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Möödunud aasta novembris algatas vallavolikogu Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu
koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, millega muudetakse kogu valla
üldplaneeringut põhjaosas. Protsessi on haaratud suur osa alast alates
Tallinna piirist kuni Tallinna ringteeni. Lk 2–5
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vallavalitsus

Harju Maavalitsuse ja Uuesalu küla elanike ettepanekul on vallavalitsus valmistanud ette vallavolikogu veebruariistungile eelnõu, kus
taotletakse Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu ala laiendamist.

Rae valla põhjapiirkond
saab üldplaneeringu
Möödunud aasta novembris algatas vallavolikogu Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise, millega muudetakse kogu valla üldplaneeringut põhjaosas.
Protsessi on haaratud suur osa alast alates
Tallinna piirist kuni Tallinna ringteeni.
„Planeeritava ala suurus on ligikaudu 26
300 ha,“ täpsustas abivallavanem Priit
Põldmäe. Planeeritavasse alasse jäävad
asulatest Peetri, Järveküla, Assaku, Rae

küla ja Uuesalu. Lisaks on esitatud vallavolikogule ettepanek laiendada piirkonna
elanike ja Harju maavalitsuse taotluste
alusel üldplaneeringu ala nii, et muudetav
ala hõlmab ka Lehmja ja Pildiküla ning
osaliselt Kurna küla.
Mahukas ja ajakulukas töö oli vaja ette
võtta mitmel põhjusel. Põhjapiirkonnas
on surve ehitustegevuseks kõige tugevam
ja kui lähtuda arengukava kasvustsenaariumi alusel kirja pandud rahvastikuprognoosist, mille järgi kasvab Rae elanikkond
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aastaks 2048 ligikaudu 30 000 elanikuni,
peab vald omama väga täpset ülevaadet,
kuidas omavalitsuse territooriumil on lahendatud teedevõrk ja kuidas on tagatud
vajalikud avalikud teenused kõikide vanuserühmade jaoks.
„Põhjapiirkonnale planeeringu koostamist nõuab vajadus minna täna kehtivast
ja aastal 2013 vastu võetud üldplaneeringust täpsemaks ning määrata sotsiaalse
taristu ning rohe- ja virgestusalade mahud
ja asukohad ning maa-alad elamumaade
teenindamiseks. Vaja on määrata samuti
hoonestatavate alade jaoks täpsemad ehitustingimused, mis on aluseks ruumilisele planeerimisele,“ loetles abivallavanem
Priit Põldmäe olulisi eesmärke.
„Täisväärtusliku elukeskkonna seisukohalt on alal tõepoolest puudusi,“ kõ-
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Uuesalu peab oluliseks küla kui terviku säilimist
ja piirkonda ühistranspordi jõudmist

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringult ootavad Uuesalu elanikud seetõttu eelkõige seda, et arvestataks muutunud demograafilise situatsiooniga
ja teede võrgustik kujundatakse vastavalt elanike paiknemisele ja peamistele liikumissuundadele. Kuigi Uuesalu teedevõrk on täna hea ja võimaldab
ühendusi nii Tartu kui ka Viljandi maantee suunal, on elanike suurimaks
probleemiks juba aastaid puuduv ühistransport.
Teine oluline teema on võimalikud kaasnevad mõjud, mis tekivad Rail
Balticu projekti käivitumisel. Et kõik planeeritud ristumised on eritasandilised, on oluline, et nii ehitusperioodil kui ka pärast seda oleksid arvesse
võetud elanike liikumisvajadused ja sellega seotud taristu nagu bussipeatuste
asukohad, kergliiklusteed jne, et ei halveneks inimeste juurdepääs peamistele
tõmbekeskustele, milleks on täna eelkõige Tallinna linn ja Peetri alevik.
Samuti on väga oluline võimalike raudteega kaasnevate kahjulike mõjude
leevendamine nagu müratõkked jms. Oleme Uuesalu küla poolt saatnud Rae
vallavalitsusele ettepaneku muuta põhjapiirkonna planeeritava ala piire selliselt, et planeeritav ala hõlmaks kogu küla.
Toomas Metsaots
Uuesalu külavanem
neles arhitekt Stina Metsis. Arhitektina soovib ta leida lahenduse kiiresti
arenevate piirkondade keskusalade
loomiseks, kus on arvestatud kõikide
vajalike teenustega.

Transpordivõrk luubi all

Põhjapiirkonna üldplaneeringu tegemise juures tuuakse suure peatükina
välja teedevõrgu teema. Tänane teedevõrgustik ei ole veel kasutajasõbralik,
seda leiavad nii abivallavanem kui ka
arhitekt, kes nendivad lisaks, et teedevõrku tuleb lahendada terviklikult nii
liikumisvajadusi kui ka arenguprognoose arvestavalt.
Elamualadega koos tuleb vaadata
kogu infrastruktuuri. Arhitektile teeb
heameelt, et arendajad on nõus vallaga
koostööd tegema. „Meil on kehtivasse

Vaade Uuesalu külale 2015. aasta suvel.

üldplaneeringusse planeeritud ulatuslikud elamualad, kuhu pole ette nähtud
seda toetavat taristut ja teenuseid.“ Kui
nüüd lasta need monofunktsionaalsed
alad arendajatel valmis ehitada ilma igasuguse toetava infrastruktuurita, ei ole
seda elamupiirkonda kokkuvõttes kellelgi vaja. Arhitekti sõnul nõuab täpsemat
planeerimist praegu väga kiiresti arenev
Järveküla, kus on palju üksikuid elamumaa ääremaatükke – siilakaid, mis ei ole
ühenduses teedevõrgustikuga. Järvekülale ja teistele veel lõplikult väljakujunemata aladele saab anda ehitustingimuste
kaudu ka ühtlasema ilme.
Abivallavanem Priit Põldmäe sõnul
saab üldplaneeringusse joonobjektidena sisse tuua võimalikud trassikoridorid kergrööbastranspordile, kuhu
võiks teha trammitee.

Rae valla põhjapiirkonna
üldplaneeringu koostamisel
nähakse ette:

• Planeerida Peetrisse vähemalt üks kohaliku
tähtsusega keskusala kus on järgmised teenused: põhikool(id), lasteaiad, raamatukogu,
sularahaautomaat, postkontor, spordisaal,
päevakeskus, rahvamaja, sotsiaaltöötaja vastuvõtt, noortekeskus, tankla.
• Lisaks näha ette Peetri alevikus keskväljaku,
laululava, tervisekeskuse, raamatukogu (kooliväline) asukohad. Vältida valglinnastumise
tunnustele vastava asustuse tekkimist – monofunktsionaalsete elamualade tekkimist.
• Näha ette Peetri alevikus teenindava ärimaa
juhtfunktsiooniga alad, kuhu saaks tekkida
nt kino, spaa, spordikeskus, väiksemad ärid,
kauplused ja teeninduspinnad.
• Täpsustada elamualade teenindamisega ettenähtud laste mänguväljakute ja haljasalade
paiknemist, suhet planeeritud elamumaadesse
ning sidumist kergliiklusteede võrgustikuga.
• Näha ette suuremad kõrge rekreatiivse väärtusega haljasalad, mis ühendavad eri külade
piirkondi. Määrata nendel täpsemad ehitus- ja
kasutustingimused. Soodustada tuleb rekreatsioonirajatiste kavandamist asustusalade läheduses, nt jalutus-, jooksu- ja suusaradasid, mis
parandavad võimalusi puhkealade mitmekülgseks kasutamiseks. Ühendada haljasalad
puhkemajandusliku ettevõtluse arendamisega. Metsased alad säilitada ja siduda ühisesse
haljasalade võrgustikku. Ülemiste järve äärde
planeerida promenaad ja loodusrada.
• Näha ette ühine jäätmejaama asukoht põhjapiirkonnas, mis oleks hea ligipääsetavusega,
aga mitte silmatorkavas asukohas.
• Täpsustada üldplaneeringuga Harju maakonnaplaneeringuga 2030+ määratud väärtuslike
põllumaade piire. Selleks tellida väärtuslike
põllumaade uuring.
• Üleujutatavatele aladele mitte uusi elamumaa
krunte planeerida. Võimalikud üleujutatavad
alad kaardistatakse täpsustava uuringuga.
• Tootmisalad eraldada elamualadest puhveraladega, millega tagatakse tootmistegevusest
tulenevate mõjude leevendamine.
• Näha ette hoonestuse tihendamine planeeritud Tallinna väikesest ringteest põhjapoole
jäävatel aladel. Arvestada, et Harju maakonnaplaneeringus 2030+ on ette nähtud tiheasumi soovitavaks minimaalseks tiheduseks
500 in/km2, erandkorras vähem (nt elaniketa
tootmis- ja ärialade puhul). Määrata eri piirkondade asustustihedus ja tsoneerida alad
vastavalt planeeritavale juhtotstarbele.
• Määrata täpsed ehitustingimused piirkondade kaupa.

Foto: Uuesalu küla pildikogu
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Vaade Ülemiste järve poolt Järvekülale jaanuaris 2017
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Et tekiks terviklik elukeskkond

Rae küla elanikke on viimase viie aasta jooksul teinud murelikuks olukord, kus maju ehitatakse järjest juurde, kuid kogu muu elukeskkonna areng on jäänud kängu. Elamute puhul
võiks üldplaneeringus määratleda väikeelamute piirkonnad ja kortermajade piirkonnad.
Kogukonna liikumisvõimaluste parendamiseks peaks tänavate planeerimisel vältima tupiktänavaid. Vähem oluline ei ole ka see, et Rae valla põhjapiirkonnas oleks võimalik ühest piirkonnast teise liikuda ka autot kasutamata. Rae küla ja Peetri piirkond vajab Tartu maantee
ületuskohti jalakäijatele vähemalt iga kilomeetri tagant, eelistatuna siis tunnelite näol.
Rae külas vajaks Raeküla tee liigendust: Assaku viadukti alt oleks vajalik ehitada Graniidi
tee pikendus koos kergliiklusteega. Lisaks võiks veel lisada Tartu maantee suunalt Rae külla
erinevaid ühendusteid. Näiteks Tammi tee võiks olla planeeritud pigem kui linnatänav, mitte maantee. Rae küla vajab oma keskuse ala, kuhu saaks planeerida nii elanikele teenuseid
pakkuvaid ärihooneid kui ka sotsiaalvaldkonna rajatisi.
Oluline puudus on praegu külas noortekeskusest, miks ka mitte lasteaiast, mis võiks
toimida õhtuti kohalikele sportimisvõimalusi pakkuva kohana.
Rae küla näitel leiame, et oluline on, et iga 1000 inimesega asustusüksuse kohta oleks
planeeritud näiteks terviserada, kelgumägi, palliplats või uisuväljak jm ning iga 3–4 tänava peale väikeste laste mänguväljak.
Margit Kaitsa
Rae küla külavanem

Vaade Tartu maantee poolt Peetri alevikule jaanuaris 2017
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Arhitekt Stina Metsis selgitab, et esmalt tuleb põhjapiirkonna üldplaneeringu protsessi käigus maha märgitud
joonobjektide puhul arvestada kui
võimalustega nii tehnilises kui ka olustikulises mõttes. Kergrööbastranspordi tee rajamine tiheasutusala kitsastele
ja kurvilistele teedele ei ole praktiliselt
võimalik ilma tee-maa laienduseta.
Praegu nähakse rööbastransporti
piki Tallinna-Tartu maanteed, mis on ka
esitatud Harju maakonnaplaneeringus
2030+. Kuid senikaua kuni joonobjekt
pole läbinud kõiki ettenähtud analüüsi
ja arutlusfaase, on see tänase päeva seisuga vaid idee. Kuna kokkuvõttes peab
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu heaks kiitma veel riiklik ja kogu
maakonna terviku eest vastutav institutsioon, siis rööbastee asukoht nõuab lõpuks heakskiitu n -ö suurelt ringkonnalt.

Üldplaneeringu tegemise käigus viiakse läbi
ka mitmeid analüüse.
Esimeste uuringute
hulgas on keskkonna
strateegiline hindamine, rohevõrgustiku
uuring, liikuvusuuring,
radooniuuring ja väärtuslike põllumaade
uuring.
Oluline on arvestada ka sellega, et
Rae valda on maha joonistatud perspektiivne Rail Balticu trassikoridor ning see
läbib valla põhjapiirkonda pikalt. Koostatavas üldplaneeringus tuleb täpsemalt
ära kaardistada, milliseid planeeringualasid trassikoridor läbib. „Trassi äärde
jäävatele aladele tuleb näha ette kindlasti
täna kehtivast üldplaneeringust tunduvalt erinevam lahendus,“ kõneles Metsis,
kes viitab sellele, et trass peab hakkama
sobituma loogiliselt vallaruumi. Arhitekt leiab, et Rail Balticu tulemise juures
on positiivne see, et Assakule on ette
nähtud kohalik rongipeatus. „Kuid peatus tuleb siduda olemasoleva elukeskkonnaga ja kindlasti mitmekesistaks see
piirkonna ühistranspordisüsteemi.“
Arhitekt viitab veel Rae vallas kahe
olulise maantee – Tartu mnt ja Vana-Tartu mnt ühendamise võimalikkusele planeeritava ringtee kaudu, millega
on Tartu mnt-le ette nähtud kahetasan-
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Peame säilitama
hea elukeskkonna

Vaade Peetri poolt Raekülale
diline viadukt. Maanteeameti kureeritavas ja ettevalmistatavas protsessis on räägitud võimalikust ringteest kui väikesest
ringteest, mille rajamise võimalikkusega
on ka üldplaneeringus arvestatud. Väike
ringtee peaks vähendama suurenevast
liiklusvoost tulenevaid ummikuid, kuna
Peetri-Järveküla piirkonna olulisemad
teed ühendatakse Tartu maanteega. Selline lahendus täiendab oluliselt kohalikku
teede taristut.

Protsessi kestusena
nähakse nelja aastat

Üldplaneeringu tegemise käigus viiakse
läbi ka mitmeid analüüse. Esimeste uuringute hulgas on keskkonna strateegiline hindamine, rohevõrgustiku uuring,
liikuvusuuring, radooniuuring ja väärtuslike põllumaade uuring. „Ilus ja viljakas põllumaa vajab säilitamist. Analüüsi
tulemusel peaks selguma, millist osa
tuleb kindlasti säilitada,” kõneles Metsis.
Kogu planeerimisprotsess kuni dokumendi lõpliku heakskiitmiseni võtab
vähemalt neli aastat aega. Abivallava-

nem nendib, et üldplaneering tuleb ka
viia kooskõlla Rae valla arengukava
2016–2025 suundadega.
Kokkuvõttes peab olema valla eesmärk toimida nii, et kõigepealt tuleb
ette näha, kui palju võib juurde tulla
elanikke, seejärel saab otsustada, kui
palju on vaja juurde sotsiaalset ja teedeinfrastruktuuri ning alles siis füüsiliselt tegutsema hakata.
Suure tõenäosusega tuleb Rae vallavalitsusel kui planeeringu koostamise
korraldajal Rae valla põhjapiirkonna
üldplaneeringu koostamise ajaks kiirema arenguga piirkondadele kehtestada
ajutine planeerimis- ja ehituskeeld maksimaalselt kuni neljaks aastaks.
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu protsessi soovitakse kaasata kõik
piirkonna arengust huvitatud isikud
ning arendajad, et jõuda korraliku alusdokumendini, mis määrab ära piirkonna keskusalad koos äri- ja sotsiaalmaa
kinnistute ning rohealadega ja paneb
paika teede infrastruktuuri.
RS

Märtsis toimub koosolek põhjapiirkonna
üldplaneeringu eesmärkide ja protsessi
tutvustamiseks
09.03.2017 kell 18.00 toimub Peetri koolis Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu lähteseisukohti tutvustav koosolek, kus räägitakse eesmärkidest,
protsessist ja taustainfost. Viiakse läbi küsitlus, kus elanikud saavad avaldada
soovi olla protsessi rohkem kaasatud ja esitada ettepanekuid üldplaneeringu
eskiisi koostamiseks. Küsitlusvormi tehakse kättesaadavaks ka elektrooniliselt
aadressil www.rae.ee. Küsitluse tulemused ning selle raames antavat tagasisidet tutvustatakse edasistel aruteludel ja kajastatakse aadressil www.rae.ee.

Rae valla põhjapiirkonnast peab saama
meie elanike jaoks veel parem elukeskkond, mis tähendab, et ruumiline planeerimine on läbimõeldud ning taristu
toimib.
Kindlasti peame tulevikus vältima
kahte äärmust – vajadusest allapoole jäävat ehitusmahtu ja samuti mahtu, mis
ületab võimalused kvaliteetsete teenuste
pakkumiseks.
Karm tõde on see, et reaalne valla finantsiline olukord ei jõua praegusele
ülimalt kiirele arendustempole vastu pidada, mis tähendab, et kui võimaldada
kõikide arendusprojektide elluviimist,
siis sotsiaalne taristu ja teedevõrk jääb
puudulikuks.
2016. aastal uuendatud valla arengukavas oleme ette näinud, et mõistlik
rahvastiku juurdekasv on lähikümnendil
ca 450 inimest aastas. Hetkel näeme, et
nõudlus uute elamute rajamiseks on oluliselt suurem, mis jällegi tähendab seda,
et kui eesmärk on tagada tänastele ja
tulevastele elanikele hea elukeskkond ja
kvaliteetsed teenused, tuleb juurdekasvu
paremini juhtida ning hajutada, et säiliks
atraktiivne elukeskkond.
Artiklis on kirjutatud, et suure tõenäosusega tuleb Rae vallavalitsusel kui
planeeringu koostamise algatajal ja korraldajal Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ajaks kiirema
arenguga piirkondadele kehtestada ajutine planeerimis- ja ehituskeeld maksimaalselt kuni neljaks aastaks ehk ajaks,
mil planeerimisprotsess käib. Tõepoolest,
paraku ei ole mõeldav, et planeerimisprotsessi ajal planeerib iga arendaja oma
elamuala ilma terviklahendust arvestamata või mõeldes ainult arendusala sees
majade kerkimisele.
Eesmärgiks ei saa seada vähem kui
muuta meie elukeskkond veel paremaks,
mis kokkuvõttes tähendab, et kergliiklusteed ühendavad omavahel suuremad
elamualad, teedevõrk toimib ilma suurte
ummikuteta, ühistransport on kättesaadav, meie haridusasutused on heal tasemel, meil on piisavalt võimalusi vaba aja
veetmiseks, sporditegevuseks, erinevates
piirkondades on turvalised mängukohad
lastele ning majandusliku turvatunde
loovad kodulähedased töökohad.
Mart Võrklaev
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Rae valla iseteenindus koondab vajalikud
e-taotlusvormid ja ootab aktiivset kasutamist
E-teenus on järjest enam muutumas meie
igapäevaelu osaks. Paberkandjal vormid
asenduvad e-vormidega ning asjaajamine
muutub mugavamaks ja kiiremaks. E-teenuste arendusele pööratakse ka Rae vallas
suurt rõhku.
Uue aasta algusest käivitasime iseteeninduse, mis asub aadressil https://iseteenindus.rae.ee/.
Iseteenindusest leiab Rae valla poolt
makstavate toetuste ja kuluhüvitiste
taotlemise e-vormid, mida saab e-keskkonnas täita ja vallavalitsusele esitada.
E-keskkonnas toimetamiseks on vaja
vaid end ID-kaardiga identifitseerida.
Iseteeninduse kaudu saab taotleda
lasteaia- või koolikohta, peretoetusi,
sotsiaalteenuseid ja soodustusi. Taotleja täidab kõik vajalikud lahtrid ja lisab
nõutud dokumendid. Kõikide taotluste
vastused tulevad samuti e-keskkonda.
Tuleviku eesmärk on, et ka kõikide Rae
valla hallatavate asutuste toiminguid saab
teha e-teeninduses elektroonsete vormide
kaudu. Näiteks saab edaspidi lapsevanem
teha taotluse lapse pikapäevarühmaga lii-

Iseteenindus – tee kiirema ja mugava
asjaajamiseni. Uuri https://iseteenindus.rae.ee/

Koolikoha
taotlemine käib
e-keskkonnas
Sooviavaldusi koolikoha saamiseks 2017/2018. õppeaastal saab esitada 10. veebruarist 31. märtsini aadressil http://piksel.ee/arno/rae/, kuhu saab siseneda
Rae iseteeninduse kaudu https://iseteenindus.rae.ee/.
Vanem täidab veebikeskkonnas avalduse, mille
juurde lisab vajalikud kooli sisseastumise dokumendid. Taotlus jõuab vallavalitsusse, kus komisjon määrab lapsele koolikoha. Õigel ajal koolikoha
taotluse sisse andnud lapsevanematele antakse
kooli määramise kohta tagasisidet 30. aprilliks.
Juhul kui avaldus tehakse muul ajal, st väljaspool
10.02–31.03, antakse tagasisidet pärast komisjoni
poolt taotluse läbivaatamist.
Koolidesse sisseastumine käib vastavalt iga
kooli kehtestatud vastuvõtukorrale. Vaata täpsemalt www.rae.ee/haridus/õigusaktid „Elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord“
Koolikohta saab jätkuvalt taotleda paberavaldusel, mida saab saata vallavalitsusele e-postiga
või tuua ise vallamajja.
RS
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tumiseks, toitlustamiseks pikapäevarühmas või metallkapi üürimiseks.
Üleminek e-teenuste asutuseks saamiseks saab olema järkjärguline, et anda kõigile osapooltele aega kohanemiseks ja vältida suuremaid eksimusi. Infotehnoloogia
võimaluste ärakasutamine eeldab enamasti
muutusi meie harjumuspärastes toimingutes ning see puudutab nii teenust
osutava organisatsiooni enda töökorraldust kui ka eri asutuste infosüsteemide koosvõimet.
Kindel on see, et e-teenuste kaudu
peab vähenema menetlustoimingute aeg
ja suurenema nii teenuse kvaliteet kui ka
teenust osutuva asutuse tõhusus. Rae vald
on seadnud avalike teenuste arendamise
eesmärgiks olla kasutajasõbralik.
Oluline on, et osutatavad e-teenused
oleksid kättesaadavad võimalikult lihtsalt ja
väikese halduskoormusega ning e-suhtlus
sujub nii asutustevahelises töökorralduses
kui ka kodanike suhtluses omavalitsusega.
Jens Vendel
abivallavanem

Lagedi lasteaiahoone
ehitamiseks on leping sõlmitud

Foto Rae Sõnumid

25. jaanuaril allkirjastasid vallavanem Mart Võrklaev (fotol vasakul) ja ASi
Parmeron juhatuse liige Rein Olesk töövõtulepingu Lagedi piirkonda kerkiva
120kohalise lasteaia projekteerimiseks ja ehituseks.
Leping näeb ette, et lasteaia projekteerimiseks ja ehituseks kulub 11
kuud. „Juba järgmise aasta alguses saab pidada uue ja Lagedi päris esimese
lasteaiahoone avamispidu. See on hea uudis ka koolile, sest õppetööks vabanevad uued ruumid tänase lasteaia osa arvel. 2018. aasta suvel on plaan
lasteaiarühmade ruumid ümber ehitada klassideks ja sama 2018/2019. õppeaasta alguses alustab kool suuremana,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev.
Lasteaiahoone ehitatakse koolimaja lähedal asuvale krundile, mis asub üle sõidutee Kopli küla piirides.
Lagedi lasteaiahoone projekteerimine ja ehitamine maksab lepingu alusel
koos käibemaksuga 2 100 127,6 eurot ja hoone antakse üle hiljemalt 25. detsembril.
Ehitajaks osutus hankel madalaima hinnaga pakkumuse teinud ettevõte.
RS

uudised

Rae noortevolikogu valimiste võitja
lubab seista kõigi noorte huvide eest
Esimestel Rae valla noortevolikogu valimistel osales kaheksa inimest, võitjaks osutus
kaheksa häält kogunud Fredrik Tihhonov.
Jüri gümnaasiumi 11. klassi õpilase
sõnul teenis ta valijate usalduse sellega, et
aktiivse õpilasena on ta varem noorte huvide eest seisnud.
17aastane Tihhonov lööb kaasa Eesti NATO Ühingus ning koostöös MTÜga
Mondo korraldab Eesti koolides ÜRO simulatsioone. „Ettevõtliku inimesena olen
aastaid kogukondlikus elus kaasa löönud ja
soovin siinsete noorte jaoks midagi ära teha.
Tahan seista selle eest, et valla elusse oleksid
kaasatud noored kõigist Rae valla piirkondadest,“ lubab Tihhonov, kes oli eelmisel
aastal kooli õpilasesinduse president ja kuulub Jüri gümnaasiumi UNESCO ühendkoolide töögruppi.
Ühe häälega jäi Tihhonovist maha
Johannes Tiitus, kelle üks prioriteet on
meelelahutus. „Kino, teater ja peod on
valdavalt Tallinnas. Olukord peab muutuma,“ märgib tunamullu Jüri gümnaasiumi
lõpetanud ja nüüd Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoris turundust õppiv Tiitus.
Noortevolikogu, mille ülesanne on olla
nõuandvaks organiks nn päris volikogule,

valimistel andis interneti kaudu hääle 34
inimest. Lisaks Tihhonovile ja Tiitusele
kogusid toetust Gerli Veeleid ja Grethe
Aikevitšius (5), Risto Tõldsep (4), Georg
Sikka (3) ning Marion Maasar (2).
Rae valla noorsootöö spetsialisti Kädi
Kuhlapi hinnangul võib kandidaatide hulgaga esimese korra kohta rahule jääda. „Olles teadlik sellest, et noored küll tahavad
erinevates eluvaldkondades kaasa rääkida,
kuid kui selleks tuleb ise midagi konkreetselt
ette võtta, siis tihtilugu nende aktiivsus langeb ning on märgata passiivsust. Seega olin
valmis ka selleks, et kandideerida otsustab
vaid kuni kolm noort,“ arutleb Kuhlap.

Kampaania võinuks
olla löövam

Küll oleksid kandideerijad võinud Kuhlapi
sõnul teha aktiivsemat kampaaniat ja enda
seisukohti rohkem tutvustada. „Kandidaadid
võinuks heas mõttes ära kasutada oma sõpru-tuttavaid, kooli- ja treeningkaaslasi ning
perekonda. Nende endi kätes oli päris suur
jõud, aga kahjuks nad ei kasutanud seda väga
ära. Küll aga olid valimisplakatid lühikesed ja
löövad ning minu meelest üsna õnnestunud,“
lisab Kuhlap. „Hääletamisprotsessi alguses

olin mures, et kas
me üldse hääletajaid
saame, sest süsteemis Fredrik Tihhonov
esines tõrkeid, mille
peale ei osanud isegi keskkonna arendaja testimisprotsessis tulla. Kuid kokkuvõttes võib
34 hääletajaga rahule jääda – keskmiselt tuli
4,25 häält ühe kandidaadi kohta.“
Järgmise etapina seisab noortevolikogul ees esi- ja aseesimehe valimine koos
toimkondade moodustamisega. Selleks, et
noortevolikogu koosolekud oleksid otsustusvõimelised ning toimkondadesse saaksid
kuuluda liikmed ka väljastpoolt noortevolikogu, teeb vallavalitsus volikogule ettepaneku
noortevolikogu põhimääruses kahe punkti
muutmiseks.
„Antud tegevused on vajalikud seetõttu, et
noortevolikokku kandideeris ja sai sisse arvatust vähem noori ning sellest tulenevalt ei ole
mõistlik, et ka moodustatavad toimkonnad
jääksid nii väikesearvulisteks,“ kommenteeris Kädi Kuhlap, kes on seda meelt, et mida
rohkem noori on noortevolikogu tegemistesse kaasatud, seda parem. Kui volikogu on
ettepanekuga nõus, saab noortevolikogu töö
pihta hakkama.

Andres Kalvik

Laste aktiivsus- ja tähelepanuhäire
tugirühm käib koos kord kuus
Võsukese lasteaias
Vaida kool
korraldab sel kuul
lahtiste uste päeva
Uuenev ja arenev Vaida põhikool ootab
kõiki huvilisi lahtiste uste päevale 17.
veebruaril kell 9.00–12.00 ja 17.00–18.30.
Hommikupoolikul on võimalus osaleda õppetundides, õhtupoolikul tutvustavad
koolimaja kooli direktor ja majandusjuhataja.
Kell 18.30 algab iga-aastane meelelahutuslik õpilaste show Playbox, külalised on
teretulnud seda kuulama ja vaatama.
Piret Hallik
Vaida põhikooli direktor

SA Eesti Lastefondi ATH tugirühm kohtub Rae vallas Võsukese Lasteaia saalis
(Laste tn 5) üks kord kuus neljapäeviti kella 18.00–19.30.
Kohtumiste kuupäevad ja teemad:
• 16. veebruar – Argipäevarutiin ärkamisest magamaminekuni. Päevaplaan.
Nutiseadmed, telekas, trennid, huvialaringid, tegevused vanematega.
• 16. märts – Lasteaiaealine ATHlaps. Kuidas lapsega mängida? Kuidas arendada kooliks vajaminevaid
oskusi? Positiivne tähelepanu, julgustamine ja tunnustamine. Piiride
seadmine.
• 27. aprill – Kooliealine ATH-laps.
Positiivne tähelepanu, julgustamine
ja tunnustamine. Piiride seadmine.
Preemiad ja stiimulid. Õppimine
kodus ja koolis.

• 25. mai – ATH-lapsega söögilauas.
Probleemid söögiajal. Söögi mõju
käitumisele.
ATH-tugirühma juhivad Võsukese Lasteaia eripedagoog Anni Mäeots ja sotsiaalpedagoog Kadri Pohlak. Küsimuste korral
oodatakse kirju kadri.pohlak@gmail.com,
tel 5564 3305.
Üritused on tasuta.
Foto: Rae Sõnumid
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Ettevõtted riietavad Rae valla
sportlased ühtsesse vormi
Ilmselt on paljud spordihuvilised pannud tähele, et Rae vallas toimuvatel
võistlustel on järjest rohkem inimesi ühtemoodi riides. Tegemist on omalaadse
projektiga, kuhu on kaasatud kohalikud ettevõtted, kes üheskoos rahaliselt
panustades omavalitsust esindavatele
sportlastele kvaliteetse ja nägusa rõivastuse kindlustavad.
Eelmisel aastal käivitatud projekti raames soetati võistlussärk ning dressipluus
Rae valda suve- ja talimängudel esindanud sportlastele. Käimasoleval hooajal
said võistlussärgid valla võrkpallimeeskond ja kaks sama ala naiskonda. Tänavu
on eesmärk haaret laiendada ning tagada
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ühtne vorm ratturitele ja suusatajatele.
2018. aastal tahetakse minna koguni nii
kaugele, et ka Rae valda esindavad lapsed
endale ühtse särgi saaksid.

Ettevõtjatele
algatus meeldib

Ideega väljatulnud Rae Spordikeskuse
projektijuhi Indrek Raigi sõnul on ettevõtmisele õla alla pannud kümmekond
ettevõtet. „Eesmärk on ettevõtlikke inimesi kogukondlikku spordiellu kaasata,
et neil tekiks huvi tervislike eluviiside
vastu. Ühtne, sponsorilogodega kaetud
vorm annab ka väljapoole Rae valla piire
signaali, et tegemist on sportliku omava-

litsusega. Neid riideid ei saa osta, vaid tuleb välja teenida.“
Raigi andmetel on Rae valda registreeritud tuhandeid ettevõtteid. Huvi kasvu
spordi vastu näitab ka märkimisväärselt
suurenenud osalejate arv Rae valla mängudel. „Kõik ettevõtted, kes on huvitatud
spordiriiete soetamise toetamisest, on
teretulnud. Oleme paika pannud liitumiseks vajaliku miinimumsumma, täpne
toetuse suurus selgub läbirääkimiste käigus,“ lisab Raig.
Tuntuimaks sponsoriks võib pidada
üle-eestilise haardega Coopi, kes on Jüris ka oma poega esindatud. Hiljuti avati
lennujaama lähistel uus logistikakeskus,

kogukonnaelu

Rae valla sportlaste esindusvormi
kannavad laulja Tanel Padar ja
kergejõustikutreener Maris Mägi.

veebruaris kolitakse sinna ka ettevõtte kontor. „Siis saame täielikult Rae valla ettevõtteks,“ märgib Coop Eesti turundusdirektor
Andres Lember. „Oleme oma väärtustelt ja
põhimõtetelt tervisliku eluviisi pooldajad.
Osaleme erinevatel firmaspordiüritustel.
Piirkondlikult toetame erinevaid spordivõistkondi – näiteks Tartus ja Raplas korvpalli ning Põlvas käsipalli. Järgmisel aastal
tahame välja panna oma võistkonna ka
Rae valla mängudele.“
Hansaviimistluse OÜ on aastaid erinevaid Rae valla spordiga seotud ettevõtmisi toetanud. Firma juhataja Veigo Gutmanni, kes ise end peamiselt rattasõiduga
vormis hoiab, hinnangul jagub vallas küllalt võimalusi erinevate aladega tegeleda.
„Mulle teeb head meelt, et kergliiklusteed,
ujulad ja spordisaalid on rahvast täis,“ lisab Gutmann.
Teedeehitusele keskenduva Viaston Infra OÜ juhataja Argo Kotsari sõnul on läbi
ühtsete spordiriiete kogukondliku identiteedi tõstmine hea algatus. „Teostame töid
üle Eesti, kuid oleme siiski uhkusega Rae
valla ettevõte ja meil on hea meel anda
spordiriiete projekti oma panus,“ kinnitab
Kotsar.
Kuna Viaston Infra töötajate spordieelistused varieeruvad rattasõidust võitluskunstide ja pikamaajooksuni, siis kõikidele
toetust ei jagu. Praegu on õlg alla pandud
Rae Rattaklubi tegemistele.

Foto: Rae Sõnumid

Andres Kalvik

Foto Agno Kokka

Jüri noortekeskus käivitas
poiste- ja tüdrukuteklubid
„Kuna igapäevaselt on Jüri Noortekeskuse
külastajad enamjaolt poisid, siis loodame,
et tüdrukuteklubi tekitab ka tüdrukutes
harjumuse ja huvi noortekeskuse tegevustes osaleda,“ rääkis tüdrukuteklubi
eestvedaja noorsootöötaja Agne Kokka,
kes kutsub klubi tegevusest osa saama
kõiki tüdrukuid.
Agne Kokka sõnul on tüdrukuteklubi
Fotol on 17. jaanuaril toimunud tüdrumõte pakkuda noortele neidudele erinekuteklubi osalejad iseenda tehtud geelvaid põnevaid tegevusi, mille kaudu nad
küünaldega.
saaksid uusi kogemusi, oskusi ja teadmisi.
„Seda alates meisterdamisest kuni külalisesinejate ja teemaõhtuteni välja.“
„Poisteklubi eesmärk on samuti poiste vaba aja sisustamine. Teeme seda tööõpetuse
kaudu, et arendada noorte loovust ja fantaasiat. Poisteklubis on lisaks tööõpetusele kavas
kutsuda noortekeskusesse külla külalisi, kes tutvustavad oma tööd. Teeme väljasõite erinevatesse tehnoloogia- ja avastuskeskustesse. 19. jaanuaril külastasime puidutöö töötuba
Mektory tehnoloogiakooli Cool Tool Stuudios,“ tutvustas poisteklubi tegemisi eestvedaja
Indrek Paas.
RS

Uutest
Memme-Taadi
klubi tegemistest
Selle aasta esimene klubi üritus kujunes
meeldivalt pidulikuks ja heatujuliseks.
Pidasime oma lustliku, samas asjaliku peo 8. jaanuaril. Lauad olid vanade
kommete kohaselt rikkalikud - näha
võis iga perenaise fantaasiat!
Ja kõigele eelnevale olid krooniks ja
üllatuseks lavakardinate taga kohad sisse võtnud laulu- ja pillimehed hr Viktor
Jaave – tuntud-teatud kui mees kohvikust, ning hr Leo Kikas – mees nagu orkester. Pillimehe ametis juba 46 aastat!
Küll on hea näha, et hea meeleolu ja
mõnus tantsulugu meelitavad põrandale
ka juba üsna eakaid – enam ei valutanud
ei selg ega jalg.
Meie klubi kombe kohaselt õnnitlesime ka oma sünnipäevalapsi.
Tähtis osa õhtust oli ka Jaanus Vahli
firma VIPIS loodustoodete tutvustamisel – soovi korral sai ka vormistada
tellimuse. Meie Eesti loodus on rikkalik
ning teda on vaja lihtsalt õppida paremini tundma ja kasutama. Nii lihtne see
ongi!
2016. aastal oli mitmeid sisukaid ja
huvipakkuvaid üritusi - loeng tervisest, kohtumine kirjanik Kai-Mai Olbri-Kaarnaga, ajaloopäev Sirje Kuurbergiga.
Sõprade ja mõttekaaslastena külastasid meid Nõmme Vanameeste klubi
härrad, Paide kultuurikeskuse seeniorite tantsurühm, Viimsi valla seeniorite
tantsijad - lauljad. Toimus ka väga sisukas kultuurireis Lõuna-Eestisse.
Maie Vahl
Memme-Taadi klubi juhatusest
Foto: Toomas Aru

Kohvikupidaja Viktor Jaave CD-plaat
pakkus klubilistele palju rõõmu.
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Kes on Rae valla
beebitekkide valmistaja?
Rae vald kingib alates sellest aastast vanematele lapse sünni registreerimise puhul
Makayla Designi teki. Kingituse saavad
kõik lapsed, kelle sünd registreeritakse
alates 1. jaanuarist ja kelle esmane elukoht
on Rae vald. Kiiresti kasvavat elanikkonda
arvestades läheb ainuüksi valla beebidele
tänavu umbes 350 Makayla Designi tekki.
Rae Sõnumid külastas Peetri alevikus tegutsevat Makayla Designi ja uuris, kuidas
tooted valmivad.
Kogu ettevõtmise taga on firma asutaja
ja ainuomanik Taimi Haava, keda ajendas
härjal sarvist haarama asjaolu, et kaubanduskeskustes pakutav ei vasta nõudliku
lapsevanema (loe: esmajoones tema enda)
maitsele. „Eesti poodides andsid tooni
mõmmidega voodipesud. Mulle need ei
meeldinud ja tuli hakata ise tegema,“ selgitab Taimi.

Teeb kõike ise

Üle kolme aasta tegutsenud ettevõte sai
nime Haava noorima lapse Makayla (hääldus: makeila) järgi. Eestis teist samanimelist last toona polnud, kuid Iirimaal, kus
pere varem elas, on see levinud nimi. Kõik
käsitööna valmivad tooted tehakse Taimi
elumaja ruumides asuvas salongis. Kes
kord sinna sattunud on, võivad oma silma-

Firma asutaja ja ainuomanik Taimi Haava.
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ga veenduda, et ilumeelt on ettevõtlikule
naisele antud kuhjaga. Kogu maja valgetes
toonides sisekujunduse eest on hoolitsenud Taimi ainuisikuliselt.
Makayla Designi algus oli aga kõike
muud kui kerge. „Väga palju tooteid läks
nässu ja pidin ära viskama. Õigete töövõtete omandamiseks käisin õmblejate käest
nõu küsimas,“ meenutab Taimi.
Makayla Designi tootevalikusse kuuluvad veel näiteks kaelussallid, kunstlilled,
käsitöökarbid ja ilupadjad. Nimekiri pole
lõplik. Tooteid saab osta valitud poodides
Tallinnas, Tartus, Kuressaares ja Viljandis
ning aktiivne tegevus käib ka e-poes, mille
Taimi internetis oleva õpetuse järgi ise kaheksa kuuga nullist üles ehitas. „Ropp töö
oli, aga lõpptulemus mulle meeldib,“ lisab
ta nüüd rahulolevalt.
Kõige suurem nõudlus on Makayla Designi tekkide ja beebipesade järele. „Välismaal küsitakse sama kategooria toodete
eest kaks korda kõrgemat hinda. Vähesed
teavad, kui palju aega ja vaeva käsitöö peale kulub, kuid Eesti klient on niivõrd hinnatundlik,“ ütleb Taimi.
Ühe korra on kaevatud Makayla Designi peale ka tarbijakaitseametisse, kuid seda
kogemust võtab Taimi nüüd huumoriga.
„Ühe kliendi meelest olid beebipesade

Foto: Andres Kalvik

paelad liiga pikad, muutudes seeläbi lapsele ohtlikuks. Mul kästi need lühemaks
teha. Kohe pärast seda hakkasin saama
huvilistelt küsimusi, miks paelad nii lühikesed on,“ räägib Taimi.
Valdavalt hoolitseb näputöö eest Taimi
ise, paar korda aastas on põhjust palgata
lühiajaliselt ka lisatööjõudu. Tellimuste
arv tasapisi suureneb, kuid uusi ruume
pole põhjust veel otsida. Oma töökoormuse sõnastab Taimi nii: „Töötan seitse päeva
nädalas, iga päev kaheksa-üheksa tundi.
Vabu päevi pole.“
Tõsi, mõni kord aastas võetakse puhkust jõuga ja siis minnakse terve perega
välismaale puhkama. Makayla Design pole
aga ainus ettevõte, mille juhtimisega Taimi
seotud on. Kolme lapse ema on koos abikaasa Janek Haavaga juhatuse liige kahes
ehitusettevõttes. Taimi vastutada on paberimajandus, perepea tegeleb tööliste ja objektidega. „Õmmelda oskavaid naisi jagub,
kuid tihtipeale jätab soovida suhtumine.
Samasugune, isegi pisut hullem tendents
on ka ehitusturul. Head töölised on kuskil
ära,“ nendib Taimi murelikult.
Andres Kalvik
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Riigipalgaline
kirjanik Indrek Koff
kõneles oma tööst
Lagedi põhikoolis

Kogukonnatöö spetsialist Mart Niineste (vasakul) Lagedi kooli aulas koos riigipalgalise kirjaniku Indrek Koffiga, kes on tulnud rääkima õpilastele oma loomingulisest tegevusest.
Foto Rae Sõnumid

Rae vallas alustas
kogukonnatöö
spetsialist
Rae vallast sai tänavu esimene omavalitsus, kus on loodud kogukonnatöö
spetsialisti ametikoht, mille võttis vastu
kultuuriajakirjaniku ja artistina tuntust
kogunud Mart Niineste, keda uude
ametisse astumise eel usutles Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru.
Kirjelda natuke ennast, kes oled, millega tegelenud oled?
Olen see prillidega vaikne tüüp, oleks vist
esmamulje. Sealt edasi läheb juba keeruliseks. Viimased kümmekond aastat olen
olnud kultuuriajakirjanik põhikohaga.
Lisaks olen tegelenud rokkmuusikaga nii
artistina kui ka korraldajana.
Defineeri kogukond, mida see tähendab Sinu jaoks?
Kõige laiemalt öeldes tähendab see kõiki
kohalikke oma huvide ning soovidega.
Ning nemad omakorda jagunevad erinevateks omavahel põimitud alamkogukondadeks. Ma vaataks seda kõike veidi nagu
Karl Linne elusloodust. Põhimõtteliselt on
ta nagu lapitekk. Mulle meeldib mõelda
kogukonnast kui omavahel mõne ühisosa
tõttu seotud inimestest, kes ei pelga ise oma
elu põnevamaks või paremaks teha.
Mis võiks see ühisosa olla Rae vallas?
Kõigepealt muidugi Rae vallas elamine
ise. Ja sealt edasi alamkogukondade endi

huvid ning vajadused. Vaevalt et väikelastega pere kolmanda nooruse klubiõhtule
tuleb, samas Nukuteatri väljasõit võib nad
küll kokku tuua. Või kui valla laulukoorid
otsivad lavaväljundit, siis miks mitte kasvatada sellest vajadusest välja Harjumaa
vallakooride festival? Ühisosa on vundament, milline maja sellele ehitatakse, on
juba kogukonnasünergia küsimus.
Mida võiks tähendada Rae valla kogukond? On see üldse olemas?
On küll, see tähendab Rae valla elanikke.
Mis Sinu arvates on kogukonnatöö?
Kui nüüd bürokraatiaslängis vastata, siis
kogukonnatöö on töö, mille eesmärk on
jõuda kogukonna sisemise potentsiaali
rakendamiseni selle võimalikult täielikul määral. Ma olen kindel, et talentidest Rae vallas puudust pole.
Just kogukondlik kultuuritegevus selle
omaalgatuslikul kujul pasunakooridest
kirjameeste- ja karskusseltsideni tegid
meist 19. sajandil rahva, kes lõi esimesel
võimalusel oma riigi. Ma ei leia, et Rae
vald peaks Eesti riigist lahku lööma, kuid
mu ideaalis ei peaks ükski raekas ka valla
piiril suurlinna tulesid piidlema ega Tšehhovi õdede kombel pealinna järele õhkama, vaid koduvallast oma igapäevase kultuuri- ja meelelahutusdoosi kätte saama,
olgu siis tarbija või tegijana.

Rae kultuurikeskuse käivitatud ürituste sarjas, kus riigipalgalised kirjanikud külastavad
Rae valda, toimus 23. jaanuaril kohtumine
Indrek Koffiga, kes rääkis kooliõpilastele
oma loomingulisest tegevusest.
Indrek Koff on tõlkinud nii täiskasvanutele
kui ka lastele ilu- ja aimekirjandust prantsuse,
portugali ja inglise keelest. Ta on avaldanud
luulekogusid, ilukirjanduslikke teoseid ja lasteraamatuid. Kõige värskemad ilmunud teosed on muinasjutukujundi kordusel põhinev
eluõpetuste kogum „Saja rahva lood“ ja kirjanikuks olemise pihtimuslugu „Poeem“.
Eesti Kultuurkapitali toetatud Rae kultuurikeskuse projekti raames külastas Rae valda
möödunud aastal Jürgen Rooste, kes kohtus
kirjandushuvilistega Jüri Krati kohvikus.
Rae kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru sõnul seisavad ees järgmised kohtumised Maarja Kangro, Triin Soometsa ja
Mihkel Mutiga.
Signe Heiberg

Elanike arvu kasv
oli rekordiline
2016. aastal registreeris 989 inimest oma
kodukohaks Rae valla ning nii suurt kasvu
pole sel kümnendil veel olnud.
Rahvastikuregistri statistika järgi on
tuldud Rae valda elama kõikidest Eesti
maakondadest, kuid kõige suurem liikumine tuli jätkuvalt Tallinna linnast.
Selle kümnendi varasematel aastatel on
märgitud Rae valla rahvastikukasvu vahemikuks 443–854. Aastal 2015 kasvas vald 828
inimese võrra, 2014 tuli juurde 854 elanikku.
2013. aasta kasv oli 443 ja 2012. aastal 454. Rahvastikuregistri andmed näitavad 2011. aasta
juurdekasvuks 707 ja 2010. aastal 639 inimest.
Läbi aegade kõige suurem kasv on toimunud
möödunud kümnendil, aastal 2009, mil elanikkond suurenes 997 inimese võrra.
Alanud aasta 1. jaanuari seisuga elab
vallas kokku 16 955 inimest. Rae valla
elanike keskmine vanus on statistikaameti
2012. aasta rahvaloenduse põhjal 32,3 aastat, mis on Harjumaa valdade elanike keskmisest vanusest nelja aasta võrra väiksem.
RS
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Pärast mängime koos kilplastega

Üritus on tasuta

DONALD

CHURCHILL

E, 13. veebr kell 19 Rae kultuurikeskuses
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Hei 12 – 17 aastane noor!
Reedel, 3. märts
algusega kell 19.00
toimub
Lagedi Kooli saalis

noortepidu „Sober Sõber“ vol 2!
Tule ise ja võta sõber ka kaasa!
NB! Dokument kohustuslik
Pileti hind: 4 €
Avatud ka alkoholivaba baar!
Kõigile peolistele ka kinkekott!

Kavas:

Toetaja:

17.veebruar kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses

VAEGKUULJATE JA KURTIDE
ABIVAHENDITEKESKUS KADRIMARDI
korraldab
RAE KULTUURIKESKUSE KAARETOAS
teisipäeval, 21.02.2017
RAE VALLA VAEGKUULJATELE
NÕUSTAMISPÄEVA
1. Nõustamispäeval anname nõu ja abi igale vaegkuuljale
ainult temale vajaliku kuulmis- ja teavitusabivahendite
valikul ning nende edaspidisel kasutamisel.
2. Tutvume, proovime ja soovi korral ka tellime.
3. Kutsume hoolikamalt hoidma oma hindamatut varandust
– kuulmist.
4. Juttu tuleb kehtivast korrast abivahendite soodustingimustel saamisest.
5. Nõustame igat tööandjat, kes võtab tööle käimasoleva
tööhõive reformi käigus vaegkuulja või kurdi oma ettevõttesse ja näitame olemasolevaid lahendusi.
6. Näitame kuulmispuudega tööotsijatele vajalikke tehnilisi
võimalusi tööks kuulmis- ja teavi-tusabivahenditega.
Kohtumiseni:
 Rae Kultuurikeskuse Kaaretoas Jüris Aruküla tee 9
(Rae vallamajaga samas hoones)
 Teisipäeval, 21.02.2017 algusega kell 16.00
Täpsem info:
 Ülle Parmas (Rae vald) 605 6773 / 526 6774
 Kaarel Saluste (Kadrimardi OÜ) 5115 340

16.02.2017 kell 17.00 toimub Jüri spordihoones
Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine
ujumisteatevõistlusega Jüri Gümnaasium vs VIL
Võidu peale ujuvad Jüri kooli vilistlased ja Jüri Gümnaasiumi
praegused õpilased ja töötajad. Auhinnaks rändkarikas!
Ujumisvõistluse juhend:
Kuna võistlus toimub vabariigi aastapäeva tähistamise raames,
siis võistkonna suurus on 24 inimest, kellest vähemalt 4 on
naissoost. Vanus või amet ei ole oluline. Tähtis on, et võistleja
mõistaks vee peal püsida ja edasi liikuda. Ühe etapi pikkus on
50 meetrit.
• Kooli võistkonna komplekteerib spordijuht.
• Osalev vilistlane registreerib end 20.veebruariks aadressile:
siiri.laid@jyri.edu.ee.
Kohtumiseni 16. veebruaril 2017 kell 17.00!
Soojendusujumised algavad kell 16.00
Meie moto on: Olen osa spordist!
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Värskelt aasta naiskodukaitsja 2016 auhinna vastu
võtnud Kristlin Kõrgesaar
Foto: erakogu

Vormis ja vormiga
Vaidas elav aasta naiskodukaitsja 2016
Kristlin Kõrgesaar, kes sai kutse presidendi vastuvõtule, vastab kleidiküsimusele kõhklematult: „Loomulikult lähen
ma pidulikus naiskodukaitse vormis, see
on nii ilus!“
Vormi kandmine kuulub tema ellu loomuliku osana. Vormiriietusi ripub naise kapis
isegi mitu. Ta õpib sisekaitseakadeemia
justiitskolledži 3. kursusel, töötab Tallinna
vanglas ametnikuna. Vabatahtlikuna alustas juba üheksakümnendail kodutütarde
ridades, sealt edasi astus 2003 Viru malevasse ning abielludes liikus edasi 2008
Järva ringkonda ning alates 2016 aprillist
juhib kaitseliidu maleva Järva ringkonnas
naiskodukaitsjate Roosna-Alliku jaoskonda. Kapis on ka vorm, mida ma heameelega
välja ei võta, see on nimelt maastikuotsinguteks mõeldud. Olen vabatahtlike otsijate
grupi OPEROG juhtliige. Kui kutsutakse
appi kedagi maastikule otsima, siis ma
lähen, olgu see kasvõi öösel kell 4.00.
Mullu liitus ta ka Ida-Harju politseijaoskonna abipolitseinikega. See on suur
piirkond, kuhu kuuluvad lisaks Rae valla-
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le Kose, Kuusalu, Loksa jt, kokku kümme
omavalitsust. Abipolitseinikuna tuli tal
eelmisel aastal täis üle 300 töötunni. Patrullimised, kiire reageerimine erinevatele
ohuolukordadele. Aga ka head kolleegid,
kellega ühiselt aega veeta. Tema kõige erilisem vorm on olnud politseimaskoti Lõvi
Leo kostüüm, mida ta kandis politsei- ja
piirivalveameti 98. sünnipäeval.
„Abikaasa Arti tegutseb kaitseliidu Järva malevas, meie pojad, kolmene ja kümnene, löövad ka juba siin-seal kaasa. Minu
elu on selline omapärane mull, tervik,“
leiab Kristlin, et sõjalis-sportlik eluviis so-

Elame sellist elu,
nagu tahame.
Kristlin Kõrgessaar
bib talle ja ta perele igati.
„Olen pärit kuuelapselisest perest
Lääne-Virumaalt. Vend on vanem, aga
õdedega mängisime viiekesi pidevalt politseinikke, eks sealt kõik algas,“ meenutas
Kristlin. „Käisime ka palju mööda metsi

ringi ja võiks öelda, et orienteerumine on
mul lausa geenides.“

Utria dessant
paneb silmad särama

11.–13. jaanuaril osales ta teist korda Utria dessandil. Kõlab uskumatult, kuid ta
ei kasutanud metsas GPSi ega isegi mitte
kompassi, vaid valis suuna rohketele kogemustele toetudes.
„Minu ainuke abivahend oli kaart,
orienteerumiseks panen end nii-öelda
kaardile,“ kirjeldas ta oma võtet, mis töötab. Ta lisas, et suudab ühtviisi hästi orienteeruda nii maastikul kui ka linnas, aga
eelistab looduses liikumist.
Utria dessanti peetakse mehisuse proovilepanekuks, naisi osaleb seal vähe. Eelmisel aastal jäi Kristlini neljaliikmelisel
naiskonnal käreda pakase tõttu võistlus
pooleli, kuid tänavu otsustati igal juhul
lõpuni minna. Selleks valmistuti pikalt,
treeniti vastupidavust, relva käsitsemist,
esmaabi andmist jm retkel hädavajalikku,
valiti hoolikalt ilmaga sobivat riietust.
Rada jõutigi läbida, ehkki see oli ränk
katsumus. Kahekümnekilose seljakotiga –
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kaasas kogu toit ja jook, kuivad riided, magamiskott ja relvad – üle takistuste minek
hakkas lõpus hullult õlgu suruma. Tuli käed
pinges rihmasid eest tirida, et veidigi hõlpu
saaks. Aga kõige hullem oli see, et pooleteise
ööpäeva jooksul said nad endale lubada vaid
45 minutit und. Siis, kui enam ilma kuidagi
läbi ei saanud, viskasid magamiskotid puu
alla ja suigatasid korraks, et jälle edasi minna.
Utriat korrata tal plaanis pole, naise
organismi võtab see ikka läbi. Kõik, mis
endale tõestamist vajas, sai tehtud.
Aga tihe ajagraafik jätkub, tema märkmik on pidevalt kaks-kolm kuud ette täis ja
juba on kirjas ka hulk suviseid ettevõtmisi.
„Märkmikku hakkasin pidama üle kümne aasta tagasi, kui käisin Tauri Tallermaa
mälutreeningul, tema soovitas kõik oluline
üles kirjutada,“ nentis Kristlin Kõrgesaar.
„Eks elu on aasta-aastalt tihedamaks ka läinud ja enam ei jõuaks kõike peas meeles pidada nagu varem.“
Ta peab suureks õnneks, et mees on
samasugune nagu tema, julge, hakkaja,
põhjalik, täpne, ja samade huvidega. Kui
emmale-kummale mingit võistlust või
muud ettevõtmist pakutakse, jõuavad nad
kiiresti ühele meelele, kuidas saaks minna.
„Kui pakutav meeldib, kõnetab, teen
ära!“ naeratab Kristlin. „Elame sellist elu,
nagu tahame.“
Kõige muu kõrvalt on nad otsustanud rajada oma kodu, ehitada maja kaunile krundile Patika lähedal Veskitaguse külas. „Mees
ise ehitab! Tasapisi. Seda krunti nähes tundsime kohe, et sinna me tahame,“ ütles naine
ja lisas lause, mis sobib tervikusse: „Seal on
ümberringi imeilus mets!“
Aita Nurga

EESTI VABARI IGI
AASTAPÄEV
24. VEEBRUARI L
RAE VALLAS
Kell 10.30
Küünalde asetamine Rae valla omavalitsus- ja
kultuuritegelaste kalmudele Jüri surnuaias
Kell 11.15
Kaitseliidu Jüri kompanii rivistus ja pärgade
asetamine Vabadussamba jalamile Jüri kirikuaias

Kell 12.00-13.30
PIDULIK KONTSERTAKTUS
RAE KULTUURIKESKUSES
• Vallajuhtide tervituskõned
• Esinevad KÄRT JOHANSON
ja segarahvatantsurühm
SUKAD & TAGI
• Aktust juhivad Jüri
Gümnaasiumi noored
Lastele on tegevused Pererestoranis Kratt, kus saab
teha traditsioonilist Eesti toitu!
Kõigile väike suupistelaud!

Kaitseliidu rivistus Eesti Vabariik 99 auks
Viis aastat kaitseliidu teenistuses olnud
Tarmo Vahtras leiab, et poliitilised vaated
võivad olla küll erinevad, aga kaitseliidus
aetakse ikka ühte ja sama asja. Vahtras
meenutab, et viimasel viiel aastal, mil
tema on osalenud kaitseliidu rivistusel
Jüri kirikuaias 24. veebruari hommikul,
seisvad kõrvuti mehed, kelle maailmavaated, tõekspidamised ja vanus on väga
erinevad, kuid koos rivis seistes on selge,
et eestlased on omavahel ühendatud. „Me
veel suudame raskel hetkel olla koos.“
Kaitseliidu Harju Maleva Kose malevkonna Jüri kompanii traditsiooniline rivistus koos kodutütarde ja noorkotkastega Jüri kirikuaias 24. veebruari hommikul (2016). Tarmo Vahtras seisab vasakult esireas teisena. Foto Rae Sõnumid
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Rae huvialakool

Noored pole ainult tulevik
Rae kultuurikeskuse kogukonnatöö spetsialistina ametisse astunud pikaajaline
kultuuriajakirjanik Mart Niineste leiab,
et andekal noorel peab ajama hamba nii
palju verele, et tal tekib järjest suurem
isu ning huvihariduse kaudu saab seda
suurepäraselt teha.
Kõik suured muusikud, kunstnikud, näitlejad ning kirjanikud on huvitunud oma alast
juba varakult. Ivo Linna oli vaevu kuusteist, kui läks biitlite ässitusel käsisaega
kapiukse kallale ning hakkas koolivendadega tegema Saaremaa kõige lahedamat –
tegelikult üldse esimest – rockansamblit.
Tänapäeval jäävad kapiuksed terveks,
elektrikitarre jagub kõigile. Kuid põhimõte pole muutunud. Kui noort miski huvitab, peab ta saama sellega tegeleda. Meie
vallas on tal see võimalus olemas huviharidusvõrgustiku näol.
Andekaid noori pole kunagi liiga palju.
Kuid andekal peab ajama hamba verele.
Süües kasvab isu, kõhu saavad täis need, kel
pakkuda ka sisu. Me räägime edukogemusest. Teadmisest, et kunstiklassist, tantsusaalist, bändiruumist, sest huvikooli mikrokosmosest on võimalik vahemaandumistega
lennata Linnuteele, kui talent ja töökus temas käivad käsikäes. Lugeda oma nime kodukandi bussiootekojas plakatilt, mille kõrvale on kleebitud teine, kus kirjas kuulsused,
see on juba midagi. Küll tuleb temalgi päev,
mil mõni tulevikunoor näeb teda seal tuntute seas. Ja otsustab: „Mina tahan ka.“

Laste- ja noortekultuuri aastale pühendame festivali

Meil on aastate lõikes aina rohkem
juurde tulnud gümnaasiumieas õpilasi,
kes siis kas samal erialal jätkavad või
sootuks uue eriala valivad. Mõni on ka
päris hilja alustanud, nagu ka käesolevas erinumbris juttu on.
Mis salata, eks pillimängu nautimine ja musitseerimisrõõm tuleb siiski
pika ajaga, mil selged algoskused ja ei
pea enam esinemise ajal iga pisiasja pärast muret tundma.
Et omi talente laiemalt näidata, oleme Rae Kultuurikeskuse ideedest tulvil
töötajatega igati ühel meelel. Suurimaks
ettevõtmiseks kujuneb vast laste- ja
noortekultuuri aastale pühendatud festival Rae vallas, kus esialgsete plaanide
järgi ka meie õppurite esinemisi plaanis.
Sügisest plaanime kontserte erinevates
piirkondades. Samas on vallarahvas alati ja jätkuvalt oodatud huvialakooli üritustele, suurim neist lähiajal kevadine
kontsert 6.aprillil Rae Kultuurikeskuses.
Kaidi Merzin
Rae huvialakooli õppejuht
Alanud laste- ja noortekultuuri aasta
hüüdlauseks ongi need kaks sõna „mina“
ja „ka.“ Plaanime Rae huvialakooli ning
Rae Kultuurikeskuse koostöös tuua tulevased kultuuritipud õppeklassidest õue.
Praegu on see veel võimalik. Nad elavad

meie keskel, õpivad kohalikes koolides,
veel pole tee viinud neid kaugele ega kõrgele. Me tahame tuua talente teieni enne,
kui loete neist ajalehest. Sest kindlasti olete näinud joonistuste mapiga naabritüdrukut, kuid pole näinud tema alles kujunevat kunstnikukäekirja, mis teeb temast
tulevikus Ilon Wiklandi või Tove Janssoni mõõtu illustraatori ega oska aimata,
et tema parimast sõbrannast, kel alatasa
näpus saksofonikohver, võib saada oma
põlvkonna Maria Faust.
Tänavune aasta on noorte päralt. Sügisel
annavad sel sajandil sündinud esimest korda
kohalikel valimistel ära oma hääle. Kuusteist
on uus kaheksateist. Meie aja noorte vaatevälja ei piira raudne eesriie. Mäletate, millise
innuga asus Toots „Suves“ arendama Ülesoo
talu, kui isa-ema usaldasid koha tema kätte?
Sama moodi tuleb vallas usaldada laste- ja
noortekultuuri aasta kultuurikava noortele. Las näitavad end, saavad õnnestumisest
indu. Sest kes teab millise maineka rahvusvahelise kultuuripreemia tänukõnes öeldakse aitäh selle eest emale, isale, huvialaõpetajale ning Rae vallale.
Ja lõpuks pidagem meeles, millal iganes võib arglikult koputada klaveriklassi
uksele vaikse moega poiss, kelletaoline
oli kunagi juustega ning habemeta Arvo
Pärt. „Talentidest meil puudust pole,“ kõlab vanast vene filmist „Volga-Volga“ pärit
parool. See võiks vabalt olla ka Rae valla
huviharidusasutuste ühisloosungiks.
Mart Niineste

Rae huvialakooli õpilased
Mariann Kalinina, Hanna
Laanemets ja
Berit Hallik
esinemas
huvialakooli
15. sünnipäeva
kontserdil.
Foto: Rae Sõnumid
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Ansambel Dreamers: paremalt esimene RHK vilistlane Henry-Mario Hallik ja paremalt kolmas Karl-Sander Saarik, kes lõpetas õpingud Rae huvialakoolis aastal 2012.
Foto: erakogu

Rae huvialakool aitab noortel
leida oma tugevusi
Rae huvialakooli muusikaosakonna vilistlane Karl- Sander Saarik avastas oma
kire laulmise vastu alles gümnaasiumi
lõpuklassis, nüüdseks Georg Otsa muusikakooli õpilasena ja bändi Dreamers
vokalistina peab ta muusikaosakonna
õpinguid kõige eelduseks.
Kas laulmisega edukaks saada on keeruline?
Karl-Sander: Ma arvan, et igaüks, kes
tahab laulmise arvel rikkaks ja kuulsaks
saada, on juba valel teel. Ma ei ütle, et
noorel lauljal ei peaks olema ambitsioone
jõuda suurtele lavadele, aga seda eesmärgiks omaette seada ei maksaks. Edukus
on suhteline mõiste. Kui teed asja südamega ja eelkõike sellepärast, et see sulle
endale midagi enamat pakub, küll siis
tuleb ka edu. Ma parema meelega annaks
kontserti viiele inimesele, kes tõeliselt
naudivad seda, mis ma teen, kui viiesajale
inimesele, kellele enam-vähem meeldib.
Mil moel said huvialakooli muusikaõppest vajalikke teadmisi?
Karl-Sander: Nüüd n-ö suurte poiste
muusikakoolis õppides saan aru, kui hea
ettevalmistus huvialakool selleks oli. Tagantjärele tarkusena võin ütelda, et oleksin võinud kordades rohkem pühenduda
huvialakooli aegadel. Eks olid teised ajad

ja võibolla muud tegevused pakkusid
rohkem huvi. Võibolla oli asi ka n-ö sotsiaalses surves, sest eks ikka tüdrukutele
meeldisid rohkem spordipoisid kui algajad pillimehed. Aga kindel on see, et kui
vanemad mind muusikakooli poleks pannud, ei oleks mul võibolla seda muusikapisikut tekkinudki.
Möödunud aastal debüütfilmiga „Päevad, mis ajasid segadusse“ Eesti filmiajakirjanike ühingu aastapreemia võitnud
Triin Ruumet avardas voolu iseendas
huvialakooli kunstiosakonnas õppides
voolu iseendas.
Kuidas jõudsid teadmisele, et tahad saada režissööriks?
Triin: Ma üritan mõelda pigem nii, et olen
alati kunstiga tegelenud erinevates valdkondades ja see oli lihtsalt minu teekonna
loomulik jätk. Ma ei istunud laua taga ega
mõelnud, et minust saab nüüd see ja see.
See kõik kulges loomulikku rada pidi, järelikult see on siis midagi, mille kaudu ma
saad luua midagi siia maailma, mida on
vaja luua. Mulle meeldib endast rohkem
mõelda kui luuletajast, et luuletan kaamera ja kinopildiga. Üks asi viib alati teiseni,
mine sa tea, kus see alguse sai, võibolla
siis, kui esimest korda kinos Beethovenit

Triin Ruumet lõpetas oma õpingud
Rae huvialakooli kunstiosakonnas
2002. Aastal.
Foto erakogu
vaatamas käisin. Ei tea …
Mida pead oma suurimaks saavutuseks
seni režissöörina?
Triin: Ma arvan, et oma filmi „ Päevad,
mis ajasid segadusse.“
Mil moel said huvialakooli kunstiõppest vajalikke teadmisi enda elukutsega
seonduvalt?
Triin: See on väga abstraktne, see teadmine. Kunstiga tegelemine suurendab sinu
loovust. Kunstiga tegelemise läbi juba
abstraktsemal kujul sa avardad seda voolu
endas. Vahet pole, kas sa joonistad või lõikad paberist mingit lumehelbekest välja,
oluline on, mida sa sellega mõtled. Kas
see on illustratsioon või kunst?
Kust ammutad ideid?
Triin: Eks ikka elust, taevast, põrgust. Kust
iganes antakse seda õiget kraami, sealt tuleb
võtta.
Karl – Sander Saarikut ja
Triin Ruumetit küsitlesid
Kristi Kajasalu ja Meriliis Saar
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Rae huvialakool

Õpilaste lood

Kristi Kajasalu 

Foto erakogu

Kristi Kajasalu lugu
muusikasse kiindumisest

Mul on üks pilt tagasi aega, mil olin kaheaastane, seisan puidust mänguasjakastil
ja hoian käes puuklotsi ning laulan. Seda
pilti pean oma muusikaarmastuse ajaarvamise alguseks. Ehk siis kokku olen ma
laulnud nüüdseks juba 15 aastat. Mäletan
veel, et lasteaias pandi mind kevadkontserdil trianglit mängima ja see oli sedavõrd
uhke tunne, et hakkasin kõigile rääkima,
et minust saab laulev loomaarst. Esimese etteaste ansambliliikmena tegin juba
esimesel septembril, oma esimesel koolipäeval. Esimesest klassist alates kuulusin
ma neidudeansamblisse ja mudilaskoori.
Paralleelselt õppisin Räpina muusikakoolis klaveri erialal ja laulsin laulustuudios.
Räpina muusikakoolis käisin kaks aastat,
siis kolisin Jürri.
Jüris jätkasin klaveriga ja asusin laulma
Rae huvialakooli Külli Oviri käe alla, koolis aga laulsin mudilaskooris õpetaja Rutt
Ridbecki juhendamisel. Õpetaja Rutt on
just see, kes mind tol ajal kõige rohkem
laulma inspireeris. Sain temalt ka eraldi
tähelepanu ja koos osalesime Rae valla
lauluvõistlusel, mis oli mu suurim võistlus
seni. Endalegi suureks üllatuseks saavutasin kohe esimesel aastal esimese koha
ja siis alles hakkasin taipama, kui väga
ma laulda tahan. Võistlen sellel võistlusel
nüüdseks juba igal aastal. Huvialakooli
stuudios hakkasin julgemaks muutuma
alles hiljem. Ansambli koosseis on meil
püsima jäänud praeguseni. Pisikestest
Mummudest on nüüdseks välja kasvanud
ansambel Sosin. Koosseisu kuulub kuus
neidu ning meid juhendab endiselt Külli,
paremat ansambliõpetajat on raskem soovida. Ansambliga oleme aastatega muutunud üha üksmeelsemaks ja oleme kõik
üksteise parimad sõbrad ning see ongi asja
võlu ja parim keskkond töötamiseks.
Kahjuks klaverimänguga nii kergelt
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kõik ei läinud. Olles viis aastat klaverit õppinud, ma loobusin. Seda juhtub kahjuks
tihti, et katkestatakse pilliõpingud. Nüüd
vanemana julgen sada protsenti kinnitada,
et see on kõige halvem otsus, mis olen seni
oma elu jooksul teinud. Kuigi õpin 11.
klassis, alustasin sügisest uue instrumendi õppimist. Mind köidab juba mitmeid
aastaid kitarr, nüüd lõpuks võtsin kätte ja
tegin selle ära – asusin uuesti huvialakooli
pilliõpilasena Tõnu Halliku käe alla. Ning
see on omakorda seni mu üks parimaid
valikuid elus.
Pillimängust veidi tähtsam ja südamelähedasem on siiski laulmine. Sügisest
asusin linna õppima ka hääleseadet ja soololaulu. Nüüd pärast neljakuulist õpingut
olen avastanud, et ma ei tahagi midagi
muud nii väga õppida kui just laulmist.
Sellest mõttest on mul tekkinud ka reaalne
soov astuda Georg Otsa nimelisse muusikakooli džäss-pop-laulu eriala õppima.

Meriliis Saar

Foto erakogu

Meriliis Saar usub, et muusika
aitab end väljendada siis, kui
sõnadest jääb väheks

Minu tee muusika juurde sai alguse üsna
varakult. Laulmas mäletan ma ennast juba
lasteaia esimestes rühmades õpetaja Taimi
Soomaa juhendamisel. Sellest ajast peale
on muusika mulle aina sügavamale hinge pugenud. Kuueaastasena osalesin ma
esimest korda koduvalla lauluvõistlusel,
sellele järgnes võistlus „Harjumaa laululaps”. Praegugi võtan ma suure rõõmuga
osa nendest üritustest. Suurima osa ajast
musitseerin aga vokaalansambliga Sosin
õpetaja Külli Oviiri juhendamisel. Sellest
ansamblist on saanud lähedane ja vahva
sõpruskond, kellega lööme kaasa muusikaüritustel erinevais Eesti paigus ning
veedame üheskoos aega. Nüüdseks oleme
kõik väga kokku kasvanud ning ma usun,
et see ansambel toimib eelkõige tänu

meievahelisele sõprusele ning juhendaja
suurele pühendumisele.
Minu peresiseste ürituste hulka kuulub
sageli ka üheskoos musitseerimine. Just
perekonna innustusel asusin huvialakooli
õppima kitarri erialal. Tänaseks olen tegelenud kitarrimänguga pea üheksa aastat.
Selle pikaaegse teekonna eest olen kindlasti
tänuvõlglane oma õpetajale Tõnu Hallikule. Ka kitarri erialal naudin ma konkurssidel osalemist ja erinevates projektides kaasa löömist.
Oma muusikat jagades olen tihti saanud
kuulajate positiivset tagasisidet. See tõestab,
et kui midagi südamest ja rõõmuga teha, siis
läheb see hinge ka teistele. Ma usun, et muusika aitab mul ennast väljendada, kui lihtsalt
sõnadest jääb väheks.

Kunagi pole liiga hilja hakata
muusikat armastama

Klaverimängu huvi tekkis mul üpriski
hilises eas. Olin üheksanda klassi lõpetanud ja suvel enne keskkooli taipasin, et
klaver kui instrument huvitab mind väga
ja seda tahaksin kindlasti õppima hakata.
Sügisel läksingi huvialakooli jutuga, et kas
saaks klaveritundi, aga kuna vabu kohti
polnud, siis pandi mind ootele. Huvi oli
aga suurem ja oodata ma ei kannatanud.
Palusin oma muusikaõpetajat Hairi Laurandit, et ta minuga kord nädalas kokku
saaks ja õpetaks veidi klaverit. Nii sain ma
enam-vähem teada, mida klaverimäng endast kujutab ja kui palju on vaja seda õppida. Jaanuari alguses aasta tagasi ütles mulle huvialakooli õppejuht Kaidi Merzin, et
neil jäi üks koht vabaks ja ma saan alustada õpetaja Liia Tamlehe juures. Nüüdseks
olen õppinud huvialakoolis peaaegu aasta
ja tohutult palju arenenud. Õnneks pole
klaverimäng nagu ballett, millega peab
alustama väga väikesest peast, et seda päriselt osata. Mina usun, et kunagi pole liiga hilja hakata muusikat armastama.

Oskar Maasikas 

Foto erakogu

Rae huvialakool
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Heade tulemuste nimel ei saa
treeningutel järeleandmisi teha
Rae huvialakooli spordiosakonna treenerid on alustanud
sporditegemisega varakult ja
saavutanud omal alal häid tulemusi, nüüd on aeg jagada nõuandeid neile, kes oma sporditee
alguses või veel lühikese distantsi kaugusel stardipaigast.
Too välja kolm märksõna,
miks noored peaksid spordiga tegelema?
Korvpallitreener Brett Nõmm:
Tervis, sõprade leidmine ning
enesekindlus.
Võrkpallitreener Ellen Liik:
Tasakaal – tuleb hoida tasakaalus vaim ja keha, et suuta toime
tulla NUTImaailma vaimsete
pingetega. Tervis – heas vormis keha tõstab elu kvaliteeti. Talendid – tuleb üles leida
andekad noored, kes jõuaksid
Eesti koondistesse.
Kergejõustikutreener Maris
Mägi: Kehalise ja vaimse potentsiaali arendamine ja toetamine, enese tundmaõppimine,
väljendamisoskus.
Lauatennisetreener Kätlin
Latt: Tervis, eesmärgid ja hea
seltskond.
Maletreener Tarmo Tuul:
Tervis, uued sõbrad, eneseteostus.
Jalgpallitreener
Martti
Pent: Sport on lastele loomulik
vajadus, arendab sotsiaalseid
oskusi ning tugevdab distsipliini.

hetke taset ja arengut arvesse
võttes parimaks peab. Kõrge tasemeni jõudmine on igal juhul
pikaaegne protsess.
Lauatennisetreener
Kätlin
Latt: Et jõuda kõrgetele eesmärkidele, oleks vaja trenni teha 4–6
korda nädalas lisaks võistlused.
Maletreener Tarmo Tuul: Oleneb, millised on täpsed eesmärgid, üldist vastust on raske anda.
Jalgpallitreener Martti Pent:
Tippsporti jõudmiseks öeldakse,
et 10 000 tundi treeningut, kehaliselt aktiivne laps peaks päevas
vähemalt tund aega aktiivset liikumist harrastama.

Miks võiks laps just teie juhendatava alaga tegeleda?
Korvpallitreener Brett Nõmm:
Korvpall arendab last mitmekülgselt – koordinatsiooni, füüsilisuse, meeskonnatöö ja distsipliini arendamine. Lisaks sellele
võid leida endale kindlaid ning
eluaegseid sõpru.
Võrkpallitreener Ellen Liik:
Mängulust ja mängurõõm, võrkpallis on palju emotsioone, tähtis
on ka võistkonna vaim ja koostöö.
Kergejõustikutreener Maris
Mägi: Kergejõustik annab mitmekülgse arenguvõimaluse, loob
väga hea põhja ja osavuse erinevate aladega tegelemiseks, õpetab
keha ja vaimu valitsema ja tunnetama.
Lauatennisetreener
Kätlin
Latt: Lauatennist on võimalik
Kui palju peaks noorelt tren- Jalgpallitreener Martti Penti käe all alustavad poisid alates mängida koos sõpradega igal ajal
Foto: Rae Sõnumid
ni tegema ja võistlema, et saa- 1.klassist. 
ja tunda sellest rõõmu. Lauatenda heaks sportlaseks?
nises on palju ägedaid võistlusi
Korvpallitreener Brett Nõmm:
nii Eestis kui välismaal.
Alguses ei ole vaja väga palju treenida. jäänud päevadel erinev iseseisev kehaline
Maletreener Tarmo Tuul: Male on lahe.
Väiksena käi palju õues ning mängi erine- tegevus. Oluline on treeningu kvaliteet, Kui ei usu, tule ja proovi järele.
vaid vahvaid mänge! Teadlikumalt tuleb suhtumine ja tegutsemine treeningul. VäJalgpallitreener Martti Pent: Pallimänhakata treenima ja võistlema spetsialisee- hemalt kord kuus oleks hea vormi võistlus- gud aitavad kaasa meeskonna- ja koostöö
tel kontrollida.
rumiseas 12–14aastaselt.
oskustele, individuaalalad aitavad lapsel
Kergejõustikutreener Maris Mägi: parandada oma enesedistsipliini ja vaimVõrkpallitreener Ellen Liik: Iga päev
peaks olema kehaline tegevus ning tree- Trenni tegema ja võistlema peaks nii pal- set tasakaalu.
neriga vähemalt 3–4 korda nädalas. Üle- ju, nagu treener kooskõlas õpilasega tema 
Küsitles Mikk Sarik
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Pakendite tasuta
äraandmine muutub
vallaelanikele mugavamaks
Rae vald hakkab koostöös Tootjavastutusorganisatsiooniga (TVO) pakkuma elanikele senisest mugavamaid
võimalusi pakendite tasuta äraandmiseks. Enamikus valla külades on
senini asunud avalikud pakendikonteinerid, kuhu elanikud pidid kogutud pakendeid viima. Nüüd liiguvad
pakendite kogumiskohad Peetri,
Assaku, Jüri ja Lagedi aleviku ning
Rae ja Järveküla inimeste elupaikadele lähemale. Kortermajade juurde
tulevad erinevate pakendiliikide kogumiseks spetsiaalsed konteinerid.
Eramajade elanikele aga hakatakse
jagama kollaseid pakendikotte.
Nii kogumiskonteinerid kui ka pakendikott on tasuta ja mugavad võimalused
vabanemaks kodumajapidamises tekkivatest pakenditest, vähendades samas
kulutusi olmejäätmete äraveoks.
Pakendijäätmed moodustavad hinnanguliselt umbes kolmandiku kodumajapidamistes tekkivatest olmejäätmetest. Sorteerides pakendijäätmeid
eraldi, väheneb olmejäätmete maht ja
olmejäätmete konteineri tühjendamise
sagedus. Pakendite eraldi kogumine
on keskkonnasõbralik käitumisviis,
sest nõnda kogutud pakendijäätmed
suunatakse taaskasutusse ja nendest
valmistatakse uusi tooteid.
Pakendite kogumiskonteinereid tühjendatakse vastavalt korteriühistu ning
jäätmekäitlusfirma omavahelisele kokkuleppele. Igal konteineril on selge märgis, mis tüüpi pakendeid sinna võib panna. Konteinerisse pandavad pakendid
peavad olema puhtad, st neis ei tohiks
olla toidujäätmeid ega olmeprahti.
Tasuta pakendikoti äravedu toimub
ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28
päeva tagant, paralleelselt olmeprügi
konteineri tühjendamisega. Äraviidava
pakendikoti asemele jäetakse uus tühi
150-liitrine kollane kilekott.
Täis pakendikott tuleb jätta nähtava-
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le kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale ning graafikujärgsel kogumispäeval viib kogumisauto selle ära.
Kui tekib soov tasuta pakendikoti
teenusest loobuda, siis on mõistlik sellest teavitada oma jäätmekäitlejat vähemalt kaks tööpäeva ette, et ettevõtte
saaks väljasõidugraafikut muuta. Sel
juhul ei lisandu arvele tühisõidu teenustasu 3,84 €, mida teatamata jätmise
korral on õigus jäätmekäitlejal nõuda.
Kollasesse pakendikotti võib panna
kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastpudelid,
klaaspudelid, klaaspurgid, mahla- ja
veinipakid jms).
Tootjavastutusorganisatsioonil on
6176 pakendikoti teenuse kasutajat.

Mõned sagedamini
tekkivad küsimused koos
vastustega pakendikoti
kasutamisel
Millised metallpakendid sobivad pakendikotti?
Alumiiniumist ja muust metallist joogipurgid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning metallkorgid, puhtad
konservkarbid ja muud puhtad metallpakendid.
Millised metallpakendid ei sobi pakendikotti?
Ohtlike ainete pakendid (nt liimi-,
värvi- ja lahustitepakendid) ning
aerosoolpakendid (nt õhuvärskendi-,
juukselaki- või vahukoorepakendid).
Millised plastpakendid sobivad pakendikotti?
Plastist joogipudeli ja kanistrid, puhtad jogurtitopsid ja võikarbid, puhtad
õli-, ketšupi- ja majoneesipurgid, puhtad kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid (nt šampoonipudelid), puhtad
plastkarbid (nt salatikarbid), puhtad ja

tühjad kilekotid ning muud plastkotid
(nt suured suhkrukotid) ning muud
puhtad plastpakendid.
Millised plastpakendid ei sobi pakendikotti?
Plastmänguasjad, kummitooted, ohtlike ainete pakendid ning kasutatud
märkmikud ja nende kaaned.
Millised klaaspakendid sobivad pakendikotti?
Värvitust ja värvilisest klaasist pudelid
ja purgid (sh puhtad siirupi- ja õlipudelid) ning muud puhtad klaaspakendid.
Millised klaaspakendid ei sobi pakendikotti?
Akna- ja lehtklaas, valgustuspirnid ja
päevavalguslambid, peegelklaas, ohtlike ainete pakendid (nt lahustipudelid),
klaasist ja keraamikast nõud ja potid.
Millised tetrapakendid sobivad pakendikotti?
Tühjad ja puhtad tetrapakendid (nt piima-, jogurti- ja mahlapakendid) ning
muud tühjad ja puhtad tetrapakendid.
Millised tetrapakendid ei sobi pakendikotti?
Määrdunud ja pooleldi täidetud tetrapakendid.
Kuidas pakendikoti teenus toimib?
Pane puhtad pakendijäätmed vastavalt
sorteerimisjuhendile pakendikottidesse ning aset kotid prügikasti kõrvale
või muule nähtavale kohale. Kottide
äravedu toimub graafiku järgi ning
täidetud kottide asemele jäetakse uued
tühjad kotid.
Teenuse saate endale tellida aadressilt www.tvo.ee/pakendikott .
Silver Tätte
TVO Teenusejuht

mitmesugust 21

Jüri gümnaasiumi
üheteistkümnendikud:
töövarjuks tasub minna küll
Jüri gümnaasiumis 9. ja 11. klassi õpilased said käia terve kuu jooksul erinevates
töökohtades töövarjuks. Noored varjutasid inimesi peaaegu igast eluvaldkonnast
ja töövarjupäeva töökohti valiti kas põnevuse või selle järgi, mis neid ka tulevikus
tõeliselt huvitaks, kirjutavad Kristina
Laurits ja Gerda Frederike Enok Jüri
gümnaasiumist.
Olles ise 11. klassi õpilased, saime võimaluse kuulata kaasõpilaste erinevatest
kogemustest töövarjupäeval. Meie jaoks
põnevamad inimesed, keda varjutati, olid
laulja Laura Põldvere, peaminister Jüri Ratas, bändi Cartoon produtsent Hugo Martin Maasikas, välisministeeriumi töötaja
Toomas Kukk. Lisaks varjutati arhitekte,
hambaarsti, laevakaptenit, müügiinsenere,
Baltica Groupi disainerit, reklaamifirma ja
sisustuspoe projektijuhte ning erakorralise
meditsiini osakonna töötajat.
Mina, Kristina Laurits, käisin töövarjuks Loovagentuuri Newtoni projektijuhi
juures. Olen ammu teadnud, et minu töö
tulevikus võiks olla seotud loovusega ning

inimestega suhtlev. Töövarjupäev pakkus
mulle väga positiivseid emotsioone. Kogu
kollektiiv võttis mind väga hästi vastu ja
kõik olid väga sõbralikud. Eriti meeldis
mulle antud kollektiivi huumorisoon, mis
tekitas väga koduse ja vaba õhkkonna. Seal
olles veendusin, et see oleks töö, mida ka
mina kunagi tulevikus teha tahaksin.
Mina, Gerda Frederike Enok, käisin
töövarjuks sisustuspoe NordIn projektijuhil. Kuna mind on väiksest saati huvitanud
sisearhitektuur ning sisustustooted, siis oli
hea võimalus minna peretuttavale töövarjuks just nimelt sisustuspoodi. Päeva jooksul tutvusin laia valikuga vintage-stiilis
põhjamaiste toodetega ning kogusin palju
uusi teadmisi erinevatest kanga- ja puitmaterjalidest. Oma päevaga jäin ma väga
rahule ning soovitan kõigil õpilastel võtta
töövarjupäevast kindlasti osa!
Kokkuvõtteks jäid õpilased oma töövarjupäevaga rahule, sest kogemustepagas
ning uued teadmised, mis sellel päeval
kaasa võeti, olid suured. Oli õpilasi, kes
veendusid, et varjutatud eriala pakub neile

Jüri gümnaasiumi õpilane Marta Juhkami (keskel) otsustas varjutada TTÜ
spordivaldkonna projektijuhti ja MyFitnessi treenerit.
Foto: erakogu
kindlasti huvi ka tulevikus, ning oli neid
õpilasi, kes veendusid, et see eriala ei ole
päris see, millega nad edaspidi tegeleda tahaksid. Töövarjupäev on kasulik kogemus
kõigile õpilastele, et teada saada, kas eriala,
mis sulle huvi pakub, pakuks huvi ka igapäevatööna.

Kirjanik Indrek Hargla külastas Jüri
raamatukogu lugemiskohvikut
Jaanuaris Jüri raamatukogu lugemiskohvikus
kirjandushuvilistega kohtunud eesti üks loetuim ulme- ja kriminaalromaanide kirjanik
Indrek Hargla tunnistas, et kriminaalromaani kirjutamiseks on ideaalne infopuuduse
ajastu. Heades klassikalistes krimilugudes ei
saa olla nii, et info on igalt poolt kättesaadav.
Kirjaniku sõnul aitab salapära luua piiratus
infole ligipääsemises ja infovahetuseks vajalike tehniliste vahendite puudumine.
Kirjanikul on aga parasjagu käsil uus
lugu, mis täiendab „Apteeker Melchiori“
sarja. Selle loo tegelased seiklevad ideaalses
infopuuduse ajas – keskaegses Tallinnas.
Kirjanik meenutas, et mida lugu edasi,
seda rohkem ta end oma tegelaste suhtes isandana tunneb ning see toob kaasa
rohkem julgust mängida ettepandud hea
romaani kirjutamise reeglitega, nagu tegi

seda Harglale eeskuju andnud tuntud kriminaalromaanide autor Agatha Christie.
Lugemiskohvikus kuulasid kirjanikku mõtteid lugudeni jõudmisest ja kirjutamisest ligikaudu veerandsada kirjandushuvilist. Vestlust
juhtisid Anneli Erik ja Kristel Anja-Palm.
Lugemiskohvik on 2016. aasta oktoob-

ris käivitunud raamatusõprade kohtumine, kus väljavalitud teemal või kirjanikupõhiselt arutatakse ja jagatakse muljeid
raamatute üle. Võimalusel kutsutakse osalema ka kirjanikke, tõlkijaid või muul viisil
lugemiskohviku teemaga seotud isikuid.
Signe Heiberg

Foto: Rae Sõnumid
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Robokarud osalesid Euroopa
suurimal robootikaüritusel
Detsembri esimesel reedel kogunes Tallinna Tehnikaülikooli spordihoonesse hulk
rõõmsameelseid lapsi ja noori. Algamas
oli Euroopa ja arvatavasti maailma suurim
robootikaüritus Robotex. Reedesel päeval
läksid võistlustulle ka Jüri gümnaasiumis
Robokaru ringides käivad robootikahuvilised lapsed.
Esindatud oli 9 võistkonda esimestest ja
teistest klassidest. Esimeste klasside lapsed
osalesid Progetiigri haridusrobotite võistlustel väikeste Ozoboti robotitega, mida
oli vaja erinevate värvikoodidega mööda
platsi liikuma panna. Teise klassi poisid
said keerulisema ülesande. Nimelt pidid
nemad programmeerima Lego WeDo robotit. Haridusrobotite võistluse eesmärk oli
teha robotile võistlusväljak ja panna robot

sellele seiklema. Väljaku teema oli 2016. aastal
„Üks tore päev robotiga“
ning meeskonnad lahendasid seda väga erinevalt.
Platside teemad olid näiteks: „Ozobot läheb Jõulu- Robokarud haridusrobotite võistlusel, mille eesmärk oli
vanale külla“, teekond ko- teha robotile võistlusväljak ja panna robot sellele seiklema.
dust kooli koos tunneli ja Foto: Robotex
liumäega või läbi metsade,
mägede ja üle silla, samuti sai kooli minna tasemel olla, saame kokku iga nädal Jüri
läbi metsa ja marjamaa ning lõbustuspargi.
gümnaasiumis ning ehitame lego WeDo
Järgmisena võtavad väikesed robootikud komplektidega roboteid, paneme neid
sihiks osaleda kevadisel First Lego League programmide abil liikuma ja uurime, mida
Jr näitusel, kus iga meeskond uurib ette an- robootikamaailmas uut ja huvitavat juhtutud teemat „Inimeste ja loomade koostöö“ mas on.
ning valmivad taas imetabased leiutised ja
maailmad samal teemal. Selleks, et näitusel
Liia Tammes

Õhin käis Kulloga Peterburis
Tallinna Huvikeskuse Kullo klaveriõpilased ja Huvistuudio ÕHIN õpilased osalesid
5.–8. jaanuarini kontserdireisil Peterburis.
Kontsert toimus 7. jaanuaril Peterburi
Jaani kirikus. Siis peetakse Venemaal esimest jõulupüha. Kontserdi kava koosnes
tuntud jõululauludest. Laulude saateks oli
laste enda pillimäng, kõlasid väikekannel,
kitarr, viiul, ukulele ja klaver. Kirikusaal
oli rahvast täis ja vastuvõtt publiku poolt
südamlik.
Reisi toetasid Tallinna Huvikeskus Kullo ja ka Rae vald. Täname toetuse eest!
Lilian Kapp
kontserdi korraldaja ja esinejate juhendaja

Foto: erakogu

Jüri Kihelkonna Mesindusselts
korraldab kohtumise
Aleksei Turovskiga
16.02.2017 kell 18.00
Soodevahe külas Veldi tee 1.
Teemaks mesilane
kui meie hea ja huvitav sõber.
Kõik mesindushuvilised ja
loodusesõbrad, olete oodatud.
Lektori tasu 4 eurot.
Info: 507 9928
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Rae valla mängud
võivad saada
uue üldvõitja
Rae valla mängude neljandal alal, sõudeergomeetrite teatevõistlusel kaitses esikohta
Tallinna Vangla. Kuigi iga võistleja pidi
varasema 500 meetri asemel läbima kaks
korda pikema võistlusmaa, oli eeldatavalt
2018. aasta sügisel Rae valda koliva Tallinna Vangla ülekaal siiski ilmne.
„Kõik meie töötajad peavad olema heas
füüsilises vormis, sest kord aastas tuleb teha
kehalisi katseid,“ lausus Tallinna Vangla
esindaja Markko Arro. „Sõudeergomeetrite võistluseks me eraldi ei valmistanud, kuid
treeningutel leiab see ala kas siis soojenduse
või lõdvestusena laialdast kasutamist. Eelmise aasta lõpus võtsime osa sisetriatlonist,
kus tuli järjekorras sõita Wattbike’iga, sõuda sõudeergomeetril ja ujuda. Mõnedel oli
seega värske kogemus varnast võtta.“
Rohkem kui poole minutiga kaotanud
ja teise koha teeninud Järveküla eest tegi
kaasa eelmisel aastal mitmetel rahvaspordiüritustel end proovile pannud ning
seeläbi märkimisväärselt sportlikku vormi
parandanud muusik Tanel Padar. Kolmandaks pingutas end Rae valla mängude
debütant Omniva. Logistikaettevõte sai liitumisõiguse, sest hakkab Jüri Tehnoparki
uut keskust ehitama.
Üldarvestuses tõusis teiselt kohalt liid-

KOMMENTAARID

Marit Lani
Veskitaguse
Külakogunemiste käigus tekivad alati
head ideed. Veskitagusel on nii uusi kui
ka vanu maju ning Rae valla mängud on
suurepärane võimalus omavahel paremini tuttavaks saada. Juba olemegi üksteise kohta uusi asju teada saanud. Meie
kindel eesmärk on saada osavõturõõmu.
Kõrgeid kohti me tagasi ei lükka ja loodame konkurente üllatada. Sõudmises
jäime küll viimaseks, kuid emotsioon
oli sellegipoolest võimas. Meie küla võib
võrrelda olümpial võistleva Eesti riigiga.
Oleme teiste kõrval nii väikesed. Samas
muutub kogukond väga aktiivseks, kui
on vaja võistkond välja panna.

riks Lagedi SK, kes edestab napilt Peetri
Lasteaed/Põhikooli. „Sõudmises saavutatud kuues koht oli suureks üllatuseks, sest
varasematel kordadel pole me esikümnesse jõudnud. Natukene jääb kripeldama, et
viies koht jäi kolme sekundi kaugusele,“
lausus Lagedi SK esindaja Bärbel Salumäe.
„Oleme selleks hooajaks paremini valmistunud. Võistlusaladel pole eritreeningut teinud, kuid kuna liikmed tegelevad spordiga
mitmekülgselt, siis on paranenud üldine
füüsiline vorm. Pakun, et esikolmikus toimuvad vangerdused. Meie eesmärk on kolme sekka püsima jääda. Samas võivad sulgpall ja BMX-kross suuri üllatusi pakkuda.“
Viie alaga on Rae valla mängudest osa
võtnud 30 võistkonda ja 370 erinevat osalejat. Suure tõenäosusega pälvib tänavu
üldvõidu uus võistkond, sest kolmel varasemal hooajal esikohal lõpetanud Rannahunt/Peetri VK hoiab praegu alles 26.
positsiooni.
Järgmine ala, sulgpall toimub Jüri spordihoones 18. veebruaril. Mängitakse meesja naisüksikmängu, segapaaride ning meespaaride arvestuses, kusjuures üks võistleja
tohib osa võtta ainult ühest mänguliigist.
Andres Kalvik

Gerda Markus
Tähed
Meie võistkonna moodustavad kolm suguvõsa. Oleme kümme aastat korraldanud suvemänge, kuid leidsime, et sellest
jääb meile väheks. Soovime üksteisega
rohkem kokku saada ja Rae valla mängud on selleks suurepärane võimalus.
Meie suguvõsas on kokku 35 inimest
pluss kaaslaste õed-vennad. Vaid viis inimest ei ela Rae vallas. Meie trumpideks
on kaardi- ja pallimängud ning sportliku võistkonnana on meil igaks alaks
sobivaid inimesi võtta. Ainult BMX teeb
meid veidi murelikuks.

Tallinna Vangla võistlejal Diana Põril on
käsil rasked lõpumeetrid. Foto: Ardo Säks

TULEMUSED

Rimi/sõudeergomeetri teatevõistlus:
1. Tallinna Vangla 21.05,7; 2. Järveküla 21.37,6; 3. Omniva 21.48,0; 4. Tiim
Vaida 21.51,7; 5. Rae koss/Hansaviimistlus 22.31,2; 6. Lagedi SK 22.34,1.
Üldarvestus: 1. Lagedi SK 225,6; 2.
Peetri Lasteaed/Põhikool 224,4 punkti;
3. Tallinna Vangla 218,4; 4. Aruheina
sõprade selts 206,4; 5. Järveküla 194,4;
6. Jüri Gümnaasium 184,8.
Külad: 1. Lagedi SK 225,6; 2. Järveküla
194,4; 3. Patika 180.
Ettevõtted: 1. Peetri Lasteaed/Põhikool
224,4; 2. Tallinna Vangla 218,4; 3. Jüri
Gümnaasium 184,8.

Kaido Jõgi
Aruheina sõprade selts
Meie debüüthooaeg lõppes 10. kohaga,
nüüd sooviks hooaja lõpus mingisuguse
karika võita ehk esikolmikusse jõuda.
Võtame tänavu asja palju tõsisemalt.
Kabes tahtsime jõuda esikümnesse, kuid
pidime leppima 13. koha jagamisega.
Tekkis küsimus, kas konkurents on tõesti
nii tugev? Väga hästi sobivad meile mälumäng ja pokker. Broneerisime Järveküla
kooli spordisaali sulgpalli aja ja tahame
sel alal hästi esineda. Võtame asja südamega ja näeme samasugust suhtumist ka
korraldusmeeskonnas.
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Allar Raja koos segapaarissõidu võitjatega Liis Marie Lääne, Bertty Nurmi, Regina Siku, Ants Einsalu, Irena Budanova ja Erik Heiki
Veelmaaga

Olümpiapronks Allar Raja
tunnustas „Tõmba, Jüri!“ osalejaid
Üheksandat korda toimunud sisesõudmisvõistlusest „Tõmba, Jüri!“ võttis lisaks
Rae valla mängude teatevõistlusele osa
156 Jüri gümnaasiumi õpilast ja 39 individuaalses arvestuses end proovile pannud
huvilist. Jüri gümnaasiumi klassidevaheline võistlus toimus esimest korda teatevõistluse vormis, kus igasse võistkonda
pidi kuuluma kolm poissi ja kolm tüdrukut. Edu saatis stabiilsemaid esindusi.
„Tõmba, Jüri!“ individuaalvõistlusel tegi
kaasa ka Rio olümpial sõudmise paarisaerulisel neljapaadil pronksi võitnud, neli korda
Euroopa meistriks kroonitud ja maailmameistrivõistlustel kolm pronksi teeninud
Allar Raja, kes püstitas võistluste rekordiks
2.47,6. Kohal oli ka palju harrastajaid, kellele
see oli hea ettevalmistus jaanuari lõpus toi-

munud Alfa sisesõudmisvõistluseks.
Raja sõnul pole ta üheski teises Eesti
koolis nii läbimõeldud sisesõudmisvõistlust varem näinud. „Tunnustan neid lapsi,
kes tulid oma klassi esindama ja said toreda
sportliku kogemuse võrra rikkamaks. Ühine pingutus muudab klassikollektiivi tugevamaks,“ märkis Raja, kes valiti koos Tõnu
Endreksoni, Kaspar Taimsoo ja Andrei
Jämsäga mullu Eesti aasta võistkonnaks.
„Loodan, et järgmisel aastal löövad võistlusel kaasa kõik Jüri gümnaasiumi õpilased.“
Raja lisas, et sõudeergomeeter sobib
treeningvahendiks igale inimesele – kasutada võib seda nii soojenduseks kui ka
lõdvestuseks. „Sõudeergomeeter arendab
keha tervikuna, liigeseid koormamata
paranevad nii jõunäitajad kui ka vastupi-

davus. See on kasulik nii südamele kui ka
veresoonkonnale,“ loetles Raja.
„Tõmba, Jüri!“ sõudmisvõistlusele pani
2009. aastal aluse tunnustatud kergejõustikutreener Urmas Põldre. Esimene
jõuproov toimus kooli staadionil. „Oma
eelnevas töökohas Arte gümnaasiumis
korraldasin sarnast võistlust nimega „Arte
Paadimees“. Kuna see võeti õpilaste poolt
hästi omaks, siis otsustasin ka Jüris midagi
sarnast organiseerida. Ise tegin sõudeergomeetriga tutvust 2003. aastal, vigastusest
taastudes oli see vahelduseks hea treeningvahend. See koormab korraga umbes
80 protsenti lihaskonnast,“ rääkis Põldre.
Andres Kalvik

Neli noorte kergejõustiku meistritiitlit tuli Rae valda
Jaanuari keskel toimunud Eesti U-16 talvised kergejõustiku meistrivõistlused olid
Rae vallale väga edukad. Kaks kahekordset
meistritiitlit ja üks kolmas koht.
Kahekordseks Eesti meistriks tuli Jüri
gümnaasiumis ja Rae spordikoolis õppiv ning treeniv Kristian Otlot 600 m ja
1500 m distantsidel ajaga vastavalt 1.29,32
ja 4.28,55. Tegemist on ka kahe uue Jüri
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gümnaasiumi rekordiga.
Samuti Rae spordikoolis treeniv Peetri
kooli noormees Kristjan Markus Eelmaa
tuli kaugushüppes üllatuslikult pronksile tänu viimase katse ülimalt õnnestunud
hüppele tulemusega 5.67, millega ta hüppas
kuuendalt kohalt medalile. Kristjan Markus
jõudis ka 60 m finaali, saavutades seitsmenda koha tulemusega 7,74 (eeljooksus 7,68).

Kahekordseks Eesti meistriks tuli samuti Peetri koolist Tony Ats Tamm, kes
võitis kõrgushüppe tulemusega 1.88 ja
kaugushüppe 6.22ga. Kaugushüppe pjedestaalil oli koguni kaks Peetri poissi!
Väga super!
Urmas Põldre
kergejõustikutreener

vallavalitsuse teated

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise algatamisest
Kopli küla Õiela kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 20.12.2016 otsusega nr
177. Planeeritav ala asub ajaloolise
asustusstruktuuriga miljööväärtuslikul alal Kopli külas asuva maatulundusmaa sihtotstarbelisel kinnistul,
millel paikneb olemasolev majapidamine. Juurdepääs kavandatud kinnistutele toimub Kasemäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4 ha.
• Kopli küla Õiela kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistu sihtotstarve elamumaaks, jagada kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata
ehitusõigus,
hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maakasutuse juhtotstarbe
osas kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.
Soodevahe küla ja Rae küla Tallinna
ringtee Lagedi ning Karla liiklussõlmede detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 10.01.2017 korraldusega nr 37. Planeeritavad kinnistud
asuvad Soodevahe ning Rae külas
Tallinna ringtee ääres. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 16 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Tallinna ringtee Lagedi ning Karla liiklussõlmede
rajamiseks vajalikud transpordimaa
krundid.
• Detailplaneeringu lahendus 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.
Peetri aleviku Tartu mnt 169 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 10.01.2017 korraldusega nr 38. Planeeritav kinnistu asub
Peetri alevikus Tallinna-Tartu maantee ääres. 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 detailplaneeringujärgne ärimaa
sihtotstarbega kinnistust välja kaks
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.
Järveküla Undsepa kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 17.01.2017 korraldusega nr 96. Planeeritav ala asub Järvekülas, Vana-Tartu maantee ääres,
väljakujunenud elamualal. Juurdepääs
planeeritavatele elamumaa kruntidele
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 kaheks
elamumaa krundiks, 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 20.02–
05.03.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringu kohta esitada hiljemalt 05.03.2017:
Vaskjala küla Veskimäe tee 6 ja 8a
kinnistute detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 01.12.2015 korraldusega nr
1772 ning vastu võetud 17.01.2017
korraldusega nr 95. Planeeritav ala
asub Vaskjala külas Pirita-Ülemiste
kanali ja Pirita jõe vahelisel alal. Juurdepääs alale toimub Veskimäe teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Rae Vallavolikogu 15.08.2006
otsusega nr 137 kehtestatud Vaskjala
küla Veskimäe tee 8a kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga määratud
ehitusõiguse suurendamine, uute hoonestustingimuste määramine, juurdepääsude lahendamine, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.
Vaidasoo küla Vanaveski kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 25.02.2015 korraldusega
nr 279 ning vastu võetud 24.01.2017
korraldusega nr 128. Planeeritav ala
asub Vaidasoo külas riigimaantee
11202 Vaida-Urge tee ääres. Juurdepääs planeeritavatele elamukruntidele
nähakse ette Vaida-Urge teelt ning reformimata maalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada elamumaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks väiksemaks
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elamumaa sihtotstarbeliseks krundiks,
määrata moodustatavale elamumaa
krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa hajaasustuses.
Seli küla Siilimäe kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 13.09.2016 korraldusega nr
1339 ning vastu võetud 31.01.2017
korraldusega nr 158 Planeeritav ala
asub Rae valla lõunaosa äärealadel Seli
külas hajaasustatud looduslikus kohas. Rae valla üldplaneeringu järgi on
planeeritavale alale ette nähtud osaliselt haljasala ning parkmetsamaa juhtotstarve ning kuhu on lubatud rajada
väikesemahuline puhkeotstarbeline
ehitis ning külaplats. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 2,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks ühiskondlike ehitiste
maa sihtotstarbeline kinnistu õueala
ulatuses ning ülejäänud kinnistu jätta maatulundusmaaks, seada ühiskondlike ehitiste maale ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga,
mille järgi on planeeringuala osaliselt
haljasala ja parkmetsamaa, kuhu on
lubatud rajada väikesemahulisi puhkeotstarbelisi ehitisi ning külaplatse.
Planeeringuala paikneb rohevõrgustikus, mistõttu peab 90% maakasutuse
juhtotstarbest säilima. Planeeritaval
alal moodustatakse 2300 m² suurune
ühiskondlike ehitiste maa krunt, mis
moodustab 10% planeeritavast kinnistust.
Järveküla Kalmuvälja kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 05.07.2016 korraldusega nr
1069 ning vastu võetud 31.01.2017
korraldusega nr 154 Planeeritav ala
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asub Järvekülas Vana-Tartu mnt ääres.
Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Vana-Tartu maanteelt ja perspektiivselt Sambliku teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
3,62 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu elamumaa
kruntideks ning üldkasutatava maa
ja transpordimaa kruntideks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva
üldplaneeringuga, mille järgi alale on
ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Järgmise detailplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:
Karla küla Sauetangi ja Pruuli tee 20
katastriüksuste ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 15.01.2013 korraldusega nr 65 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 15.11.2016 korraldusega nr
1653. Planeeritav ala asub Karla küla
idapoolses osas looduslikult kaunis
Pirita jõe äärses piirkonnas. Juurdepääs planeeringualale toimub Pruuli
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva
üldplaneeringuga, kus maa-ala juhtfunktsiooniks on põllu- ja metsamajanduslik kasutus ja ehitada saab hajaasustuse põhimõttel. Lisandub kolm
üksikelamut olemasoleva elamu kõrvale ja valdavas osas säilib maatulundusmaa sihtotstarve.
• Avaliku väljapaneku ajal laekus küsimus ühelt inimeselt planeeringuala
hõlmava taristu rajamise, sademevee
juhtimise ning rajatava tee kohta.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
09.02.2017 kl 15.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.
Detailplaneeringute kehtestamisest:
Jüri aleviku Uus-Ringi kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 24.01.2017 korraldusega nr 129. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Tallinna ringtee ning Uus-Ringi

tee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud Aleviku, Talli ja Uus-Ringi teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
11,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Rae Vallavolikogu
21.08.2007 otsusega nr 305 kehtestatud Jüri aleviku Terikualuse kinnistu
detailplaneeringut, Rae Vallavolikogu
20.12.2011 otsusega nr 286 kehtestatud Jüri aleviku Uus-Ringi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringut ja
Rae Vallavalitsuse 13.10.2015 korraldusega nr 1536 kehtestatud Jüri aleviku Tallinn ringtee Jüri ristmiku detailplaneeringut moodustatud kinnistu
piiride, sihtotstarvete ning ehitusõiguse osas. Detailplaneeringuga moodustatakse 16 äri või äri- ja tootmismaa krunti, 1 tootmismaa krunt ning
6 transpordimaa krunti, määratakse
ehitusõigus ja hoonestustingimused.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud
ärimaa juhtotstarve kaubandus-teenindusettevõtete ja kontorite maa tarbeks.
Peetri aleviku Peetri tee 19 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 31.01.2017 korraldusega nr 156 Planeeritav ala asub Peetri
aleviku vanas asumis Peetri tee ja Mõigu tee nurgal. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Peetri
ja Mõigu teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada olemasolev elamumaa
sihtotstarbega kinnistu väiksemateks
elamumaa ja osaliselt ärimaa kruntideks, moodustada Mõigu tee laiendamise tarbeks vajalik transpordimaa
kinnistu, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.
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KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

Tel. +372 51 00 212

Rae Sõnumid • veebruar 2017
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Sina unistad, meie teostame!

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

Köögimööbel
Vannitoamööbel
Garderoobid
Eritellimusmööbel
koju ja äripinnale
www.raemoobel.ee | +372 51 77 434 | info@raemoobel.ee

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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Sinu KINDEL,
PAINDLIK,
KIIRE IT partner
Arid OÜ tegeleb arvutite remondi, puhastuse, võrkude
ehituse, tarkvara uuendamise ja koolitusega nii
ettevõtetele kui ka koduarvuti kasutajatele.
Meie eelised:
tasuta kohaletulek Rae valla piires
soodne tunnihind
kiire ja kvaliteetne teenus

www.arid.ee

Rae Sõnumid • veebruar 2017

info@arid.ee

+372 5190 1016
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Puidufirma Jüris
võtab tööle
nelikanthöövli operaatori ja
pingitöölise
Kontakt: forsten@forsten.ee
Rohkem infot tel: 5054697

Juuretisega rukkileivad: soe leib E-N kella 15st
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!
Lapsed on teretulnud: väikelastele on
söögitoolid ja suurematele mänguasjad!
Lisainfo www.maheleib.ee või tel 5163968 või
email info@maheleib.ee

AUTOREMONDITÖÖKODA
VARUOSADE MÜÜK
Varuosad

25 AASTAT KOGEMUSI – SEE ON TASE, MIDA PAKUB FORSS!
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Tule, külasta uut uksesalongi Tallinna piiril!
- siseuksed
- välisuksed
- tuletõkkeuksed
- aknad
- lukud ja lukutarvikud

www.uksedlukud.ee
51 08 080

Allika tee 14, Peetri alevik
Selle reklaamiga kogu tellimus -5%

SINIALLIKA TRAHTER
OOTAB TEID KÜLLA!

Tule ja pea meie juures
oma sündmus, sünnipäev, pidu, pidulik
lõuna- või õhtusöök,
koolitus või koosolek
Siniallika Trahteris.
Küsi pakkumist
e-post: info@siniallika.ee
tel:+ 372 52 85 117
www.siniallika.ee

KADUNUD
27.12.16 läks Peetris kaduma
1a. kass Maine Coon – nimega Elvis (tavalisest kassis suurem-9kg, tutid kõrva otstes,
koheva karvaga, pika sabaga).
Kass on kiibitud.
Oleme tänulikud igasuguse
info eest!
Leidjale vaevatasu!
Tel. 503 1793; 581 33323

Pere soovib osta Jüri aleviku lähiümbruses,

koolist lastele jõukohase jalutuskäigu kaugusel
elamu ehitamiseks sobiliku, suuremast maa-alast
eraldatava elamuehituseks sobiliku maatüki või
minimaalselt 2000m2 krundi mõistliku
hinnaga otse omanikult.
Kõik pakkumised on oodatud!
Tel: 5212182
Rae Sõnumid • veebruar 2017

Teedeehitusettevõte

pakub tööd
C-kategooria juhilubadega

teerullijuhile

ja
C-kategooria juhilubadega

freesijuhile.
Lisainfo tel 50 35 568
viktor@trefnord.ee
Väo tee 30, Rae vald,
Harjumaa
www.trefnord.ee

Tervise Tugi OÜ
kutsub kõiki
huvilisi veresooni
kontrollima.
Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud
südame-veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk
haigestuda jalaarterite ateroskleroosi.
Jalaarterite ja vererõhu
kontrollimine toimub neljapäeval,
16. veebruaril alates 10.00
Rae Kultuurikeskuses
(Aruküla tee 9, Jüri)
Vastuvõtule tuleb end
eelnevalt kirja panna
Registreerimine toimub tööpäevadel
kell 9-12 tel 5698 5633
Protseduur maksab 10 eurot
Eriti on oodatud inimesed, kellel
esineb sageli säärelihastes valu ja
krambihooge.
Hooli endast ja tule kontrolli
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Lugemiskohvik

22. veebruaril Jüri Raamatukogus (Laste 3, Juri)
kell 18:00
Teemaks on seekord Varraku raamatute sari
“20. sajandi klassika”

20. sajandil on olnud kindlasti rohkem kirjanikke
kui ühelgi eelneval. Üheks selle perioodi paljudest
põhjalike muutuste loojatest oli massikirjandus ja
vaba aja osatähtsuse kasv, mis ühes tehnoloogia
arenguga tõi kaasa selle, et nüüdseks trükitakse ja
tõlgitakse rohkem raamatuid kui eales varem.
Soovitusi lugemiseks:

Saul Bellow “Augie Marchi seiklused”
Cormac McCarthy “Tee”
James Joyce “Dublinlased”
Ryūnosuke Akutagawa “Mandariinid
tihnikus”

Oled lugenud mõnda muud
20. sajandi teost ja tahad
sellest ka teistega vestelda
või soovid lihtsalt kuulama
tulla, mida huvitavat
räägitakse? Kõik huvilised
on oodatud!
Lisainfo telefonil 622 4236
või anneli.erik@jyri.edu.ee

Järjest kasvava ning tööka Pipelife Eesti AS
meeskonnaga on oodatud liituma

TOOTMISTÖÖLINE,
kelle peamiseks ülesandeks on plasttorude pakkimine, tootmisliinide
opereerimine, kvaliteedimõõtmiste teostamine ning tööruumides
heakorra hoidmine.
Oled sobiv kandidaat, kui oled kohusetundlik, täpne, ning oskad
vähemalt baastasemel arvutit. Lisaks oled initsiatiivikas, positiivne ning
Sulle meeldib meeskonnatöö ja oled füüsiliselt vastupidav. Kasuks
tuleb varasem töökogemus tootmises ning eesti ja vene keele oskus.
Ettevõte pakub sõbralikku ning toetavat meeskonda, kaasaegset ja
puhast töökeskkonda, arenguvõimalusi, stabiilset ning tasuvat tööd,
sportimise võimalusi ning ühisüritusi.
Tööaeg: 8.00 – 20.00 ning 20.00 - 08.00.
Töö asukoht: Jüri (kaugemalt tulijatele pakub ettevõte ööbimisvõimalust).
Liitu Pipelife Eesti toreda meeskonnaga ja saada oma CV hiljemalt
13.02.2017 e-posti aadressile kandideeri@manpower.ee
Lisainfo: 630 6500.
Manpower on üks tunnustatumaid personaliettevõtteid maailmas. Meil on üle 68 aasta
rahvusvahelist kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. Me hoolime inimestest ja
sellest, mis rolli mängib töö nende elus. Alates 2004.aastast oleme Eestis aidanud inimestel
leida nende elu-ja tööstiiliga sobiva ametikoha. Sa alles sisened tööturule, otsid uusi
väljakutseid või planeerid karjäärimuutust - meie Manpoweris oskame aidata. Unistuste töö
leidmine on SINU võimuses.
www.manpower.ee

E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00

Helgi tee 4, Peetri küla, RAE VALD · Telefon 6050 078
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kuulutused
REAKUULUTUSED
Soovin leida koduabilise koha. Tel: 5837
9774
Tasuta tulehakatis, 5 võrku kaasa, soovi
korral. Müüa kütte- ja kaminapuid, lahtiselt ja võrgus, kütteklotsid võrgus, tulehakatis 40 l võrgus ja saepuru kotis, tel:
501 8594. www.kaminapuu.ee
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine, ehitusja remonditööd. Tel: 5649 1815, Egon Vool
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 522 1151. Info www.nagusul.ee
Pakume õhtust tööd Jüri piirkonnas,
kontori- ja olmeruumide hoolduskoristus. Kasuks tuleb juhilubade olemasolu.
Info: 5689 7611
Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti
vanemaid lauanõusid ja lillevaase; pitse,
kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jne. Tel: 5859 9737
Soovin kiiresti osta sõidukorras sõiduauto või mahtuniversaali. Tel: 5819 0200
Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude-okste langetamine. Lumekoristus. E-post: igor@infinitas.ee. Tel:
5348 7318
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud,
küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss, 5807 2581; info@potipoiss.ee
Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea
kvaliteedi ja soodsate hindadega. Helista
ja küsi pakkumist 5663 3807, ken@aknakate.ee. Osta otse tootjalt. AKNAKATE
OÜ
Puitbrikett 960 kg, alus 149 €. Puidugraanul 990 kg, alus 185 €. Rohkem infot kodulehelt balticpellet.ee või tel 5891 5954.
Hinnad sisaldavad kojuvedu.
Soovin üürida Rae vallas 1–2toalise korteri otse omanikult! Kontakt: 5684 7437
Pere soovib osta otse omanikult elamumaad oma kodu rajamiseks Rae vallas
(soovitavalt Jüri läheduses). Oodatud
kõik pakkumised vahtra@hotmail.com
või 56355499. Evelin

Rae Sõnumid • veebruar 2017

Avatud meetodil turvalisuse arutelul
settisid välja head ideed
Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna juhi Valter Pärna ja MTÜ Eesti
Naabrivalve tegevjuhi Marek Väljari juhtimisel viidi Rae kultuurikeskuses läbi avatud meetodil arutelu, kus fookusesse seati
koduvalla turvalisusega seotud teemad.
„Sain juurde mõttekaaslasi ja nii mõnegi teema, millega ise tegeleda,“ kõneles
üks ürituse korraldajaid Veronika Isberg.
Kõige suuremaks kokkusaamise kasuks pidas Isberg, et üheskoos mõisteti, kui oluline
on kiire ja regulaarne infovahetus kanalis,
mida tarbitakse vaatamata sellele, millisesse gruppi inimene ise kuulub. Kõik ei ole
näiteks Facebookis, aga kuidas jõuda inimesteni, kellel seal kontot ei ole,“ resümeeris Isberg, kelle sõnul oli ühine probleemi
lahendus see, et vaja oleks luua turvalisuse
teemaga seotud operatiivne infokanal, mida
saavad tarbida kõik kogukonda kuuluvad
inimesed. Valla piirides tähendaks see kõikide külade ja alevike elanikeni jõudmist.
Esmakordselt Rae vallas toimunud turvalisuse teemalisel avatud arutelul jõuti
käsitleda kokku 16 küsimust, mida osalejad ise sõnastasid. Kõige populaarsemaks aruteluks osutuski info jagamine, mis oli
sõnastatud küsimusse „Kuhu
ja mida postitame?“ (turvalisus).

Teised teemad: kuidas kurikaelte elu
võimalikult keeruliseks teha; kuidas koos
midagi ära teha; võrgustiku loomine turvalisuse hoidmiseks; kuidas tagada liiklusohutus ideest teostuseni; mida mina
saan teha kodanikuna, et mul/teistel oleks
koduvallas hea elada; kuidas kaasata lapsi turvalisuse tekitamisse; kuidas tagada
kriisiolukordades operatiivne ja kiire reageerimine kohalike kaasabil; kuidas suurendada koduohutust; kuidas korraldada
kogukonnasündmusi turvaliselt, kaasamata kulukaid lisateenuseid (turvateenistus,
aiad jne), liiklusdistsipliin, liiklusohutus;
kuidas ohjata asulates sõidukiirust; kuidas
teha nii, et kõik teeksid ka ise seda, mida
me teistelt eeldame; kogukonda häirivad
süüteod ja politsei Rae vallas; kas valvesüsteemist on kasu, kui pole reageerimist;
saluut mittelubatud ajal; hobused kergliiklusteel; kuidas luua olukord, et päästeteenistusele ei tehtaks valeväljakutseid pealiskaudsest olukorra hindamisest.
RS

Põhja prefektuuri Ida-Harju
politseijaoskonna juht Valter
Pärn selgitamas avatud meetodil arutelu reegleid.

Foto: Rae Sõnumid

POLITSEI ÜLEVAADE OLULISEMATEST SÜNDMUSTEST JAANUARIS
•
•
•
•

•
•
•

6. jaanuaril teatati, et Rae vallas Kurna külas leidis aset konflikt, mille käigus
32aastane mees lõi 58aastast meest.
7. jaanuaril kella 19 paiku anti politseile teada, et Rae vallas Aaviku külas
tõugati tüli käigus 48aastast meest.
14. jaanuaril peeti Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa 6. kilomeetril kinni alkoholijoobes sõiduauto juht.
16. jaanuaril teatati, et Rae vallas Lehmja külas asuvalt ehitusobjektilt varastati raadiojaamu, kütust, akutrelle, betoonilõhkuja ja teisi asju. Esialgne
kahju on 2715 eurot.
23. jaanuaril peeti Rae vallas Pildikülas kinni alkoholijoobes sõiduauto juht.
28. jaanuaril teatati, et Rae vallas Lehmja külas asuvalt ehitusobjektilt varastati erinevaid tööriistu. Esialgne kahju on 2630 eurot.
28. jaanuaril teatati, et Rae vallas Vaidasoo külas tungis tundmatu mees kallale 22aastasele naisele. Teo toimepanijana peeti kinni 38aastane mees.

kuulutused 35
Jaanuaris
registreeritud
sünnid

LUKA ŠAMONIN
HENDRIK SAARNIIT
LUCAS PAAL
MAGNUS THEODOR URMET
TOMI SANDER POHLAK
HERMAN VENTMANN
KRISTOFER KÕKKUR
KEVIN PIHLAKAS
SERGO SÜLD
KRISTJAN ALISTAIR VALENTINE
PUUSEPP
KENNERT KILLING
STEVEN SOOTS
JÖRGEN SAVIK
JOSTEN KIIVIT
RAGNAR PINNAR
KRISTJAN TEVIS
MATTIAS AAVIK
RUBEN LEON RAAVE
RENNET VEREV
SEBASTIAN SOOMÄND
RAUL KÜBAR
MARIE VESTA URMET
INGA VÕSU
ARINA TALVIK
KELLI BALÕNSKI
MARIELL MITTAL
LISELL ALAMAA
STEFFY KÜNNAPAS
NORA OOLUP
ELINOR VAIN
MARII LANT
BRITE ADELE SUURTHAL
LENNA KASESALU
LISETE MARII TALVISTE
BIRGIT PAAS

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
JAANUARIKUU
3. jaanuar Registreerimata suur lõke Peetri alevikus
4. jaanuar Likvideeriti liiklusavarii ringteel
5. jaanuar Likvideeriti liiklusavarii ringteel
6. jaanuar Põleng Assakul. Järve tee 8
7. jaanuar Põleng Rae külas, Loigu 1
Põleng Patika külas
Likvideeriti liiklusavarii ringteel
8 .jaanuar Peetris, Veesaare tee 2 põles prügikast
15. jaanuar Tulekahi Lagedil
17. jaanuar Suits hoones Lagedil
Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Teostus:

VEEBRUARIKUU SÜNNIPÄEVAD
EMILIE HEINSOO

100

JAAN TEE

75

ISMEENE PENT

95

HELI KALJURAND

75

IVAN KUNCHEV

92

ANTS REMMEL

75

JEVDOKIJA ZAMŠARSKAJA

91

JAAK LOO

75

ERNA TÄNAV

90

MIRALDA MOSSOV

75

LEILI PRIIMÄGI

87

EHA ANJA

75

ELLEN ALLIK

86

JAAN OTS

75

TAAVET KUURBERG

86

REIN HAINAS

75

ROBERT KALLA

85

MARIATA SAVI

70

ALEKSANDRA ASTAŠOVA

85

HARRI LOOTUS

70

EINO PELLJA

84

AARE NIINEPUU

70

RAUL KRUUK

83

TIIU SOOVER

70

VALVE ROOSAAR

83

PEEP JÄÄTMA

70

PILLE KÕRGE

83

KARIN GEIMONEN

65

GEORG JAROV

82

KÜLLI KOZÕREVA

65

HELDUR TAMM

82

ALEKSANDER PUHK

65

LEE MANDRE

81

RIINA RAUDSIK

65

KALJU SEPP

81

ESTER MALBERG

65

VILMA PARK

81

VALENTINA TRAVKINA

65

MILVI FJODOROVA

80

AKSEL RATAS

65

NEIDA LÕHMUS

80

MATI MAAR

65

ARNE LIPS

80

ALEKSANDR GALINSKI

65

ELLE-MAIE URMET

80

JAAK POMERANTS

65

Jaanuaris lahkunud

RUDOLF TIKKER
AKSEL MÕISTUS
ARVO UDRAS
ALEKSANDER TOOTS
REIN SILLAMAA
RAIGO RANNIK
RIVO RANNIK
ANETTA ANTON
RIMMA KAARNEEM

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

Las küünlasära mälestusi paitab
ja vaikselt kaotusevalu leevendada
aitab ...
Tunneme südamest kaasa
Svetale armsa

venna
onu

ja Mariannele hea

kaotuse puhul.
Sõbrad Õie Lasteaiast

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7375 eksemplari ja
see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
20. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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