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Rae vallas saavad tänavu valimisõiguse ligi 300 noort vanuses 16–17 aastat, kes näevad
valimisõiguses küll paremat võimalust noorte huve kaitsta, aga tunnevad, et vajaliku info
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kättesaamine targa otsuse langetamiseks ei olegi nii lihtne ja huvi valimiste
vastu on väike. Loe lk 6
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Lagedi Kool vajab
avatavasse lasteaeda
alates 02.01.2018
MAJAHOIDJAT-TÖÖMEEST
Töö kirjeldus:
Territooriumi korrashoid: teede ja
platside koristamine, lumeperioodil lume
koristamine, libedusetõrje ja varikatuselt
lume eemaldamine, õuealal prügikastide
tühjendamine, lihtsamad haljastustööd,
igapäevaselt ruumide, valgustuse ja mööbli
korrasoleku kontroll, pisiavariide ja rikete
kõrvaldamine.

TOIDUVEDAJAT
(ﬁrma või eraisik)
Töö kirjeldus:
Toiduvedu tööpäevadel 2 korda (lõuna- ja
pikapäevarühma söök) Lagedi Lasteaia (Kaare
tn) köögist Lagedi Kooli kööki (Kooli 18,
Lagedi, Rae vald, Harjumaa). Vahemaa on
max 500 meetrit ja toit on termokastides.
Eraisikul vajalik autojuhiluba ja isikliku auto
kasutamise võimalus.
Lisainfo
Kandideerimise tähtaeg: hiljemalt
1. detsember 2017. CV palume saata
meiliaadressile: majandus@lagedi.edu.ee või
tuua kooli valvelauda. Lisainformatsioon:
Pille Luure, tel 514 1637

Järveküla jäätmepunkti
kasutamisest
Järveküla jäätmepunkt on olnud avatud juba peaaegu kaks aastat ning on
väga meeldiv tõdeda, et jäätmepunkti kasutamine on muutunud aina populaarsemaks.
Seoses jäätmepunkti aina intensiivsema kasutamisega soovime veel kord
juhtida tähelepanu, et jäätmepunkti
võib viia ainult kindlaid jäätmeliike:
lehtklaasi, vanapaberit, ohtlikke, elektroonika-, haljastus-, plast- ja pakendijäätmeid. Jäätmeid võib paigutada ainult õigesse vastava sildiga varustatud
konteinerisse. Konteinerite kõrvale on
jäämete mahapanek keelatud. Jäätmekonteinerite sihipärase kasutamise üle
peavad valvet videokaamerad ning vale
jäätmeliigi toojad peavad oma jäätmed
jäätmepunktist ära viima.
Levinumad jäätmeliigid, mida

jäätmepunkti ära anda ei saa, kuid
siiski tuuakse, on suurjäätmed (madratsid, vanamööbel, vaibad, diivanid
kraanikausid jms) ja rehvid.
Suurjäätmed viib AS Eesti Keskkonnateenused korraldatud jäätmeveo raames tasuta ära ning tellimiseks palume kontakteeruda ASi Eesti
Keskkonnateenused klienditeenindusega: tallinn@keskkonnateenused.ee,
tel 640 0800.
Vanarehve võetakse elanikelt tasuta vastu esmaspäevast reedeni kell
9–18 aadressil Tartu mnt 119, Tallinn
(Vianor) ja reedeti kell 10–16 Jüri alevikus Mõisa tee 5 (Rehvipunkt OÜ).
Jäätmepunkt on avatud igal nädalapäeval kell 8–20. Jäätmepunkti
värav ei avane enam pärast kella 20.
Maa- ja keskkonnaamet

Eesti Muusikakoolide Liit tunnustas
Rae valda muusikahariduse andmisel
Eesti Muusikakoolide Liidu juhatus otsustas tunnustada Rae valda muusikahariduse toetamise eest.
Tänukirja üleandmine toimus Eesti
Muusikakoolide Liidu ja Eesti Kultuurkapitali ühisel tänuõhtul 17. septembril Rahvusooper Estonia Talveaias.
Tunnustust vastu võtmas käinud abivallavanem Jens Vendel ütles, et Rae vald sai
2017. aastal parimaks kohalikuks omavalitsuseks muusikahariduse andmisel. Vendel lisas,
et Rae vald jätkab kasvava vallana kindlasti
omapoolse panuse andmist, et veelgi enam
tuua lapsi ja noori muusikahariduse juurde.
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Tänavu anti välja kaks preemiat, millest
üks tuli Rae valda ja teine läks Viljandi linna, teatas Eesti Muusikakoolide Liit.
Ettepaneku tunnustamiseks tegi Rae
Huvialakool, mille juht Siiri Laid leiab, et
Rae valla panust tuleb hinnata väga kõrgelt muusikahariduse andmisel.
RS

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

vallavalitsus

Rae Sõnumite kaitseks hr Uukkivile
25., 26. ja 27. septembril
toimusid Lagedi, Jüri ja
Vaida raamatukogus üritused, kus esitleti minu
jaoks väga ootamatu
nimega raamatut „Aruanne. Lood, mida Rae

Sõnumitest ei leia“.
Mind paneb Teie raamatu pealkirja lugedes muretsema, et kas need lood, mida Te
oma koduleheküljel või raamatus avaldate,
peaksid üldse ilmuma lehes Rae Sõnumid?
Kohe alustuseks pean tunnistama, et
toimetajana pole ma Teie enda initsiatiivil
kirjutatud artikleid saanud, v.a 2014. a aprillis, kui kirjutasite Lionsite mälestuspingi
rajamise rahastusest Sven-Allan Sagrisele.
Artikkel ilmus.
Mäletan, kui saatsite mulle tänavu augustis kirja, et soovite samadel alustel artikli
jaoks ruumi broneerida, nagu tegi seda vallavolikogu esimees Agu Laius. Toimetajana
ei ole ma ometi pidanud õigeks garanteerida
ruumi artiklite jaoks, mida pole veel isegi olemas. Minu teada ei tee seda ükski väljaanne.
Kui ma vastasin Teile ja viitasin lugude väljaandmise kriteeriumitele, tegite meelevaldse
järelduse, et lugu ei avaldata, ja hakkasite väljaannet halvustama ja nimetasite seda „mõne
eneseimetleja isiklikuks väljaandeks“.
Mul tekkis sellega seoses sügavam huvi,
milline oli Teie-aegsete Rae Sõnumite nägu?
Paljud Rae valla uued elanikud ehk ei tea, et
olete ka ise olnud aastatel 2004–2009 vallavanem ja võtmetegelane Rae Sõnumite loomisel. Analüüsisin vanu numbreid ja võin

öelda, et üldine tonaalsus on rõõmus. Tooni
andsid positiivsed lood saavutustest ja toimunud üritustest. Väga paljude lugude autor olete Teie ise, välisautoritest saavad sõna
enamjaolt allasutuste juhid/töötajad või Teie
enda mõttekaaslased.
Aastal 2007 oli Rae Sõnumite tonaalsus
eriti särtsakas, sest kandideerisite siis riigikogusse ja andsite Rae valla ametliku väljaande
sisuküljel pikas artiklis teada, et kandideerite
nr 246 all ja võitlete sõnapidaja mehena Rae
valla elanike huvide eest (2007. a nr 2, lk 6).
Ühtlasi võis sel aastal Teid leida Rae Sõnumite esikaanelt tervelt 4 korda!
Jätkates samal teemal, analüüsisin Teie
valitsemisajal välja antud Rae Sõnumeid ja
võin kinnitada järgmist: kui praegune vallavanem ja „eneseimetleja“ Mart Võrklaev on
oma valitsemisajal olnud esikaanel viie aasta
jooksul 2 korda, siis Teie oma viis aastat kestnud valitsemisaja jooksul ehtisite esikaant
tervelt 16 korda! Teie pilte võib leida pea
igast numbrist, kusjuures aasta 2006. numbris 9. leidub Teie fotosid tervelt 7 tükki!
Tulles praeguste Rae Sõnumite juurde,
saan väljaande tunnustuseks öelda, et lehe
laienenud autorite ja teemade ring on lisanud lehele oluliselt kogukonna häält. Minu
töötamise perioodil on Rae Sõnumite lood
meie inimestest olnud ka Delfi Eesti Elu
TOP-lugude hulgas. Positiivne areng on
kindlasti see, et käesolevast aastast on väljaandel omanimeline internetiportaal, kuhu
jõuab suur osa värskeid uudiseid juba enne
trükiväljaande ilmumist.
Kui nüüd vastata kirja alguses esitatud kü-

simusele, kas Teie kodulehekülje või raamatu
lood peaksid ilmuma kaasaegses lehes Rae
Sõnumid, siis Teie oma initsiatiivil valminud
artiklid võiksid ilmuda küll Rae Sõnumite
kogukonnaelu rubriigis, kui need ületaksid
lugejahuvi, talletaks meie kultuurilugu või
aitaksid kuidagi kaasa kogukonna identiteedi kasvule. Rae Sõnumid on Rae valla eelarvelistest vahenditest väljaantav kogukonnaleht, mis kõneleb kohalikel teemadel ja millel
on omad väljaandmise kriteeriumid, nagu
teistelgi trüki- või internetiväljaannetel.
Lõpetuseks pean tõdema, et Teie vallavanemaks olemise perioodi jooksul otsustas
oma ametikohalt lahkuda Rae Sõnumite toimetaja (2007). See fakt ei vääriks tähelepanu,
kui seesama inimene, Teie endine töötaja, poleks asutanud kohe uut ja sõltumatut staatust
püüelnud ajalehte „Rae valla ajaleht“. Paraku
lakkas selle väljaande ilmumine ja suures
osas Teie enda vastutöötamise tõttu. Sellisele
arvamusele jõudsin Rae Sõnumite 2007. aasta numbreid sirvides, kus Te võtate mitme
numbri sees Rae valla ajalehe suhtes väga kriitilisele positsiooni ja seate tugevalt küsimuse
alla selle objektiivsuse ja kompetentsuse.
Teie tunnustuseks peab kindlasti ütlema,
et valla elu demokraatlikke väärtusi kandvas
tervikpildis on Teil olnud opositsioonipoliitikuna oluline roll. Loodan, et volikogu
liikmena olete teinud tööd oma parema äratundmise järgi ja usun Teisse kui võimekasse
poliitikusse, aga ma kindlasti jään taunima
alusetut Rae Sõnumite ründamist.
Signe Heiberg
Rae Sõnumite toimetaja

Haljastusjäätmete kogumine
Ka sellel sügisel saab registreerida Rae valla tiheasustusaladel
haljastusjäätmete tasuta äraveoks. Registreeruda tuleb hiljemalt
27. oktoobriks 2017, helistades numbril 605 6781, 605 6750 või
kirjutades ege.kibuspuu@rae.ee. Teatada tuleb oma nimi,
kontakttelefon, aadress ja kottide arv ning suurus.
Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse kilekottidesse (mis tõstmisel ära
ei lagune, maksimaalse suurusega 200 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale. Neid kilekotte, kus on näha muid jäätmeid
peale okste ja lehtede, ära ei viida. Kottide äravedu algab 30. oktoobri
hommikul ning selleks ajaks peavad kotid olema aia taha tõstetud.
Ebatavaliste ilmaolustike esinemisel võib esineda muudatusi
kuupäevades. Muudatustest teavitame jooksvalt Rae valla kodulehel.
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Suusamägi eemalt vaadates.

Aaviku küla
suusamäest
plaanitakse PõhjaEesti uhkeimat
talispordikeskust
Rae Sõnumid • oktoober 2017

Kui Aaviku külla kerkiv suusamägi paarikümne aasta pärast valmis
saab, kujuneb sellest kõigi eelduste
kohaselt Põhja-Eesti parim talispordikeskus. Praegu käivad mäel rutiinsed ehitustööd. Kui Rae Sõnumid
septembri keskpaigas objektiga tutvumas käis, tõid mitu kallurit lühikese aja jooksul täidet.
Mäe ehitamise eest vastutava ettevõtte
Mullamees OÜ tegevjuht Ragnar Kaasik
kinnitab, et tööd kulgevad plaanipäraselt.
„Alati võiks täidet rohkem tulla,“ lisab ta.
„Meile saab ladustada looduslikku pinnast
ning ehitustel ülejäävat betooni ja muid
kivimeid. Suuresti sõltub ehituse kiirus
täite hulgast. Seda tuuakse lähiümbrusest,

uudised

Mullamees OÜ tegevjuht Ragnar Kaasik
osutab suusamäe kõrvale planeeritavale
veesilmale, mis on planeeritud praktilisel
eesmärgil – kunstlume tootmiseks.
Foto: Andres Kalvik

kaugemalt transportimine läheb liiga kulukaks.“

Tegevust suurtele
ja väikestele

Praeguseks on mägi kogunud kõrgust
20 meetri jagu, valmides ulatub tipp
poolesajale meetrile. Täidet kulub ehituseks ca 1,7 miljonit kuupmeetrit.
Mäe esimene etapp võiks prognooside
kohaselt saada kasutusvalmis viie aasta jooksul ja kogu keskus 15–20 aasta
pärast. Mäele saab pilgu peale visata,
kui Tartu poole liikudes pärast Tallinna

ringteed umbes kilomeetri möödudes
paremale vaadata.
Rajatava suusamäe, mis tuleb kõrgem
kui Nõmme, Viimsi ja Valgehobusemäe
analoogid, kuid pisut madalam kui Kiviõli Seikluskeskus, eskiis on valmis.
Inseneribüroo T-Model tegeleb projekteerimisega. Mäe profiili kujundamisel
on abikäe ulatanud suurte kogemustega
Vahur Teder, kes teeb omakorda koostööd Soome asjatundjatega. „Eesmärk
on ehitada mägi selliseks, et jõukohast
tegevust leiduks kõigile,“ selgitab MTÜ
Nõmme Lumeakadeemia juhatuse liige Teder. „Piisavalt suur pindala peaks
olema laugetel nõlvadel ja vältida tuleb
külgkaldeid. Samuti tuleb võtta arvesse,
et mäe opereerimine oleks võimalikult
lihtne.“
Tederi sõnul lähtutakse projekteerimisel eelkõige talisportlaste vajadustest.
Keskuses saab tulevikus harrastada nii
mäesuusatamist, lumelauasõitu kui ka
murdmaasuusatamist. Lapsed saavad võimaluse kelgutada ja lumerõngastega alla
sõita. Samuti rajatakse uisuväljak ja ehitatakse mäetõstukite süsteem. Rohkem
kui üheksahektarilise pindalaga kinnistu
Tartu maantee poolsele küljele rajatakse veesilm, et talvel oleks võimalik toota
kunstlund.
„Kuna Aaviku küla asub Tallinnast väljas, hakatakse seal käima reeglina peredega, mistõttu tuleb pakkuda mitmekesiseid
vaba aja veetmise võimalusi. Nii vinge
mägi olema ei saa, et välismaalt ainult selleks tarbeks Eestisse sõidetaks, kuid minu
hinnangul on meil piisaval hulgal kohalikke inimesi, kes on säärase keskuse valmimist oodanud.“

Kahetasandiline ristmik

Suvel saab mäel ja selle ümbruses korraldada näiteks jooksu- ja rattavõistlusi ning
miks mitte ka kontserte ja jaanituld.
Abivallavanem Priit Põldmäe sõnul
pole langetatud otsust, kas mäge hakkab
haldama Rae vald või otsitakse koostööpartnerit erasektorist.
Kui praegu viib mäeni kehvas seisus
kruusatee, siis esimese etapi valmides on
kavas tagada korralik ligipääs külastajatele. Veoautodele tehakse veel eraldi juurdepääsutee. Põldmäe viitab ka maanteeameti
plaanidele, mis näeb ette piirkonda kahetasandilist ristmikku, mille olemasolul
pääseb veel paremini üle Tartu maantee
suusamäe juurde.
Andres Kalvik

Uued
bussiliinid
alustavad
detsembrist
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
allkirjastas 14. septembril lepingu ASiga Samat, et käivitada alates 01.12.2017
uued Rae valla elanikke teenindavad liinid.
„Planeeritud on avada bussiliin nr 162
Tallinn – Peetri – Järveküla – Uuesalu –
Järveküla – Peetri – Tallinn, bussiliin nr
134 Tallinn – Jüri – Vana mnt – Vaida ja
nr 132A Tallinn – Järveküla – Rae küla
– Jüri – Vana mnt – Vaida. Seoses uute
liiniga avamisega tehakse muudatusi liinil nr 132 Tallinn – Järveküla – Rae küla
– Jüri,“ kõneles sõitjateveo spetsialist
Kadri Krooni.
Krooni lisas, et liinide teenindamise
aluseks on Harju maakonna lõunasuuna
avaliku teenindamise leping kehtivusega
21.01.2021. „Liinid on ühtses maakonna
piletimüügisüsteemis sarnaselt täna Peetri, Jüri, Rae, Vaida piirkonda teenindavate bussiliinidega 105, 105E, 120, 121, 125,
130, 131, 132, 135, 135C, 138, 139, 144.“
Lähitulevikku kommenteerides ütles
Krooni, et septembris-oktoobris kooskõlastatakse kõik marsruutide ja väljumisaegade muudatused Rae vallavalitsuse ja
vedajaga. Sõiduplaanid avalikustatakse
hiljemalt novembri alguses.
RS

Siniseid busse tuleb Rae valda juurde.
Foto: Harjumaa Ühistranspordikeskus
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Georg Sikka (15), Carmen Lepik (17), Joosep Tiitus (16) ja Frederik Tihhonov (18) Jüri raamatukogus.

Foto: Rae Sõnumid

Valimisikka jõudnud noored
saadaksid kõik täiskasvanud valima
Selle aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel saavad Rae vallas
valimisõiguse ligi 300 noort vanuses
16–17 aastat, kes näevad valimisõiguses küll paremat võimalust noorte
huve kaitsta, aga tunnevad, et vajaliku
info kättesaamine targa otsuse langetamiseks ei olegi nii lihtne ja huvi valimiste vastu on väike. Küll aga on noored seda meelt, et täiskasvanutel oleks
patt oma sõna mitte sekka öelda.
„24 õpilasest teatas valima minemisest ainult kolm ja kui põhjuseid küsiti, siis see oli
teadmatus. Ei teata erakondi, ei teata isegi
isikuid, kindlasti ka mitte põhimõtteid,“
kõneleb Jüri gümnaasiumi õpilasesinduse
liige Carmen Lepik (17) ligi poolteist kuud
enne valimispäeva toimunud Rae Sõnumite vestlusringis teemal „Noored ja KOV
valimised“. Carmen on veendunud, et info
pole ka noore jaoks kergesti omastatav.
Rae valla noortevolikogu esimees Frederik Tihhonov toob välja olulise plussina alla 18aastaste valimisõiguse juures,
et kindlasti on noorte huvides ise oma
elukeskkonda kujundada. „Nad saavad
näidata oma seisukohti ja seista nende
jaoks oluliste teemade eest. Nii on tagatud
parem ühiskonna kaasatus poliitikasse ja
otsused on paremini kooskõlastatud kogu
rahvastikuga,“ leidis Frederik.
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Joosep Tiitus (16) usub, et parteidele
võib noortele valimisõiguse andmine kasulik olla, sest noori on ikkagi Rae vallas
päris palju ning kuna noored ei mõtle läbi
seda, et mis on õige ja mis ei ole või kelle
poolt hääletada, siis nendega on poliitikutel lihtsam manipuleerida.
Ka Frederik on veendunud, et kuigi
16–17aastaste valimisõigus on hea, ei ole
noorte poliitikaalased teadmised veel nii
kõrgel tasemel, et selles kaasa rääkida või
kaasa mõelda ning see on asi, mida tuleb
kindlasti arendada.
Joosep leiab, et noored inimesed, kes
midagi poliitikast teavad, on kas ise aktiivsed või on neile vanemad nendest asjadest
rääkinud. „Minul isiklikult on tulnud poliitika vaated vanemate poolt, kes on seletanud mulle, kuidas nemad näevad erinevaid
erakondi ja ma olen nõustunud sellega.“

Info jõuab vanemate kaudu

„Minuni jõuabki ainult läbi vanemate see
info. Õpetajad koolis poliitikutest juttu ei
tee,“ kirjeldab olukorda Vaida noori esindav
ja praegune Kadrioru Saksa gümnaasiumi
õpilane Saskia Sõrmus (17). „Mõnikord
küll mõni õpetaja küsib, kelle poolt te tahate
valida, kuid keegi ei tea sellest midagi ja ei
oska vastata,“ kõneleb Rae valla noortevolikogu liige ja Jüri gümnaasiumi 9. klassi õpilane Georg Sikka (15), kelle klassikaaslaste
hulgas on juba valimisealisi noori.

„Valima peaksid minema täisealised inimesed. Kuid samas miks mitte, noorte hääl
loeb ju ka väga palju ja kes muu siis esindab
neid noori, kui mitte noored ise,“ leiab Vaida noorte huve esindav Saskia. „Aktiivsetele noortele on see hea võimalus kaasa rääkida oma valla arengus ja elus. Nii et selles on
nii plusse kui miinuseid, kuid mina kaldun
rohkem selle poole, et see iga võiks olla siiski 18 ja mitte 16,“ lisab Carmen.
Saskia paneb ühtemoodi südamele kõikidele valijatele, et kindlasti kasutaksid
kõik täiskasvanud ära oma valimisvõimaluse. Tema arvates jääb erapooletuks see,
kellele kõik sobib. „Kui ta on tõesti rahul,
siis on ju ainult hästi, tegelikult me ju valimegi sellel eesmärgil, et oleks hästi või
veel paremini,“ arutleb Saskia, kes leiab,
et erapooletu olla on ka OK, kuid samas,
kui valijal on põhjendatud valik, siis miks
mitte seda jagada.
Samal meelel on ka Georg, kes rõhutab,
et kuna meid Eestis on hästi vähe, siis alates 18. eluaastast peaks kindlasti valimas
käima ja oma arvamuse välja ütlema. „Kui
inimesele sobivad kõik, siis tema võiks valida selle poolt, kes on praegu võimul ja
minna sama teed edasi.“
Isikukesksus või parteiprogramm –
kuidas valivad noored kohalikel valimistel? Loe lk 12–13
Signe Heiberg

kogukonnaelu

40 aastat kooliõpetajana –
Eve Mölsi lugu
40 aastat tagasi oli teine riigikord ja suurem
osa õpetajaid kuulas riigi esindajaid vaikides, aga mõtles teisiti, oma arvamust ei avaldatud, meenutab tänavu 40 aasta tööjuubelit
tähistav Vaida põhikooli õpetaja Eve Möls.
Kui Eve Vaida kooli õpetama tuli, õppisid Vaida koolis eesti ja vene õppekeelega
lapsed paralleelklassides. „Kool oli kodumajandi šeflusalune ja igal sügisel käisid
õpilased peete või porgandeid kahel nädalal igasuguse ilmaga korjamas. Töö oli vaja
teha ja palju ei virisetud,“ nopib Eve Möls
killukesi minevikuradadelt.

Vanasti ei olnud koolikoti
raskus mingi probleem

Kui tuua välja erinevusi tänapäeva ja 40
aasta taguse mineviku vahel, siis vanasti
kirjutasid õpilased tundides palju rohÕpetaja Eve Möls mullu kevadel Vaida koolis Nuti-Mati Harjumaa finaali võistlust
kem. „Õpetajate koormus vigade parandajälgimas.
Foto: Rae Sõnumid
misel oli mahukam võrreldes praegusega,“
meenutab Vaida põhikooli kõige pikema
kokkupuude loodusega: tuntakse vähe meie vennale ning õele, kes samuti on õpetajakutstaažiga õpetaja. Ka tänapäeval aktuaalne
metsade taimi, linde,“ kõneleb sadu õpilasi se omandanud. Järjepidevus kestab, sest mu
koolikoti raskuse probleem polnud vanasti
eluteeks ettevalmistanud õpetaja. Kuid nüüd tütar õppis lasteaiaõpetajaks,“ kõneleb Eve,
üldse teema. „Vajalikud õppevahendid tuli
on jällegi õpilased suhtlemisel täiskasvanu- kes alustas kooliõpetajana juba enne, kui erikaasa võtta ja ega õpilased ei nurisenud,“
tega tunduvalt avatumad ja julgemad kui va- alase hariduse omandas.
kõneleb Eve. No muidugi on tänasel päerem. Ja üks asi, mis muutumatuna püsinud,
val klantspaberil õpikud ja tööraamatud ka
on see, et lapsed on siirad, täis õhinat uut ja Käia tööl selleks, et elada
raskemad. Tihti tuleb kaasa võtta huvirinhuvitavat vastu võtma ning teotahtelised.
Eve ei ole pidanud tööd koolis lihtsalt
gideks vajalikud tarbed, mis annavad kooEve meenutab, et kõige teravamalt on tal õpetamiseks. „Arvan, et inimene käib tööl
likotile raskust juurde. „Kuid tänasel päeval
meeles õpilastega toimunud muutused ajast, selleks, et elada,“ mõtiskleb Eve oma töötuuakse ka suur osa õpilastest kooli automil oli 90ndate kesk- aastatele mõeldes. Seda vaimses mõttes.
dega või siis liigutakse
paik. See aeg tõi kaasa „Suhtlemine kolleegidega, pidev eluga
kevaditi ja sügiseti ise
uue aja negatiivsed il- kursisolek ja arenemine koos õpilastega
Üks asi, mis
jalgrattaga, nii et prakmingud: suitsetamise, aitavad end elus hästi tunda.“ Õpetaja töö
tiliselt kantakse rasket
muutumatuna
ebaõpilasliku sõnava- on küll pingeline, aga teiselt poolt emotkoolikotti siiski vähem
püsinud, on see, et
ra, sodimised seintele. sionaalselt vahelduv ning tihti rõõmsaid
kui vanasti, sest varem
lapsed on siirad, täis
Hakkas välja paistma südamlikke hetki pakkuv. „Et elada, selkanti suuremalt jaolt
õhinat uut ja huvitavat majanduslik ebavõrdsus leks ongi vaja olla pidevas muutumises ja
koolikotti ise ja liiguti
vastu võtma ning
õpilaste riietuses. „Vaida tegevuses,“ leiab nii õpetaja, klassiõpetaja
kooliteel jalgsi.“
põhikoolis andis sel ajal kui ka õppealajuhatajana töötanud Eve.
teotahtelised.
Eve neljakümnesse
tunda ruumikitsikus ja
Kuid ikkagi, kas õpetaja kutsumusetööaastasse mahub juba
oluliste ruumide puu- ga sünnitakse, või õpetajaks õpitakse?
mitme põlvkonna eludumine (söökla, spordi- „Kindlasti peab olema tahe töötada õpeteele ettevalmistamine.
saal, poiste tööõpetuse ruumid).“
tajana. Minu puhul on neist kolmest kõiTa on märganud, et muutused õpilastes on
Õiged õpetajad teevad aga vaatamata ke, aga tahtest üksi jääb siiski väheseks.
toimunud füüsilises vastupidamises ja prakruumikitsikustele alati oma tööd vastutus- Loomuomaselt olen rahulik, tasakaalukas,
tilise töö tegemise oskuses, mille põhjuseks
tunde ja südamega. Eve leiab, et kui rääkida empaatiavõimeline – seega sünnipäraselt
on kodumasinate laialdane kasutuselevõtt.
kutsumusest, siis nende perre on õpetaja- eeldused kaasa saadud.“
Varem olid lapsed rohkem loodusega sõbrad.
pisik tugevasti sisse pugenud. „Seda ka mu
Signe Heiberg
„Kahjuks on vähenenud praeguste õpilaste
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hariduselu

Foto: Rae Sõnumid

Õpikute ja töövihikute
asemel nutirakendus?
Kooliaasta algus toob endaga alati
kaasa mõttevahetuse koolikoti raskuse (loe: ülekaalu) teemal. Rae Sõnumid uuris koolijuhtidelt ning teistelt
valdkonnaga seotud inimestelt, kui
tõsine probleem on ja mida annaks
selles vallas paremini teha.
Lagedi kooli direktor Imbi Orav ütleb, et
nemad kaalusid eelmisel õppeaastal esimese klassi õpilaste koolikotte koos kehalise kasvatuse riietega ja ilma. Enamikus
ületasid koolikottide raskused kehtivad
normid, mis on 1.–3. klassi õpilastel kuni
3, 4.–6. klassi õpilastel kuni 3,5 ja 7.–9.
klassi õpilastel kuni 4,5 kilo.
„Mis seal salata – ka tühi koolikott kaalub päris palju. Meie koolis on probleem
teravam, sest ruumipuuduse tõttu pole
õpilastel isiklikke kappe, kuhu saaks asju
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jätta,“ nendib Orav. „Algklassides on sahtlitega lauad õppevahendite hoidmiseks.
Kehaliseks kasvatuseks vajalikke asju saab
hoida garderoobis, kuid pigem kannavad
lapsed neid ikkagi kaasas. Sageli sisaldab
lapse koolikott ka selleks päevaks mittevajalikke õppevahendeid. Lapsevanemad on
teinud ettepanekuid topeltõpikute soetamiseks, kuid see käib rahaliselt üle jõu. Järgmisel õppeaastal laieneb kool vabanevate
lasteaiaruumide arvelt. Muuhulgas annab
see võimaluse paigutada fuajeesse kapid
õpilastele isiklike asjade hoidmiseks.“

Koolikottide
raskus ületab normi

Peetri põhikooli direktori Luule Niinesalu sõnul pole tema juhitavas õppeasutuses koolikotte kaalutud, kuid lisab, et
teemapüstitus on asjakohane. „Mõnikord

olen koridorides vedelevaid koolikotte
seina äärde tõstnud ja oma käega tundnud, et need on liiga rasked. Topeltõpikute
ostmine pole reaalne. Nii palju kui mina
mäletan, on koolikott kogu aeg raske olnud. Samas ei ole lapsevanemad teemat
tõstatanud,“ räägib Niinesalu.
Nii Peetri koolis kui ka Jüri gümnaasiumis on õpilastel asjade hoidmiseks isiklikud kapid. Rae valla ainsa gümnaasiumi
direktor Maria Tiro kinnitab, et temani
pole koolikottide kaalu kohta kaebusi
tulnud. „Esimestes klassides reeglina kodutöid pole ja õpikud on tavaliselt mitmeosalised, et lapsed ei peaks pakse raamatuid kaasas kandma,“ täpsustab Tiro.
Ka Vaida põhikoolis saavad õpilased
klassiõpetaja Eve Mölsi sõnul oma tööraamatud-õpikud ja töövihikuid jätta
kooli. Samuti on igal õpilasel tööõpetu-

hariduselu
se ja kunstitundideks vajalike vahendite
jaoks korvid, mis on oma klassis ja vahendid alati olemas. Sama käib ka spordiriiete
kohta, mis ripuvad kotiga nagis.
MTÜ Lastekaitse Liit korraldas märtsist aprillini 1.–9. klassi laste lastevanemate seas küsitluse „Sinu lapse koolikott“,
millele oli 3418 vastanut üle Eesti. Selgus,
et 85% õpilastest on koolikoti kogukaal üle
kehtestatud piirmäära. Lubatust raskemat
koolikotti kannab igapäevaselt 89% 1.–3.
klassi õpilastest ja 92% 4.–6. klassi õpilastest. Hoolimata positiivsetest näidetest
kinnitas 44% lapsevanematest, et koolid ei
ole pakkunud võimalusi õppetööks kaasas
kantavate vajalike vahendite kogukaalu
vähendamiseks.

Õpirakendus
pakub alternatiivi

Tulemuste põhjal koostas Lastekaitse
Liit nimekirja ettepanekutega hoida laste
tervise huvides koolikoti kogukaal lubatu piires. Ettepanekute hulgas leidub nii
põhimõttelisi ja pikemaajalisi muutusi
eeldavaid nagu e-lahendused, laialdasem
topeltõpikute kasutamine, hoiustamist
võimaldav koolimööbel, kui ka ettepanekuid, mis kergendaksid laste koolikotti
kohe ilma vanemale, koolile või koolipidajale kulutusi tekitamata. Viimaste
hulgas saab nimetada näiteks mõtestatud
tunniplaani koostamist, eelistades senisest
enam paaristunde või tsükliõpet.
Õppevahendite digitaliseerimisest on
räägitud pikalt. Alates 2015. aasta maist
peab kogu loodav õppekirjandus olema
kättesaadav ka digitaalselt. Haridus- ja
teadusministeerium avas mullu portaali e-koolikott.ee, mis võimaldab kasutada
digitaalset õppevara ühes keskkonnas.
Ministeeriumi kinnitusel on aastaks 2020
koolidel võimalik soovi korral kõikides
üldhariduse ainetes õppetööd läbi viia digitaalse õppevara toel. Kuigi õppevahendite
digitaliseerimine vähendab kindlasti koolikoti kogukaalu, pakkus e-õppevahendite
kasutamist lahendusena vaid 11% lapsevanematest. Umbusu peamine põhjus võib
olla vähene kogemus antud valdkonnas.
Star Cloud OÜ juht Anti Rammo
julgustab aga õpetajaid innovatiivseid lahendusi proovima ja ajaga kaasas käima.
Ettevõte pakub õppeasutustele õpikuid ja
töövihikuid asendavat rakendust Opiq,
mis töötab nutitelefonis ning nii tahvelkui ka tavalises arvutis. „Meie rakendus
võimaldab kasutajal õppesisu endaga alati
paremini kaasas kanda,“ märgib Rammo.
Rammo tunnistab, et kuna rakendus,

mis hakkab sisaldama erinevate kirjastuste õpikute sisu, on aktiivses arendusfaasis,
võib õpikute kaetuse tase olla ebaühtlane.
„Praegu oleme rõhunud 7.–9. klasside
õpilastele mõeldud materjalidele. Kogu
õppekavast on meil kaetud umbes pool,
selle aasta lõpuks on valik kindlasti oluliselt laiem,“ lubab Rammo.
Pisut liialdades võib väita, et Opiqu
rakenduse kasutajad saavad tulla kooli,
kaks kätt taskus. Rammo soovitab siiski
rakenduse võimalusi kasutada tahvlis või
arvutis. Aga kindlasti toimib rakendus
täisväärtuslikult ka nutitelefonis. „Oleme
lisanud tekstile pilte, videoid ja animatsioone. Võrreldes paberõpikuga on meie
pakutav sisu oluliselt laiapõhjalisem ja
atraktiivsem. Lisaks saame sisu kiiresti
muuta,“ selgitab Rammo.

Lubatust raskemat
koolikotti kannab
igapäevaselt 89% 1.–3.
klassi õpilastest ja 92%
4.–6. klassi õpilastest.
Kas õpetajad on valmis
rutiinist välja murdma?

Stuudiumiga liidestuva rakenduse hinnakiri on taskukohane. Õpetajatele on
kasutamine tasuta, 1.–4. klassi õpilasel
tuleb õppeaasta eest välja käia 17,28 ja vanematel 26,46 eurot. Ligipääsu keskkonnale saab osta ka kuupõhiselt. „Kasutajad
saavad ligipääsu kogu varamule, sest paljud aineklassid on omavahel seotud. Riik
annab omavalitsustele igal aastal õpilase
kohta 57 eurot õppevahendite ostmiseks
ning mina soovitan paberkandjad asendada digimaterjaliga. Reeglina maksab üks
õpik üle kümne euro,“ võrdleb Rammo.
Eelmisel õppeaastal tellis Opiqu rakenduse rohkem kui 70 kooli üle Eesti, tänavu prognoositakse kasutajate arvu kasvu.
Rammo tõstab aktiivsuse poolest esile Kiili ja Jakob Westholmi gümnaasiumit ning
Tartu Erakooli.
„Bioloogia, kirjanduse ja loodusõpetuse materjale kasutatakse väga usinalt.
Kõige keerulisem on head digitaalset sisu
luua eesti keelele ja matemaatikale,“ selgitab Rammo. „Mulle on jäänud mulje, et
meie rakendusest huvituvad koolid, mille
juht asja vastu huvi tunneb ja kus on tugev
IT-tugi. Mõistan, et rutiini armastava kooli jaoks võib harjumuspärasest väljatulek
keeruliseks osutuda.“

Aju arenguks on käeline
tegevus hädavajalik

Lagedi kool on kahe viimase aasta jooksul soetanud 45 tahvelarvutit ja vastavalt
õpetajate soovile on ostetud ka digiõpikuid. „Olen õpetajatelt saanud digiõpikute
kohta erinevat tagasisidet,“ nendib Orav.
„Õpetajad kasutavad kõikvõimalikke e-lahendusi usinalt, kuid pigem läheme seda
teed vanemates klassides, sest koolitee alguses on vaja suuremat rõhku panna käelisele tegevusele.“
Vaida põhikooli õpetaja Eve Mölsi sõnul on Vaidas alates teisest kooliastmest
kasutusel osaliselt e-õpe ning koolis on
kasutusel 24 sülearvutit koos sellest õppeaastast 20 tahvelarvutiga.
IT vahendite kasutamine ja innovaatiliste meetodite kasutamine õppetundides
vähendab õpiku osatähtsust õppetöös
ning kergendab õpilase koolikotti.
Maria Tiro sõnul prooviti Jüri gümnaasiumis paar aastat tagasi põhikooliõpilastele mõeldud digilahendust, kuid peamiselt
rahalistel kaalutlustel seda laiemalt kasutusele ei võetud. „Võib-olla seisab see tee meil
mõne aja pärast ees,“ pakub Tiro. „Panustame digiarengusse jõudumööda. Hiljuti
ostsime 50 uut sülearvutit ja näiteks kõik 6.
klassi tasemetööd tehakse arvutis.“
Luule Niinesalu räägib, et Peetri põhikooli õpetajad on kasutanud mälupulkadele salvestatud digimaterjali. „Päris arvutipõhiseks ei saa õppetööd teha, sest lapse
aju arenguks on käeline tegevus ja teksti
loomine hädavajalik,“ lisab Niinesalu.
Andres Kalvik

Kommentaar

Mare Räis
Järveküla kooli direktor

Koolikoti raskus ja digimaterjalide
kasutamine on erinevad teemad. Asjade hulk, mida noor kaasas kannab,
on üüratu: trenni-, liikumisõpetus- ja
ujumisriided, muusikakooli vahendid, paar mänguasja, vahel võileivakarp ning õpikud-vihikud takkapihta.
Erinevaid keskkondi (Õpiveeb, Opiq)
luuakse juurde, kuid kvaliteedimärki
kõikide ainete õppeteemade katmiseks ei anta. Propageerime oma koolis
Google Classroomi, kus vastavat klassi puudutav õppematerjal on kasutamiseks üles laaditud ja lisafunktsioone õppetegevusteks piisavalt. Õpikute
jaoks on õpilasel kapp.
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tasub teada

Nädalapäev
ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

PÜHAPÄEV

Kellaaeg

Koht

Ringi/ kollektiivi nimi

16.00 – 18.30

Laste võistlustants

18.00 – 20.30

Suur saal/
fuajee
Peetri kooli
saalis

Rae Kammerkoor

18.30 – 20.00

Suur saal

Naisrahvatantsurühm Jüri Marid

17.30 – 19.30

Keelteklass

Soome keel algajatele / Lingatore
Keeltekool

12.00 – 13.00

Suur saal

Eakate tervisevõimlemine

18.00 – 20.00

Harjutussaal

Jüri Perekoor

17.30 – 19.00

Keelteklass

Hispaania keel algajatele, jätkukursus /
Lingatore Keeltekool

19.00 – 20.00

Suur saal

Body-aeroobika

20.00 – 21.00

Suur saal

Täiskasvanute seltskonnatants algajatele

19.00 – 20.00

Fuajee

Jooga

15.00 – 18.00

Suur saal

Laste võistlustants

17.30 – 19.00

Keelteklass

18.30 – 21.30;
20.00 – 21.00

Suur saal /
fuajee

Inglise keel algajatele / Lingatore
keeltekool
Täiskasvanute seltskonnatants (I grupp),
täiskasvanute seltskonnatants (II grupp)

18.00 – 21.00
1 kord kuus
Suur saal
II kolmapäeval

Mälumänguklubi

15.00 – 18.30

Suur saal

Laste võistlustants

17.00 – 18.30

Kaaretuba

Lauluansambel

17.00 – 21.00

Rae Autokool

17.30 – 19.00

Koosolekute
saal
Koosolekute
saal

Hispaania keel algajatele / Lingatore
keeltekool

18.30 – 20.00

Suur saal

Tantsurühm Lustilised

19.00 – 20.00

Fuajee

Kõhutrimm

20.00 – 22.30

Suur saal

Noorte segarahvatantsurühm Sukad & Tagi

10.00 – 13.00

Kaaretuba

Peetri Beebikool

14.00 – 17.00
1 kord kuus
I pühapäeval

Suur saal

Memme-Taadi klubi

Lugemiskohvik
25. oktoobril Jüri Raamatukogus (Laste 3, Jüri)
kell 18.30

Seekordseks teemaks on

Keeruta gloobust!

Otsi kodus välja gloobus või maailmakaart, sule silmad ja
torka näpp ettejuhtuvale kohale. Vaata, millise maa
peale sõrm sattus ja otsi oktoobrikuise lugemiskohviku ja
okslugemiseks raamat mõnelt selle maa kirjanikult.
Tule jaga muljeid loetust või veeda lihtsalt õdus õhtupoolik teiste raamatusõpradega.
Kõik huvilised on oodatud!
Lisainfo telefonil 622 4236 või anneli.erik@jyri.edu.ee
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RAE KULTUURIKESKUSE
SÜNDMUSED
OKTOOBER
13.10 Eakate tervisematk 12.00
Mõigu terviserada ja Järveküla kooli külastus
Info Virve Sepp 5551 5736
20.10 Etendus „Kunksmoor ja kapten
Trumm“ 11.00
Rae kultuurikeskuses
Kunksmoor on heasüdamlik nõid, kes elab
keset merd tillukesel saarel ja mis on ümbritsetud salakaridest. Temas on peidus kogu
maailma tarkus, aga ka plikatirts, kes armastab tuulistel öödel oma kollase õhupalliga ringi lennata ja lorilaule jorutada. Ühel
maruööl leiab Kunksmoor karile jooksnud
laeva ja lainetest meremehe, kellele moor
eluvaimu uuesti sisse puhub. Mõne aja
pärast tuleb saarele välja väänatud jalaga
kapten Trumm, kes elu jooksul on põhja
ajanud seitseteist laeva kaheksateistkümnendat talle ei antud. Uudistenäljas reporterid, väike Kati ja seiklevad noored. Eesti
lastelugude vaieldamatu klassika.
Soovituslik 6- kuni 12aastastele.
Lavastaja: Kadri Paldra
Nimiosades:
Kunksmoor: Kadri Paldra
kapten Trumm: Tauno Paulus
Teistes osades: Triinu Paabut, Mairo Seire, Krete Paldra, Margus Christopher Kalda või Oliver Kuiv
Pilet 7 €
21.10 Voldemar Kuslapi 80. sünnipäev 19.00
Rae kultuurikeskuses
Kontserdiga „Täna tahaksin ma laulda”
tähistame eesti muusika elava legendi Voldemar Kuslapi 80. sünnipäeva. „Meeletus
rüütlis“ on endiselt galantse härrasmehe
stiili ja elujõudu. Rahvusooper Estonia armastatud solist on eestlaste meeles nii ooperi- ja operetitähe, kultusfilmi „Mehed ei
nuta“ ühe peaosalise kui estraadilauljana.
Maestro on õnnelik, et saab praegugi laval
olla ja sõita ise roolis olles oma Mustamäe
kodust esinemistele üle Eesti.
Kontserdil tulevad esitusele operetimeloodiad, eesti estraadimuusika klassika,
sekka lõuna-eesti murrakus luulet ja tõestisündinud lugusid esinemistelt.
Pilet eelmüügist 12 € ja kohapeal 15 €

tasub teada 11
23.10 Rakvere Teater „Astuge edasi“ 19.00
Lavastaja: Erki Aule
Kunstnik: Eveli Varik
Osades: Helgi Annast, Indrek
Apinis, Jaune Kimmel, Silja
Miks, Madis Mäeorg, Peeter
Rästas, Tarmo Tagamets
Nii kui vanaproua Asta maale
sõidab, kasutab noor remondimees Jaanus juhust ja tellib
tema korterisse omale prostituudi. Siinkohal võiks see
delikaatne lugu lõppeda, aga
paraku otsustab sel õhtul Astat
külastada mitmeid erinevaid
tegelasi alates tüütust naabrist
kuni Poola teadlaseni välja.
Uks käib kinni ja lahti kiiremas tempos, kui keegi seda
oodata oskab. Juhuse tahtel
ristuvad tõde ja väljamõeldis,
kirg ja armastus. See on lihtne komöödia lihtsate inimeste
keerulisest elust. Kui meie ei
tee otsuseid, siis teeb elu neid
meie eest.
Piletid 15 € ja eelmüügis 13 €

NOVEMBER
05.11 Memme-Taadi klubi 14.00
Külalisetendus
Info Virve Sepp 5551 5736
Jälgi reklaami!
08.11 Näituse avamine Rae
Kunsti Platsis 19.00
Kunstirühmitus Vedelik sügisnäitus
Näitus jääb avatuks detsembri
alguseni
Toetas Eesti Kultuurkapital
Tasuta

JÜRI RAAMATUKOGUS
21. OKTOOBRIL

Foto: Eesti Suursaatkond Kopenhaagenis

KELL 12.00
ETENDUS ON TASUTA

17.11 Salongiõhtu 19.00
Rae kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
24.11 Rae vald 151 19.00
Järveküla koolis
Jälgige reklaami!
Oktoobris ja novembris toimuvad koostöös Pille Lille Muusikute Fondiga ja Rae Huviala-kooliga kaks süvamuusika
sündmust. Jälgige reklaami!
kultuur.rae.ee

KÜLAS
HEINO SELJAMAA
TEATER KOHVRIS
ETENDUSEGA

NÄITEMÄNG

NUKKUDEGA
OODATUD KÕIK PISIKESED MUINASJUTUSÕBRAD

Lugejamäng Jüri raamatukogus
Oktoobrikuust läks Jüri raamatukogus
lahti suur raamatute heitlus. Tegemist on
lugejamänguga, kus valitud raamatute
seast valitakse lõpuks välja lugejate lemFoto: Krimkade turniiri plakat

mik. Mäng toimub kolmes kategoorias:
krimkade turniir täiskasvanutele, lastekirjanduse jõuproov 1.–6. klassidele ja noortekirjanduse lahing 7.–12. klassidele.

Kõigi kategooriate mängudel on neli
vooru. Esimeses voorus (oktoobrist detsembri lõpuni) võistlevad igas kategoorias omavahel 16 paaridesse jagatud raamatut, millest edasi pääseb 8 teost.
Järgmises voorus lähevad kaelakuti 4 paari (jaanuarist veebruari lõpuni). Nende seast saab omakorda
välja valida 4 raamatut (märtsist
aprilli keskpaigani), kuniks alles
jääb vaid 2, mis omavahel esikoha
nimel võitlusesse lähevad. Lugejate lemmikud selguvad mai keskpaigaks.
Mängus osalemiseks tuleb lugejatel läbi lugeda vähemalt üks
paar raamatuid ja hääletada enam
meeldinud teose poolt. Hääletada saab täpselt niipalju, kui palju
paare läbi loetud saab. Kõigi hääletajate vahel loositakse mängu
lõppedes igas kategoorias välja
toredaid auhindu. Seega, iga läbi
loetud raamatupaar annab võimaluse suurendada võiduvõimalust
loosimisel.
Jüri raamatukogu
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Isikukesksus või parteiprogramm – kuidas
valivad noored kohalikel valimistel?
Rae Sõnumite ettepanekul toimus ligi poolteist kuud enne valimistepäeva vestlusring
koolinoortega, kus arutleti seoses 16- ja
17aastastele antud valimisõigusega selle
üle, kuidas noored oma valikuni jõuavad.
Rae valla noorte Frederik Tihhonovi (18),
Carmen Lepiku (17), Joosep Tiituse (16),
Saskia Sõrmuse (17) ja Georg Sikkaga
(15) vestles Veiko Heiberg.
Mis teeb muret Rae vallas?
Frederik: Jüri gümnaasiumi õpilasena
olen ma märganud, kuidas kõige suurem
probleem meie vallas on õpetajate puudus.
Nähtus, mis on laiemalt esinev ka üle Ees-
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ti, kuid Rae vald jõuka omavalitsusena
võiks kindlasti rohkem rahalisi ja suunavaid meetodeid kasutada selle probleemi
lahendamiseks.
Carmen: Pean Frederikuga nõustuma.
Alustades uut kooliaastat oli see probleem
jällegi hästi aktuaalne. Enda kooli (Jüri
gümnaasium) sees näeme, kui suur probleem see on nii õpetajatele kui ka õpilastele.
Saskia: Näiteks Vaida põhikoolis on
meil just valminud juurdeehitise osa ja
oktoobrikuus valmib ka teine. Samuti on
see sama, et nüüd, kui kool on seal suurem ja õpilasi tuli ka sellel aastal juurde,
on õpetajataid puudu. Mis veel, võib-olla

valla noored võiksid omavahel rohkem
koostööd teha. Me elame erinevates kohtades, aga vald on ju üks ja see olekski see,
mis ühendaks.
Frederik: See on ka probleem, et kui
Jüri ja selle lähiümbruses olevad asulad
on valla elusse väga hästi kaasatud, siis
kaugemad asulad nii väga valla elus kaasa
ei räägi. Nii on ka meie soov laiemalt kõiki
valla noori kaasata, et tagada võrdsed osalusvõimalused kõigile.
Georg: Otseselt ühtegi miinust mina
ei leia, kõik on täiesti olemas ja transport
linnaga on ka väga hea, kuid siiski õpetajate puudus on väga suur. Eelmisel aastal
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kuulsin õpetajatelt, et lihtsalt ei ole õpetajaid, kes saaks neid asendada, kui neil on
tarvis ära minna.
Kas valiksite pigem isikuid või erakondi,
kas tunnete huvi erakondade programmide vastu?
Frederik: Ma tõden, et valimisprogramme, mis tõesti seda poliitikat kujundavad,
enamjaolt ei loeta. Mina küll olen nendega tutvunud, sest see puutub ka minu
igapäevategevustega kokku, sest ma olen
Rae noortevolikogu esimees ja see pakub
mulle väga häid ja laiapõhjalisi teadmisi
kohaliku elu toimumise kohta. Minu arvamus on, et kohalike omavalitsuste valimistel sõltub erakondlikust kuuluvusest
väga vähe. Ennekõike on see ikkagi isikute
tasemel ja erakondade poliitikatega valla
elu kujundamisel ei ole kardinaalset erinevust. Ennekõike ikkagi hoolitseb vallavalitsus ju meie koolide, lasteaedade, teede,
raamatukogude ja teiste kohalike asutuste
eest, kuid laiemalt riigi tasandilt poliitikat
kohalik omavalitsus ei kujunda. Ja kindlasti ma ka sellest tulenevalt toetan, et ka
Rae vallas tuleks välja tugevaid valimisliite, mis ei oleks niivõrd just erakonnakesksed, vaid ikkagi keskenduks nii-öelda valla
jaoks olulistele küsimustele ning oleks sõltumatum.
Carmen: Arvan, et peab olema mingi
konsensus. Tähtis on nii erakond kui ka isik,
kes kuulub sinna erakonda siiski vaadetega. Ma arvan, et noored vaatavad kindlasti
rohkem isikuid, kuid mina lähtun ikkagi ka
erakonna programmidest. Mina arvan, et
erakond on ka tähtis. Programmidest rääkides olen kindel, et noored tutvuvad nendega
harva, kui üldse. Mina isiklikult olen veidi
juba neid vaadanud, kuid siiski kavatsen
enne valimisi veidi põhjalikuma uurimise
teha.
Frederik: Kindlasti ma ei tahtnud öelda, et erakondlik kuuluvus kohalikel valimistel on olematu mõjuga.
Joosep: Sel aastal valin mina puhtalt
isiku pealt seetõttu, et mu enda vanem
vend kandideerib kohalikel valimistel. Ma
olen temaga rääkinud sel teemal, ma tean,
mis tal on plaanis. Ma ei ole tundnud palju
huvi programmide vastu, kuid ma kaudselt ikka midagi tean, mis on mõnede erakondade põhimõtted.
Saskia: Kui asi puudutab praegu kohalikke valimisi, siis mina pigem märkan
kõigepealt isikuid, ja siis, kui ma leian selle
isiku, kelle poolt ma tahan hääletada, siis
kindlasti teeksin ka natuke uurimistööd
selle erakonna kohta, mida ta esindab.
Üldjuhul, kui selle isiku vaatepunkt mulle

meeldib, siis ilmselt on see ka selle erakonnaga kenasti seotud. Enne valimisi tahan
tutvuda erakondade mõtetega.
Georg: Kui ma peaksin minema valima, siis kindlasti uurin kandidaate ja
erakondi, niimoodi tühja käega lööma
ei ole mõtet minna. Tuleb teha kindlaks,
kes mida teeb ja et sa pärast ise tunneksid end hästi, et tegid õige valiku. Esimesena tuleb pähe ikkagi mõni isik, kuid
isiku mõttemaailm peaks minema ikka
kokku erakonnaga, seda tuleks kindlasti
uurida.
Kas valimised peaks tegema kohustuslikuks?
Frederik: Arvan, et kui inimesed ei kasuta oma valimisõigust, siis nende positsioonid jäävad esindamata ja laiemalt
poliitika saab sellest mõjutatud. Võib-olla
mingid prioriteedid ja seisukohad jäävad
avalikus elus väljendumata. Seega leian,
et poliitikas tuleb osaleda ja tuleb ka
selles mõttes töötada eesmärgi nimel, et
kõik valijad omavad piisavalt teadmisi
kandidaatide, nende tegevuse ja lubaduste kohta. Mina leian, et demokraatlikus
ühiskonnas on iga kodaniku kohustus
hääletada ja rääkida ühiskonnaprotsessides kaasa, sest see laiemalt mõjutab ka
meie kõigi elu.
Carmen: Teoreetiliselt võiksid kõik
minna valima ja oma sõna sekka öelda,
kuid ma ei tunne, et see peaks olema samas kohustus. Seda ma küll ei tahaks, et
keegi läheks puhtalt sellepärast valima, et
see on kohustus. Kõik peaks oma arvamuse ütlema siis, kui nad tunnevad, et tõesti

teavad, mida tahavad. Ma arvan, et kõikidel erakondadel on mingid punktid, mis
on erinevad ja võiks proovida vähemalt
leida endale see õige.
Joosep: Mina näen, et täisealistel oleks
vajalik minna valima, sest nad on juba
teadlikud nendest asjadest. Nad on juba
ise uurinud ja teavad rohkem, nemad
võiksid minna valima. Aga 16- ja 17aastased, kui nad tõesti ei tea, keda valida ja
nad ei ole kursis selle asjaga, siis ma saan
aru sellest, kui ei minda valima. Äkki tehakse mingi vale otsus.
Saskia: Kindlasti pean ka väga oluliseks seda, et kõik kasutaksid oma valimisvõimalust ja häält, vähemasti kõik
täisealised. Ma suuresti ühtin eelnevate
vastustega, et kuidas see valimiskorraldus võiks olla ja kohustust sellel puhul
ei näe. Kui inimene ütleb, et talle sobib
kõik, kui ta tõesti on rahul, siis on ju
ainult hästi, tegelikult me ju valimegi
sellel eesmärgil, et oleks hästi või veel
paremini. Erapooletu olla, ma arvan, et
on OK, kuid samas oma valik teha, kui
sul tõesti oma põhjendatud valik, siis
miks mitte seda jagada.
Georg: Kuna meid Eestis on hästi vähe,
siis mina soovitaks kõigil ikkagi alates 18.
eluaastast käia valimas, võiks kokku tulla ja oma arvamuse ühtselt välja öelda.
Kohustusena ma seda otseselt ei näe, aga
soovituslikult ikkagi võiks ikkagi oma arvamuse välja öelda, et kelle poolt sa oled
ja missugused vaatenurgad sinule endale
meeldivad. Kui inimesele sobivad kõik,
siis tema võiks valida selle poolt, kes on
praegu võimul ja minna sama teed edasi.
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Lilleorus avab uksed
eriline koolimaja
Uuel aastal, Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks, valmib Eesti ja loodetavasti kogu
maailma erilisim koolimaja, kirjutab Rae
Sõnumitele Stina Valgma.
Vaida lähedal asuvasse Lilleoru keskusesse on viimase 25 aasta jooksul rajatud
inimese teadlikku ja terviklikku arengut
toetav õppe- ja elukeskkond. Nüüdseks
elab Lilleorus 17 peret, kes on loonud ühiselt ökoküla. Juba järgmise aasta kevadel
valmib uhiuus külastus- ja koolituskeskus
Teadlikkuse Rakendamise Kool koos avara kohviku, saali ja seminariruumidega.
Tegu on Eesti suurima roopakkidest ehitisega, mis on esimene selletaoline avalik
hoone Eestis ja valminud peamiselt vabatahtlike talgutöö abil ja ühisrahastuse toel.
Aga ega siis tühi maja püsti püsi. Majas
toimub palju huvitavat tegevust. Uues kooli-

tuskeskuses avab 2018. aasta septembrikuus
uksed ka põhikool, kuhu on väga oodatud
õpilased nii lähedalt kui ka kaugemalt. Võtame vastu lapsi nii Peetri külast kui ka Jürist.
Kõigile kaugemalt tulijatele leitakse koos Rae
valla abiga hea transpordivõimalus. Lilleoru
põhikool on esimene eraüldhariduskool Rae
vallas. Uue kooli avamisega muutub valla elanike valik hariduse vallas mitmekesisemaks.
Kooli eestvedajad on kindlad, et sellest tuleb
üks tore ja lastesõbralik kool. Lilleoru põhikool järgib riiklikku õppekava, kuid lisaks
emakeelele, matemaatikale ja teistele ettenähtud ainetele pöörame suurt rõhku lapse
enesekohaste oskuste arendamisele. Selleks,
et laps saaks edukalt uusi teadmisi omandada, peab ta olema suuteline oma tähelepanu
juhtima ja keskenduma. Lilleoru koolis on
olemas õppeprogramm just nende oskuste

arendamiseks, millele tavaliselt koolis rõhku
ei panda, kuid mis aitavad kaasa hea õpikeskkonna loomisele ning arendavad õpilase enese motiveerimise oskusi. Kuna kool
asub väga kaunis looduskeskkonnas, saab
seal olema palju koolitunde õuesõppes.
Esimene klass alustab õpinguid järgmisel
sügisel, 1. septembril 2018. Koos hakkavad
õppima 1. ja 2. klassi õpilased. Klassi laste
arvu tahame hoida väikese, 12–16 last.
Aga juba sellest sügisest alustab Lilleorus
tegevust eelkool korra kuus pühapäeviti.
Eelkoolilapsed ja nende teisedki pereliikmed
on oodatud Lilleorgu järgmisele eelkooli
kogunemisele 15. oktoobril kl 11.00–13.00.
Olete oodatud ka niisama uudistama.
Lilleoru keskus

92aastane Selma alustas 10. tervisevõimlemise hooaega
„Kõik tervise heaks! Just sellist eesmärki
silmas pidades alustasin oma esimest hooaega Rae kultuurikeskuses 16. oktoobril
2007 kell 12.00 eakate tervisevõimlemise
treenerina,“ meenutab eakate võimelise
treener Virve Sepp. „Seega sel toredal oktoobril saame 10aastaseks.“
Virve meenutab, kuidas ta ootas oma
esimest treeningut veidi arglikult, kuid kohale tuli 28 Rae valla toredat ja elurõõmust
pakatavat eakat. „Julgen tunnistada, et ca
10 eakat on jäänud truuks tervisevõimle-
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misele ja pole pea üheltki treeningult puudunud. Tahaksin ära märkida meie kõige
vanema osaleja Selma Virkoja, kes sai sellel aastal 92aastaseks.“
Virve innustab teisigi treeningutel osalema, kuigi hooaeg algas oktoobrist juba
peale. Lisaks sportlikule poolele on oluline sotsiaalne ja treener Virve hoolitseb ka
selle eest. Treeningute kohta saab uurida
Rae kultuurikeskusest.
Foto: Rae Sõnumid
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Aabitsatest läbi
pooleteise sajandi on
pandud kokku näitus
Eestikeelsetes koolides oli aastal 2016 kasutusel 7 erinevat aabitsat ja kui veel juurde liita erivajadusega lastele väljaantud
aabitsad, oli kasutusel suisa 9, millest uuem on aastast 2015
„Lotte aabits“.
Enamasti teavad inimesed, et kasutusel on üks aabits
korraga, aga Jüri raamatukogus üleval olev Kairi Alevi
näitus annab olukorrast tegeliku pildi.
„Aabitsanäitusel on üleval enamik minu aabitsakogust,“
kõneleb ainulaadse kogu omanik Kairi Alev, kes tunnistab, et
on olnud päris keeruline soetada vanu aabitsaid. Vahel on Kairi saanud palve peale aabitsa jõuluks või sünnipäevaks.
Uuemaid aabitsaid on saanud Kairi osta raamatupoodidest,
aga vanematega on olnud asi keerulisem. „Kui aega ja mahti,
kammin läbi uuskasutuskeskusi, kust saab väga hea hinnaga kätte
teinekord mõne aabitsa. Neid leidub aeg-ajalt ka interneti oksjoniportaalides, kuid seal kruvitakse hind päris kõrgeks.“ Kairi
meenutab, et tema viimane väga hea leid oli „Mulgi aabits“. „Kui
kolleegid kinkisid mulle sünnipäevaks kaubanduskeskuse kinkekaardi, sain selle samas keskuses olevast raamatupoest.“
„Minu enda jaoks on kõige esimene ja hingele armsaim aabits Vilma Parbo „AB mudilastele“, mis on aastast 1980, kui
olin ise vaid kaheaastane tirts.“ Kui Kairi ise kooli läks, õppis
ta tähed selgeks Karl Karlepi abikooliaabitsast, mis oli tehtud kõnehäiretega lastele.
Aabitsate kogumiseni jõudis Kairi juba lapsepõlves. Kodus oli
olemas „AB mudilastele“, lisaks veel „Karu-aabits“ ja „Kukeaabits“. Hiljem saadi lisaks 1961. aasta õpik, kust õppis lugemist
Kairi ema. Tõsine kirg tekkis aga siis, kui Kairi nägi iseenda aabitsat ühest oksjoniportaalis. „Nii need aabitsad minu koju järjest
tulema hakkasid,“ resümeerib Kairi, kes enne aabitsate kogumiseni jõudmist korjas maiustuste paberid, plekist joogipurke, postmarke ja rinnamärke.
Lisaks kuuluvad Kairi kogusse võõrkeelsed aabitsad, mõned lugemikud ja matemaatikaõpikud.
1. klassi õpetajatele soovib aga aabitsakogu omanik äsjamöödunud õpetajate päeva raames sära silmasesse ja lapsemeelsust
hinge ning südamesse! Esimene õpetaja on see, kes enamasti
terveks eluks lapsele meelde jääb ja kui see kogemus õpetajaga on
positiivne, siis täiskasvanueas on midagi erilist, mida meenutada.
„Põhimõtteliselt on õpetaja lapsele nagu teine ema,“ resümeerib
igapäevaselt haiglas hooldusõena töötav Kairi.
RS

Kairi Alevi
aabitsate näitus Jüri raamatukogus
Foto: Rae Sõnumid

Suvelugemisest
Jüri raamatukogus
Sel suvel toimus 1. juunist 31. augustini Jüri raamatukogus esmakordselt „Suvelugemine“. Lugemismängus osalemiseks tuli
raamatukogust saadud voldikusse kirjutada laenatud raamatute
kohta väike kokkuvõte ning iga loetud raamatu kohta sai lugeja
sinna kleepsu. Ühte voldikusse mahtus kuue raamatu kokkuvõte
ning see oli ka eeldus võistlusest osavõtuks. Septembri alguseks
tagastati raamatukokku 28 lapse poolt 45 voldikut.
Osalejate hulgas oli 12 poissi ja 16 tüdrukut. Rohkem oli osalejaid
5.c, 2.c, 4.c ja 4.d klassist. Kõige aktiivsemad lugejad olid Christofer
Ader, kes tagastas lausa 6 voldikut, ning Valter Salong ja Mariann Kalinina, kes täitsid 5 voldikut. Lastele tundusid enim huvi pakkuvad M.
Widmarki, D. Walliamsi, T. Parvela raamatud. Mitmele raamatule
tekkis järjekord ning paljud neist said ka laste uuteks lemmikuteks.
11. septembril toimus osalejatele lõpuüritus. Kirjanik ja luuletaja
Ülle Kütsen tutvustas lastele oma uut raamatut „Evert, Elina ja naabermaja pätid“ ning viis läbi põneva viktoriini detektiivitööst. Lisaks said lapsed võlurimütsist välja tõmmata luulelipikuid ja nendel
olevat teksti ette lugeda. Kõik olid väga tublid ja ilmekad esinejad.
Suvelugemisest osavõtjad said kingiks tänukirja ja erinevaid
meeneid. Lisaks loositi välja ka mõned üllatusauhinnad.
Usume, et selline üritus tekitab lastes huvi raamatute vastu, aitab
leida uusi lemmikuid ja jututeemasid. Laste suur huvi annab innustust ka edaspidi selliseid mänge ja üritusi korraldada. Peetri raamatukogus on suvelugemine toimunud juba kolm aastat.
Ülle Siska

Memme-Taadi klubi nautis
vanavanemate päeva
10. septembril Aruküla rahvamajas toimunud Harjumaa VIII vanavanemate päevaga alustas meie klubi oma sügishooaega.
Suur bussitäis rõõmsaid pidulikke sädistavaid Rae eakaid sõitis kohtuma omaealistega ning tundma rõõmu tähelepanust, mida meile pakuti. Suured tänud korraldajatele!
Meie selle päeva üritus veel sellega ei lõppenud – sõit läbi vihma, mis oli nüüd juba sadama hakanud, viis meid uude-vanasse Rae
koolimajja. Kõige rohkem nostalgitsesid muidugi need, kes kunagi
selles majas koolipinki nühkinud.
Tohutu suur töö ning pealehakkamine, et vanast uut ja silmailu
pakkuvat teha. Edaspidi on plaanis korraldada erinevaid üritusi,
viia läbi huvipakkuvaid koolitusi ning ka kunstihuvilistele privaatset tööruumi pakkuda. Nii toimivad mälestused ja tänapäev koos.
Maie Vahl Memme-Taadi klubi juhatusest
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Mida
räägivad
inimese
kohta tema
hambad
Tihti kasutatakse suutervise tähtsuse rõhutamiseks väljendit, et
inimese tervis algab hammastest.
Selles lauses on oma tõetera, kuna
erinevad hambahaigused on riskifaktoriteks mõnede üldhaiguste
tekkimisel. Samas on ka vastupidi –
üldtervise häire võib avalduda suus.
Hambad on üldse väga informatiivsed. Neist võib välja lugeda patsiendi harjumusi, elustiili ja ka elukohta
ning palju muud. Ülemiste Hambaravi hambatohter Raul Vallaste kirjutab erinevatest ilmingutest hammastel, mis võivad inimese kohta
midagi öelda.
Ei saa me üle ega ümber sellest, et kui
hambad on kattu ja kivi täis, on see ilmselt
märk halvast suuhügieenist ning pidevalt
tekkivad uued augud hammastes viitavad
liigsele näksimisele ja armastusele magusa
vastu. Rääkides hambakivist, siis on väga
vähe patsiente, kellel seda üldse ei esine.
Kui seda on vähe ja näiteks ainult alumistel eeshammastel ning suus kattu ei
ole, siis patsiendil on hügieen üldjoontes
korras. Lihtsalt tuleb rohkem tähelepanu
pöörata nende kohtade puhastamisele,
kuhu kivi tekib.
Hügieeniprobleeme näitavad ikkagi
hambakatt, punetavad ja veritsevad igemed, spetsiifiline lõhn ning suur hulk
hambakivi. Olukord on parandatav ning
selleks tuleb külastada hügienisti, kes eemaldab katu, kivi ja õpetab hammaste eest
õigesti hoolitsema. Igemehaigused on üks
kahest peamisest haigusegrupist, mille
tagajärgedega hambaarstid igapäevaselt
tegelevad.
Teine on kaaries ehk lihtsamas kee-
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les hambaaugud ning nende tüsistused
(juureravi, hamba eemaldamine, lõpuks
ka proteesimine). Kaariest nimetatakse
tihti ka elustiilihaiguseks, sest kuigi selle
algpõhjuseks on bakterid, siis peamisteks
esile kutsujateks on liigne näksimine ja
suhkrurikaste toitude söömine. Valgest
suhkrust loobumine ning söömine ainult
toidukordade ajal vähendavad kaariese
riski. Jällegi ei saa öelda, et kui patsient
käib regulaarselt kontrollis ja arst leiab
1–2 auku aastas, oleks midagi väga korrast
ära. Vahel on vaja vana täidis välja vahetada või väga aeglaselt arenenud pindmine
kaaries on jõudnud piisavalt suureks kasvada, et vajab ravi. See ei näita kohe halbu
harjumusi. Hambavaenulikule elustiilile
viitab see, kui pidevalt tekib hulgaliselt
uusi auke kohtadesse, kus neid varem pole
olnud, ning plommide kõrvale, mis on alles mõni aasta vanad.
Mida aga näitab see, kui patsiendil on
palju plomme? Patsiendid vahel imestavad pärast hammaste kontrolli, et ma justkui leidsin igas hambas mingi probleemi.
Tihti loetlen ma lihtsalt plomme. Kui suus
on väga palju plomme, kuid uusi auke kas
ei ole või on väga vähe, siis viitab see tõenäoliselt sellele, et patsiendil on kunagi
olnud kaaries probleemiks, kuid ta on elu
jooksul oma harjumusi positiivses suunas
muutnud. Sama näitavad ka puhtad sile-

dad kriitvalged randid igemeservades, mis
püsivad aastaid muutumatutena – kaaries
on hakanud tekkima, kuid on peatunud.
Vahel reedab ka plommi asukoht seda, kas
see on pandud kaariese pärast või mingil
muul põhjusel. Tihti on suu üldjoontes
üsna korras, kuid eeshammaste nurgad on
plommidega taastatud ja sel juhul on ilmselt põhjuseks kunagine trauma.
Kulumine on üks väga informatiivne
aspekt hammaste juures. Kulumist võib
esineda kas igeme ääres väljaspool (huule või põse pool), seespool (keele pool)
või mälumispinnal. Väga tavaline hammaste tundlikkuse põhjustaja on hamba
välispinna kulumine igeme ääres, millele
enamasti lisandub ka igeme taandumine
juure pinnalt. Seda põhjustab liiga tugev
hambahari või vale harjamistehnika, näiteks jõuga nühkimine. Hambahari peaks
olema pehme ning seda tuleb hoida käes
nagu pliiatsit, et vältida liigset surumist.
Igemeääre kulumine võib olla põhjustatud
ka hammaste krigistamisest, kuid krigistamine tekitab pigem just mälumispinna
(või eeshammaste puhul lõikeserva) kulumist. Bruksismile ehk öisele krigistamisele
just viitavadki siledad kulumisjäljed mälumispindadel ja lõikeservadel. Kui mälumispinna kulumine on aukus, võib see
viidata liigsele happesusele suus, mis võib
olla tingitud näiteks mao ülihappesusest
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ja reflukshaigusest. Maohappe sattumine
suhu võib avalduda ka hammaste sisemise ehk keelepoolse pinna kulumises. Ulatuslik sisemise pinna kulumine tekib ka
tiheda oksendamise tagajärjel, näiteks kui
patsient põeb buliimiat.
Osal patsientidel koguneb hammastele
pigmenti. See võib olla esteetiliselt häiriv,
kuid on õnneks lihtsasti eemaldatav soodapesuga. Tekib see loogiliselt pigmendirikaste toiduainete tarbimise tagajärjel –
kohv, tee, punane vein, peet jne... Pigmenti
tekitab ka suitsetamine. Selle, et patsient
suitsetab, reedab tihti ka suust tulev lõhn.
Fluoroos näitab ära lapsepõlve elukoha.
Hammaste järgi muidugi täpset kodukohta ei määratle, kuid üks patsient tegi küll
imestusest suured silmad, kui ainult suhu
vaatamise põhjal ütlesin talle jutu käigus
üsna veendunult, et ta on Lääne-Eestist
pärit. Nimelt on Eestis fluori tase joogivees
piirkonniti väga erinev. Liigne fluor joogivees põhjustab fluoroosi, mis enamasti
tähendab lumivalgeid laike hammastel.
Fluoroos tekib lapsepõlves hammaste
arenemise ajal. Kuna just Lääne-Eestis on
fluori tase väga kõrge, siis selliste hammaste nägemisel võib üsna kindlalt väita,
et patsient on lapsepõlves elanud just seal.
Kergekujuline fluoroos kahjulik ei ole, pigem on sellistel hammastel just eriti tugev
email.
Niisiis saab hammaste põhjal inimese
kohta tõesti päris palju öelda. Hammastelt
leiab vihjeid patsiendi hügieeni- ja toitumisharjumuste kohta ning nende abil võib
isegi jõuda jälile näiteks maoprobleemidele. Häbeneda ei tasu aga midagi, sest kui
ka arst näeb puudujääke hammaste eest
hoolitsemises, on alati võimalik olukorda
parandada.
Raul Vallaste

Hambaravihüvitise summa ei
kandu edasi uude aastasse
Tänavu 1. juulist kehtib igale ravikindlustusega täiskasvanule aastas
vähemalt 30eurone hambaravihüvitis. Kuna summa ei kandu üle järgmisesse kalendriaastasse, tasub tänavune hüvitis enne aasta lõppu ära
kasutada.

ning hiljem ei pea inimene esitama ühtegi
dokumenti või avaldust.
Hüvitist saab kasutada ainult nende
hambaarstide juures, kes on haigekassa
partnerid. Seda, kas arst on sõlminud vastava lepingu, tasub alati aega kinni pannes
kliinikult küsida või vaadata haigekassa
kodulehelt www.haigekassa.ee/hambaravi

Tänaseks on täiskasvanute hambaravihüvitist kasutanud 20 000 inimest üle
Eesti enam kui 800 000 euro eest. Harju
maakonnas on täiskasvanute hambaravihüvitist kasutanud viis tuhat inimest,
sh 2400 inimest 30eurost hüvitist ning
2600 inimest 85eurost hüvitist. Kokku
on Harju maakonnas hüvitisi kasutatud
üle 203 000 euro eest. Hüvitist saab kasutada kokku 138 hambaravikabinetis,
Rae vallas Anneliis Liim ja Rae Hambaravi OÜs.

Mis saab proteesihüvitisest?

Kuidas hüvitist kasutada?

30eurost hambaravihüvitist saab kasutada
ühel hambaarsti külastusel kuni 50% hambaraviarve eest tasumiseks ning teise (vähemalt) poole summast tasub patsient ise.
Rasedad, alla üheaastase lapse emad,
osalise või puuduva töövõimega inimesed,
üle 63aastased eakad ning suurenenud
hambaravivajadusega inimesed saavad
alates 1. juulist hambaravihüvitist 85 eurot
aastas ning nemad tasuvad raviarvest alati
vähemalt 15% ise.
Hüvitis arvestatakse patsiendi arvelt
maha kohe hambaarsti juures makstes

1. juulist kehtib uus täiskasvanu hambaproteesihüvitise määrus. Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale summas 260 eurot.
Proteesihüvitisele on õigus ravikindlustusega töövõimetuspensionäridel, vanaduspensionäridel, üle 63aastastel ning
osalise või puuduva töövõimega inimestel.
Proteesihüvitise taotlemiseks on kaks
võimalust: (1) esitada haigekassale hambaproteeside hüvitise avaldus ja proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument
või (2) esitada proteesitegijale avaldus, kus
taotlete kulude kandmist hüvitise ulatuses
otse proteesitegijale.
Kõik proteesihüvitise taotlemiseks vajalikud avaldused leiate haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee (Avaleht ->
Dokumendid ja blanketid) või haigekassa
klienditeenindusest.
Pane tähele! Alates 1. jaanuarist 2018 ei
pea enam proteesihüvitise saamiseks avaldust tagantjärele esitama, kogu arveldus
toimub otse hambaarsti ja haigekassa vahel ehk soodustust arvestatakse raviarvelt
maha hambaarsti juures maksmise hetkel.

Teade

MTÜ Vaidasoo Külaselts taotles
2017. aasta kevadvoorus kohaliku
omaalgatuse programmist vahendeid Vaidasoo külaseltsi tegevusteks. Heakskiidetud projekti rahastuse kaasabil soetasime helivõimenduse väliüritustele ning värviprinteri
teavitusteks.
MTÜ Vaidasoo külaseltsi juhatuse liige
Kaia Pilvik
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Järveküla kool kandideerib
Eesti Sisearhitektide Liidu
aastapreemiale

Erilist uhkust tunnevad Trei ja Teikar
aatriumi üle. Aatrium on kasutusel ka
söögisaalina, sest nii suurt ruumi pole
mõtet tühjana hoida.
Fotod: Rae Sõnumid

Lasime värvida algklasside maja iga sopi eri
värvi, et lapsed oma pesa kiiresti ära tunneksid. Graafilised disainerid andsid igale
garderoobile oma näo, et lastel tekiks kiiresti
oma identiteet.
Mullu sügisel avatud Järveküla kool valiti Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemiate nominentide hulka. Tegemist on ainsa õppeasutusega, mis auväärsesse nimekirja jõudis.
Koos Margit Teikariga kooli sisearhitektuuri eest hoolitsenud Tuuli Trei ütles,
et on põgusalt nominentidega tutvunud,
kuid võiduvõimalusi ta hinnata ei soovinud. „Kuna rohkem koolimaju välja ei valitud, siis on keeruline end teistega võrrelda.
Olen ka pärast avamist korduvalt koolis
käinud ja mulle tundub, et meie välja töötatud lahendused toimivad,“ ütles Trei.
Aasta tagasi märkis Teikari, et oluliseks
märksõnaks on ennekõike põhikooli osa
ja spordikompleksi ristkasutus. „Soovisime, et hoone leiaks kasutust ka õppetöövälisel ajal,“ kõneles Teikari.
Märtsi alguses välja kuulutatud konkursile laekus tähtajaks 31. maiks koguni 70 tööd.
Viieliikmeline žürii, koosseisus sisearhitekt Kees Spanjers (Holland), arhitekt
Jan Skolimowski, sisearhitekt/disainer
Kaido Kivi, sisearhitekt Pille Lausmäe ja
disainiajaloolane Kai Lobjakas valis välja
33 nominenti ja neli preemiasaajat. Võitjad tehakse teatavaks arhitektuurivaldkonna ühisel aastapreemiate auhinnatseremoonial 8. detsembril Vaba Laval.
„Aastapreemiate konkursile esitatud suur
hulk kvaliteetseid projekte üllatas žüriid
meeldivalt,“ lausus Kees Spanjers. „Muuhulgas näitab avalike ja poolavalike interjööride, sealhulgas koolide, tervishoiuasutuste,
büroode, jaekaubanduspindade, majutus- ja
söögikohtade arvukus järjest kasvavat hea
disaini omaksvõttu Eesti ühiskonna kõikidel
tasanditel. Hea disain aitab kaasa inimeste
tervisele, turvalisusele, heaolule ning lõimib
meie igapäevaellu ilu, mugavust ja kestlikkust. Arvestades tööde kvaliteeti ning geograafilist paiknemist üle kogu riigi oli žüriil
küllaltki raske valikuid teha.“
Andres Kalvik
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Aastapreemia 2017 nominendid tööde
konkursile laekumise järjekorras
1. Karl Storz büroohoone – Tiiu Truus; kaasa
töötasid: Konstantin Rõbkin, Maili Tannenberg
2. Elisa Kulma – Jan Kraps, Ken-Kristjan Ruut,
3. Näitus „Uurali kaja“ – Jan Kraps, Ken-Kristjan Ruut, Anne Määrmann
4. Tallinna Kaubamaja Meestemaailm – Janno
Roos, Andres Labi, Liisa Põime
5. Tekero põrandasalong – Hillar Mänd
6. Velvet & Uddu kontor – Mari Koger, Taavi
Aunre
7. Tokumaru takeaway – Tomomi Hayashi,
Mari Põld
8. Kotka Tervisemaja – Rene Safin, Liina Kink
9. Hotell Lydia – Kaire Kemp-Tišler, Ea Andla
10. Restoran Mon Repos – Riina Harik, Külli
Salum
11. Arsenal Keskus – Katrin Kaevats, Jaan Port,
Markus Nimik, Neeme Tiimus
12. Korter Pariser Platz – Marita Mätas
13. Hotell Sophia ja restoran Fii – Ville Lausmäe, Peeter Klaas
14. Nukuteatri laiendus – Eliina Grünberg,
Maile Grünberg, Katrin Tammsaar
15. Parrot MiniBar – Lilia Kristianson, Reet Helisabeth Karm
16. Restoran Pull – Ines Haak, Ingrid Songisepp, Aap Piho
17. Meretemaatiline korter, Rotermanni 14 –
Ines Haak, Ingrid Songisepp

18. Valge korter, Kivimäe 32 – Ines Haak, Ingrid
Songisepp
19. Katusekorter – Riin Kärema, Kerli Lepp
20. Arcwoodi peakontor – Kadri Tamme, Harri
Kaplan, Liis Mägi
21. Näitus „Loomulik surm“ – Kristiina Kuus
22. Pubi StVitus – Kristiina Kuus
23. Järveküla kool – Margit Teikari, Tuuli Trei
24. Ugala Teater – Mait Summatavet
25. Näitus „Polaarruum“ – Mari Hunt, Aet
Ader, Karin Tõugu, Kadri Klementi ja töötoas osalejad
26. Öpiku Ärimaja fuajee – Hannelore Kääramees, Mattias Agabus, Tiiu Saal
27. Rahvusarhiivi püsiekspositsioon „Keerdkäigud“ – Ann Mirjam Vaikla, Tüüne-Kristin
Vaikla, Urmo Vaikla
28. Tallinna Kaubamaja Kingamaailm – Margit
Argus, Maris Kerge
29. Kiltsi Kaardiloss – Margit Argus, Siim Karro
30. RØST Pagar & Kohvik – Sander Allmere,
Kris Libe ja Mari Hunt, Britta Kongo, Aet
Ader, Karin Tõugu, Kadri Klementi
31. Telia Eesti peakontor – Kärt Kukkur, Marja
Viltrop, Liina Remmer, Riin Luuk
32. Rahvusarhiiv Noora – Urmo Vaikla, Tüüne-Kristin Vaikla, kaasa töötasid Helle-Triin
Hansumäe ja Maarja Varkki
33. Restoran Juur – Ahti Grünberg, Tõnis Kalve
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Kõigis kortermajades tekivad
1. jaanuaril korteriühistud
Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus
(KrtS) jõustub 1. jaanuaril 2018. Pooltes
Eesti kortermajades puuduvad korteriühistud. Kõigis majades korteriühistute
loomisega tahab seadusandja parandada
elamute haldamist ning kehtestada ühesugused valitsemisreeglid kõikide elamute
suhtes. KrtS rakendub kõikides majades,
kus on moodustatud korteriomandid. Korteriomand koosneb reaalosast (elu- või
mitteeluruum) ja sellega seotud kinnisasja
kaasomandiosast. Ühistu tekib ka siis, kui
kinnisasjal on ainult kaks korteriomandit
või kui kõik korteriomandid kuuluvad ühele isikule. Uus seadus ja ühistu nõue ei kehti kinnisasjade suhtes, mis on kaasomandis
mõtteliste osadena (näiteks igal omanikul
on 1/4); ridaelamutes, kus iga elamuosa alla
on moodustatud oma krunt; ja majades,
mille omanik on hooneühistu.
Kui korteriühistu on olemas, siis KrtS
mõjutab teid vähe, sest senine ühistu jätkab tegevust. Kuigi uus seadus ei nõua otseselt põhikirja muutmist, tasub see siiski
üle vaadata. Kui mõni olemasoleva põhikirja säte on uue seadusega vastuolus, siis
kehtib selles osas seaduses sätestatu.
Kui korteriühistut ei ole, siis ühistu
asutamine 2017. aastal kohustuslik pole.
Kui te siiski soovite seda teha, peab korteriomanike enamik vastu võtma ühistu
asutamise otsuse, kinnitama põhikirja,
valima juhatuse ja kandma korteriühis-

tu registrisse. Kui ühistut ei ole sel aastal
asutatud, siis 01.01.2018 loob riik selle ise!
Teie elamu korteriühistu kantakse automaatselt registrisse ja ühistu nimeks on
teie kinnisasja aadress täiendiga KÜ. Kõik
omanike ühise valitsemisega seotud õigused ja kohustused lähevad üle ühistule.
Sellisel ühistul ei ole esialgu põhikirja ja
maja valitsemine toimub otse KrtS-i sätete
alusel.
Kui maja haldamiseks oli korteriomanike üldkoosoleku poolt enne 1. jaanuari
2018 nimetatud valitseja (kinnisvarahaldusettevõte, iseseisev majahaldur või keegi
omanikest), siis alates KrtS-i jõustumisest
on tema automaatselt juhatuse ülesannetes. 30. juuniks 2018 tuleb registrile esitada andmed tekkinud ühistu juhatuse kohta (senise valitseja või uue valitud juhatuse
andmed). Juriidiline isik (haldusettevõte)
võib ka tulevikus üldkoosoleku otsusel
olla juhatust asendav organ (valitseja).

Selgita välja, kas
ühistu on juba loodud

2017. a jooksul selgita välja, kas Sinu korterelamus on korteriühistu asutatud! Kui
te ühistut ise ei asuta, siis kontrollige, et
oleks kehtiv üldkoosoleku otsus valitseja
nimetamise kohta. Kui keegi majaelanikest
faktiliselt kogus remondifondi vahendeid
või sõlmis üldelektri- ja veelepingud enda
nimel ja te soovite, et ta jätkaks uuel aastal

ühistu juhatuse liikmena, siis nimetage ta
käesoleval aastal ametlikult korteriomanike üldkoosoleku otsusega valitsejaks.
Kui majas on kuni 10 korteriomandit
või kuuluvad kõik korteriomandid ühele
isikule, siis ei pea juhatust valima ja registrit teavitama – korteriomanikud esindavad ühistut sel juhul ühiselt või mõnele
omanikule antud volikirja alusel. Soovitav
on siiski ka väikestes majades juhatus valida ja registrisse kanda. Kuni 10 korteriomandiga elamu ühistu võib pidada kassapõhist raamatupidamist ja ei pea esitama majandusaasta aruannet.
Mitme kinnisasja majandamiseks
enam ühte korteriühistut asutada ei saa.
Olemasolevad mitme kinnisasja korteriühistud jagunevad mitmeks ühistuks, kui
31. detsembriks 2016 ei võetud üldkoosolekul vastu teistsugust otsust.
Kõiki korteriühistu dokumente või teateid saab korteriühistute registrile esitada
ettevõtjaportaali (ettevotjaportaal.rik.ee)
või notari kaudu. Registrikande eest tasutakse riigilõivu.
Lisateave ja abi korteriühistu asutamisel Eesti Omanike Keskliidust või esita
oma kirjalik küsimus meie nõustamiskeskuses Õiguskindlus. Loe ka täpsemalt
www.omanikud.ee/uus korteriomandi- ja
korteriühistuseadus
Priidu Pärna
Eesti Omanike Keskliidu esimees
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Tippujuja Kregor Zirk käis Järveküla
koolis ujumispisikut külvamas
Eesti üks lootustandvamaid ujujaid, projekti „Veega sõber“ patroon Kregor Zirk (18)
külastas Järveküla kooli eesmärgiga innustada lapsi ujuma õppima. Loomulikult ei
toimunud tegevus ainult kuival maal.
Tänavu juunioride maailmameistrivõistlustel 100 meetri liblikujumises viienda koha teeninud ja mullu juunioride
Euroopa meistrivõistlustel 50 m liblikujumises pronksi võitnud Zirk hüppas ka ise
basseini ning viis läbi näidistunni.
Laste ujuma õpetamisele on riiklikus
õppekavas rohkem tähelepanu pööratud,
sest aastatel 2010–2015 on veeõnnetustes
kaotanud elu 370 inimest, kellest 26 olid
lapsed. 2014. aasta näitel moodustasid koguarvust (68) ligi kolmandiku uppumissurmad, millele eelnenud tegevus oli suplemine.
Rae Sõnumid uuris rahvusvahelise tasemega ujujalt Zirkilt, kuidas olukorda parandada.
Mis mulje jättis Teile Järveküla kooli bassein?
Mulle väga meeldis. Bassein oli ilus ja lapsed tegid harjutusi kaasa. Muljed on ainult
positiivsed.
Mis oli Teie sõnum lastele ja õpetajatele?
Ujumisoskus ja selle tähtsus. Rõhutasin, et
see võib päästa sinu või sõbra elu. Ujumine
on nagu rattasõit – see oskus jääb terveks
eluks.
Kui vanalt Teie ujumistreeningutega alustasite?
Algõpetusse läksin viieaastaselt ja treeningutel hakkasin käima kuueselt. Ma ise seda
ei mäleta, kuid mulle on räägitud, et kartsin
üpris kaua sügavasse vette minna ja nägu
vette panna. Ujumine polnud poisina mu
ainus hobi, tegelesin ka paljude teiste spordialadega: korv-, käsi- ja jalgpalli, kergejõustiku, judo ning triatloniga.
Millal tekkis arusaam, et ujumine on see
spordiala, mis kõige paremini välja tuleb?
Oli aegu, kus tegelesin mitme spordialaga
korraga, kuid ujumine oli alati prioriteet.
13aastaselt hakkasin ujumist tõsisemalt
harrastama. Suviti, kui basseinitreeninguid
polnud, sõitsin rattaga ja jooksin.
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Millele peaksid õpetajad kooli ujumistundides keskenduma?
Tundub, et mängu kaudu omandavad lapsed kõige paremini vajalikud oskused. Näiteks kasvõi see, kui lapsed hoidsid hõljudes
torust kinni ja ma ujusin nende alt läbi.
Samuti meeldis neile rõngaste äratoomine
basseinipõhjast.
Millised on põhioskused, mis tuleks esimestes klassides omandada?
Ujumise algõpetuse programmis on kirjas
viis põhipunkti: veega kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine ning rinnuli
ja selili veepeal edasiliikumine.
Millal saab öelda, et laps oskab ujuda?
Miinimumnõuded on täidetud siis, kui laps
püsib veepeal ja suudab edasi liikuda.
Kas ujumine peaks olema koolides kohustuslik õppeaine?
Peaks küll. Projekti „Veega sõbraks“ ja uue
riikliku õppekava koostamise ajendiks oli
suur uppumissurmade arv. Loodetavasti
hakkab järjest rohkem lapsi läbi selle programmi ujumisega ka tõsisemalt tegelema.
Väikestel lastel pole püsivust, et erinevaid
harjutusi teha. Palun andke mõned näpunäited, kuidas koos lapsega veekeskuses
käiv vanem saaks veetorudest laskumiste
vahepeal lastele midagi kasulikku õpetada.
Kui lapsel on esmane ujumisoskus saavutatud, võib veekeskuste basseinides ära kasutada laudasid, punne ja lestasid ning nendega

vahelduseks paar otsa ujuda. Lauaga saab
jalgu treenida ja punni jalge vahele pannes
on võimalik kätele suuremat koormust anda.
Milline ujumisstiil Teil kõige paremini
välja tuleb?
100 meetri liblikujumine on minu põhiala.
Rinnuliujumist harjutan aga kõige vähem
ja sellel alal ma ei võistle.
Õppisite kaks aastat Inglismaal Plymouthi kolledžis. Kuidas hindate inglaste ujumislembust ja -oskust?
Harrastajate hulk on umbes sama, kuid
kõrgemal tasemel ujujaid, kes erinevaid
stiile ujusid, on Inglismaal rohkem. Õnneks on ka Eestis tekkinud täiskasvanute
harrastusgruppe, kes treeneri juhendamisel
harjutusi teevad.
Ajal, kui see intervjuu Rae Sõnumites ilmub, olete Teie juba Türgis oma uue koduklubi juures treenimas. Palun kirjeldage oma päevakava ja treeningkoormusi.
Ärkan kaheksa paiku ja enne üheksat olen
söönud. Järgneb treening – pool tundi
võimleme ja siis ujume poolteist kuni kaks
tundi. Pärast käime veel tund aega jõusaalis.
Pärast lõunasööki puhkame ja kell viis algab
õhtune treening, mis kestab kuni kaks tundi. Sellise graafikuga elan viis päeva nädalas, laupäeval on ainult hommikune trenn.
Pühapäev on puhkepäev. Teatud päevadel
on kavas massaažid ja muud taastusprotseduurid.
Andres Kalvik
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Maiu Herzmann
Järveküla Kooli kehalise kasvatuse
õpetaja ja ujumistreener

Uus riiklik õppekava hakkab kehtima 2018. aasta jaanuarist kõikjal
Eestis. Selle koostamisel on eeskuju
võetud Põhjamaade kogemustest.
Kui varem oli kooliprogrammis nähtud ette ujumist 24 tundi ja oskus oli
omandatud, kui laps suutis 25 meetrit järjest ujuda, siis uues õppekavas
on ette nähtud 40 tundi ujumist. Riik
eraldab selleks kohalikele omavalitsustele 1,2 miljonit eurot.
Ujumise algõpetuse uuendamise eesmärk on jõuda selleni, et esimese kooliastme lõpuks oleks lastel omandatud ujumisoskus, mida
näitab järgneva harjutuse sooritamine: hüppa üle enda pea sügavusse vette, uju 100 m rinnuli asendis,
sukeldu, too käega põhjast ese, püsi
paigal puhates ja asendeid vahetades kolm minutit, uju seejärel 100
m selili asendis ja välju veest.
Eesmärgi realiseerimiseks on soovitatav võimaldada õpilastele vähemalt 40 õppetunni ulatuses ujumise
algõpet. Soovituslik on õpilastega läbida kõik 40 tundi kas ühe õppeaasta
kestel või 20 + 20 ujumistundi kahe
aasta jooksul ajaliselt võimalikult järjestikustel perioodidel.
Laste motiveerimiseks ja tagasiside andmiseks on soovitatav kooli
ujumistundides kasutada märgiujumist. Lastele antakse vastavalt nende oskustele harjutuste sooritamise
järel või 25, 50, 100, 200 meetri läbimisel kuni eesmärgi „oskan ujuda“
saavutamiseni tõestavad märgid.
Õpilane saab ujumise algõpetuse
arvestatud, kui ta on nõuetekohaselt
läbinud kõik viis arvestust.
Järveküla koolis on kõikidel
klassidel üks ujumistund nädalas.
Esimese klassi lastest suudavad
umbes viiendik järjest ujuda 25
meetrit ja sama palju on ka neid,
kes kooli tulles ujuda ei oska. Mullune kogemus näitas, et pooled
ujumisoskuseta lapsed omandasid selle oskuse esimese õppeaasta
jooksul. Järveküla kooli ujula on
ehitatud spetsiaalselt kooliujulaks
– see on pisut madalam ja veetemperatuur on tavapärasest kõrgem.

Saage tuttavaks selle hooaja Rae valla
mängude uute meeskondadega
Seni on Rae valla mängud olnud pigem täiskasvanute pärusmaa, kooliõpilasi on hooaja
kokkuvõttes kaasatud võistkondadesse pisteliselt. Alanud hooajaks on end aga kirja pannud
valdavalt Peetri põhikooli õpilastest koosnev
sõpruskond, kes koondub nime taha „M“.

Meeskond Peetri
põhikooli õpilastest

Tiimi eestvedaja on üheksandas klassis õppiv
Mirko Meerits. „Soovisin juba eelmisel aastal
võistkonna välja panna, kuid jäin registreerimisega hiljaks. Osalesin sõpruskonnaga ainult kabeturniiril,“ lausub Meerits. „Loodan,
et sel hooajal saan võistkonna kokku klassikaaslastest ja tuttavatest. Võib-olla mälumänguks kutsun isa appi, noortel pole veel nii
laia silmaringi. Arvan, et meie trumpaladeks
võiksid olla kabe, lauatennis ja sulgpall.“
Meerits julgustab ka teiste Rae valla koolide õpilasi mängudel kaasa lööma. „See
õpetab juba noorelt ühiskondlikest tegevustest osa võtma ja end proovile panema,“ lisab Meerits.

Õllemeistrid sportima

Sõpruskonna kategoorias liitub sarjaga Peetri
Jooksu Team. „Tahtmine on meil suur. Näis,
kui palju inimestel vaba aega on,“ sõnab võistkonna esindaja Ergo Jair. „Mina pole varem
Rae valla mängudel kaasa löönud, kuid meil
on sportlik seltskond ja mõni liige saab kindlasti kogemusi jagada.“
Jair pakub, et Peetri Jooksu Teami võiks saata edu teatejooksus ja võistkondlikus rogainis.
Ettevaatlikult suhtub ta kabesse. „Soovime oma
seltskonnaga valla elus rohkem kaasa rääkida.
Ilmselt annab osavõtt võimaluse tuttavatega senisest rohkem kokku saada,“ märgib Jair.
Ettevõtete arvestuses lööb uustulnukana kaasa ambitsioonikas höövlitööstus Vaidawood. „Oleme kiiresti arenev firma ja viimase pooleteise aasta jooksul on töötajate
hulk kiiresti kasvanud. Nüüd on meil palgal
ligi 70 inimest,“ räägib tootmisjuht Taavi
Tenno. „Kuna meil on palju uusi kolleege, kes
pole jõudnud omavahel headeks tuttavateks
saada, arvan, et läbi Rae valla mängude saab
seda protsessi kiirendada.“
Septembri alguses Rae Sõnumitele intervjuud andes ütleb Tenno, et esimese hooga
ühegi ala peale tormi ei joosta, kuid ta usub,
et suudab igaks alaks esinduse välja panna.
„Umbes neljandik töötajatest on naised ja
see annab lootust, et saame hakkama. Mina
isiklikult eelistan mälumängu ja sõudmist,

kuid seda on raske öelda, milline ala meil
kõige paremini välja tuleb.“
Ettevõtete kategoorias tugevdab konkurentsi vaid seitsme palgatöötajaga Tankeri
pruulikoda. Tegemist on Vaidas tegutseva
käsitööõllede tootjaga. Tiim võistleb ühiselt
värskelt asutatud Tanker Spordi nimelise
spordiklubi all.
Spordiklubi loomise idee tuli pruulikoja
ühelt omanikult, kes avastas enda jaoks triatloni ja nüüd aktiivselt sportimisega tegeleb
ning ka teisi sama pisikuga nakatada soovib.
„Tanker Sport klubi eesmärk on toetada ja aidata korraldada oma liikmete ühistreeninguid,
osaleda erinevatel võistlustel ning propageerida sportlikku eluviisi laiemalt,“ selgitab klubi
üks eestvedajaid Veronika Suske. „Soovime, et
rohkem inimesi tunneks spordist rõõmu, sest
sport on lahe! Nägime Rae Sõnumites mängude kuulutust ning kuna ettevõte tegutseb Rae
vallas ja paljud meist elavad ka ise siin, siis pikemalt ei olnud vaja mõeldagi.“

Aegade suurimad mängud

Väikeettevõtetel on lubatud Rae valla mängudel
kasutada pereliikmete abi ja seda kavatsevad
Tankeri töötajad kindlasti ka teha. „Meile on
kõige tähtsam osavõtt ja võimalikult paljude
inimeste kaasamine. Oleme kõik mingil määral
spordiga seotud. Esindatud on erinevad alad
kõndimisest jäähokini. Isekeskis arutasime, et
kas me kabet ikka oskame mängida, aga tuli välja, et meil on pereliikmeid, kes ka kabes tugevat
konkurentsi suudavad pakkuda. Usun, et Rae
valla mängudel saavutame paremaid tulemusi
ennekõike kestvusaladel nagu sõudeergomeeter
ja teatejooks. Tasub märkida, et õlletegu ei ole
lihtne töö. Seal on füüsiline vorm ja vastupidavus väga olulised,“ arutleb Suske.
Rae valla mängude peakorraldaja Indrek
Raig loodab, et uutel võistkondadel jätkub
entusiasmi kevadeni vastu pidada. „Tundub,
et alad on tavainimestele jõukohased, sest Rae
valla mängud tõotavad tulla osalejate arvu
poolest suuremad kui kunagi varem. See on
ka korraldajatele suur väljakutse,“ ütleb Raig.
Rae valla mängude teine etapp toimub 4.
novembril, kui Rae Keeglis peetakse keeglija darts’i-võistlused.
Andres Kalvik
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise algatamisest
Jüri aleviku Aruküla tee 19 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.09.2017 korraldusega nr 1307
Planeeritav ala asub Jüri alevikus Aruküla
tee ja Aleviku tee ringristmiku vahetus läheduses, olemasolevate elamute alal. Juurdepääs olemasolevale elamumaa krundile
toimub Aruküla teelt (11303 Jüri-Aruküla
teelt). Juurdepääs planeeritavale elamumaa kruntidele nähakse ette Tammiku
tee 15 (katastritunnus 65301:003:0089)
krundilt sõlmitava teeservituudi kokkuleppe alusel kinnistu kasutamiseks Detailplaneeringuala juurdepääsuna või teeservituudi kokkuleppe alusel Aruküla teelt
(11303 Jüri-Aruküla teelt). Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,24 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasoleva elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks, määrata ehitusõigus, lahendada hoonestustingimused,
juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarve on reserveeritud aleviku keskuse ja ärifunktsiooniga
arengualaks. Vastavalt planeerimisseaduse
§ 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga
muutmine üldplaneeringuga määratud
maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine, krundi
minimaalsuuruse vähendamine, detailplaneeringu kohustuslike alade ja juhtude
muutmine või muu kohaliku omavalitsuse
hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritaval alal säilitatakse olemasolev elamumaa sihtotstarve ja
olemasoleval sihtotstarbel planeerimist ei
saa lugeda üldplaneeringu põhilahenduse
muutmiseks.
Patika küla Kriile, Töökoja ja Ädala kinnistute ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.09.2017 korraldusega nr 1306
Planeeritav ala asub Patika külas Tallinna-Tartu maantee ja Jüri-Vaida tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Jüri-Vaida teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 3,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
Kriile kinnistust jagada välja tootmismaa
ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistu
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ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve sihtotstarbega, määrata hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ning haljastus. Tehnovõrkudega varustamine lahendada Töökoja
ja Ädala kinnistute olemasoleva taristu
baasil.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
mille järgi on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud tootmismaa ja juhtotstarbeta maa. Planeeritaval alal paiknev
rohevõrgustik säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei määrata. Olemasolevate tootmismaa kruntide vahele ühe täiendava
tootmismaa krundi moodustamist ei saa
lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
Aaviku küla Vana-Aaviku tee 11a ja Erose kinnistute ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.09.2017 korraldusega nr 1302
Planeeritav ala asub Aaviku küla keskosas
Vana-Aaviku tee ääres. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse
ette Vana-Aaviku teelt algavalt olemasolevalt pinnasteelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 1,1 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada olemasolevad elamumaa sihtotstarbelised kinnistud kolmeks elamumaa
krundiks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on perspektiivne väikeelamute maa-ala.
• Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 02.–15.10.2017 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid
ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 15.10.2017:
Järveküla Kännu ja Vana-Kännu kinnistute ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 29.11.2016 korraldusega nr 1693
ning vastu võetud 05.09.2017 korraldusega nr 1182. Planeeritav ala asub Järvekülas
Liiva teest ida pool paikneval põllumaal.
Juurdepääs planeeritavatele kruntidele nähakse ette Andrese tee 7 kinnistul paiknevalt erateelt (reaalservituut kinnistute nr
11220902 ja 2996550 igakordsete omanike
kasuks). Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha.

• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta kinnistute maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks ning seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.
• Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 16.–29.10.2017 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid
ja ettepanekuid detailplaneeringute osas
esitada hiljemalt 29.10.2017:
Soodevahe küla ja Rae küla Tallinna
ringtee Lagedi ning Karla liiklussõlmede
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.01.2017 korraldusega nr
37 ning vastu võetud 05.09.2017 korraldusega nr 1179. Planeeritavad kinnistud
asuvad Soodevahe ning Rae külas, Tallinn
ringtee ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 16 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
moodustada Tallinna ringtee Lagedi ning
Karla liiklussõlmede rajamiseks vajalikud
transpordimaa krundid.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga
ning Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringuga. Mõlema üldplaneeringuga on alale ette nähtud perspektiivne
maantee ning riigi põhimaantee peale- ja
mahasõitude juhtotstarve.
Vaskjala küla Tiigimetsa tee elamumaa
kinnistute ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 07.06.2016 korraldusega nr 898
ning vastu võetud 26.09.2017 korraldusega nr 1303. Planeeritav ala asub Soodevahe külas. Ligipääs planeeritavale alale on
planeeritud mahasõiduga Tallinna-Lagedi
riigimaanteelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 11,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta 08.04.2008 Rae Vallavolikogu otsusega nr 391 kehtestatud Vabriku kinnistu
detailplaneeringut ning jagada elamumaa
sihtotstarbega kinnistud väiksemateks
kruntideks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
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• Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 16.10–12.11.2017 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid
ja ettepanekuid detailplaneeringute osas
esitada hiljemalt 12.11.2017:
Soodevahe küla Laanemäe kinnistu ja
reformimata riigimaa detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 16.08.2016 otsusega nr 161 ning
vastu võetud 04.07.2017 korraldusega
nr 1286. Planeeritav ala asub Soodevahe külas. Ligipääs planeeritavale alale on
planeeritud mahasõiduga Tallinna-Lagedi
riigimaanteelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 11,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
liita Laanemäe maaüksus ja osa Suur-Sõjamäe tn 41 maaüksusest üheks äri- ja
transpordimaa sihtotstarbega krundiks, et
kavandada sinna Rail Balticu reisirongide
hooldedepoo. Detailplaneeringuga seatakse ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendatakse juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei
ole kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
mille järgi on alale ette nähtud olemasoleva sihtotstarbe säilimine ehk maatulundusmaa sihtotstarve. Detailplaneering
koostatakse lähtuvalt 13.06.2016 Harju
maavanema korraldusega nr 1488 vastu
võetud Harju maakonnaplaneeringust
„Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine“, milles on määratud Rae
hooldedepoo põhimõtteline asukoht. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Rae
valla üldplaneeringu muutmiseks.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:
Peetri aleviku Kungla kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 810 ja
vastu võetud Rae Vallavalitsuse 04.07.2017
korraldusega nr 932 Planeeritav ala asub
Peetri alevikus Vana-Tartu mnt läheduses. Lähipiirkonnas on valdavaks viimasel
kümnendil ehitatud üksik-, rida- ja korterelamud. Juurdepääs planeeritavale alale on
planeeritud Vana-Tartu maanteelt läbi rajatava Öökulli tee. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 1,82 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kinnistu jagamine elamumaa sihtotstarbega kruntideks kortermajade rajamiseks,
määrata tekkivatele kruntidele ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on
ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
ajal 07.–21.08.2017 laekus üks vastuväide
ja selgitustaotlus planeeringuala hõlmava

taristu rajamise kohta ning kooskõlastuse
kohta.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 05.10.2017
kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.
Detailplaneeringute kehtestamisest:
Peetri aleviku Kasemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 05.09.2017 korraldusega nr
1181. Planeeritav ala asub Peetri alevikus
Peetri tee ääres. Planeeritav ala piirneb
lõunast Peetri teega, läänest hoonestamata kinnistuga ning põhjast ja idast hoonestatud elamumaaga. Lähipiirkonnas on
valdavaks viimasel kümnendil ehitatud
üksik-, rida- ja korterelamud. Juurdepääs
alale on planeeritud avalikult kasutatavalt
planeeritud Peetri teelt ja Vägeva põigust.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kinnistu jagamine üheks transpordimaa
krundiks ja seitsmeteistkümneks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata
tekkivatele kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused ühepereelamute, paaris elamute ja ühe kuni kümne korteriga
korterelamu ja osaliselt ärifunktsiooniga
hoone ehitamiseks, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Järveküla Undsepa kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 05.09.2017 korraldusega nr
1180. Planeeritav ala asub Järvekülas Vana-Tartu maantee ääres, väljakujunenud
elamualal. Juurdepääs planeeritavale alale
nähakse ette Vibu teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta Rae Vallavolikogu 20.03.2007
otsusega 251 kehtestatud Järveküla küla
Sepa elamukvartali ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud pos 77 ja 91 sihtotstarvet ning jagada olemasolev elamumaa
sihtotstarbeline Undsepa kinnistu üheks
elamumaa krundiks ja üheks üldkasutatava maa krundiks, seada ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Kopli küla Rootsi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 12.09.2017 korraldusega nr
1228. Planeeritav ala asub Kopli külas

Rootsi tee ja Ülase tee ristis. Juurdepääs
alale on planeeritud osaliselt avalikult kasutatavalt Ülase ja Rootsi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada elamumaa sihtotstarbega kinnistu
viieks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Suuresta küla Lingumäe kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 26.09.2017 korraldusega nr
1304 Planeeritav ala asub Suuresta külas
Golfi tee vahetus läheduses. Juurdepääs
alale on avalikult kasutatavalt Golfi teelt
ning läbi Väike-Põlluotsa kinnistult. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa krundiks
ning üheks transpordimaa krundiks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus
ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Peetri aleviku Tartu mnt 169 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 26.09.2017 korraldusega nr
1305 Planeeritav ala asub Peetri alevikus
Tallinna-Tartu maantee ääres. Juurdepääs
alale on planeeritud avalikult kasutatavalt
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,42 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta 13.11.2001 Rae Vallavolikogu otsusega nr 281 kehtestatud Peetri küla Mõigu
elamukvartali detailplaneeringut pos 78
osas ning jagada detailplaneeringu järgne ärimaa sihtotstarbega kinnistust välja
kolm transpordimaa kinnistut ning ülejäänud osal säilitada ärimaa sihtotstarve,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused olemasoleva tankla laiendamiseks, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud liiklust korraldava ja
teenindava ehitise maa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.
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Sajad Rae valla
kodud saavad kiire
internetiühenduse
Telia viib Rae valla erinevates piirkondades läbi võrguarendustöid,
mille tulemusena saavad paljud
elanikud nii sel kui ka järgnevatel
aastatel senisest tunduvalt kiirema
internetiühenduse.
Telia Eesti investeerib järjepidevalt kaablivõrgu ajakohastamisse ja laiendamisse
Rae vallas ning seeläbi pakutava teenuse
kvaliteedi tõstmisse.
Sel aastal on Rae vallas juba käivitatud
mitmeid võrguarenduse projekte, millest
olulisemad on alljärgnevad:
• Peetri Pargi tee piirkonna sidevõrgu ajakohastamine. Projekti käigus
asendame senised vaskkaabliga kliendiühendused osaliselt optilistega, selle
tulemusena saame selle aasta oktoobrist pakkuda senisest tunduvalt kiirema Telia Koduinterneti teenuseid kiirusega kuni 100 Mbit/s. Projekt katab
lisaks Pargi teele Küti, Suurekivi ja
Vägeva tee korterelamud ning eramud.
Tööde tulemusena saame pakkuda ligi
100 kliendile senisest kiiremat lairibaühendust.
• Patika küla Kuremäe elamurajoonis
valguskaablivõrgu rajamine. Plaanis
on olemasolevad kliendiühendused
vasel asendada täielikult valguskaablil ühendustega. See loob kohalikele
elanikele võimaluse valida lairibaühenduse kiirust kuni 1 Gbit/s alates
oktoobrikuu alguseks. Arendatava
kaablivõrgu alas on Hundinuia, Jõekääru, Kuremäe, Paislehe ja Roostiku
tee eramud, kokku 70 ühendust.
• Jüri, Ristiku ja Võsa tänavate piirkonnas vaskvõrgu asendamine valguskaablivõrguga. Telia asendab senise vaskvõrgu valguskaablivõrguga,
mille tulemusena saavad meie klien-
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did võimaluse suurendada oma koduse internetiühenduse kiirust kuni 1
Gbit/s juba septembrikuus. Kokku on
arendatavas piirkonnas 22 kinnistut.
• Uuesalu Kodu elamurajooni valguskaablivõrgu rajamine. 2017. aasta
neljandas kvartalis on plaanis alustada valguskaablivõrgu väljaehitamist
Uuesalu elamurajoonis, mille tulemusena saavad kiire internetiühendusega
liitumisevõimaluse 69 kinnistut. Arendatava kaablivõrgu alasse jäävad sellised tänavad nagu Kopra põik, Saarma
tee, Siili tee ja Soku tee.
• Peetri kortermajades valguskaablivõrgu rajamine. Kavandamisel või
juba ehitatud on valguskaablivõrk kortermajadesse aadressidel Salu tee 62,
Vägeva tee 43, Vägeva tee 43/2, Sinilille
2/1 ja Sinilille 2/2, kus on kokku enam
kui 90 korterit.
• Lagedi kortermajades valguskaablivõrgu rajamine. Septembrikuu jooksul valmivad Lagedi aadressidel Jaama
10/1 ja Jaama 10/2 uued kortermajad,
kuhu Telia ehitab valguskaablivõrgu,
kokku 32 korteri jaoks.
• Veskitaguse küla sidevõrgu ajakohastamine. Veskitaguse elanike initsiatiivil käivitasime sel aastal küla
tänase vaskvõrgu osalise asendamise valguskaabli võrguga. Uue võrgu
projekteerimine ja välja ehitamine
kestab orienteerivalt 6 kuud. Projekti
tulemusena saame oluliselt paremaid
internetikiirusi Veskitaguse küla 20
kinnistule.
Kõikidesse uutesse Rae valla arenduspiirkondadesse, kuhu ehitatakse aasta
ringi eramuid, korter- ja ridaelamuid, on
Telia samuti võimaluste piires ehitanud
oma valguskaablivõrgu, et uuselanikud

saaksid sissekolimisel kasutada Eesti kõige kiiremat ja kvaliteetsemat internetiteenust.
Telia Eesti võrgu ja infrastruktuuri
arenduse valdkonna juhi Toivo Praakeli
kinnitusel on tegu ettevõtte laiema võrgu
moderniseerimise programmiga, mille
käigus ajakohastatakse enam kui 100 000
kliendi koduühendust. Programm kestab
2020. aastani ja peaks tagama kõigile Telia klientidele internetiühenduse kiiruse
vähemalt 100 Mbit/s.
„Mõtleme kõigi klientide peale, sest
kiirem ja kvaliteetsem lairibateenus tõstab meie elu kvaliteeti – saame kiiremini
oma vajalikud tegemised arvuti taga tehtud ja jääb rohkem vaba aega muudeks
toimetusteks. Kõik meie internetikliendid
saavad ka ise Telia Iseteeninduses märku
anda soovist kiirema interneti järele. Samuti soovitan klientidel aeg-ajalt Iseteenindust külastada ja kontrollida, millised
võrguarendused teie kodukohas on toimunud või lähiaja plaanides. Nimelt on
osa kliente endalegi üllatuslikult avastanud, et saavad juba täna kasutada senisest
tunduvalt kiiremat koduinternetti,“ selgitas Praakel.
Senisest kiirem internetiühendus võimaldab vaadata muretumalt internetis
leiduvat HD-kvaliteedis internetisisu,
kasutada internetti korraga mitmes seadmes, võtta kasutusele mitu Telia TV vaatajakohta ning laadida fotosid ja videoid
internetti senisest kiiremini. Ühtlasi loob
kiirem ja kvaliteetsem internetiühendus
võimaluse töötada muretult kodukontoris.
Kõik kliendid, keda võrgu uuendamine
puudutab, saavad Telialt ka vastava teavituse. Kõige kiirem ja mugavam võimalus
kiirema internetiühenduse kasutuselevõtuks on Telia veebipõhise Iseteeninduse
kaudu. Samuti saab alati helistada Telia
infonumbrile 123.
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KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont, välisrajatised,
aiad jne jne.
Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.
Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee
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Meie meeskond Rae vallavolikogu
valimistel 15.10.2017
Mart Võrklaev 118 Laine Randjärv 119 Tõnis Kõiv 120 Natalia Kaptyug 121 Madis Sarik 122 Relika Vodja 123
Jens Vendel 124 Bärbel Salumäe 125 Kaarel Kais 126 Helen Kübar 127 Aivo Hommik 128 Sirje Kööp 129
Henri Ausmaa 130 Annely Plees-Lilleoja 131 Harri Ambur 132 Tairi Tikko 133 Indrek Varik 134 Anne Liiva 135
Kaido Kivistik 136 Ene Böckler 137 Tarmo Gutmann 138 Anna Õuekallas 139 Martin Mägi 140 Olga Rõzi 141 Kalle Isand 142
Roger Pärss 143 Ramses Alliksoo 144 Tanel Tammela 145 Igor Kask 146 Endel Albin 147 Meelis Lepikult 148 Erik Laidvee 149
Marek Soo 150 Endel Lepik 151 Ott Sarapuu 152 Eduard Erkki Laur 153 Kai Lasn 154 Andrus Ansip 155

#tugevraevald
• KINDLUSTAME igale lapsele kodulähedase lasteaia- ja koolikoha • LAIENDAME Jüri gümnaasiumi ja RAJAME Peetrisse gümnaasiumi • RAJAME Jüri ja Peetri perearstikeskused • EHITAME Peetris ja Jüris kaasaegsed keskväljakud • VÕIMALDAME Rae valla õpilastele bussisõidu maakonna avalikel liinidel • TEEME teed korda, KATAME koole
teenindavate busside marsruudid mustkattega • HÜVITAME Rae valla noortele liiklusõppe kulud – 10aastased vallakodanikud saavad võimaluse jalgratta- ja 14aastased
mopeedi/motorollerilubade ning 18aastased B-kategooria sõiduauto juhilubade omandamiseks • SOOSIME laste saamist ja kasvatamist – pere teise lapse lasteaia
kohatasu on pool esimese lapse omast ning alates kolmandast lapsest katab kogu kohatasu vald • SOODUSTAME sportlikke eluviise, RAJAME Jürisse uue täis-mõõtmetes
staadioni ja Peetrisse jalgpallihalli • JÄTKAME Rae valla mängudega • VÕIMALDAME kõigile valla koolide õpilastele ujumisõppe IGAL õppeaastal • TOOME kultuuri koju kätte!
Rae Kultuurikeskuse eestvedamisel jõuavad muusika, kunst, teater ja kino igasse Rae valla piirkonda • TOETAME DigiMaa algatust viia ülikiire internetiühendus kõikidesse
valla piirkondadesse ja kodudesse • KAASAME kogukonna – suuname 20 000 eurot aastas kohaliku kogukonna määratavasse projekti.

Loe lähemalt: www.reform.ee/rae ja www.peetripark.ee

Meie toetame IRL kandidaate Rae vallas!

“Rae valda tuntakse hea elupaigana. Valla juhid on selleks mitmeid
aastaid sihikindlalt töötanud. On valla
inimeste huvides, et see nii ka jätkuks.
Südamerahu ja sooja tundega soovitan
valida valla arengut juhtima Rae IRL
inimesed.”

KAIA IVA

“Poliitilisel laual on õun, pirn, viinamari, maasikas ja muudki, milles olevad
vitamiinid mõjutavad seda ja toda. Üks
neist on konservatism. Vastutustundlikule konservatismile tuginedes on Rae
valda aastaid juhitud ja see on olnud
tulemuslik.“

VIKTORIA LADÕNSKAJA

“Isamaa ja Res Publica liit koos oma mõttekaaslastega on olnud Rae valla juhtimisel
arendav ja stabiilne osapool, mis on taganud haridusvõrgu arendamise ja välja ehitamisega peresõbraliku ja head haridust võimaldava elukeskkonna.
Valla elu korraldust puudutavad üldplaneeringud ja regulatsioonid on loonud head
võimalused isetoimetavatele ja isemõtlevate inimestele, ettevõtete ja kogukondadele
tööks ja eneseteostuseks.
Kiire majandusarengu ja elutempo kõrval on IRL seisnud väärtuste eest, mis põhinevad isikuvabadusel, hoolivusel ja traditsioonidel.
Olles valla lõuna piirkonnas asuva Aruvalla küla kogukonna liige ja külavanem on
hea meel näha piirkonda mõjutava Vaida kooli arengut, külaliikumise tugevust ning
elukeskkonna heakorda korraldatud prügimajanduse ja teede hooldamiste kaudu.”

ARDI MITT
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Sina unistad, meie teostame!
Köögimööbel
Vannitoamööbel
Garderoobid
Eritellimusmööbel
koju ja äripinnale
www.raemoobel.ee | +372 51 77 434 | info@raemoobel.ee

ERIPAKKUMINE

Rae valla koolide ja lasteaedade õpetajatele.

Korteri hinnas köögimööbel- ja tehnika.
Pakkumine kehtib õpetajate päevani 2017

Rae Sõnumid • oktoober 2017
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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!

ERINEVAD EHITUS- JA
REMONTTÖÖD
Infopäring:
raemeistrid@gmail.com,
tel 5665 0748,
www.raemeistrid.ee
KORISTUSTEENUS
nii ettevõtetele kui ka
eraklientidele, tel 5645 8513

Pagariäri ja kohvik
Aruküla tee 55, Jüris Avatud E-R 8.00-17.00,
nädalavahetustel tellimisel Iga päev maitsvad
lõunasöögid, iseteenindus!
Juuretisega rukkileivad; pirukad, saiakesed ja
kohupiimataskud!
CATERINGITEENUS!
Tähtpäevadeks kringlid, koogid ja tordid!
Peo- ja peielauad E-P!
Lapsed on teretulnud: väikelastele on
söögitoolid ja suurematele mänguasjad!
Lisainfo www.maheleib.ee või tel 516 3968 või
email info@maheleib.ee

KODUD
RAE VALLAS!

Elamu-, paaris- ja ridamajakrundid
ajaloolises Limu külas,
Pirita jõe käärus!
Ulvi Pechter
503 6228, 66 88 666
www.kesatee.ee

AD
TINO RÜHM
UUED BAIL A
NOORTELE!
L A S T E L E JA

R E G I S T R E E R U TA S U TA
PROOVITR E E N I N G U LE
W W W. DA N C E AC T. E E
danceact_tantsustuudio
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AIATÄHT

ANNAB TASUTA ÄRA

TOO OMA
STIHL MOOTORSEADE
HOOLDUSESSE, TÖÖRAHA
VAID 15.- EUROT!
TAVAHIND ALATES 28 EUROST

www.aiataht.ee / Facebook: Aiatäht
Aiatäht PEETRI esindus
Tuleviku tee 10, Peetri
E-R 9 – 18 / L 10 – 13
tallinn@aiataht.ee
tel. 5558 5709
Pakkumine kehtib Aiatähe esindustes kuni 30.11.2017

SIN U E N DA JAO KS

R E G I S T R E E R U TA S U TA P R O O V I T R E E N I N G U L E W W W . D A N C E A C T . E E
ELE
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L
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Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

Vihmaveesüsteemide
tootmine, müük, paigaldus,
hooldus ja remont.

Tel. 58 540 407 (EST), 58 280 280 (RUS)
e-mail: info@plekk24.ee, www.plekk24.ee

MUTIPÜÜK
Tel 545 77 971
www.mutt.ee

SPORDIKLUBI

Laste ratta- ja suusatreeningud
nüüd Jüris! Treeningud
toimuvad algusega Jüri
Gümnaasiumist.
Vaata lisainfot www.cfc.ee ja
Facebookis Spordiklubi CFC!

Müün maitsvat
valgeristiku

võidemett
7eurot/ kg

Olev Raid
tel. 5016072
e-mail olevraid@gmail.com
oktoober 2017 • Rae Sõnumid
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JUST SINULE!

TELLI PIZZA ETTE

TELLI PIZZA ETTE

tel. 601 8011

tel. 600 7977

Peetri Selveri Peetri Pizza
Veesaare tee 2
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Mõigu Peetri Pizza
Kaabli 6
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valmistab head välimust
ja täpsust nõudvaid
eritellimustooteid

Tule tööta oma
kodu lähedal!

OTSIME OMA KOLLEKTIIVI

LEHTMATERJALI
PAINUTUSPINGI
OPERAATORIT

Ootame oma
meeskonda tublisid
laotöötajaid ja
koristajaid

Erinevate detailide painutamine
Durma painutuspingil
Töö on vaheldusrikas ja huvitav
Töö toimub ühes vahetuses

Pakume Sulle väljaõpet, paindlikke
töötingimusi, võimalust teenida
head töötasu, soodustusi erinevates
spordiklubides (sh Jüri ja Järveküla
spordiklubides) ja lõbusaid
ühisüritusi.

Vajadusel väljaõpe kohapeal
Tööks vajalikud omadused:
Täpsus, korrektsus, hea ruumiline
mõtlemine ja -tehniline taip.
Töökoht asub: Hoidla tee 9,
Vaida, Rae vald, Harjumaa

Saada oma CV või küsi lisa aadressil
personal@smarten.ee või telefonil
613 5800

Kandideerimiseks palume
saata CV:
kaia.talvik@metallieksperdid.ee
Kaia Talvik, tel. 52 23 180
www.metallieksperdid.ee

VAIDA HAMBAKLIINIK OÜ
tegevusloa nr:L04038

Vana-Vaida tee 7, Vaida
Avatud E-R 09:00 – 17:00
Info: büroo: +372 600 5074,
Mob: +372 53489134
E-mail: vaida@vaidahambaravi.ee
www.vaidahambaravi.ee
TEENUSED MIDA PAKUME:
• Hambaproteesitööd, kaasaarvatud tehiskroonid ja sillad
• Laste hammaste ravi
• Ravi ja profülaktika
• Juureravi
• Kirurgia
• Hambahaiguste ennetus
• Hammaste plasmavalgendamine ning soodapesu
• Hambakaunistuse paigaldamine
• Suuhügieeni konsultatsioon
Lisainfo: www.vaidahambaravi.ee
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kuulutused
Reakuulutused oktoober
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
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel: 522 1151. Info www.nagusul.ee
Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt +
transport. Tel: 5395 3788
Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude-okste langetamine. Lumekoristus. E-post: or@inkteenused.ee.
Tel: 5348 7318
Vaida Hambakliinik OÜ otsib osalise koormusega hambaarsti assistenti.
Vajadusel kohapeal väljaõpe. Lisainfo:
vaida@vaidahambaravi.ee, tel: 5347
6068
Shindo hoiab noore ja tervena! Lõõgastavad Jaapani venituste grupitunnid
Ülemiste Citys ja Arukülas, eratunnid ja
shindo-massaaž/teraapia kokkuleppel.
Tea 5647 9334
Ära anda lammutatud paekivimüüri materjal 80 m3. Rae vald, Järveküla. Info tel
501 8298
Soovin üürida garaaži Jüris pikemaks
ajaks. Tel 513 0592
Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150
€. Tel 5656 2191, sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu
Märjad küttepuud. Valge lepp 33 €/
ruum, must lepp 36 €/ruum, metsakuiv
okaspuu 35 €/ruum, kask 39 €/ruum.
Tellimine ja info telefonil 5349 2730 või
www.metsasoojus.ee
Tänavakivi paigaldus. Sillutuskivide ja
äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 10 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel: 525 5851. www.ormikivi.ee
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Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti
vanemaid lauanõusid ja lillevaase; pitse,
kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jne. Tel: 5859 9737
Ostan Teie sõidukõlbliku, remonti
vajava või seisva sõiduki. Võib pakkuda
ka ülevaatuse ja kindlustuseta sõidukeid. Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055.
E-post: alka515@hotmail.com
Ostan ENSV rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel: 602 0906 ja
501 1628, Tim
Soovin kiiresti osta sõidukorras sõiduauto või mahtuniversaali.Tel: 5819 0200

*********************************

Reet
Raudkepp

Õnnitleme 45. tööaasta
täitumisel Vaida
raamatukogus!
Soovime jätkuvat
tegutsemislusti ja energiat!
Rae valla
raamatukoguhoidjad
*********************************
PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
SEPTEMBER
2. september Põles suure leegiga lõke Vaidas,
Vana-Vaida teel
3. september Abitu loom Peetri Selveri juures
11. september Avarii Annukse bussipeatuses
12. september Abistati kiirabi Assakul, Veski teel
17. september Põles suure suitsuga lõke Jüris,
Aruküla teel
18. september Likvideeriti avarii tagajärjed Tartu
maanteel, Jüris
20. september Likvideeriti reostus Jüris, Väljaku tn.
22. september Plahvatus ja põleng Järvekülas, Leesi teel
24. september Likvideeriti avarii tagajärjed Tartu
maanteel, Peetris
25. september Soodevahe külas põles suvila

Müük lõhutud
küttepuud koos
kohaletoomisega
lepp 33 eur rm
kask 38 eur rm
metsakuiv okaspuu
34 eur rm
Tel.5099598
kosetehno@gmail.com

Peetri Lasteaed
ootab oma
meeskonda
Muusikaõpetajat (0,75)
Logopeedi (1,0)
Kandidaadilt ootame innovatiivset
suhtumist ja meeskonnatöö oskust.
CV saata aadressil
kart.kullas@peetri.edu.ee

POLITSEI ÜLEVAADE
OLULISEMATEST
SÜNDMUSTEST RAE VALLAS
• 08.09 teavitati politseid liiklusvägivallast Jüri alevikus, mille käigus 39aastane
mees tekitas valu 20aastasele mehele.
• 09.09 teavitati politseid tööriistade vargusest Lagedi alevikus asuvast ehitussoojakust.
• 13.09 teavitati politseid peretülist Peetri
alevikus, mille käigus 45aastane mees
tekitas valu 46aastasele naisele. Peretüli
juures viibis 15aastane laps.
• 17.09 peeti Karla külas kinni sõiduautot
juhtinud 39aastane joobes juht.
• 17.09 peeti Venekülas kinni kaubikut
juhtinud 54aastane joobes juht.
• 17.09 peeti Jüri alevikus kinni sõiduautot juhtinud 51aastane joobes juht.
• 25.09 peeti Jüri alevikus kinni sõiduautot juhtinud 60aastane joobes juht.
• 26.09 teavitati politseid peretülist Peetri
alevikus, mille käigus 41aastane mees
tekitas valu 43aastasele naisele. Peretüli
juures viibis 4aastane laps.
• 30.09 teavitati politseid peretülist Rae
külas, mille käigus 30-aastane mees
tekitas valu oma 52-aastasele emale.
• Septembris registreeriti 7 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles vigastada
sai kokku 10 inimest.

kuulutused 35
Septembris
registreeritud
sünnid

OKTOOBRIKUU SÜNNIPÄEVAD

KERT KALJUMÄE

AGATHE-LUDMILLA POOL

93

ALEXANDER EGOROV

81

RAGNAR GRASMANN

ELVI NAGEL

93

VALENTINA SEMJONOVA

80

ERIK LANG

ENNA TIKKER

91

ELVI UUK

80

RONAN ILVES

LEA VESKE

89

MARIA EESTLEOL

80

LEIDA KINSIVEER

87

UKO ESNAR

80

SAIMA LILLEFRIEDE SÕLG

87

REET SALU

75

IVAN RÄTTEL

86

IIVI LEPIK

75

VALENTINA GRAMATOVITŠ

86

ANTS EHKMANN

75

MARKUS RIIG

KAIE HIMMELREICH

84

JAAN PIHLAK

70

RAUNO LILLEMÄE

HELMI ELKEN

84

AIME RÄMMELD

70

TOBIAS SVETLJAKOV

EINARD OTS

84

KAIDO JÄRVE

70

REVO JEGOROV

JELIZAVETA SOITU

83

LEILI PLEIATS

70

EVI LÄÄNE

83

ARVED KUUSEOK

70

LEMMI KASKA

82

ALEKSANDER MATOV

65

IRINA KOSTJUTŠENKO

82

ENDEL ALBIN

65

SUSANNA VALK

TAISJA TAMM

81

ANDRES LAIDROO

65

HELENA KRULL

ERNA PARBO

81

HELJE MÄEHANS

65

ADEELE OJOKAS

LUULE SINEP

81

LUKAS NEIDRA
HENRI PÄÄDAM
RIKO LILLEMETS
MATTIAS MURU
ROBERT VILIBERG

ROSANNA SARIK
KERET KALJUMÄE
ELIISE TEEMETS
MARILIIS KALVET

GEA JASMIIN LAUR
ELISE UISK
LIIS LINNARD
ANNABELL KERVES
KAROLYN EVOLET PEENEMA
BIRKE ARTEL

OTU LUHAORG

KARINA SAIDLA

URMAS RAIEND

DESI MÄRTSON

MADIS KASE

GEIDY KÄROLIN PAAS

JEVDOKIJA ZAMŠARSKAJA

NORA MEY METTIS

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Teostus:

Septembris lahkunud

TATJANA GLADKOVA

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

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.

oktoober 2017 • Rae Sõnumid

LAPSED VALIMISTEST
Pärast väikest tutvustavat KOV valimiste teemalist
loengut arvasid lasteaiaeas lapsed järgmist:

Mina lähen
kindlasti valima,
kui ma suureks
kasvan, sest valimine
on nii lahe.
Kaiu, 5-aastane

Kui keegi
on
b
jäta valimata,
gu
see natukene na
jääb
paha, sest keegi
ja
a
siis häälest ilm
.
ta on õnnetu
Mari, 4-aastane

Mina
sündisin
eelmiste valimiste
ajal, sest ma sain
suvel 4-aastaseks.
Kristjan,
4-aastane

Emme
ükskord,
s
le
üt
an valima
pe
a
et m
või
toa koristamise
Ma
magamise vahel.
gi.
ei tahtnud kumba
e
Kaur, 5-aastan

