraldanud, anti väärikas ülesanne auhinnalisele
teisele kohale tulnud Kopli külale.
Kahtlemata on tegu Rae valla külaliikumise tippsündmusega, millel on juba
piisavalt pikk ajalugu. Esimene küladepäev toimus 2004. aastal Rae koolimajas
Vaskjala külas. Nüüdseks oleme jõudnud
XIV Rae valla küladepäevani, kus korraldamises on eelnevalt saanud kätt proovida
juba 13 asumit alates esimesest korraldajast: Vaskjala, Salu, Suursoo, Limu, Peetri,
Kadaka, Karla, Uuesalu, Vaida, Urvaste,
Patika, Lagedi ja Ülejõe.
Igal korraldajal on eesmärk olnud, ja
saab ka edaspidi kindlasti olema, et antakse endast parim ja ollakse kordumatu. Ei
ole selles erand ka mitte Kopli küla. Meil
on olnud võimalus õppida eelmiste korraldajate kogemustest ning osalejate tagasisidest. Sellest lähtuvalt soovime muuta
küladepäeva kõigile huvitavamaks ning
atraktiivsemaks, mille nimel oleme otsustanud viia sisse mõningad uuendused.
Peamine, mida teeme teistmoodi, on
see, et läheme üritusega ise inimeste juurde. Lahtiseletatult, me ei kutsu inimesi
mitte enese poole Koplisse, vaid korraldame ürituse seal, kus juba on arvestatav
hulk elanikke. Selleks valisime käesoleva
aasta küladepäeva toimumise kohaks Rae
valla keskuse, Jüri aleviku.

Koduülesannet ei tule

Sel aastal ei ole küla- ega alevikuvanematel vaja muretseda selle pärast, kelle õlule
panna koduülesande ettevalmistamine,
sest seda kavas ei ole. On täiesti arusaadav,
et kui me milleski võistleme, siis me soovime olla ka võitjad. Usume, et kodus ettevalmistatavast ülesandest loobumine toob
võistlustulle rekordarvu külade ja alevike
võistkondi. 6. augustil alustame me kõik
samadelt lähtepositsioonidelt.

Üks kardinaalsemaid uuendusi on talutoidu müüjate ja käsitööliste kaasamine. Soovime sellega tutvustada kohalikke
väikeettevõtjaid ning luua ühte lisapõhjust külastamaks Rae valla külaliikumise
tippsündmust. Juhul kui oled huvitatud
enda toodangu pakkumisest, siis vabad on
veel üksikud kohad. Võta meiega ühendust ja löö kaas ürituse sisustamisel!
Samamoodi ei ole veel kunagi kaasatud elanikke võistlustööde hindamisse,
kasutades selleks sotsiaalmeediat. Meie
soov on Facebooki kaudu seda teha. Tuleb olla vaid Rae valla FB-grupi liige ning
anda enda hääl enim meeldivale võistlustööle ja seda ürituse toimumise ajal. Mida
ja millal täpselt hindama hakatakse, see
avalikustatakse juba 6. augustil.
Kui tavaliselt toimuvad erinevad võistlused ja mõõduvõtmised selleks, et selgitada välja parim, osavam ja täpsem küla või
alevik, siis ka seekord on nii – selguvad
parimad. Parimate väljaselgitamiseks saavad kavas olema nii võistkonnavõistlused
kui ka individuaalalad. Uuendusena on
seekord kavas mõõduvõtmised erinevatele vanuserühmadele, mis ei lähe arvesse
parima küla või aleviku väljaselgitamisel,
vaid pakuvad võimalust kõigile olla parim,
sõltumata sellest, kas Sinu küla on registreerunud võistlema või mitte.
Mõõduvõtmiste vaheaegu sisustavad
meie oma Rae valla taidluskollektiivid
ning õhtu lõpetab värske TV3 võistlussarja Rahvabänd 2017 võitja, Värskast pärit
kultusbänd Sinu Naine.
Kohtume Rae valla küladepäeval 2017,
mis saab toimuma 6. augustil Jüris Rae
spordikeskuse juures oleval staadionil ja
sellega piirneval muruplatsil.
Üks kõigi, kõik ühe eest!
Indrek Varik
Kopli külavanem ja
korraldustoimkonna juht
kyladepaev_2017@rae.ee
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RAE VALLA

10. JUUNI 2017
SUUR SUVEALGUSE SÜNDMUS

Festivalil osalevad:

Jüri Kirikumõisa pargis
Festivaliala avatakse 14.00

peaesineja
PÕHJA-TALLINN
Toetajad:
19.30

Üritus on TASUTA

#RaeNF17

TAS UTA

8

22. juuni
19.00-02.00

Rahvast
tantsutab

Palj u erin evai d spo rtli kke
ja meelelahutuslikke mänge
Livia kodused küpsetised

Õht uju ht:

- RIN G FM

Korraldajad:
Rae Noortekeskus

STIILIPIDU

„VAIDA SOVHOOS 50
EHK SUUR HEINATEGU“
LAUPÄEVAL,
8. JUULIL 2017
VAIDA
JAANIKUPLATSIL

KELL 17. 00 ALUSTAME
MEELEOLUKA KOOSOLEK-KONTSERDIGA.
ÕHTU JOOKSUL KAVAS LÕBUSAD
VÕISTLUSMÄNGUD.
LASTEGA TEGELEB
PIPI PIKKSUKK.
ALATES KELL 20.00
MÄNGIB TANTSUKS ANSAMBEL „PITSER-T“.
TANTSUDE VAHEAEGADEL
ÜLLATUSESINEMISED KOHALIKELT TAIDLEJATELT.
KUI SULLE MEELDIB MEENUTADA VANU AEGU,
SA VAIMUSTUD HUUMORIST JA HEAST TANTSUMUUSIKAST
NING TAHAD MAITSTA PARIMAT SÖÖKI-JOOKI, SIIS
TULE KINDLASTI MEIE ÜHISELE SUVEPEOLE!!!

Korraldaja: MTÜ Vaida Alevikuselts

Rae Sõnumid • juuni 2017
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RAE VALLA
SÜNDMUSTEKALENDER
JUUNI
14.06 Filter Temposõidu Karikasarja
IV etapp. Võistluse tõttu liikluskorralduses muudatused. Võistluste ajal Jüri
aleviku Laste tn osaliselt suletud.
16.06 Dokumentaalfilm „Soviet Hippies“ Rae kultuurikeskuses kl 19.00.
Pilet 3/5 €
22.06 Jüri Jaanipäev Lehmja tammikus
22.06 Patika jaanituli Kure talu maadel
22.06 Lagedi jaanituli Lagedi kiigeplatsil
23.06 Peetri jaanituli Peetri tuuliku
kõrval
24.06 Vaida jaanituli alevikuplatsil
JUULI
05.07 Marko Kekishevi näituse
„Isikupära/Individuality“ avamine
Rae Kunsti Platsis
08.07 Retropidu Vaida Sovhoos 50
ehk Suur Heinategu alevikuplatsil
11.07 Traditsiooniline hommikukohv
vallavanemaga kell 9.00–11.00
11.07 Rae valla taasasutamise aastapäevale pühendatud Estonian Voices’i
kontsert
AUGUST
06.08 Rae valla küladepäev Jüri gümnaasiumi staadionil ja selle ümber
12.08 Peetri laste- ja noortejooks
13.08 Peetri alevikupäev laada ja
kontserdiga
19.08 Peetri Jooks 2017
20.08 Taasiseseisvumispäeva ühtelaulmine „Heliseme öös“
26.08 Rae koolimaja (Vaskjala külas)
avamispidu ja lahtiste uste päev
27.08 Kohvikutepäev Peetris
27.08 Laste- ja kohvikutepäev Lagedil
Vaata täpsemalt http://www.rae.ee/
sundmuste-kalender

Uuesalu küla
eestseisuse ja
külaseltsi
üldkoosolek
14. juunil 2017 kell 19.00
küla lõkkeplatsi ääres.
Päevakorras:                                               
1. Kokkuvõte möödunud aasta tegemistest ja uue aasta
plaanidest
2. Külaseltsi juhatuse uute
liikmete valimine
3. Külaseltsi aastaaruande
kinnitamine
4. Muud jooksvad küsimused
Kohtumiseni!

TERVISETUND
TERVIS – SEE ON ELUVIIS,
AGA MITTE RAVIMID
RAE KULTUURIKESKUSES
13.06 KELL 17.30

Kuni 11. juunini saab
vastata küsitlusele, mis selgitab välja Rae valla noorsootöö
ja huvihariduse tugevused ja
arenguvajadused. Küsitlus on
koostatud silmas pidades 4 erinevat vanuse või huvigruppi,
milleks on:
• 7-12- aastased noored,
• 13-26- aastased noored,
• noorteühendused,
• noorsootöötajad/huvijuhid/
treenerid/huvikooli õpetajad, juhendajad.
Küsimustiku leiab
Rae Sõnumite portaalist
http://raesonumid.ee/uudised/
Haridus/all

20. juunil toimub
Rae spordikeskuse
korraldatud eakate
matk ümber Mädajärve.
Kodukoha lugusid kõneleb
Peeter Böckler. Peale matka
pakutakse sooja suppi.
Algus kell 11.00 ja kõigil huvilistel palume ühendust võtta
Virve Sepaga, tel: 5551 5736.
juuni 2017 • Rae Sõnumid

9

10

hariduselu
Suvisel noorte lauluja tantsupeol „Mina
jään“ osaleb 417
Rae valla noort!
Läbi tiheda konkursi on selgunud kollektiivid, kes pääsevad suvisele laulu- ja tantsupeole. Rae vallast osalevad peol lauljad, tantsijad
ja pillimängijad Jüri gümnaasiumist, Järveküla koolist, Peetri koolist, Lagedi koolist, Rae
huvialakoolist ja huvistuudiost Õhin. Kokku
saame kaasa elada 6 koorile, 8 tantsurühmale
ja 3 rahvapillikollektiivile. Kiitus kõigile noortele ja nende juhendajatele!
Infot XII noorte laulu- ja tantsupeo kohta
leiab kodulehelt http://2017.laulupidu.ee/
RS
•
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Jüri Gümnaasiumi lastekoor – juhendaja
Hairi Laurand
Jüri Gümnaasiumi mudilaskoor – juhendaja Hille Savi
Lagedi Kooli mudilaskoor Natukene Veel –
juhendaja Mari Soone
Järveküla Kooli mudilaskoor – juhendaja
Ingrid Juht
Peetri Lasteaed-Põhikooli mudilaskoor –
juhendaja Killu Rikker
Jüri Gümnaasiumi poistekoor – juhendaja
Pille Pedak
Huvistuudio ÕHIN folgiring – juhendaja
Lilian Kapp
Huvistuudio ÕHIN kitarriring – juhendaja
Mart Arbo
Rae Huvialakooli rahvapilliansambel – juhendaja Tiina Malkov
Jüri Gümnaasiumi 2. kl rahvatantsurühm –
juhendaja Linda Pihu
Lagedi Kooli 2.–3. kl rahvatantsurühm –
juhendaja Tiina Ojabstein
Jüri Gümnaasiumi 3.a kl rahvatantsurühm
– juhendaja Linda Pihu
Peetri Lasteaed-Põhikooli „Peetrikesed“ –
juhendaja Merleen Läänemägi
Jüri Gümnaasiumi 5.–6. kl tantsurühm –
juhendaja Helen Lagle
Rae Huvialakooli 6.–7. kl tantsurühm – juhendaja Linda Pihu
Jüri Gümnaasiumi 7.–9. kl tantsurühm –
juhendaja Liina Roop
Jüri Gümnaasiumi noorterühm – juhendaja Liina Roop

Õie ja Uuesalu lasteaiad
vajavad õpetajat ning
õpetaja abi alates 1. augustist
2017. Täiendav info telefonil
5341 4387 ja CV on oodatud
aadressil direktor@6ie.edu.ee
Rae Sõnumid • juuni 2017
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Käimispäev „Käime koos“
2011. aastal alguse saanud käimispäeva korraldaja on Jüri gümnaasiumi tervisenõukogu olnud juba viiendat aastat järjest. Sel
korral aga pisikesele juubelile kohaselt ka
rekordarvu osalejatega – kokku 193 aktiivset tervisesportlast. Osalejaid oli igas vanuses, ka neid, kes veel ise käia ei osanud, ning
kaasatud olid ka neljajalgsed sõbrad.
Lisaks kaunile kevadilmale oli kohale
palutud veel huvitavaid tegelasi, kes päeva
õnnestumisele kaasa aitasid – Rae Noortekeskuse juhataja Jan Pillav, kes päeva
vedas, treener Kristi Pedaru, kes käijad
soojaks võimles, ning ka Kristini Ilutoa
näomaalija, kes kõige pisemad osalejad
võidukaks maalis.
Sel korral kasutati käimiseks Jüri terviserada, millel olevad värskenduspunktid
lisaelevust tekitasid – punkt janukustutamiseks, teine kommienergiaks, aga ka heade mõtete ning iseenda jäädvustamiseks
mõeldud punktid.
Kokku peaaegu 6 km puhast tervist
lõppes igale osalejale väikse medaliga ning

võimalusega püstkojas Jüri gümnaasiumi
kokkade valmistatud maitsvat kehakinnitust nautida. Enne lõppu loositi välja ka
auhindu ja nauditi lihtsalt värsket õhku
ning päikest. Sündmus sai ka jäädvustatud
ning piltidega on võimalik tutvuda Jüri
gümnaasiumi FB-lehel.
Erilised tänusõnad tuleb öelda meie
terviseedenduse praktikandile Annika
Mõttusele, kes kogu üritust korraldada aitas ning uusi ja huvitavaid mõtteid sellesse
päeva tõi. Kohtumiseni järgmisel kevadel!
Jüri gümnaasiumi tervisenõukogu

Maavanema poolt tunnustatud
tegijad haridusvaldkonnas
Harju maavanema moodustatud konkursikomisjon otsustas esitada vabariiklikul
tasandil tunnustamiseks 9 kategooriasse
kolm Rae valla haridusasutuse ja kaks politseitöötajat.
Aasta lasteaiaõpetaja kategoorias valiti
nominendiks Gerli Lehe Vaida lasteaiast
Pillerpall. Jüri gümnaasiumi 1.–5. klasside õppedirektor Anne Kloren pälvis
tunnustuse ja nominatsiooni aasta õppeasutuse juhi kategoorias. Aasta suunajaks
sai Marianne Martinson, kes töötab Jüri
gümnaasiumis logopeedina.
Maavanema kultuurikomisjon leidis,
et piirkonnakonstaabel Marten Ingel ja

noorsoopolitseinik Rainer Väli on parimad aasta hariduse sõbrad.
Vabariiklikule konkursile nomineeritud valiti välja 96 kandidaadi hulgast.
Maakondliku komisjoni poolt riiklikule
komisjonile esitatud kandidaadid osalevad üleriigilisel konkursil koos teiste
maakondade poolt esitatud kandidaatidega. Nende seast valib riiklik komisjon
juuni lõpus välja igas kategoorias kolm
nominenti ning otsustab laureaadid, kes
nimeliselt tehakse teatavaks 7. oktoobril 2017 Pärnu kontserdimajas toimuval
aasta õpetaja galal.
RS
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Õhk, kaabel või valguskaabel?
Milline nendest on
töökindlaim internetiühendus
tulevikus?

Olav Harjo, DigiMaa projektijuht: Õhu
kaudu liikuvat internetti mõjutavad nii ilmastikutingimused kui ka teised samaaegsed interneti kasutajad ning samuti kaugus
mobiilimastist. Loodusseadused ei lase
õhu kaudu piiramatult internetti edastada
ning seepärast antakse igale kasutajale piiratud ühendus – operaatorid kehtestavad
kiiruse ja mahu piirangud. Õhu kaudu leviv internet ei ole stabiilne ehk ei ole pidevalt olemas ja ühtlase kiirusega. Seetõttu
ei saa selle kaudu näiteks kvaliteetselt televisiooni vaadata või videokonverentsi pidada. Kuna tegemist on piiratud ja ebastabiilse ühendusega, jäävad kõik toimingud,
mis nõuavad kiirust ja kvaliteeti, paraku
õhuinternetiga tegemata.
Need, kellele tuleb koju või kontorisse
Telia telefoniliin ehk vaskkaabel, kasutavad interneti jaoks üldjuhul seda ühendust.
Kuna tegemist on kaabliga, siis ühenduse
kvaliteet ei sõltu ilmast ega teistest kasutajatest. Paraku kehtivad vaskkaablile füüsikaseadused, mis määravad ette, kui kaugele ja kui palju saab selle kaudu infot saata.
Need, kes asuvad telefonisõlmest kuni paari
kilomeetri kaugusel, saavad kasutada internetti, kaugemal asuvad majad aga üldjuhul
mitte. Selleks, et saada tänapäeva nõuetele
vastavat interneti kiirust ja kvaliteeti, ei tohi
kaugus telefonijaamast ületada paarisadat
meetrit. Kuna füüsikaseadused ei lase enam
vaskkaabli kaudu suuremaid internetikiiruseid pakkuda, on juba alustatud nende välja
vahetamist valguskaablite vastu ning tulevikus lõpetatakse vaskkaablite kaudu internetiühenduste pakkumine.

Kaabeltelevisiooni võrgu ehk koaksiaalkaabli kaudu saab täna pakkuda piisava kiiruse ja kvaliteediga internetiühendust. Internetiühenduse kiirus ja kvaliteet
sõltub peamiselt sellest, kui hästi on teenusepakkuja oma võrku ajakohastanud
ning milliseid seadmeid ta võrgus kasutab.
Kuigi kaabeltelevisioonivõrk rahuldab
tänapäevaseid vajadusi, on mitmed kaabel-TV firmad teatanud, et nad alustavad
üleminekut valguskaablitele ning tulevikus
lõpetavad teenuse pakkumise koaksiaalkaablite kaudu. Siiski seni, kuni kaabel-TV
võrk on majas olemas, piisab üldjuhul tavatarbijale sellest ühendusest.
Lairibaühenduse ehk valguskaabli kaudu saab kasutada kõiki teenuseid nii täna
kui ka mitmekümne aasta pärast. Tegemist
on tulevikukindla ühendusega. Valguskaablis edastatakse infot laseritega valguskiirusel. Valguskaablil võivad internetiühenduse kiirused olla piiramatud, näiteks

ühe valguskaabli kiu peal on testitud kiiruseid kuni 65 Tbit/s – see on rohkem kui
kogu internetiliiklus praegusel ajal maailmas kokku. Täna reaalselt keegi nii suuri
kiiruseid ei vaja ning seepärast pakutakse
Eestis valguskaabli kaudu internetikiiruseid kuni 1 Gbit/s.
Valguskaabel on tulevikus ainus majade
ühendamise tehnoloogia. See on infoühiskonna vundament, kõik töötab tulevikus
ainult tänu sellele. Ka näiteks mobiilitehnoloogia 5. generatsioon 5G, mis hakkab
võimaldama tulevikus suuri kiiruseid,
ei saa toimida ilma valguskaablita. Kuna
suured kiirused levivad õhus vaid väga
kõrgetel sagedustel ja väga väikeste vahemaadega, saab see inimesteni jõuda ainult
siis, kui valguskaabliga ühendatud tugijaamad on nii inimeste kodudes igas toas kui
ka õues igas tänavavalgustuspostis.

DigiMaa ühendab majad valguskaabliga
Harjumaa Omavalitsuste Liit alustas projektiga DigiMaa, mis rajab valguskaabli
võrgud sinna, kuhu sideettevõtjad neid ei
ole veel rajanud ja kuhu neid lähiaastatel
ei plaani rajada.
Selleks, et ajakohane ühendus majja
toodaks, peavad aga Harjumaa elanikud
ise soovi avaldama. Soovide kogumiseks
on loodud veebileht www.digimaa.ee.
Sealt leiab ka kogu vajaliku info DigiMaa
kohta.

DigiMaa rajab ise vaid valguskaabli
võrgud, interneti teenust ise pakkuma ei
hakata. Tulevikus jääb DigiMaa rajatud
võrkude omanikuks ning neid hakatakse
rentima teenusepakkujatele, nagu nt Telia, Starman, STV, Telset jne. Seega saab
inimene ise teenusepakkuja valida, mis
olukorras, kus võrgu on rajanud mõni ise
internetti pakkuv ettevõte, ei ole võimalik.
Digimaa pakub majapidamistele ka
märksa odavamat liitumist. Kui linnades ei

ole liitumistasud tavaliselt suured, siis hajaasustuses võidakse kaabli vedamise eest
küsida tuhandeid eurosid. DigiMaa liitumishind saab olema aga mõnisada eurot.
RS
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Eesti-Läti perekond oma Lagedi-kodus: Elsa (vasakult), Toomas, Nils, Marta ja Gunda.

Foto: Andres Kalvik

Eesti elul on eeliseid
Lagedil elab üks omamoodi perekond.
Lätlannast ema ja eestlasest isa kohtusid
Ameerika Ühendriikides ülikoolis õppides. Ühine kodu rajati Eestisse, vahepeal elati neli aastat koos lastega Belgias
ja nüüd on viieliikmeline seltskond end
sisse seadnud Lagedil. Rae Sõnumid käis
Gunda Tirel, Toomas Tirsil ning nende
lastel Nilsil (19), Elsal (17) ja Martal (11)
töörahva pühal – see tundus olevat ainumõeldav päev, kui kogu pere korraga koos
on – külas. Põhijutt keerles selle ümber,
kus on parem elada – Brüsselis või Eestis?
Diplomaadina leiba teeniv Toomas peab
olema valmis iga kolme-nelja aasta tagant
välisriiki tööle minema. Aastatel 2009–
2013 oli perepea välislähetuses Euroopa
Liidu nõukogu juures Brüsselis, kaasa tuli
kogu pere. Lapsed asusid õppima Euroopa
Kooli ja selle juures asuvasse lasteaeda.
Kui sinnamaani rääkis Gunda lastega
kodus läti ja Toomas eesti keeles, siis Brüsselis tuli võsukestel kiiresti uute oludega
kohaneda. Väliskeskkond on Euroopa mitteametlikus pealinnas prantsus- ja flaamikeelne, õppetöö käis aga inglise keeles.

Väravast kaugemale
lapsevanemal asja polnud

Toona neljane Marta ning Nils ja Elsa said
inglise keele kiiresti suhu. Martal vajas järeleaitamist hoopis eesti keeles lugemine.
„Alguses oli raske õppetöös brittide ja iirlastega ühel tasemel püsida. Umbes poole
aasta pärast tundsin end palju kindlamini,“ meenutab Nils. Martal aitasid lasteaias kohaneda pikemalt seal käinud Eesti
ja Läti eakaaslased, kes vajadusel ka n-ö
tõlketeenust pakkusid.
Lasteaed ja kool tegutsesid ühes hiigelsuures kompleksis ning õppetöö kestis kella nelja-viieni. Kolmapäevad olid lühemad.
Päeva venitasid just pikemad vahetunnid,
mis möödusid valdavalt õues liikudes. Järelevalvet teostasid eraldi inimesed, õpetajad
said keskenduda põhitööle.
Kui Rae vallas tuleb ja läheb juba enamik
esimese klassi õpilasi kooli iseseisvalt, siis
Belgias ei tohi alla 12aastased lapsed üksinda ringi liikuda. Kuna Nils oli just saanud
12, võis ta nooremad õed näpu otsa võtta ja
koos koju tulla. „Paljudel minu klassikaaslastel võttis aastajagu aega, et end linnaruu-

Kui Rae vallas tuleb ja läheb juba enamik
esimese klassi õpilasi kooli iseseisvalt,
siis Belgias ei tohi alla 12aastased lapsed
üksinda ringi liikuda.
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mis üksinda mugavalt tunda. Mina olin sellega Eestis juba harjunud,“ lausub Nils.
Seda luksust, et lapsevanem võib suvalisel hetkel kooliuksest sisse astuda, Brüsselis polnud. Territoorium oli ümbritsetud
kõrge aiaga ja väravast kaugemale lapsevanemal asja polnud. Koolibussid tõid lapsed hommikul kooliterritooriumile ja võtsid sealt õhtupoolikul uuesti peale.
„Kuna tunnid lõppesid kõikidele enamjaolt ühel ajal, ootas parklas umbes 50 bussi.
Koolibussi sisenedes kontrolliti alati reisijaid nimekirja alusel ja pandi kirja, kes lapsele vastu tuleb. Kui kedagi peatuses vastas
ei olnud, viidi laps kooli pikapäevarühma,“
selgitab Nils. „Kui keegi sõber tahtis pärast
kooli mulle koolibussiga iseseisvalt külla
tulla, tuli selleks eelnevalt avaldus teha.“

Rae valla koolides võtab
huvi- ja spordiringide
rohkus silme eest kirjuks

Brüsselis polnud tavaks telefoni teel lastega
seotud kiireloomulisi kooliasju korda ajada.
Kõneriist võis hääletul kujul koolikotis küll
olla, kuid selle kasutamisele vaadati koolis
viltu. Telefoni peeti segavaks asjaoluks.
Kui Rae valla koolides võtab huvi- ja
spordiringide rohkus mõnel pool silme
eest kirjuks ning vaba koha leidmisega
üldjuhul raskusi pole, siis 3000 õpilasega
Euroopa Koolis oli seis palju keerulisem.
Huviringide korraldamisega tegeles lapsevanematest moodustatud organisatsioon,
valik oli piiratud ja seetõttu täitusid gru-
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pid kiiresti. Lihtne polnud ka lähikonnast
tegevust leida, kuid süsteemi tundma õppides ja Brüsselis pikemalt elanud inimeste abiga leidsid Nils, Elsa ja Marta endale
sobiva koolivälise tegevuse.
Lapsevanemad hoolitsesid ka koolibussi
ja koolitoidu eest, mille eest tuli eraldi maksta. Kuna koolisöögi päevane maksumus oli
neli eurot ja selle kvaliteet jättis soovida,
pakkis Gunda lastele iga päev toidu kaasa.
Perepea välislähetuse lõppedes oli kõigi kindel soov Eestisse naasta. „Tahtsime
tagasi tulla, et juuri sügavamale mulda
ajada,“ kinnitab Toomas. „Nägime Belgias
lapsi, kes on sinna väiksena kolinud või pikalt elanud ning kelle jaoks Eesti on kujunenud vanaemariigiks, kus saab sugulastel
külas käia ja head toitu süüa.“
Gunda asus tööle SA Innove PISA testide peaspetsialistina ja ta tegutseb ka Jüri
gümnaasiumi hoolekogus põhikooli lastevanemate esindajana. Nils jätkas haridusteed Inglise kolledžis, mille ta eelmisel
aastal lõpetas. Kõige raskem oli tal enda
sõnul kohaneda matemaatikaga, sest selle
õppeaine tase on Eestis võrreldes Belgiaga
märkimisväärselt kõrgem. Harjutamist vajas ka eestikeelsete kirjandite kirjutamine.
„Belgias on õpilastel oluliselt suurem valikuvabadus õppeainete osas,“ ütleb Gustav
Adolfi gümnaasiumi 10. klassi lõpetav Elsa.
„Põhimõtteliselt koostab viimastes klassides õpilane oma tunniplaani ise.“

Gunda, Marta ja Toomas jagamas Brüsselis elamise kogemusi aprillis toimunud Rae
valla haridustöötajate ettevõtlikkuse konverentsil Jüri gümnaasiumis. Foto: Rae Sõnumid

Talisuplus Pirita jões

Jüri gümnaasiumi 5. klassis õppiv Marta
lisab, et kodutöid antakse Eestis teha rohkem. „Belgias polnud algklassides tunniplaan nii kindlalt paigas kui Eestis. Täpsest tegevusest sain tihtipeale teada alles
hommikul kooli jõudes,“ võrdleb Marta.
Elu Eestis ja Lagedil on palju mõnusam,
kinnitab perekond ühest suust. Lapsed saavad
vabalt jalgrattaga ringi sõita ja ka poes käimine on alaealistel oluliselt lihtsam. Nimelt saab
Belgias kaupluses ostu eest pangakaardiga tasuda, kui summa on vähemalt kümme eurot

Jüri klunker nakatab laulu- ja
tantsupisikuga isalt pojale
ja emalt tütrele

Tänavu toimus Jüri klunker 24. korda.

Foto Rae Sõnumid

ning sularahaautomaadist saab kaardiga kätte
minimaalselt 20 eurot. Karastavast suplusest
lugu pidavad Gunda ja Toomas hindavad
kõrgelt võimalust end ka külmal ajal lähedalasuvas Pirita jões vette kasta. Pealinnaga aitab
ühendust hoida sujuv rongiühendus.
Toomas, kes on praegu seotud Eesti
Euroopa Liidu eesistumise programmiga,
peaks graafiku kohaselt järgmisel aastal
taas välislähetusse minema. Siis võetakse
kaasa ilmselt ainult pesamuna Marta. Nils
ja Elsa jäävad iseseisvat elu nautima.
Andres Kalvik

Patika ja Kautjala külavanema Margus
Vainu sõnul on kohalik laulu- ja tantsupidu
Jüri klunker mõistlik teekond suurele lauluja tantsupeole. „Paraku kõik kollektiivid iga
nelja aasta tagant toimuvale suurele peole ei
pääse ja kohalik pidu annab võimaluse oma
repertuaari esitada,“ kõneles Vain.
Vähemasti sama oluline on isalt pojale ja
emalt tütrele edasi antav laulu- ja tantsupisik, mida selliste ühiste pidudega saab väga
hästi kinnistada. Selliseid peresid on siin
Jüri kandis mitmeid. Ka meie pere kuuest
liikmest osales äsja lõppenud klunkeril neli.
Tänavusel klunkeril jäid Vainule silma eriti Jüri gümnasistid, kes särasilmselt
pealtvaatajaid oma tantsuga rõõmustasid.
Tuntud headuses esines taaskord rahvatantsuansambel Sukad & Tagi.
Margus Vainu hinnangul võib muutuda
selliste pidude tähtsus veel suuremaks, kui
maavalitsuste kaotamistega peaksid kaduma ka maakondlikul tasemel rahvakultuuripeod, mis olid seni vaheastmeks valla ja
vabariikliku peo vahel.
RS
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Coffee People’i Peetri röstimiskojas, kus olid külas Colombias elava Inga Aponte hõimu indiaanlased.

Foto: Marek Metslaid

Peetris lähenetakse kohviubade
röstimisele teaduslikult
„Maksame kolm korda kõrgemat palka farmeritele, et nende töölised meile kvaliteetsed
ja õige küpsusastmega kohvimarjad nopiksid,“ kinnitavad Peetris tegutseva kohvitööstuse juhid Annar Alas ja Heili Politanov.
Kaugete maade koostööpartneritele ollakse valmis maksma kohati kordades kõrgemat töötasu, et sobilikud marjad käsitsi
välja sorteeritaks ja parim tooraine just
Peetrisse jõuaks. Ainult nii on võimalik
kindlustada lõpptoote kõrge kvaliteet.
„Valdav osa saagist läheb farmides
erinevate kategooriaga konteineritesse,
rämpsulaadsest massist on huvitatud lahustuva kohvi valmistajad. Kohapeal käies
arvasin ühtedes kastides olevat kompost –
see oli rämpsu ja vaklasid täis –, kuid mulle öeldi, et see müüakse ka maha,“ avab
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Alas valdkonna telgitaguseid.
„Tutvusime Keenia kohvibörsiga ja seal
oli erinevad kvaliteediastmed,“ täiendab
Politanov. „Ühe nimeks oli „sada protsenti
defektne“, mis tähendab, et seal pole ühtegi
korralikku kohviuba. Uurisin, mis nad selle
sodiga teevad. Mulle vastati, et selle kategooria kaup on kõige suurem äri. See kraam pidavat minema Balkani maadesse ja Euroopa
lahustuva kohvi tehastesse, kus sellele röstides suhkrut ja piimapulbrit lisatakse.“

Kohvikasvatajad
joovad rämpsu

Alas ja Politanov panid ettevõttele aluse
Tallinnas ühes Luise tänaval asuva majas.
Koos mahtudega kasvasid ka ambitsioonid ning 2014. aastal koliti Peetri alevik-

ku Sära teele, kus on lisaks laborile, röstlale ja laoruumile ka pood.
„Olime esimesed Eestis, kes hakkasid erikohvi tegema. Paraku tekkis meie tuules palju
kopeerijaid ning seetõttu panime toodetele
nimeks Coffee People ja valisime eristumiseks
valge pakendi. Uus kaubamärk aitas ka paremini välisturule siseneda ning nimi vastab
rohkem meie tegevuse sisule – me ei tee kohvi
pelgalt gurmaanidele, vaid kõikidele kohvisõpradele,“ selgitab Politanov.
„Soovime vähendada anonüümsust,“
jätkab Alas. „Praegu on kohv börsil noteeritud tooraine nagu kivisüsi ja nafta.
Põhireegel on see, et müüja ei tohi teada
ostjat ja vastupidi. Praegune olukord on
tekitanud traagilise olukorra ehk paljud
kohvikasvatajad oma toodangut ei tarbi,
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vaid ostavad supermarketist lahustuvat
kohvi. Kokkuostja võtab kogu saagi enne
tarbimisküpseks saamist endale ja see
läheb ühte suurde massi ning müüakse
börsi kaudu mööda maailma laiali.“

Seljavõit „itaallase“ üle

Coffee People on otsustanud aga vastuvoolu ujuda. Iga paki peal on kirjas kohvioa
päritolu, farmeri nimi ja info kasvatamistingimuste kohta. Selleks on loodud otsekontaktid näiteks Colombia, Guatemala,
Indoneesia ja Etioopia kohvikasvatajatega
ning enamikus farmides on Alas ja Politanov ka ise kohal käinud. Maailma eri piirkondadest saadetakse pidevalt näidiseid ja
lähiajal on oodata sortimendi laienemist.
„Maailm liigub sinna suunas, et me tahame teada, kust tuleb meie igapäevasöök,
mis seal sees on, kas see on puhas ja kas
lõpptulemus on sotsiaalselt vastutustundlikul moel saavutatud,“ lisab Politanov. „Oleme saatnud oma farmeritele postiga nende
kohvi, mis on meie poolt röstitud, et anda
neile võimalus proovida oma kohvi lõpptulemust. Paljud farmerid saavad niimoodi
esimest korda teada, kuidas nende kasvatatud kohvi tegelikult maitseb.“
Reisidele võtavad Alas ja Politanov
alati oma kohvi kaasa. Kuulsates kohvimaades pakutava kvaliteet jätab lihtsalt
soovida. Siinkirjutajatele tehti Coffee
People’i majas ka erinevate kohvisortide
degusteerimine. Omatoodangu kõrvale
lisati ka „tuntud Itaalia brändi“ ubadest
tehtud kohvi.
Kohvi maitsmise protseduur ehk cupping algas värskelt jahvatatud kohvioa
nuusutamisega ja lõppes maitsmisega.
Parima maitseelamuse saamiseks tuleb
kohvi luristada, et igasse suusoppi ja keelele jääksid mängima erinevad maitsed.
Tuleb tunnistada, et selle testi põhjal sai
Coffee People’i toodang „itaallase“ üle

aroomide vikerkaart ja maitsepuhtust arvestades seljavõidu.

Ubade röstimisele
lähenetakse teaduslikult

Bussiliin nr 121
hakkab peatuma
Peetris Veski peatuses

Suurepärane maitseelamus pole juhus.
Biokeemiku haridusega Coffee People’i
röstimeister Johan Rohtla läheneb protsessile teaduslikult ja töötab igale oasordile välja spetsiaalse režiimi. „Proovime
regulaarselt erinevate maailma käsitööröstlate toodangut ja alati on rõõm
tõdeda, et me ei jää neile alla,“ tunneb
Alas uhkust.
Kuna valdav osa Coffee People’i farmeritest koostööpartnereid paikneb raskesti ligipääsetavates maapiirkondades,
kus pole internetti, nõuab äri tegemine
kannatlikust, loovust ja kohapealseid
koostööpartnereid. Paar korda on juhtunud ka nii, et saabunud kauba kvaliteet
ei rahulda Coffee People’i inimesi ja see
saadetakse tagasi. „Kokkuleppeid peetakse, kuid neist saadakse erinevalt aru,“
kostab Politanov.
Cup of Excellence ja World Barista
kohvikohtunikena tegutsevad Alas ja Politanov tegelevad lisaks kohvi röstimisele
ja müümisele veel kohvimasinate rendi,
koolituse ja toitlustusäriga. Ettevõtted on
kiires kasvufaasis ja kogu teenitav tulu
investeeritakse arendusse. Firmade kogukäive peaks tänavu küündima kahe ja
poole miljoni euroni. Tänavu on Coffee
People’il kavas müüa 40 tonni röstitud
ube, järgmisel aastal peaks maht eelkõige
ekspordi arvel kahekordistuma.
Lõpetuseks üks lihtne tõde – hirmkallis masin ei tee ebakvaliteetsetest ubadest
head kohvi, küll saab vale valmistamisviisiga kvaliteetse oa ära rikkuda.

Harjumaa Ühistranspordikeskuse sõitjateveo
spetsialisti Kadri Krooni sõnul hakkab liin
nr 121 teenindama alates 12. juunist suunal
Järveküla–Peetri–Tallinn Veski peatust. Järgmine peatus pärast Veskit on Uusmaa peatus.
Krooni teatel muudab liin nr 121 ka
sõidumarsruuti, hakates kasutama valmivat Uusmaa teed.
RS

Andres Kalvik

Kaimo Olesk

Võsukese lasteaia teistmoodi päev
Foto: Rae Sõnumid

Bussiliin nr 132
viimane väljumine
muutub
Harjumaa Ühistranspordikeskuse sõitjateveo spetsialisti Kadri Krooni sõnul lükatakse vastavalt tehtud taotlusele alates 12.
juunist bussiliini nr 132 viimane väljumine
10 minutit hilisemaks. Balti jaamast väljub
buss kell 22.10 asemel 22.20 ja Jüri Veetorni peatusest kella 22.50 asemel 23.00.
RS

Peetri tuulik
alustas taas
Peetri Tuulik on kohalikele orienteeritud
ja seitse päeva nädalas avatud pererestoran, mille märksõnad on avatus, värsked
toorained ja positiivsed elamused. Erilist
tähelepanu on pööratud igas vanuses
laste tegevustele. Avatud on grill- ja suitsuahjuga õueala ning hooajal pakutakse
värsket kodumaist suitsukala.

Võsukese lasteaias viidi läbi Kopenhaageni Metsa lasteaia eeskujul proovipäev,
mis tähendas, et laste päev algas kell seitse
hommikul õues, lõppes õues ja osa lapsi ka
magas lõunaune õues.
Lasteaia juhataja Margery Lilienthal
rääkis, et Kopenhaageni lasteaia õuesolemise keskne eluviis inspireeris teda väga
ja kuna Võsukese meeskond suhtus hommikust õhtuni väljas tegutsemise päeva
toetavalt, otsustati, et 23. mai saab selleks
päevaks, mil nii laste õppe- kui ka mängutegevus toimub täies ulatuses õues. Õue
kolis ka köögitoimkond, kes valmistas lastele lõkkel kolm toidukorda. 

RS
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Kodugaraažist
rahvusvahelisele
turule
Jüris tegutsev osaühing Tiptiptap on tõusnud Baltikumi suurimaks mänguväljakute ja skatepark’ide tootjaks ning pälvinud
mainekaid auhindu ka kodumaal.
Kui mullu tunnistati Tiptiptap Harjumaa aasta ettevõtteks, siis tänavu jõuti
ärikonsultatsiooni- ja audiitorfirma EY
Eesti aasta ettevõtja konkursil viie finalisti
sekka. Ettevõtte eestvedajateks on kõik see
aeg olnud tegevjuht Rasmus Varunov ja
administratiivjuht Kadri Klaassen, kes on
paar ka eraelus.

Kontoritöölt tootmist juhtima

Põhjus, miks Kadri ja Rasmus mänguatraktsioonide vastu huvi hakkasid tundma,
peitus isiklikes vajadustes. Kuraditosin
aastat tagasi, kui perre oli oodata esimest
last, sooviti koduõuele mänguplatsi, kuid
toonased valikud ei tundunud atraktiivsed.
Tallinna Tehnikaülikoolis puidutehnoloogiat õppinud Rasmus kääris käised
üles, kutsus appi Standardi omaaegse
lastemööblidisaineri Hilda Ostoneni ja
töömehe ning üheskoos tehti kodugaraažis valmis esimene liumägi ja vedrukiik.
Tooteid tutvustati Jäneda laadal ja saadud
tagasiside andis märku, et toodete vastu
valitseb laiem huvi.
Alguses tegeleti mänguväljakute tootmisega põhitöö kõrvalt, kuid turvafirmas
G4S juristi ja klienditeeninduse juhina
töötanud Kadri tõstis varsti käed püsti –
sellise koormusega töötamine tähendab
kiiret läbipõlemist. Mõne aja pärast jättis
Rasmus töö rahvusvahelise ettevõtte turundusjuhina ja pühendus täielikult perefirmale. Tegemist oli tundmatus kohas
vette hüppamisega, sest seni peamiselt
kontoritööd teinud paaril puudus tootmiskogemus.
Õige pea koliti tootmine garaažist Luigele. Eesti tõukarja keskuse alal hõivati
laienedes – tellimusi tuli igast ilmakaarest
– ridamisi hooneid, kuid ikka jäi kitsaks.
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Kannatas ka efektiivsus, sest materjali pidev ühest kohast teise toimetamine oli ajaja rahamahukas.

Ollakse huvitatud
Ida-Euroopa tööjõust

Viis aastat tagasi Jürisse veetorni taga
asuvasse hoonesse kolides tundus ruumi
olevat maa ja ilm, kuid praeguseks on ka
see rendipind väikeseks jäänud. Võimalik, et paari aasta pärast on vaja jälle kolida. „Kahjuks pole me veel sobivat kohta
leidnud Rae vallast. Soovime ehitada rätsepatööna uue tehase, mis oleks just meie
vajadustele mõeldud. Tahame tõsta efektiivsust, sest tootmiskulu kasvab. Toodete
lõpphinda me aga tiheda konkurentsi tõttu tõsta ei saa,“ selgitab Rasmus.
„Me ei tahaks üldse Rae vallast ära
minna, sest koostöö omavalitsusjuhtidega
on superhea. Luigel me nii suurt tuge ei
tunnetanud,“ täiendab Kadri.
Ligi 60 töötajaga Tiptiptap värbab aktiivselt ka uusi inimesi, eriti oodatud on
kuldsete kätega tootmisspetsialistid ja paigaldajad. Lisajõudu ootab ka müügiosakond. „Heade inimeste leidmine on suur
probleem. Osalesin hiljuti konverentsil, kus
uuriti 200 töötajaga firmajuhilt, et kas ta
alustaks ka tänasel päeval oma ettevõttega.
Vastus oli eitav, sest praegu ta ei leiaks enam
nii paljusid töötajaid,“ märgib Rasmus.
Tiptiptapi nimekirjas on viis töötajat
Lätist, pilgud on suunatud ka Ukraina
ja Valgevene poole. „Idaeurooplased on
töökad ja me hea meelega võtame nad
vastu,“ lisab Kadri. „Väljastpoolt Euroopat
tulevaid inimesi pisut pelgame, sest nende
töökultuur võib olla väga erinev.“
Tiptiptapi tootevalikus on ligi 700 erinevat toodet ja arendusosakond tuleb igal
aastal välja rohkem kui 50 uue näidisega.
„Müüme eelkõige disaini, ohutus ja funktsionaalsus on tänapäeval iseenesestmõistetav. Eriti tundliku kliendigrupi moodustavad arhitektid, kes tahavad omanäolist

ja heas mõttes kiiksuga toodet. Arhitektid
soovivad tihtipeale urbanistlikke ja hallides
toonides mänguväljakuid, mis linnapilti sulanduvad. Lastele meeldivad aga värvid. Just
värvid tõmbavad neid mängima, Lego klotsid on ju ka värvilised,“ toob Kadri näite.
Uurin, kuidas täiskasvanud inimesed
teavad, millised tooted lastele peale lähevad. „Täpselt ei teagi. Mõnikord saab
bestselleriks toode, millesse meie üldse ei
uskunud, ja on juhtunud ka nii, et toode,
mida meie fänname, ei paku klientidele
huvi,“ arutleb Kadri. „Lastele meeldivad
atraktsioonid, mis pakuvad adrenaliini ja
võimalust end ületada.“

Sihikul Araabia ja
Austraalia turg

Et tootevalikut paremini planeerida, telliti
mõni aasta tagasi Tallinna ülikooli spordipedagoogika õppetooli lektorilt Marion
Piisangilt uurimistöö, mis käsitles lapse
arengut mänguväljakul. „Kui täiskasvanud
käivad keha arendamas spordi- ja jõusaalides, teevad lapsed sama asja mänguväljakutel. Lapsed pingutavad mänguväljakutel
ja nad võtavad ajju salvestatud kogemuse,
näiteks tasakaalutunnetuse terveks eluks
kaasa. Seetõttu ei tasu teha suurt numbrit
sellest, kui laps poomilt alla kukub. Kui see
etapp noore inimese elus vahele jääb, võib
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Osaühingu Tiptiptap tegevjuht Rasmus Varunov ja administratiivjuht Kadri Klaassen peavad klientide usalduse võitmisel määravaks
mänguväljakute kõrget kvaliteeti. Kõik tooted on sertifitseeritud Euroopas kehtiva ohutusstandardi järgi.
Fotod: erakogu/Rae Sõnumid
ta suureks saades hakata kõrgust kartma.
Õige mänguväljak on see, kus laps ennast
higiseks rahmeldab,“ teab Rasmus.
Tänaseks müüb firma oma tooteid 25
riiki. Eksootilisteks sihtkohtadeks on näiteks Taiwan ja Katar. Ekspordivõimalusi
hakati otsima majandussurutise ajal aastatel 2008–2009, kui Eesti-sisesed tellimused hakkasid kokku kuivama. Esmalt alustati koostööd partneriga Soomest, sealt
edasi hakkas tellimusi tulema mitmetest
ümberkaudsetest riikidest. Praegu läheb

kolmandik ekspordist Rootsi, põhiklientuur on mõistagi avalik sektor.

Rae vallas on mitmeid
Tiptiptapi mänguväljakuid

Hiljuti käisid Rasmus ja Kadri tutvumas
Araabia ja Austraalia turuga. Ameerika
Ühendriikidele praegu tähelepanu ei pöörata, sest seal kehtivad teised standardid ning
nende täitmiseks kaasnev pingutus käib hetkel üle jõu.
Euroopas ja Aasias on Tiptiptap teeni-

nud usalduse just kõrge kvaliteediga. Kõik
nende tooted on sertifitseeritud Euroopas
kehtiva ohutusstandardi järgi. Näide – kui
tavapoest koduaeda mõeldud kiik peab testimise käigus vastu pidama 350kilosele raskusele, ei lähe Tiptiptapi samalaadne toode
katki ka siis, kui 2735 kilo peale panna.
Ka Rae vallas on Tiptiptap mitmeid
mänguväljakuid paigaldanud. Viimastel
aastatel näiteks Võsukese ja Aruheina lasteaeda, mida ka külalistele välismaalt uhkusega näidatakse. 
Andres Kalvik

Memme-taadi
klubi lõpetas
hooaja
Memme-taadi klubi 2017. aasta pidulik
kevadine lõpuüritus oli sõit Pirgu mõisa.
Tänutäheks meie klubi ürituste organiseerimisel jagas Virve Sepp tublimatele
kuldsed medalid. Lähikuude sünnipäevalapsed said sooja kallistuse ja traditsioonilised õnnitluskaardid.
Kohtumiseni sügisel!
Maie Vahl
Memme-taadi klubi juhatusest

Kevadhooaja lõpupilt Pirgu mõisa paraadtrepil
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Miks
reisimine
tekitab
õnnetunnet?

Jutud “Positiivseks
60 minutiga” etendusjärgsest
vestlusringist
Jüri raamatukogus toimus 27. aprillil
pärast teatrietendust vestlusring „Positiivseks 60 minutiga“, kus emeriitprofessor Voldemar Kolga kõneles
asjadest, mis aitavad suurendada õnnetunnet. Avaldame positiivse psühholoogiaga tegelenud emeriitprofessori vastused kõige nõudlikumatele
küsimustele, mida etendusjärgsetes
vestlusringides publik küsis.
Mida teha olukorras, kus mitte midagi
positiivset näha ei ole?
Kõik tuleb inimese peast. Meie aju ei ole
selline, et see peegeldaks reaalsust ainult üks ühele. Meie aju ei ole nagu fotoaparaat. Ta on loova iseloomuga. Ajus
toimubki illusioonide loomine. Võibolla
Eesti inimese üks häda ongi selles, et ta
tahab reaalsuses kinni olla. Peegeldada
seda, mis on, aga peegeldada seda veel
halvemini, kui seda on tegelikkus. Aga
fantaasia tuleb käima lasta, asju juurde
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mõelda. Positiivsus on see, mida saame
ise luua, välja mõelda.
Inimene on üheltpoolt küll ratsionaalne, aga samas ei saa ka eitada, et meis
istub sees irratsionaalsus. Optimistid on
tavaliselt suurema irratsionaalsusega.
Me keegi ei ole kogu aeg ratsionaalne,
sest ilma irratsionaalsuste on elu vilets.

Positiivne
psühholoogia
tekkis reaktsioonina
psühholoogiale, mis
rääkis puudustest,
hädadest, häiretest.

Me kõik teeme aeg-ajalt selliseid kummalisi asju. Vaadake kas või kunstnikke,
ei ole nii, et nad joonistavad mingit selgepiirilist maja. Igasuguseid muid asju

teevad. Lähevad üldse ära sellest reaalsusest. Kunstnikud loovad mingeid ettekujutlusi, võib öelda ka, et mõtlevad välja.
Sellega tulebki kaasa selline julgem olek.
Positiivsust ei saa kellelegi kaela
määrida. See ei ole lihtsalt võimalik. Aga
mõned inimesed lihtsalt haaravad, nad
on avatumad.
Aga mida siis teha, kui on hästi halb
olla?
Kui on hästi halb olla, siis üks hea asi on
keskkonda muuta. Miks inimesed reisivad? Eesti inimene tunneb end siin halvasti, näiteks, siin on külm. Positiivsed
psühholoogid on leidnud, et eriti tähtis
on oma reisi planeerimise faas. No valid
Tenerife, hea soe koht, aga tegelikkuses
võid seal Tenerifel sattuda võibolla tuulte kätte. Põhjaosas võib olla väga tuuline,
mis saab teatavaks alles kohapeal, aga
õnnelikuks teeb sind reisi planeerimine.
Siis, kui sa mõtled enne reisi, kuidas seal
on, mis asjad seal juhtuvad. Õnnelikuks
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teeb see, mis on sinu peas, mitte reaalsus.
Reaalsus teeb harva õnnelikuks. Reaalsus
on harva parem sinu fantaasiast.
Mul endal on ammu idee sõita Iraani.
On olemas selline portaal „See you in Iran“
ja mul on kohalikust iraanlasega juba tutvus. See teebki meele heaks, et Iraani reis
seisab veel ees. Kütan ennast üles, mõtlen
välja muinasjutulist maailma.
Ronald Ingleharti juhtimisel on uuritud maailma erinevate riikide subjektiivset heaolu ja väärtusi. Selgus, et sissetuleku suurus on positiivselt seotud
heaolutundega, aga teatud piirini ainult.
Teatud piirist suurem raha ei tooda enam
suuremat õnnetunnet.
Mul on tunne, et Eesti läheneb kiiresti
selle piirini. Arvan, et just sellepärast räägitakse uutest väljakutsetest, kuna ei teata, mida edasi teha. Inimesed tunnevad,
et suurem sissetulek ei anna midagi, kõik
oleks nagu saadud.
Mida nüüd edasi teha. Ronald Inglehart
ütleb, et kui materiaalsed asjad on olemas,
siis tuleb hakata mõtlema eneseväljendusele, mida ma õieti tahan teha. Tuleb leida
enda nägu! Muide, Ameerikas ei küsita,
kui tuttavaks saadakse, et mis tööd sa teed.
Seal küsitakse, mis on su hobid. Hobi räägib sinu vaimsetest huvidest, kalduvustest,
mis sul on. Minul on eneseväljendus seotud reisimisega. Näiteks maja ehitamine
pole olnud minu tee. Vaimsed otsingud,
millega käib koos positiivsed suhtumised,
on betoonist olulisem.
Üks targem inimene tegi mulle selgeks,
et ma olen positiivsest psühholoogiast
täiesti valesti aru saanud. See ei tähenda õpitud pimedust. Tegelikult on
tuum hoopis selles, et sa fikseerid negatiivse sündmuse ära, aga sa ei ketra seda
ringiratast. Ketrad ringiratast pigem
positiivseid asju, aga negatiivsed jätad
ketramata. Kas on nii?
Positiivne psühholoogia tekkis ligikaudu 25 aastat tagasi. Positiivse psühholoogia looja on Martin Seligman, juhtiv
ameerika psühholoog. Nagu paljud asjad
tekivad reaktsioonina millelegi, siis ka
positiivne psühholoogia tekkis reaktsioonina psühholoogiale, mis rääkis puudustest, hädadest, häiretest. Mõeldakse,
et psühholoogi juurde sellepärast, et mul
on mingi häda. Kogu psühholoogia ongi
olnud ja on ka praegu kiivas puuduste
peale. Igaühes võib leida mingi puuduse
või häire ja psühholoog tegelebki sellega.
Aga positiivne psühholoogia rõhub
tugevustele. Et igal inimesel on mingid
tugevused. Ma olen samuti positiivse

psühholoogia koolitust läbi viinud ja kui
ma küsin, mis on teie tugevused, siis see
küsimus alguses ehmatab. Kust ma tean,
mis tugevused mul on, aga kui inimesed hakkavad mõtlema, siis igaüks võib
öelda, mis on tema tugevused.
Nõukogude ajal, kui ma õpetasin
arengupsühholoogiat, siis ma mõtlesin
välja sellise termini nagu proteesipsühholoogia. Et ma võtan kõik omadused ja
ma parandan neid. Joonistusoskus, matemaatikaoskus jne… ja ma saan selliseks
keskmiseks inimeseks, mida kultiveerib
samuti meie kool. Positiivne psühholoogia on vastupidi, mis tugineb tugevustele.
Mõtle, mis on sinu tugevus ja arenda see
välja, näiteks kehalised või vaimsed oskused.

Õnnelikuks
teeb see, mis on sinu
peas, mitte reaalsus.
Reaalsus teeb harva
õnnelikuks.
Üks Gruusia skulptor on öelnud, mis
on inimese elu eesmärk. Alguses hakkab
ta käima, siis jooksma, aga peamine on
see, et me tahaksime lennata. Seda võib
võtta kujundlikus võtmes. See õhku
tõusmine on meie unistus. Unistused ja
nende suunas liikumine on inimese sisse programmeeritud. Samas pessimist ei
julge unistada lendamisest.

Kõige hullem asi inimese jaoks on
tema hirmud. Hirm on selline emotsioon, mis surub teda kokku. Ta ei suuda
edasi liikuda. Kui sa kardad, siis sa muutud pisikeseks ja kui sa oled mittehirmunud, siis sa muutud positiivseks, suureks
ja „laiaks“. Emotsioonid tulevad välja.
Eestlaste jaoks, kes on nagunii väike rahvas, on väga halb, kui muutume pisikesteks, hirmunuteks.
Mida positiivses psühholoogias aga
eriti rõhutatakse ja mida meil on vähe, on
tänulikkuse teema. Tänamine on kristliku
kultuuriga seotud. Me peame olema tänulikud jumalale. Kuna meil on uskumist
väga vähe ja kristlik kultuur õpetab olema
tänulik, siis on meil raske tänulik olla.
Korteriühistu esinaine, pensionär andis linna kohtusse, et linn rajas mänguväljaku maja juurde. Mida siin positiivset näha?
Need inimesed ise kaevavad endale auku.
Väga ebainimlik tegu. Mida ma tahaksin
rõhutada on see, et alati on oluline osata end kehtestada. Kui ma leian, et on
vaja, tuleb ära teha. Poliitikast võib leida samuti sellist tegutsemist. No kui on
vaja hoida eelarve tasakaalus, siis eelarve
peab tasakaalus olema. Kõik. On mingid
jäigad printsiibid, need tunduvad olema
julmad, aga hiljem rahvas tänab.
Mida psühholoogia õpetab, on see, et
kõik asjad on vastuolulised. Isegi negatiivsetel asjadel võib olla positiivne külg.
Negatiivne võib pöörduda positiivseks.
Signe Heiberg

„Positiivseks 60 minutiga“ etendusjärgne vestlusring Jüri raamatukogus. Vestlusjuht
Peeter Piiri ja emeriitprofessor Voldemar Kolga arutamas positiivse psühholoogia üle.
Foto: Signe Heiberg
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Kui hammastesse tekivad uued augud,
on põhjuseks liigne näksimine?
Ülemiste Hambaravi hambaarst Raul
Vallaste avab Rae Sõnumitele hambakliiniku töö köögipoolt ja kirjutab, millised
on levinuimad küsimused, mida hambaarstidelt küsitakse.
Kuidas saab tekkida hambapõletik, kui
hammas on suretatud?
„Hammas on suretatud“ on tavaline väljend selle kohta, et hambas on teostatud
juureravi. Juureravi tehakse tavaliselt siis,
kui kaaries on nii sügav, et ulatub hamba
närvini ehk pulbini. Juureravi seisnebki selles, et hamba pulp eemaldatakse,
juurekanalid puhastatakse ja täidetakse
tihedalt. Juureravi eesmärk ongi juurekanalite puhastamine ja täitmine nii, et
mikroobid sinna ei pääseks ega kasvaks
seal.
Kui arst ütleb, et juureravitud hammas
on põletikus, ei tähenda see seda, et hamba pulp oleks põletikus, vaid põletik on
hamba juure tipu ümber luus.
Juurekanal kulgeb hambajuure sees
kuni juure tipuni, kustkaudu edasi pääseb luusse. Kui mingil põhjusel peaks
mikroobid ikkagi levima ja kasvama juure sees ka pärast juuretäidise tegemist, ärritavad nad juuretippu ümbritsevat luud.
Vastuseks sellele tekib juure tipu ümber
põletik. Neid põhjuseid, miks juureravitud hammastel põletikud tekivad, on
väga palju: mõrad juurekanalites, lisakanalid, mida on raske või võimatu ravida,
hõre juuretäidis, täidise lekkimine jne...
Niisiis ei ole suretatud hamba põletik
mitte hamba sees, vaid hamba juuretippu
ümbritsevas luus.
Hambakivi on kõvastunud hambakatt. Hambakatust tekib kivi süljes leiduvate mineraalide mõjul. Kui hambakatt
püsib hamba pinnal pikka aega, kõvastub
see sülje abil ja tulemuseks ongi hambakivi. Kõige tavalisem koht, kuhu kivi tekib, on alumiste eeshammaste tagumine
pind, sest seal lähedal on süljenäärmete
avad, kust pidevalt sülge eritub. Ilmselt
on sealt ka üsna raske hambaid puhastada. Pärast hambakivi eemaldamist võib
uus kivi juba kahe nädalaga tekkida, kuid
see, kui kiiresti kivi tagasi tuleb, oleneb
juba patsiendist endast. Hambakivi teke
on märk sellest, et patsient ei ole kodus
hambaid lõplikult katust puhtaks saanud.
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Miks nii palju röntgeneid peab tegema?
Patsient üldjuhul loodab kontrollvisiidile
tulles, et arst leiab üles kõik probleemid,
mis suus on, et need siis hiljem ravi käigus ära parandada.
Selleks, et saada täielik ja täpne ülevaade kõigist suus esinevatest probleemidest, ei piisa ainult suhu vaatamisest.
Õige diagnoos viib ka õige ja adekvaatse
ravini. Panoraamröntgen tehakse peaaegu kõikidele patsientidele, kes esmakordselt visiidile tulevad. Sellelt näeb
suuremaid auke, juureravitud hambaid,
teostatud juureravide kvaliteeti, võimalikke juurealuseid põletikke, tarkusehammaste asendeid, hammaste luukinnituse kvaliteeti jne...
Panoraamröntgen on ülevaatlik pilt,
millele lisaks tehakse vahel täpsustavad
röntgenid, näiteks BW-pildid (bitewing).
Need on röntgenid, mis aitavad leida
väiksemaid auke hammaste vahedes,
mida ei pruugi panoraamröntgenil ega
suus näha olla.
Käisin just aasta tagasi kontrollis. Kuidas mul järsku nii palju auke on tekkinud?
Sellel võib olla mitu põhjust. Esiteks, augud ei teki üleöö. Esmalt tekivad muutused hamba pindmises kihis, emailis. Kui

patsiendi suuhügieen ja toitumisharjumused ei muutu, areneb auk edasi, kuni
see läbistab emailidentiini piiri. Kui auk
on jõudnud dentiini, tulebki see ära parandada. Nii võibki juhtuda, et aasta tagasi oli mitu emailikaariest, mis jäid jälgimisele, kuid mis nüüdseks on arenenud
dentiinikaarieseks.
Teine põhjus on see, millest eespool
juttu oli – diagnostika. Auke ei pruugi
avastada, kui ei ole tehtud röntgenuuringuid. Lisaks mängib rolli see, et kõik
arstid on inimesed ja võivad vaadata
hambaid eri pilguga – osa jätab rohkem
jälgimisele, osa jälle parandab punktuaalselt kõik pisivead ära. Nii võibki arsti vahetades tulla üllatus, et auke on palju.
Jälgimisele jätmine, mis tavaliselt
tähendab seda, et see koht vaadatakse
järgmises kontrollis üle, ei ole üldse halb
variant. Halvem on see, kui parandatakse
hammast, mis tegelikult üldse parandamist ei vajanudki. Seetõttu olekski vajalik
käia kord aastas kontrollis, eriti siis, kui
midagi on jäetud jälgimisele.
Ma ju pesen iga päev kaks korda hambaid. Miks mul ikka hambad lagunevad?
Hambaaukude ehk kaariese tekkes ei ole
oluline ainult hügieen. Selleks, et kaaries
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tekiks, on vaja mikroobe ning toitu nendele mikroobidele (suhkrut). Suu bakterite koosseis kujuneb varases lapsepõlves
ning see, kui palju seal on kaariest tekitavaid baktereid, sõltub pigem lapsevanematest ja teistest lähedastest inimestest.
Kui lapse suhu satub midagi, mis on täiskasvanu süljega saastunud, kandub osa
selle täiskasvanu suu mikroobidest lapsele üle. Nii võibki halvad hambad pärida.
Hammaste harjamine ja hambavahede

niiditamine lihtsalt vähendavad mikroobide hulka suus. Kui suus on kaariest tekitavad bakterid olemas, on ikkagi võimalik
auke ära hoida sellega, et mitte pakkuda
neile pidevalt toitu. Kui inimene sööb,
toidab ta samal ajal ka oma suus elavaid
mikroobe. Need muudavad toidus oleva
suhkru happeks ja tekibki happerünnak.
Sellest pole midagi, kui inimene sööb 3–5
korda päevas. Kaaries tekib siis, kui suus
on pidevalt happerünnak happerünna-

ku järel. Hambad peaks olema vahepeal
ka neutraalses keskkonnas. Selleks tuleb
süüa mitte rohkem kui viis korda päevas
ning vahepeal ei tohi mitte midagi näksida, sest iga toit ja jook on toit ka mikroobidele. Kokkuvõtteks võib öelda, et
kui hügieen on korras, aga hammastesse
tekivad uued augud, on põhjuseks liigne
näksimine.

Vee ääres juhtub liiga palju õnnetusi
Möödunud aastal lõpetas oma elu märjas hauas
46 inimest, selle aasta esimese kolme kuuga on
Eestis uppunud juba kümme inimest.

Alkohol ja suplemine ei sobi
omavahel kokku

Suvi on puhkuste aeg ja puhkuse juurde kuulub meie kultuuriruumis olenevalt seltskonnast suuremal või vähemal määral alkohol.
Seltskonnaga veekogude äärde kogunedes
võetakse pahatihti kaasa alkohol, mida pruukinuna ja sellest julgust saanuna kiputakse
oma võimeid üle hinnates vette ujuma. Ei
maksa arvata, et oht uppuda ähvardab vaid
suure joobe puhul – juba väike joove või
pohmell mõjutab inimest piisavalt. Alkoholi
tarvitanu väsib kiiresti, lisaks tekivad reflektoorsed südamevereringesüsteemi talituse
häired. Kiiresti võib tekkida alajahtumine ja
jäsemete verevarustus võib järsult halveneda.

Vee ääres tuleb lastel silm
peal hoida

Liialt tihti usaldavad lapsevanemad oma
noorimad pereliikmed vanemate õdede-vendade hooleks, kellel ei pruugi jätkuda piisavalt tähelepanu väikelapse eest
hoolitsemiseks. Samuti kipuvad vanemad
unustama, et veesügavus või lainetus, mis
täiskasvanu jaoks on väike, võib lapsele
osutuda eluohtlikuks.
Liiga kiirevoolulisse jõkke või suure lainetuse korral merevette minna on
arutu risk. Hulgaliselt vigastusi juhtub
vette hüppamisel selleks mitte ettenähtud
kohtadest, näiteks sildadelt ja muulidelt.
Tuleb meeles pidada, et kohtades, mis ei
ole ujumiseks ette nähtud, võib leiduda
veealuseid poste, kive, kände ja muud. Samuti võib põhi olla reostatud teravate ja
ohtlike esemetega.

Päästevest tagab veekogul
ohutuse

Veekogule minnes tuleb alati jälgida ilmateadet ja veenduda, et ilmastikuolud on
veekogule minekuks sobilikud. Päästevest
selga ning töökorras ja laetud sidevahend
taskusse – alles siis võib veekogule minna. Sagedasemad veesõidukitega juhtunud
õnnetuste põhjused on paatide ülekoormamine, paadisõit alkoholijoobes, sõiduks
kõlbmatute paatide kasutamine ja kogenematus juhtimisel. Nende õnnetuste puhul
saaks uppumisi vältida, kui kaatri, jahi või
paadiga sõites kasutaksid kõik inimesed
neile sobiva suurusega päästeveste.
Veikko Juusu
Assaku päästekomando pealik

Turvalisuse meelespea jalgratturitele
• Alla 10aastane jalgrattur tohib sõita
kõnniteel, jalgrattateel ja õuealal.
• 10- kuni 15aastastel jalgratturitel, kes
sõidavad sõiduteel, peab kaasas olema
jalgratturi juhiluba.
• Kuni 13aastane jalgrattur ja tema kuni
kaks täiskasvanud saatjat võivad sõita
kõnniteel, kuid kindlasti peab kõnniteel
sõites arvestama jalakäijatega. Kõnniteel tohib sõita ka last jalgrattatoolis
sõidutav jalgrattur.
• Kuni 16aastane jalgrattur peab kandma
korralikult kinnitatud jalgratturikiivrit.
• Sõiduteed kasutades tuleb jalgratturil
täita samu liiklusseaduse reegleid, mis
mootorsõidukijuhtidel.
• Jalgrattaga jalgratta- ja jalgteel sõites ei
tohi ohustada jalakäijat. Jalakäija vahetus läheduses tohib jalgrattaga sõita

selle pöörde jaoks liikluskorraldusvahendiga ettenähtud sõidurajale. Jalgrattaga võib sõita ka jalgratta- ja jalgteel
ning teepeenral, kui see on selleks kõlblik, ohustamata jalakäijat.

Sõidutee ületamine jalgrattaga
jalakäija tavakiirusega ja ülekäigurajal
sõiduteed ületades ei tohi jalgrattur
ohustada sõiduteed ületavat jalakäijat.
• Jalgrattaga võib sõita jalgrattarajal või
jalgrattateel või võimalikult sõidutee
parema ääre lähedal, välja arvatud juhul, kui jalgrattur sõites sõiduteel kavatseb teha vasak- või tagasipööret, siis
ta peab aegsasti suunduma sõidutee
pärisuunavööndi vasaku ääre ja enne
parempööret parema ääre lähedale või

• Soovides ületada sõiduteed ristmikevahelisel teelõigul paikneval reguleerimata ülekäigurajal sõites, arvesta, et
ratturil pole sõiduteel liiklevate juhtide
suhtes eesõigust. Ohutuse huvides on
õigem rattalt maha tulla ja ületada sõidutee jalakäijana.
Turvalist liiklemist soovides!
Juhan Jevonen
Ida-Harju politseijaoskond
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Rae valla mängude
dramaatiline finaal tõi
üldvõidu Järvekülale!
Viienda hooaja lõpetanud Rae valla mängud said äärmiselt põneva lõpplahenduse.
Enne viimast ala, Spot of Tallinna olümpiarajal peetud BMX-krossi eraldistarti
edestas Aruheina sõprade selts lähimat
ohustajat Järveküla 13 punktiga.
See vahe polnud aga piisav. Esmakordselt kavas olnud BMX-krossil saavutas
Järveküla kolmanda ja Aruheina sõprade
selts 14. koha. Kokkuvõttes edestas Järveküla Aruheina sõprade seltsi kõigest kolme
punktiga. Teist aastat Rae valla mängudel
osaleva Järveküla võit on seda magusam,
et hooaja jooksul nad enne seda üldarvestuses kordagi esikohal ei olnud ja särav
punkt pandi sisuliselt kodurajal.
„Algselt oli plaanis oma ala spetsid appi
kutsuda, kuid see ei läinud läbi ning seega tuli 110-kilostel meestel ja 40-kilostel
naistel ise ratta selga istuda,“ lausus Järveküla esindaja Martin Mägi. „Umbes kuu
aega tagasi hakkasime harjutama, enne

seda meil BMXiga kogemus puudus. Hooaja alguses seadsime eesmärgiks esikoha
külade arvestuses. Üldvõidu võimalus tuli
haardeulatusse sarja lõppfaasis. Suur üllatus oli esikoht kindlasti. Meie trumbiks
võib pidada seda, et kui mälumäng välja
arvata, siis tegime enne igat ala trenni ja
võistkonnasisesed katsevõistlused.“
Ettevõtete arvestuses üldvõidu pälvinud Peetri Lasteaed/Põhikooli esindaja
Aivo Hommik andis lõbusas tujus olles
peakorraldajale Indrek Raigile soovituse, et järgmisel hooajal võiks kohendada
reegleid nii, et igal alal kuuluks võistkonda
neli naist ja kaks meest. Siis ei saaks Peetri
Lasteaed/Põhikoolile ilmselt keegi vastu,
sest seal majas töötab 160 naist ja kõigest
kümme meest. „Paljud teised võistkonnad
kasutavad usinalt meie kooli paremaid
spordilapsi. Järgmisel hooajal on kavas
õpetajate kõrval rohkem õpilasi kaasata,“
rääkis Hommik.

Järveküla võistkond (järjestatuna osalemiste arvu järgi): Nele Krebes, Meelis
Lepikult, Aimar Arak, Kristi Kõll, Kaido Kuus, Merili Lepikult, Raul Kivimäe, Asko
Dorbek, Leho Paukku, Urmas Põldre, Tanel Tammemägi, Martin Mägi, Janno Siitan, Riin Kont-Kontson, Allan Liivoja, Eda Mägi, Kairi Ütsmüts, Norman Aas, Evelin
Pääsuke, Tanel Padar, Kairi Papstel, Kristjan-Markus Eelmaa, Tristan Uiga. Fotol
meeskonna osaline koosseis Rae valla mängude lõputseremoonial.
Foto: Ardo Säks
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HEKOTEKI ORIENTEERUMINE

Mehed: 1. Priit Randman (Bauest), 2.
Tanel Kannel (Rae veteranid), 3. Toomas Marrandi (Rae Spordikeskus)
Naised: 1. Teele Randman (Bauest), 2.
Maris Terno (Rae veteranid), 3. Ingrid
Piht (Võsukese Lasteaed)
Võistkondlik arvestus: 1. Rae veteranid, 2. Bauest, 3. Järveküla

OMNIVA BMX-KROSS

Naiste finaal: 1. Kelly Kalm (Rae Koss/
Hansaviimistlus), 2. Anna-Liisa Pilviste (Peetri Sport), 3. Piia Paring-Rannamägi (Peetri Sport), 4. Darola Kuusik
(Tallinna Vangla)
Meeste finaal: 1. Rico Suigusaar (Uuesalu), 2. Mikk Metsaots
(Uuesalu), 3. Tristan Uiga (Järveküla),
4. Raul Kivimäe (Järveküla)
Võistkondlik arvestus: 1. Peetri Sport
188, 2. Uuesalu 174, 3. Järveküla 173
Üldarvestus: 1. Järveküla 462,8, 2.
Aruheina sõprade selts 459,8, 3. Peetri Lasteaed/Põhikool 433,1, 4. Lagedi
SporT 422,1, 5. ABB Spordiklubi 412,8
Külad: 1. Järveküla 462,8, 2. Lagedi
SporT 422,1, 3. Tiim Vaida 383,2
Ettevõtted: 1. Peetri Lasteaed/Põhikool 433,1, 2. ABB Spordiklubi 412,8,
3. Tallinna Vangla 392,8

Tosinast alast koosnenud Rae valla
mängudest võttis sel hooajal osa 630 inimest ja 34 võistkonda. Toimus mõõdukas
kasv – mullu olid näitajad vastavalt 586
ja 30. Tegemist on Eesti suurima kogukondliku võistlussarjaga. „Omavahelist
suhtlust ja kogukonnatunnet on Rae valla
mängud tuntavalt kasvatanud,“ rõhutas
kuuest alast osa võtnud ja Rae vallavalitsuse koosseisus 23. koha saanud vallavanem
Mart Võrklaev. „Näiteks pokker on osutunud nii populaarseks, et sellest on välja
kasvanud omaette turniir.“
Indrek Raig loodab uuel hooajal muuta
korraldust professionaalsemaks. Praegu
teeb ta kõike alates sponsorite otsimisest
ja võistluslinnaku ülespanekust kuni tulemuste arvutamiseni valdavalt ise. Kindlasti vahetub uuel hooajal paar võistlusala.
Nende puhul mõttetalgud veel käivad,
kuid tõsisteks kandidaatideks võib pidada
lauatennist ja discgolf’i.
Andres Kalvik

vallavalitsus

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 19.06–05.07.2017 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid
ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 05.07.2017:
Peetri aleviku Kaasiku kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.03.2015 korraldusega nr 397
ning vastu võetud 16.05.2017 korraldusega nr 649. Planeeritav ala asub Peetri
alevikus riigimaantee nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa teest ida pool Helgi
tee, Läike tee ja Radari tee vahelisel alal.
Detailplaneeringuala läbib perspektiivne Tallinna väikese ringtee trassikoridor.
Juurdepääs alale toimub Läike tee kaudu.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbeline kinnistu ärimaa ja seda teenindavateks transpordimaa sihtotstarbelisteks
kruntideks, määrata moodustatavatele
ärimaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud perspektiivne ärimaa.
Detailplaneeringute kehtestamisest:
Lagedi aleviku Sauna tn 2 maaüksuse ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 02.05.2017 korraldusega nr
616. Planeeritav ala asub Lagedi aleviku
lõunapoolses osas Pirita jõe ja Liiva tee
vahelisel alal. Juurdepääs alale toimub
Sauna tänavalt ja Kangilaski tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,3 ha.

• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Sauna tn 2 maaüksus üheks maatulundusmaa ja üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud perspektiivne elamumaa ning
perspektiivne haljasala ja parkmetsa maa.
Jüri aleviku Aruküla tee 25, 25a ja 25b
kinnistute ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 23.05.2017 korraldusega
nr 671. Planeeritav ala asub Jüri alevikus
Aruküla tee ääres. Juurdepääs planeeritavatele alale toimub Rebase tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,6 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on liita kinnistud ning muuta nende senine maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa ja ärimaa sihtotstarbeks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, parkimine, tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse perspektiivseks
juhtotstarbeks on määratud ärimaa juhtotstarve.
Vaskjala küla Veskimäe tee 6 ja 8a kinnistute detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 23.05.2017 korraldusega nr
669. Planeeritav ala asub Vaskjala külas
Pirita-Ülemiste kanali ja Pirita jõe vahe-

lisel alal. Juurdepääs alale toimub Veskimäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Rae Vallavolikogu 15.08.2006 otsusega nr 137 kehtestatud Vaskjala küla
Veskimäe tee 8a kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse
suurendamine, uute hoonestustingimuste
määramine, juurdepääsude lahendamine,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.
Järveküla Tohvri kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 23.05.2017 korraldusega nr
670. Planeeritav ala asub Järvekülas Liiva tee ääres. Juurdepääs planeeritavatele
elamukruntidele nähakse ette Liiva teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu kuueks väiksemaks
elamumaa krundiks ja kaheks transpordimaa krundiks, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud
elamumaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.

Taevasmaa sektor liitus naabrivalvega
18. mail allkirjastati neljapoolne leping Rae vallavalitsuse, politsei- ja piirivalveameti, MTÜ Eesti Naabrivalve ja
Taevasmaa tee naabrivalve sektori esindajate vahel valla 17. naabrivalve piirkonna
moodustamiseks.
Liitujateks olid 24 majapidamist Taevasmaa teelt Aruvalla külast. Sektori vane-

ma Eve Soppe sõnul oli mõte naabrivalvest
juba mõnda aega. Kuigi külarahvast häirivaid sündmusi ei ole olnud, jõuti külarahvaga arutades arusaamisele naabrivalvega
liitumise kasulikkusest.
Kaasa aitas selleks teadmine, et suvisel
ajal on liikvel võõrast rahvast, ja sotsiaalmeediast saadud info mujal toimuvate var-

guste ja huligaansuste kohta. Lisaboonus on
naabrivalve liikumisega kaasnev ühtekuuluvustunne ja ühise tegutsemise rõõm. Paigaldatud naabrivalve sildid annavad teada,
et piirkonna inimesed suhtlevad omavahel
ja hoolivad üksteisest.
RS
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PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

Tel 619 9150
www.khp.ee

Tule juunis Ülemiste Hambaravi
suuhügienisti vastuvõtule,
sest suve alguse puhul on
soodapesu soodushinnaga.
Lõõtsa 8A, 11415 Tallinn

Tegevusluba: L03878
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Tavahind: 85€

Soodushind

49 €

Kaarli Hambapolikliinik OÜ
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Reklaamkingitused
Ärikingitused
Disain

Sina unistad, meie teostame!
Köögimööbel
Vannitoamööbel
Garderoobid
Eritellimusmööbel
koju ja äripinnale
www.raemoobel.ee | +372 51 77 434 | info@raemoobel.ee
Rae Sõnumid • juuni 2017

Müüa lõhutud
küttepuud
kohaletoomisega
• lepp 34 eur/rm
• kask 39 eur/rm
• metsakuiv okaspuu
36eur rm
• sanglepp 37 eur rm
• okaspuu 36eur rm
Tel: 509 9598

reklaam 27

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

VEIKOPP OÜ
www.veikopp.ee
Liiv, killustik, kruus, muld,
freesasfalt – toome kohale ja
kui vaja - paneme paika.
Pakume:
• transporditeenust (14,5t veokid 6x4 küljepeale
• kallutamise võimalusega ja kraanaga portekallur 6t).
• treilervedu (max 18t)
• kaeve-, planeerimis- ja laadimisteenust
• (ratasekskavaator, roomikekskavaator 17t või 3t ja
• Bobcat, lisaseadmed roxon ja postiaugupuur)
• tõsteteenust (teleskooplaadur 17m)
• anname rendile minilaaduri Bobcat,
• pinnasetihendaja 250kg, mururulli jm tööriistu.
• niidame muru (kogujaga murutraktor)
Helista 53 425 009 – aitame jõu ja nõuga!

MURU NIITMINE

Ettevõtetele ja eraisikutele
Rae Vallas
Hind al. 15 € / kord
onnemolekul@gmail.com
56 720 667

Õnnemolekul OÜ
Õnnelikuma elu nimel!

Tel. +372 51 00 212

AIATÄHT KAUPLUS/HOOLDEKODA PEETRIS

MÜÜK, HOOLDUS JA VARUOSAD

Tuleviku tee 10, Peetri (peale Selveri ristmiku mnt. ääres)
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13
Tel: 55585709
E-post: tallinn@aiataht.ee
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PATIKA JAANITULI
22 juuni.2017 kell 19.00

ANNE VESKI
PATUNE
POOL
SANG & KÖIS - VENNO LOOSAAR
PILETID EELMÜÜGIS!
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Lisainfo: www.vaidahambaravi.ee
Lisainfo:
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Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

Vääna Puukool OÜ
pakub hea hinnaga
Eestis kasvatatud elupuid,
okaspuid ja lehtpõõsaid.
Meilt leiad taimi, mis
rõõmustavad Sind ka
peale esimest talve.

!

Lisainfo
www.väänapuukool.ee
Ootame Sind
puukooli E-R 8-18,
alates maist ka L 10-16.
Asume Harku vallas,
Vääna külas,
Väänatammi teel.
Kontakttelefon 5669 5577.
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AS Silberauto Eesti,
Ülemiste esindus
pakub tööd

AUTOREMONDILUKKSEPALE.
Info telefon: 605 6950
E-mail:
ylemiste@silberauto.ee

RANNA
TEHNOGRUPP OÜ
Tööd:
Kaeve- , lammutus-, laadimis-,
harjamistööd, niitmine trimmerite
ja murutraktoriga.
Heinamaade niitmine
rootor- ja tasandusniidukiga.
E-mail;
info@rannatehnogrupp.ee
Tel; 5023466

Rõõmsameelne ja hakkaja poiss ootab, et keegi hea ja tubli inimene
oleks tema kõrval ning aitaks teda kui raske hetk käes.

Otsime tugiisikut
Asukoht: Jüri, Rae vald
Põhja-Eesti Autismi Liit võtab ESF projekti raames tööle tugiisiku 6. aastasele lasteaias
käivale autistlikule poisile.
Töömaht: Täistööaeg E-R kl 08:00-17:00, mis varieerub pere teenusevajadusest lähtuvalt.
Töö piirkond: Taaramäe Lasteaed, Jüri

FoxTrans OÜ
võtab tööle

FURGOONAUTO
JUHI
Tööülesanneteks on kaubikuga
erinevate kaupade laiali vedu
Harjumaal.
Tööaeg E-R
Nõudmised kandidaadile:
• B ja C -kategooria juhiload
• kohusetundlikus ja töötahe
• Eestikeele oskus
• Võib ka olla FIE või OÜ
Kandidaadil palume
võtta ühendust
allolevatele kontaktidel
tel. 5105762 või
saata e-mail
tellimus@foxtrans.ee

Tööle asumine: Võimalusel koheselt.
Kandideerijalt ootame motivatsiooni, hoolivust, rõõmsat meelt ning head pingetaluvust.
Kasuks tulevad teadmised autismist ning eelnev kokkupuude erivajadustega lastega.
Sooviavaldus ning CV palume saata meiliaadressile autism.tugi@gmail.com

AS ELVESO
otsib keskkonnatehnika

lukkseppa
Keskkonnatehnika lukksepa tööülesanded on
ASi ELVESO vee- ja kanalisatsioonitorustike,
seadmete ning rajatiste hooldus- ja remonditööd. Avariide ja vajalike ümberlülituste teostamiseks tuleb olla valmis tööks väljaspool kehtestatud tööaega puhkepäevadel ning riiklikel
pühadel.
Kandideerima ootame inimesi, kes omavad vastavas valdkonnas töökogemust, on täpsed ja
kohusetundlikud. Kasuks tuleb eesti keele valdamine suhtlustasandil.
Omalt poolt pakume stabiilset ja huvitavat tööd,
konkurentsivõimelist töötasu ja muid ettevõttes
olevaid soodustusi.
CV saata hiljemalt
esmaspäevaks, 26. juuniks 2017
e-posti aadressile
andres@elveso.ee
Täiendavat infot saab
Andres Aruväli käest telefonil 603 1484.
Rae Sõnumid • juuni 2017
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TALLINNA VANGLA OOTAB OMA MEESKONNAGA LIITUMA

VANGLAAMETNIKKU
Pakume tööd mees- ja naissoost valvuritele. Ametikoha põhieesmärk on tagada kinnipeetavate isikute järelevalve ja õiguskuulekale teele suunamine. Töö toimub graafiku alusel (8h E-R
või 12h vahetus).
PAKUME SULLE:

• töötasu pärast väljaõpet 8h valvurina 1162 eurot (bruto) ja 12h valvurina 1192 eurot (bruto)
• töötasu tööle asumisel 8h valvurina 870 ja 12h valvurina 900 eurot (bruto)
• 1-aastast väljaõpet töötasu säilitamisega
• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd
• professionaalset meeskonda
• arenemis- ja koolitusvõimalusi
• 35 kalendripäeva puhkust
• tasuta sportimisvõimalusi
• mugavat tööriietust
• soodsat majutust Sisekaitseakadeemia ühiselamus
OOTAME SIND KANDIDEERIMA, KUI

•
•
•
•
•
•

oled täisealine Eesti Vabariigi kodanik
omad keskharidust
oled aus, kindlameelne ja hea pingetaluvusega
oled hea suhtlemisoskusega
oled laitmatu taustaga
oled heas füüsilises vormis (kandideerimisel vajalik
sooritada kehalised katsed)
• oskad eesti keelt emakeelena või kõrgtasemel

KASUKS TULEB:

• sisekaitseharidus (vanglaametniku või politsei
eriala), mis tagab tööle asudes kõrgema töötasu
• töökogemus vanglateenistuses

CV ja kandideerimisavalduse palume saata märksõnaga “VANGLAAMETNIK” Tallinna Vangla
aadressil Magasini 35, Tallinn, 10138 või e-posti aadressil talv.cv@just.ee

SELVER on paljude eestimaalaste lemmikpood! Oleme
tegutsenud alates 1995. aastast ja praegu on meil 49 kauplust
üle Eesti. Meil töötab täna üle 2800 väga tubli erinevas
vanuses inimese. Tänu neile saame olla parim eestimaine
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ning sujuv.

SELVER on paljude eestimaalaste lemmikpood! Oleme
tegutsenud alates 1995. aastast ja praegu on meil 49 kauplust
üle Eesti. Meil töötab täna üle 2800 väga tubli erinevas
vanuses inimese. Tänu neile saame olla parim eestimaine
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ning sujuv.

Peetri Selver ootab enda perre tööle:

Ootame oma uude SEPAPAJA
SELVERISSE tööle

TEENINDAJAID
INFOLETI TEENINDAJAID
PAGAREID
ÖIST KAUBAPAIGUTAJAT
SELVEEKSPRESSI TEENINDAJAT
KAUBAKATEGOORIAJUHTI

Aadress: Sepapaja 2, Ülemiste City
Kauplus avatud E–R 7.00–20.00, L 9.00–17.00, P–suletud

Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad
meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega
liituda, siis palun anna endast märku ja saada oma CV
e-posti aadressile personal@selver.ee, täida
kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.

Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad
meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega
liituda, siis palun anna endast märku ja saada oma CV
e-posti aadressile personal@selver.ee, täida
kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.

Lisainfo saamiseks palun
helista telefonil 667 3785 või
5343 5337, Kristi Aasa.

Lisainfo saamiseks palun
helista telefonil 667 3785 või
5343 5337, Kristi Aasa.

TEENINDAJAID
INFOLETI TEENINDAJAID
PAGAR-TEENINDAJAID
TRANSPORDITÖÖLISI
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Seoses tootmismahtude
suurenemisega ootame oma
meeskonda

Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont, välisrajatised,
aiad jne jne.

TOOTMISTÖÖLISI

Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.

Oled hea kandidaat, kui:
• Sulle meeldib tööd teha
• Oled kohusetundlik, kiire ja täpne
• Sul on hea füüsiline vorm ja
vastupidavus
• Oled valmis õppima uusi oskusi

Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee

Meie pakume sulle:
• Väljaõpet kohapeal
• Kaasaegseid töö- ja olmetingimusi
• Võimalust teenida head töötasu
• Sõbralikku ja toetavat meeskonda
• Soodsaid sportimisvõimalusi ja
lõbusaid ühisüritusi
Tööaeg 08:00-20:00 ja 20:00-08:00
Saada oma CV e-malile
personal@pipelife.com või
helista telefonil 5204786

Viljapuude, põõsaste,
rooside, hekkide jne..
pritsimine kahjurite ja
haiguste vastu.
Sambla eemaldus murust
Kalmude kujundamine,
korrashoid.
Hekkide istutamine,
pügamine
Muru niitmine

AS asukohaga Vägeva tee 8, Peetri alevik
pakub tööd

LAOTÖÖTAJAKAUBIKUJUHILE

Töö kirjeldus:
• kauba laadimistööd
• kauba laialivedu kaubikuga
• muud abitööd kinnistu haldamisel

Kandidaat peaks hakkama saama füüsilise tööga.
Vajalik B-kategooria juhiluba.
Võimalik töötada ka poole kohaga.
CV palume saata urmas@gasell.ee
Info tel 6607 999

STIILSED
METALLAIAD
JA VÄRAVAD

Oleme Luua
metsanduskooli diplomiga
haljastajad, arboristid.
Kogemusi seljataga
10aastat
OÜ AIASIPELGAS
tel 555 83776
55523996
ingekaupo@hot.ee
Rae Sõnumid • juuni 2017
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ITELLA ESTONIA OÜ – logistikakeskus RAE vallas
JÜRI aleviku lähedal kutsub tööle

Rekvisiitor OÜ
ettevõte pakub
raamatupidamisteenust
väikeettevõttele:

LAOTÖÖTAJAD ja TÕSTUKIJUHID
Vahetustega töö graafiku alusel:
laotöötaja E-R 6:30-14:30; E-R 14:30-22:30
terminali tõstukijuht 12 h vahetused (8:00-20:00 ja 20:00-8:00)
Kaasaegne töökeskkond ning töövahendid
Töökoht asub Loomäe tee 13 Lehmja küla (asume 1 km Jüri alevikust Tallinna
poole)
Tasuta transport Tallinn>Itella
Kandideeri tööportaalis CV-Keskus või saada oma CV: konkurss@itella.com
Lisainfo: personalispetsialist 6990440 (E-R 9:00-16:00)

 ostu-ja müügiarvete
sisestamine,
 käibedeklaratsioon,
 bilanss,
 kasumiaruanne,
 põhivarade arvestus
Lisatasu eest koostame majandusaasta aruande ja teostame
palgaarvestust.
Finantstehingute puudumisel
arvet raamatupidamise eest
igakuiselt ei esitata.

MTÜ Vaidasoo Külaselts taotles 2016 aasta sügisvoorus Kohalike omaalgatuse programmist vahendeid Vaidasoo külaseltsi tegevusteks. Heakskiidetud projekti rahastuse kaasabil soetasime telgi väliüritustele ning
kaasajastasime kasutusel oleva WC.
MTÜ Vaidasoo külaseltsi juhatuse
liige Kaia Pilvik

Kuutasu alates 25 eurot + km.
Lisainfo: info@rekvisiitor.eu

Grilli ohutult
AGASOL® vedelgaasiga
%
>P9RO5
A
PA NI

10 kg

82 €

Saadaval Eesti AGA
teeninduspunktis
Allika tee 14 (GF Anapol)

vv

92

€

5 kg

61 €
Kampaaniapakkumine kehtib 1. maist – 31. juulini 2017
ning sisaldab gaasi ja gaasiballooni maksumust (koos
käibemaksuga).Pakkumine kehtib kõigile AGA eraisikutest
püsiklientidele ja püsikliendiks registreerujatele.

71

€

My.AGA.ee/vedelgaas
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POLITSEI ÜLEVAADE
OLULISEMATEST SÜNDMUSTEST
MAIS
• 08.05.2017 teavitati politseid, et Kadaka külas on öö jooksul varastatud
majast erinevaid esemeid. Vargad sisenesid lukustamata ukse kaudu ajal,
kui omanik magas.
• 09.05.2017 leiti Vene küla metsatukast vägivallatunnustega 76-aastase
mehe surnukeha. Tapmises kahtlustatavana on kinni peetud 27-aastane
mees.
• 12.05.2017 teavitati politseid, et Järveküla külas on luku lõhkumise teel
sisse murtud konteinerisse ja varastatud sealt erinevaid esemeid.
• 19.05.2017 kell 11.40 toimus liiklusõnnetus Harjumaal Rae vallas Raeküla ja Rae tee ristmikul, kus sõiduautot
Citroen Jumper juhtinud 22-aastane
mees ei andnud teed peateelt vasakpööret sooritanud sõiduautole Audi
A6, mida juhtis 23-aastane naine.
Audi juht toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.
• 20.05.2017 öösel varastati Jüri alevikus Ehituse tänavalt kaks lukustamata jalgratast.
• 28.05.2017 leidis Peetri alevikus Aruheina teel laste juuresolekul aset peretüli, mille käigus 37-aastane mees
kasutas füüsilist vägivalda oma elukaaslase, 39-aastase naise suhtes.
PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
MAIKUU
1. mai Patikal murdunud puu elektriliinides;
kustutati kulupõleng Vaidas
2. mai Abistati kiirabi Vaidas Rukkilille 15;
kustutati kulupõleng Uuesalus;
kustutati kulupõleng Järvekülas
6. mai Kustutati kulupõleng Vaidas Vana-Vaida teel
8. mai Kustutati kulupõleng Lagedil;
kustutati tulekahi Lagedil Betooni 15
13. mai Likvideeriti põleng Peetris
14. mai Kustutati kulupõleng Lagedil kooli juures;
kustutati järelevalveta lõke Peeteri tuuliku juures
18. mai Tulekahi Jüris Kesk tee 22
19. mai Likvideeriti avarii tagajärjed Tartu mnt
30. km-l
24. mai Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel
25. mai Abistati kiirabi Põrguvälja tee 1
27. mai Likvideeriti põleng Peetris Kopli tee 42
28. mai Koristati teelt allaaetud metsloom Lagedil
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Reakuulutused juuni
Müüa ilmastikukindel siberi lehise II sordi höövel- ja saematerjal männi hinnaga.
Ostad lehise, hoiad kokku – lehist ei pea
värvima, immutama ega hooldama. Voodri- ja terrassilaud al 6 eurot/m2, liistud,
reikad, prussid al 290 eurot/m3 Tel: 5661
5666, www.wellmax.ee, ove@wellmax.ee

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 522 1151. Info www.nagusul.ee
Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti
vanemaid lauanõusid ja lillevaase; pitse,
kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jne… Tel: 5859 9737
Soovin kiiresti osta sõidukorras sõiduauto
või mahtuniversaali. Tel: 5819 0200

Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. Korstnaotsade vahetus
eramajadel. 9-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel: 5690 3327

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude ja okste langetamine. Lumekoristus. E-post: igor@infinitas.ee. Tel: 5348 7318

Lõikan hekki, trimmeriga pikema rohu
niitmine, saetöö aias. Tel: 5554 7291

Ostan garaaži Jüri alevikus, kõik pakkumised on oodatud! Tel: 5664 1122

Tänavakivi paigaldus. Sillutus- ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal.
Kogemust 10 a, kvaliteetne lõpptulemus!
Tel 525 5851, www.ormikivi.ee

Teraapiad: elu häirivate emotsioonide ja
mõtete vabastamine access bars tehnikatega. Ajurveda massaaž. E-post: katrin@
prana.ee. Tel: 5567 6848

Ostan ENSV rinnamärke, vanu postkaarte
ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid
Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise
esemeid. Tel: 602 0906 ja 501 1628, Tim

Pensionäri ja puudega inimese
ravimitoetuse taotlemisest

Tasuta tulehakatus 5 võrku kaasa, soovi
korral. Müüa kütte- ja kaminapuid, lahtiselt ja võrgus, kütteklotsid võrgus, tulehakatus 40 l võrgus ja saepuru kotis. Tel: 501
8594, kaminapuu.ee
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine, ehitus
ja remonditööd. Tel: 5649 1815, Egon Vool
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus.
Soodsad hinnad! Tel: 5670 3447

Mais lahkunud
UUNO HELMAR
SULO VAINOMÄE
OLEV AASRAND
VOLDEMAR TOHVER
IVO RUMM
ÕILME NUUT
ANTONINA MARKINA
TIIA VAJAK
NATALJA DREVING
ANNE TOZEN

Juhime tähelepanu, et pensionäri
ja puudega inimese ravimitoetuse
taotlemisel tuleb jälgida, et toetuse
taotluse juures oleval tehingut kinnitaval maksedokumendil peab olema
arvuti poolt trükitud isiku nimi, kellele on retseptiravim välja kirjutatud.
Kui apteeker või taotleja kirjutavad
ise ostetud retseptiravimi kuludokumendi peale isiku nime, siis seda
ei arvestata ning kodanikul jääb toetus saamata.
Teiri Jõõras
Mälestame kauaaegset Lehmja
8.-klassilise Kooli ja
Jüri Gümnaasiumi endist õpetajat

ÕILME NUUT’i

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Jüri Gümnaasium

Meie seast on lahkunud
kauaaegne jahikaaslane

UUNO HELMAR

Avaldame kaastunnet
omastele
MTÜ Jüri Jahimeeste Selts

kuulutused 35
Mais
registreeritud
sünnid
MÄRTEN MOLOK
MARTEN RAUTAM
ALBERT OTTENSON
STEN BIRNBAUM
SERGO SILM
MAKSIM KURDIUKOV
MARTEN IGAV
EMIL MATHIAS MOREL
MARKUS PIKKMETS
AIDAN ASOR
CHRISTIAN ARU
JENS RILEY ORG
MARFA DALIDOVITŠ
LORE THOMBERG
PAULIINE KURRIK
JANELLE AUSTRIN
SILVIA LANGU
JOHANNA NURMOJA
PAULA JÜRGENSON
MIA-ELISE UUSMAA
MIA-MARIA KUTTER
VIVIAN VEIMANN
MIRETE HAAVA
RANELLA VIITAK
HERTA HÜTT
KIRKE-LIIS SOOMAA
SANDRA VÕRKLAEV
ARINA PIRNAZAROVA
SASKIA KARRI

Ju sireli siniseid tähti
on anastand tuuled ja põrm...

MARIE UNDER

Avaldame südamlikku kaastunnet
Eda Murdile kalli ema kaotuse
puhul.
Endised töökaaslased
Taaramäe lasteaiast

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Teostus:

JUUNIKUU SÜNNIPÄEVAD
SALME KUUS

94

ÕIE VIRUPALU

70

LUISA PLUKŠ

91

TOOMAS HOTSKI

70

VIKTOR MOSSOV

87

ILMAR RÄÄK

70

AVRORA ŽEGLOVSKAJA

87

MAIE HALLIK

70

HUBERT UUDAM

86

TARMO MEOS

70

AINO MERILA

86

ALEKSANDR HANENKO

70

VALENTINA BERGMAN

86

HANNU TAPANI LAAJOLA

70

IVAN LAVREŠIN

86

LEMMI EISMANN

70

EUGENIJA RODNIKOVA

85

LUULE VALDRE

65

HELDUR TAMMEORU

84

OLEV SUZON

65

IRJA LUTSBERG

83

MAIE PAIDE

65

ARVI PROMANN

81

KÜLLIKI LUCZKOWSKI

65

URHO LUKKONEN

81

MERIKE KIVISTIK

65

ALEKSANDER TURSKI

80

LJUBOV KUTANOVA

65

ELVI JÄRVE

80

REET KASEMETS

65

ELVINA LAPTEVA

75

SERGEY BELOUSOV

65

ÕIE TALI

75

ALEKSANDER KRUPENIN

65

EVE-MALL LIIAS

70

AADI POTTER

65

MIINA KRÖÖNSTRÖM

70

LIINA PEKKENEN

65

AAVO VASSUS

70

MARE LAGRIKÜL

65

LJUDMILA KOLEHMAINEN

70

SIRJE KAEV

65

Südamlik kaastunne
Viivikale ja Tarmole
armsa ema

TIIA VAJAK

(12.01.1950-16.05.2017)
lahkumise puhul.
Mare perega

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Ekspress Meedia AS

Ta oli Sulle päike,
ta oli Sulle maa,
ta oli Sulle kõik....
Su ema oli ta
Südamlik kaastunne Edale

ema

kaotuse puhul
Töökaaslased Õie Lasteaiast

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7503 eksemplari ja see
jagatakse postkastidesse tasuta. Kaastööd ja kuulutused
palume saata iga kuu 20. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega. Järgmine number ilmub augustis.
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RAE VALLA KÜLADEPÄEV 2017
Üks kõigi – kõik ühe eest!

6. augustil algusega kell 14.00
Rae valla spordikeskuse staadionil Jüris
• Võistlused ja jõukatsumised parima küla või aleviku selgitamiseks
• Küla- ja alevikuvanemate vaheline mõõduvõtt
• Eraldi võistlused ning tegevused lastele ja nende issidele – emmedele
• Toitlustamine, karastusjoogid, jäätis ning tasuta külasupp
• Talutoodangu ning käsitöö müük
• Esinevad koduvalla taidlejad
• RVAKS, Rae Vallavalitsus, Kaitseliit ja Naiskodukaitse
Küladepäeva lõpetab TV3 võistlussarja Rahvabänd
2017 võitja, Värskast pärit kultusbänd

„Sinu Naine“
Korraldab Kopli küla
Kontakt: Indrek Varik, tel 518 2439, e-post: kyladepaev_2017@rae.ee

