DETSEMBRINUMBRIS:

• Vaata üle oma elukoha andmed
• Järveküla Lasteaia rühmadest
• Koolikiusamisest meie valla koolides
• Tugiisiku töö annab peredele võimaluse
• Baltimaade suurim logistikakeskus
Rae valla ametlik väljaanne
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Talvine ennelõuna Harjumaa aasta külas – Suursool
Rohtlaane talu õuel. Loe külaseltsist rohkem u lk 6
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Millal ilmub
vallaleht?

Uue ootuses – kirjuta ja võida
auhind Iittalalt!

Kuna vallalehe ilmumise kuupäeva
teemal on meile aasta lõpus laekunud
palju küsimusi, otsustasime uue aasta
kandegraafiku sel korral ka paberlehes ära trükkida. Nii on kõigil lugejail
teada, millal sammud postkasti poole
seada.
Kuigi elu on täis ootamatusi ja
viimasel hetkel võib lisanduda olulisi
teadaandeid, mis kindlasti peaks lehte
mahtuma, mis tähendab trükki mineku viibimist, anname endast igal juhul parima, et leht alati lubatud ajaks
postkasti jõuaks.
Laias laastus aga saab tänu graafikule siiski teda, millisel ajal uuel aastal tasub igal kuul postkastist lehte
otsida.
Valla lehe postkastidesse kannet
teostab AS Eesti Post ja see toimub üldjuhul kolme tööpäeva jooksul alates
lehe laialikande algusest. Arvestama
peab sellega, et erinevatesse valla piirkondadesse jõuab leht erineval päeval,
vastavalt kirjakandjate töögraafikule.
2019. aastal algab lehe laiali kandmine järgmistel kuupäevadel:

Aasta lõpu puhul on ikka paslik
teha kokkuvõtteid ja vaadata lootusrikkalt tulevikku. Teeme seda ka
meie.
Üksi vaatamisest ja mõtlemisest
aga on vähe ja seda eriti väljaande puhul, mida kantakse iga kuu ligi 8000
pere postkasti üle valla. Kui palju aga
nendest peredest lehte tõesti igal kuul
huviga loeb? Seda on välja selgitada
raske, kuid rõõm on tõdeda, et vallavalitsuse poolt läbi viidud rahuloluuuringu tulemuste põhjal on Rae Sõnumid inimeste seas siiski hinnatud
infokanal.
30% vastanutest ütles, et saavad
peamise info vallas toimuva kohta just
siit, lehe veergudelt. 28% saab peamise
info aga üha rohkem meie ellu trügivast sotsiaalmeediast, nii et uuel aastal jätkab vald kindlasti ka nendes kanalites aktiivne olemist. Seega tasub
ka seal silmad lahti hoida ja valla tegemisi jälgida, sest lühiuudise formaadis
nupukesi jagub ka sinna ja lehest saab
lugeda juba pikemaid ning põhjalikumaid teemakäsitlusi.
Et aga uuel aastal kõik põnevad
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Jaanuar: kande algus kolmapäev,
09.01.
Veebruar: kande algus reede, 08.02.
Märts: kande algus reede, 08.03.
Aprill: kande algus kolmapäev, 10.04.
Mai: kande algus teisipäev, 07.05.
Juuni: kande algus reede, 07.06.
August: kande algus reede, 09.08.
September: kande algus teisipäev,
10.09.
Oktoober: kande algus kolmapäev,
09.10.
November: kande algus reede, 08.11.
Detsember: kande algus kolmapäev,
11.12.
Kui Rae Sõnumid teile antud kuupäevade vahemikus ei jõua, saab meid
sellest teavitada, saates kirja koos oma
koduse aadressiga sonumid@rae.ee
või helistades numbrile 5603 7646.
NB! Uusehitistele postkasti paigutamisest või juba olemasolevatel selle
asukoha muutumisest tuleb Eesti Posti teavitada kirjalikult või nende veebilehel oleva vormi.

teemad, erakordsed inimesed ja huvitavad ettevõtmised, mida meil vallas kindlasti jagub, kajastatud saaks,
ootame teie vihjeid ja tagasisidet.
Anna meile teada, kellest või millest
sooviksid 2019. aastal Rae Sõnumitest
lugeda, saates oma ideed aadressile
sonumid@rae.ee või kirja teel vallamajja, aadressile Aruküla tee 9, Jüri
alevik.
Kõikide 20. detsembriks meile kirjutanud inimeste vahel loosime välja
Soome disainibränd Iittala klaasist
jõuluehete komplekti, mille 21. detsembril ka vallamajast kätte saab, et
see jõuluõhtuks kenasti kuuse külge
saaks sätitud või kingikotti poetatud.
Jääme teie tagasisidet ootama!
Rae Sõnumid

Meie parimad spordis
Rae vallavalitsus soovib tunnustada
Rae valla 2018. aasta kõige tublimaid
spordivaldkonna tegijaid – sportlasi,
võistkondi, treenereid ning eestvedajaid.
Taotluses palume ära tuua:
• sportlase, võistkonna, treeneri
või eestvedaja nimi ja kontaktandmed
• spordiala
• sportlase ja võistkonna esitamisel lisada ka treeneri nimi
• võistkondade puhul võistkonnaliikmete nimekiri
• tunnustatava nõusolek isikuandmete töötlemiseks
• põhjus tunnustamiseks. Sportlike saavutuste korral märkida võistlustulemus koos võistlusprotokolli või
viitega sellele.
Sportlastele ja võistkondadele on
ette nähtud rahaline kingitus järgmiste sportlike tulemuste eest:

• Eesti omavalitsuste tali- ja suvemängude I−III koht (Rae valda esindanud sportlane ja võistkond)
• Eesti noorte ja täiskasvanute
meistrivõistluste I−III koht
• Harju maakonna noorte ja täiskasvanute meistrivõistluste I koht
• TV10 Olümpiastarti vabariiklikus
finaalis Rae valla kooli esindanud õpilane I−III koht
• silmapaistvad tulemused rahvusvahelisel võistlusel.
Ettepanekuid ootame 15. jaanuarini
2019 (k.a) aadressile info@rae.ee, e-teeninduse kaudu või paberkandjal Rae
vallavalitsusse (Aruküla tee 9, Jüri).
Taotlusvorm ja lisainfo on leitav
Rae valla kodulehelt alajaotuses „kultuur ja sport“ – sport – sportlaste tunnustamine.
Lisainfo: kristi.aru@rae.ee,
tel 605 6752.

KODUKANT
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Vii oma elukoha andmed rahvastikuregistris
vastavusse tegelikkusega!
Füüsilise isiku tulumaksuga maksustatavast tulust laekub vallale
11,86%. Tulumaks ongi valla eelarve
peamine sissetulekuallikas ja selle
eest saab vald luua üldist heaolu.
Kas oled näiteks kunagi mõelnud,
et sinu maksudest laekuva raha eest
põleb avalikes kohtades tänavavalgustus või niidetakse suvel teeääri? Lisaks
võimaldab sinu teenitud tulust laekunud raha parandada ja ehitada uusi
sõidu- ja kergliiklusteid, luua juurde
ja pidada üleval kooli- ja lasteaiakohti,
korrastada külakeskusi, ehitada ja hallata tervise- ja noortekeskuseid ning
terviseradasid. Lisaks korraldatak-

se nii kultuuri- kui ka spordiüritusi,
arendatakse noorsootööd, teostatakse
talvist teehooldust ja veel palju muud.
Sinu raha läheb kodukoha hüvanguks aga ainult siis, kui oled end ka
koduvalda sisse kirjutanud. Vallavanem Mart Võrklaev paneb aasta lõpus
inimestele südamele, et nüüd on just
õige aeg enda andmed üle vaadata. „Rae
vald on läbi viimase aastakümne olnud
üks Eesti kiiremini arenevaid piirkondi, aga meil saaks veel paremini minna,
kui kõik reaalselt Rae vallas elavad inimesed ennast ka oma koju registreerivad ja seeläbi koduvalla arengule kaasa
aitavad,” ütles vallavanem.

Seega, vii palun sinagi juba enne selle aasta lõppu oma andmed vastavusse
tegelikkusega ja kirjuta end sisse oma
elukohta. Andmed tuleks üle aga vaadata
kõigil, sest uuest aastast jäävad rahvastikuregistris tühjaks ka nende inimeste
elukoha andmed,kelle elukoht on praegu
märgitud linna või valla täpsusega.
Elukohateadet on võimalik esitada
vallamajas kohapeal; saates elukohateate posti teel, lisades sellele koopia isikut
tõendava dokumendi isikuandmetega
leheküljest; saates digitaalselt allkirjastatud elukohateate e-posti teel või läbi
kodanikuportaali eesti.ee.Lisainfo registripidajalt: 605 6756, merike.liiv@rae.ee.

Rae valla jõulukaardi autor on 10-aastane Rebeka Nõlvak.
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Sarikapeo aegne seis Leerimäel – välisarhitektuuri puhul
on silmas peetud ka ümbruses olevaid elamuid, teiste
lasteaedadega võrreldes on erinevus selles, et fassaadis
kasutatakse rohkelt puitu.

Sarikapeod peetud ja aeg on hakata
komplekteerima rühmasid kevadel
avatavas Järveküla Lasteaias
Novembris leidis aset kaks
sarikapidu. Nimelt valmivad juba märtsis Järvekülas kaks uut lasteaeda, mis
töötavad ühe asutusena:
9-rühmaline Järveküla
Lasteaed Turu teel ja 6-rühmaline Leerimäe Lasteaed
Leerimäe tänaval.

Vaade Järveküla Lasteaia tagahoovile, kus hakkavad paiknema mängualad,
rattasõidu rajad ja ka palju rohelust.

Valla haridusamet on uutesse majadesse rühmade komplekteerimisega
juba alustanud ja lasteaiakoha saavad
Peetri teeninduspiirkonnas ligi 300
last. Info lasteaiakoha pakkumise saanud peredele saadetakse e-kirjaga hiljemalt 28.12.2018.

Novembrikuu Rae vallavolikogu
otsusega on Peetri teeninduspiirkonda lisatud taas Uuesalu küla, mis tähendab, et ka Uuesalu lastel on võimalus saada lasteaiakoht Järveküla uutes
lasteaedades.
Peetri teeninduspiirkonda kuulu-

vad veel Assaku alevik, Järveküla küla,
Peetri alevik ja Rae küla.
Järveküla Lasteaia meeskond
korraldab uutele peredele infopäeva
jaanuaris 2019, mille kohta tuleb täpsem info peagi lasteaia veebilehele:
lasteaiad.rae.ee/jarvekula-lasteaed/.

VALLAVALITSUS
DETSEMBER 2018
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Peetri kandi koolieelikud pakkusid
uuele koolile fantaasiaküllaseid nimesid
Vald plaanib septembris 2020 avada
Järvekülas Turu ja Kindluse tee
vahelisel alal uue 864-kohalise
põhikooli. Planeeritavale koolile
nime valimine on tavapäraselt ikka
toimunud rahva abiga. Sel korral
otsustati kaasata ka Peetri kandi
lasteaedade koolieelikud, kellest
paljud on suure tõenäosusega ka
kooli tulevased õpilased.
Kokku laekus lastelt kümme kavandit ja üle 40 nimepakkumise. Lisaks aga ootasime pakkumisi ka elanikelt. Kõikide pakutud nimevariantide
vahel toimunud veebihääletusel anti
ühtekokku 351 häält ja enim meeldisid
inimestele nimevariandid Kindluse,
Assaku, Rae, Mõigus ja Peetri-Järveküla kool. Nende vahel teeb omakorda valiku komisjon ja uue kooli asutamise
eelnõu koos nimega läheb otsustamisele 18. detsembril toimuval volikogu
istungil.
Lasteaiarühmade esitatud ideekavandid asusid omavahel aga võistlustulle Facebookis, et selgitada välja
kõige põnevam tervikvisioon. Kõige
enam hääli sealse publiku ees kogus
Aruheina lasteaia Usinate Sipelgate
rühma töö.
Nimelt olid õpetaja Anu Üksküla
rühma lapsed oma usinusega teinud
silmad ette nii mõnelegi ja lähenenud
uue kooli kavandamisele suurejoonelisemalt kui võinuks oodata. Kavandite kokku korjamise päeval selgus, et
kahe nädalaga oli Sipelgate rühmas
valminud lausa ruumiline 3D-makett
ja sinna juurde olid lapsed mõelnud
valmis ka terve uue kooli kontseptsiooni.
Ka Sipelgate pakutud nimevariant
on otseses seoses kavandiga. „Hoburaua põhikool on oma nime saanud
erilise väljanägemise tõttu. Nimelt
meenutab kool linnulennult hobuse
kabjarauda. Uskumuse kohaselt toob
kabjaraud õnne ning mis saaks olla
parem koolist, kus õpivad õnnelikud
lapsed? Hoburaua põhikoolis väärtustatakse õhinapõhist õpet, kus oluliseks peetakse õpilaste endi huvisid

Usinate Sipelgate 3D-makett
jäi imetlemiseks Aruheina Lasteaeda.

ning tahet üht või teist avastada ja
teada saada,“ kirjutasid lapsi kavandi
tegemisel juhendanud õpetaja Anu ja
tema assistendid Reelika Mooses ja
Agnes Kalme.
Lisaks oli lastel ka kindel nägemus,
mida uues koolis õpetama peaks. Sinna hulka kuulusid nii eesti keel kui
ka matemaatika. Lisaks aga peeti oluliseks, et teadmisi jagataks ka loomadest, sealhulgas dinosaurustest, aga ka
kosmosest, robootikast ja masinatest
ning ka ehitamisest. Ilmselt olid need
noored neiud, kes tulid selle peale, et

koolimajas võiks olemas olla selline
koht, kus õpilased saavad küüsi lakkida, soenguid teha, kleite ja jalanõusid
proovida. Veel pidas Usinate Sipelgate
rühm hädavajalikuks, et koolis oleks
olemas spordisaal, kus oleks võimalik
hästi palju sporti ja trenni teha.
Auhinnaks Usinatele Sipelgatele
tehtud töö eest kutsub vald neile esinema teadusteatri Kolm Põrsakest. See
aga, millised kõikidest lennukatest
ideedest saavad uue kooli juures päriselt teoks, selgub järgmisel aastal, kui
kooli asutakse projekteerima.
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Aasta küla 2018 asub Rae
Aasta küla valimise algatas
Kodukant Harjumaa aastal
2005. Esimest korda pälvis
selle väärika tiitli Rae valla küla aga alles tänavu,
mil aasta külaks kuulutati
Suursoo küla valla lõunaosast.
Pätsi ajal asundusküla tarbeks arhitekt Erika Nõva poolt projekteeritud majad Suursoos on kõik veidi ühte
nägu ja nagu nimigi ütleb, on küla
rajatud soode ja rabade keskele. Nüüdseks aga on majade vahel looklemas
sihvakad kaskede alleed ja mustkattega teed, millel võib kohata ratastel
kilkavaid lapsi.
Külarahvas ise kirjeldab oma kodukanti järgmiselt:
„Külaplatsi ehib uhke külakiik
ning siin võib veel kohata mustavalgekirjut lehmakarja ja harva nähtavat
siniselt tossavat Belarus traktorit. Tsivilisatsiooniga ühendab meid igapäevaselt vaid internet, sest puuduvad
meil poed, bussipeatused ja pangaautomaadid. Suursoo külal on hulganisti
traditsioone, mis liidavad kogukonda:
ühised väljasõidud, hommikused üleslaulmised, uute ilmakodanike vastuvõtt hõbelusikal, tänuõhtud, pööripäeva lõkketraditsioonid jpm. Suursool
leidub ka omanäoline kadakas, kus
Rootsi kuningas Karl XII jalga puhanud on ja salapära ümber küla jagub
veelgi.“
Rae Sõnumid püüavad salapärase
Suursoo küla tegemistesse ja eduloosse selle taga seisvate tragide naiste
abiga siinkohal veidi valgust heita.
Suursool hakati oma küla asja

Need on meie inimeste tunded, emotsioonid, traditsioonid ja
ühiselt läbi elatud hetked,
mis muudavad kogukonna
tugevamaks.

Teearu talu perenaine Helja Lepp hommikusi külalisi vastu võtmas selle aasta maikuus. FOTO: ERAKOGU

ajama 2000-ndate alguses, kui tekkis
reaalne vajadus kohaliku omavalitsusega suhelda. „Istusime tolleaegse piimapuki otsas ja otsustasime oma eestkõnelejaks valida Taivo Laheranna,
kes jäi meie külavanemaks pikkadeks
aastateks. Esimeseks ühiseks teoks
sai meil teeviitade paigaldamine külla suubuvatele teedele. Seda aega võib
lugeda külaliikumise alguseks ühtlasi
nii meie külas kui ka kogu Rae vallas,“ kirjeldab külaliikumise alguslugu praegune Suursoo külavanem Keiu
Ruus-Lepp.
Traditsioonid loovad tugeva
kogukonna
„Meie esmased mured olid väga
praktilised ja igapäevased: teehooldus, lumetõrje, katkendlik elekter jmt.
Kindlamaid sihte tuleviku suunas hakkasime seadma 2012 ning selle edasise
sammuna loodi 2014. aastal Suursoo
Külaselts. Täna on meie sihiks kogukonnatunde hoidmine, jätkusuutlikkuse tagamine hajaasustusega ääremaal,
eluterve ja elukeskkonda väärtustava
kogukonna hoidmine ja edendamine,“
lisas Keiu, kes ise peab Suursoo küla parimaks paigaks, kus elada.

Ühte kogukonda seda „meie tunnet“ aga aitavadki tuua just traditsioonid. „Need on meie inimeste tunded,
emotsioonid, traditsioonid ja ühiselt
läbi elatud hetked, mis muudavad kogukonna tugevamaks ja jätkusuutlikumaks, kuna me väärtustame seda,
mis meil Suursoo külas on,“ ütles oma
esivanemate talus elav Gerli Lehe, kes
esindab külahuve ka Rae valla volikogus. Traditsioone Suursool jagub.
Neist ilmselt pikima ajalooga on
küla naiste komme üksteist sünnipäevahommikul üles laulda. Ka sünnipäevalapsel on juba hommikul selleks kell
kuus laud kaetud ja kuum kohv ootamas, et õnnitlejaid kostitada. Pidu peetakse tempokalt ja enamasti on see kahe
tunniga läbi, kuna kõigi argiasjad tahavad toimetamist ja tööd tegemist. „Just
nendest sünnipäevadest sai alguse ka
Suursoo lauluraamat, millest leiab tosin
laulu tuntud viisil, kuid uute sõnadega.
Kõik personaalselt pühendatud just küla
kangematele naistele,“ lisab kogukonna
liige Marja Lillemets, kes lauluraamatu oma kulude ja kirjadega toimetas ja
trükkis ning sellega teisi naisi üllatas.
Pikemalt veedetakse ühiselt aega
aga näiteks jaanipäeva tähistades või

KOGUKOND
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vallas
pööripäeval, mil nii noored kui ka vanad kogunevad tavaliselt külaplatsile.
„Siin on meil juba väljakujunenud traditsioonid, kus ajame oma küla asja ja
muu plära vahele teeme vaikuses ümber lõkke päripäeva kolm tiiru: esimese ajal mõeldakse, mida tahaks enda
juures muuta ja mida saavutada, teine
ring on pühendatud headele soovidele
iga pereliikme ja kodu jaoks ning kolmanda tiiruga saadetakse head soovid
laiali sõpradele, külale, Eestile ja kas
või kogu maailmale,“ selgitas pööripäeva traditsiooni ellu kutsunud ja
Suursoo lauluraamatu värsisepp Iira
Piik.
Lisaks tähistatakse ühiselt aga näiteks ka katsikuid, kus külarahvas tuleb
hea-parem näpus uut ilmakodanikku
kaema ja uuele külaliikmele kingitakse päris oma hõbelusikas, kus kõik
daatumid peal.
Küla jaoks ongi kõige olulisemad
selle inimesed
Kogukonna tunde hoidmine on külaseltsi prioriteet. Ka möödunud aasta
suursündmuseks kujunenud EV100
Suursoos, oli kindlalt eesmärgistatud
kui kogukonna identiteedi tugevdamine.
„Tehes asju veidi teistmoodi ja
omanäoliselt anname kogukonnale
tunde, et me oleme erilised, meil on
midagi, mida mujal ei ole,“ lausus särasilmne kogukonna eestvedaja Keiu.
Seda et inimesi kogukonnas väärtustatakse, näitab ka tava üksteist
tunnustada. „Meie väiksesse kogukonda mahub väga palju oma ala parimaid: mitmeid Harjumaa ja Rae valla
aasta õpetajaid lasteaia ja gümnaasiumi astmes, Harjumaa liiklusohutuse
edendaja, parim noorsportlane vallas,
mitmeid pjedestaale võtnud sarjas
TV 10 Olümpiastarti, Vaida PK parim
õpilane või hoopis kogukonnasisene
kultuuriedendaja või teatepulga edasi
andnud endine külavanem. Kõik on
väärt tunnustamist, kes ajavad südamega oma asja,“ lisas lõpetuseks kogukonna kultuuriprojektide eestvedaja Annika Aas.

7

Kogutakse sooviavaldusi kiire
interneti võrguga liitumiseks
Võrguettevõte Elektrilevi, kes
tunnistati edukaks pakkujaks riigi
kiire interneti võrgu „viimase miili“ konkursil, pikendab sidevõrguga
liitumise sooviavalduste tähtaega
aasta lõpuni.
Ettevõte kavatseb internetivõrgu ühendusi luua nii riigi toetusega
„valgetele aladele“ kui ka omafinantseeringuga väljapoole seda, klientide
jaoks on liitumistingimused samad.
Elektrilevi rajab sidevõrgu elektritaristule ja pakub neutraalset võrku,
mille kaudu toob internetiteenuse
kohale kliendi valitud operaator. „Tegemist on sarnase mudeliga nagu täna
elektriturul: võrk on sama, aga teenu-

sepakkujad – kas siis elektrimüüjad
või kõnealusel juhul sideoperaatorid
– erinevad vastavalt kliendi valikule,“ selgitas Elektrilevi juhatuse liige
Taavo Randna. Kogu 5-aastase projekti vältel sidevõrku ehitades teavitab
Elektrilevi piirkonnas ehitustöid alustades ümbruskonna elanikke ja ka siis
on võimalik täiendavalt väljendada
liitumishuvi neil, kes pole seda teinud. Elektrilevi sidevõrguga liitumine
maksab kliendile ühekordselt 200 eurot sõltumata sellest, kas ühendus on
ehitatud riigi toel või mitte. Avalduse
saab esitada Elektrilevi kodulehel või
paberkandjal Rae vallavalitsuses, vastuvõtusekretäri juures.

MTÜ Vaida Alevikuselts teavitab
02. mail 2018 esitati kohaliku omaalgatuse programmi 2018 kevadvooru projektid meetmetesse M1
ja M2.
M1 – „Presidendi pingviinide paraadil” ehk stiilipidu Vaidas. Pidu toimus koostöös naabritega 07.07.2018.
Lisaks KOP rahastusele toetas üritust
Rae vald, RVAKS ja DSV Transport.
M2 − Helitehnika alevikuseltsi tegevusteks.
Projekti kirjutamist ajendas vaja-

dus omada autonoomset ja kvaliteetset helitehnikat ürituste korraldamisel. Helitehnika esmakasutus sai
teoks 02.09.2018, Fakto Auto Tallinna
Rahvasõidu raames korraldatud laste jalgrattasõidul ja rahvasõidu Vaida
ergutipunktis. Projekte on rahastatud
kohaliku omaalgatuse programmi
vahenditest. Allikas: Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 21.06.2018
otsus nr 18.
MTÜ Vaida Alevikuselts

Eakate jõulupidu

16. detsembril kell 13-16 Peetri kooli aulas

Peole on oodatud nii Peetri kui ka naaberkülade härrad-prouad.
Saame kokku kohvilaua taga, et head seltskonda ja meeleolukaid
etteasteid nautida.
Üritus on tasuta. Palume võimalusel oma tulekust teada anda e-kirjaga vanem@peetri.ee
või telefonil 5021364.
MTÜ Peetri Selts
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Koolikiusamine
ei tähenda
ainult koolis
kiusamist
KiVa kiusuennetusprogrammiga
liitunud koolide 1.–6. klassi õpilaste hulgas viiakse igal kevadel läbi
õpilasküsitlus. Keskmiselt kuus
protsenti õpilasi on viimase paari
kuu jooksul kaaslasi kiusanud.
ANDRES KALVIK
Kõige enam on kokku puututud sõnalise kiusamisega ehk ebameeldivate
märkuste ja nimede andmisega. Kübervahendite kaudu toimunud seksuaalset kiusamist on kogetud kõige
vähem. Selgus ka tõsiasi, et poisid on
võrreldes tüdrukutega oluliselt sagedamini keha ja seksuaalsusega seotud
kiusamise sihtmärgiks, seda nii sõnalise kui ka füüsilise kiusamise puhul.
Rae Sõnumid uuris, kuidas on kiusamisega lood Rae valla koolides.
Julgustame kõrvaltvaatajaid
sekkuma
Jüri Gümnaasium on alates 2013.
aastast liitunud KiVa programmiga ja
küsitlustulemused näitavad, et sellest
on kasu olnud. „Kui esimesel aastal
väitsid 22 protsenti õpilastest, et neid
on kiusatud, siis tänavu kevadeks oli
see number langenud 16-ni,“ lausus
kooli sotsiaalpedagoog ja KiVa meeskonna liige Veronika Koppel. „See näitab, et programm on end õigustanud ja
kindlasti jätkame sellega. Suurem osa
juhtumitest on seotud norimisega välimuse, õpiedukuse ja käitumise kohta.
Juhtumeid lahendades tuleb aga tihtipeale välja, et õpilane tegi nalja ega
mõelnud väljaütlemisi tõsiselt.“

KiVa programm näeb ette konkreetseid ennetavaid tegevusi. 1.–2. ja
4.–5. klassides toimuvad spetsiaalsed
tunnid, mida viib läbi klassijuhataja.
„Kasutatakse töölehti, vaadatakse videosid ning räägitakse üksteisemõistmisest ja sellest, kuidas tolereerida
seda, et oleme erinevad. Selle raames
kujunevad välja kokkulepped ja klassi
väärtused. KiVa ei pööra tähelepanu
ainult kiusajale ja kiusatavale, vaid
julgustab ka kõrvaltvaatajaid sekkuma.“
Vabal ajal tekkinud tülid kanduvad
kooli
Kiusamisjuhtumeid aitavad lahendada sotsiaalpedagoogid. KiVa pakub
vestluse näol välja kaks lähenemismoodust: vastanduv ja mittevastanduv. „Räägime mõlema osapoolega,
teeme kirjaliku kokkuleppe ja paneme
paika kontrollaja,“ lisas Koppel.
Rohkem kui sihilikku pahatahtlikkust ja vägivalda esineb arusaamatusi ning üksteise valestimõistmist.
Seda rõhutasid ka teiste valla koolide
esindajad. „Füüsiline vägivald on väga
erandlik nähtus,“ sõnas üheksandat
aastat Peetri Koolis HEV-koordinaatorina töötav Kaia Roots. „Tegelikult on
raske tõmmata piiri, kust algab ja kus
lõpeb koolikiusamine. Koolivälisel ajal

sotsiaalmeedias tekkinud eriarvamusi
hakkame lahendama koolis, kui osapooled üksteist näost näkku näevad.
Samuti võivad tülid tekkida koolibussis või huviringides ning need kanduvad üle kooli. Kuigi Peetri Kooli õpilaste arv on iga aastaga suurenenud, pole
kiusamisjuhtumeid minu hinnangul
juurde tulnud.“
Esimeses ja teises kooliastmes
esineb arusaamatusi eelkõige omavahelises vahetus suhtlemises. Keerulisemaks lähevad juhtumid siis, kui tuleb aineõpetajate süsteem ja õpilased
liiguvad rohkem kooli peal ringi ega
ole pidevalt kindla õpetaja vaateväljas.
Vanemate õpilaste puhul suureneb ka
interneti suhtlusvõrgustikes toimuva osakaal. Peetri Koolis aitab sõbralikku läbisaamist juurutada seitsme
harjumuse programm „Liider minus
endas“, kus pööratakse tähelepanu ka
sellele, kuidas üksteisega mõistlikult
läbi saada.
Vaida koolis praegu kiusamist kõige
vähem
Lagedi Kool on liitunud programmiga „Kiusamisest vabaks!”, kuid seda
ei rakendata kõikides klassides. Ühekordsete konfliktide hulk on aastate
lõikes laias laastus sama, korduv pahatahtlik kiusamine on vähenenud.

KOOLIELU
DETSEMBER 2018

„Poiste vahel on rohkem sõimlemist ja vahel lahendatakse suuremad
tülid kaklusega. Tüdrukute vahel on
pigem sõnaline kiusamine ja tõrjumine. Küberkiusamine on võrdselt probleemiks nii poiste kui tüdrukute seas.
Enamasti ongi tegu ühest soost laste
vaheliste probleemidega, sugudevahelisi konflikte on vähem,“ kirjeldas
Lagedi Kooli sotsiaalpedagoog ja HEVkoordinaator Merilin Uder.
„Otsepöördumisi sotsiaalpedagoogi või psühholoogi poole on rohkem
nende laste puhul, kes on meie juures
ka varem käinud,“ ütles Uder.
„Oluline on osapoolte vahel tekkinud olukorrast ühtemoodi mõistetav
pilt luua ja seejärel saame koos olukorrast õppida ja otsida sobivaid lahendusi. Mitmekordsete juhtumite puhul
kaasame ka vanemad. Küberkiusamise juhtumeid jõuab meieni vähe. Siin
on oluline roll lapsevanematel jälgida,
mida lapsed internetis teevad ja julgustada last endale mure korral rääkima. Aga siis peab olema valmis ka
kuulama või abi otsima, sest kui lapse
muret ei mõisteta, siis järgmine kord
ta ei pöördu ja jääb sellega üksi,“ toonitas Uder.
Eelmisel aastal Harjumaa Turvalise kooli tiitli pälvinud Vaida Põhikooli õppealajuhataja Nele Toime sõnul
esineb neil õppeaasta jooksul mõni
üksik kiusamisjuhtum. Kuna kool on
väike ja seal kehtib põhimõte „kõik
tunnevad kõiki“, siis lahendavad sotsiaalpedagoog ning HEV-koordinaator
probleemid juba eos.
„Teame kõiki lapsi nime- ja nägupidi ning saame seetõttu kiiresti reageerida,“ täpsustas Toime. „Sel õppeaastal on meil plaanis tutvuda KiVa
programmiga. Soovime õppida veelgi
paremini probleeme ennetama ja teiste kogemusi ära kasutama. Oleme kasvav kool ja keeruliste olukordade arv
võib suureneda.“

KiVa ei pööra
tähelepanu ainult
kiusajale ja kiusatavale,
vaid julgustab ka
kõrvaltvaatajaid sekkuma.
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Tänapäeva õpilaste reaalsustaju on moondunud ja
sotsiaalne võimekus madal
EVERI TREIMANN

JÄRVEKÜLA KOOLI HEV-KOORDINAATOR

Kui mõelda, miks tekivad lastel
käitumisprobleemid, siis ühe põhjusena võib välja tuua sotsiaalsete
oskuste puudumise. Meie koolis õpib
600 last – kõik nad erinevad oma
varasema elukogemuse, kasvukeskkonna ja sotsiaalsete oskuste poolest.
Viimased on aga need, mis määravad
selle, kuidas hakkab laps toime tulema koolis, lahendades ootamatult
tekkivaid olukordi ning kontrollides
enese käitumist seoses pettumuse,
ärevuse ja vihaga. Kui õpilase sotsiaalsed oskused on puudulikud, tekivad lapsel paratamatult lisaks õpiraskustele ka käitumisprobleemid.
Ühe peamise murekohana võib
kindlasti välja tuua laste liigse ajaveetmise ekraanide ees. Nende reaalsustaju on moondunud ja sotsiaalne
võimekus madal.
Lisaks asjaolule, et nutiseadmed
pärsivad laste emotsionaalset arengut, puudub vanematel ka ülevaade
oma laste tegemistest virtuaalmaailmas. Sageli vanemad ei teagi, kellega ja kuidas nende lapsed suhtlevad,
mis mänge nad mängivad või kui
palju nad üldse oma aega nutiseadmetes veedavad.
Lastel on aina keerulisem tulla
virtuaalmaailmast üle tavaellu – kui
nende virutaalmaailmas olekut segada, on reaktsiooniks ärritus. Sõltuvus
nutiseadmetest annab tunda ka nende omavahelistes suhetes. Lapsed on
hakanud nägema suhteid must-valgena (oled kas sõber või vaenlane),
raskusi on ka mängureeglite kokkuleppimisel.
Probleemkohana võib välja tuua
ka liialt hilise sekkumise. Enamasti
hakkavad käitumisprobleemidega
lapsed ilmutama esimesi märke lisatoe vajadusest juba koolieelses lasteasutuses. Siis on äärmiselt oluline
koheselt lapsega tegelema hakata.

Probleemi ignoreerides on hiljem
sellega juba oluliselt keerulisem toime tulla.
Järveküla Kool on panustanud
väga palju ka ennetustööle. Lastega
räägitakse probleemsetest teemadest erinevate õppeainete raames
läbivalt. Lisaks oleme korraldanud
mitmeid infotunde, kaasates asjatundjaid ka väljastpoolt kooli.
Üheks viimase aja murekohaks
on meil olnud laste käitumine bussipeatuses. Sellega tegeledes oleme
korraldanud
bussisõidukoolitusi
ning õpilastega on vesteldud eraldi
ainetundides ja kooliperega ühiselt.
Eelmisel aastal käisid sotsiaalpedagoogid bussipeatustes lapsi ka jälgimas ja korrale kutsumas.
Samas ainult koolipoolsest sekkumisest laste käitumisprobleemide
lahendamisel ei piisa. Väga oluline
roll on ka kodul. Kui pere lapse arengu toetamiseks midagi ette ei võta,
on paraku võimatu, et olukord ka
koolis muutuks.
Positiivne on aga see, et lapsed on
hakanud rohkem ise koolipersonali
poole pöörduma. Ollakse julgemad
abi küsima ja märgatakse rohkem.
Inimeste teadlikkus selle teema
osas on suurenenud. Oma osa on siin
kindlasti kaasaval hariduspoliitikal.
Neid, kes antud teemaga süvitsi tegelevad, on täna oluliselt rohkem.
Järveküla Kool liitus 2016. aastal
kiusamist ennetava programmiga
„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool”.
Lisaks on kool liitunud programmiga „Liikuma Kutsuv Kool”, mille eesmärgiks on tõsta õpilaste koolipäeva
liikumisaktiivsust. Kui lapsed panustavad rohkem oma energiat aktiivsele tegevusele, on konfliktide tekkimine ka vähem tõenäoline. Koolis on
meil ka tantsuvahetunnid ja pikad
vahetunnid, kus lastel on võimalik
täiskasvanute järelevalve all võimlasse aktiivsemaid mänge mängima
minna.
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Kampaania lõpuüritusel, mis leidis aset Jüri Gümnaasiumis viis õpetaja Heidy Siirak läbi KiVa näidistunni, kus lisaks lastele osales ka vallavanem Mart Võrklaev, kampaania patroon Genka ja Kalevi kommivabrikut omava Orkla Eesti juhi Kaido Kaare.

Genka aitas koolikiusu väljajuurimiseks
koguda ligi 21 000 eurot
Räppar Genka ja Mesikäpp kogusid
heade inimeste abiga kiusamise
ennetamiseks ja väljajuurimiseks
20 777 eurot, mis anti Jüri Gümnaasiumis üle kiusuennetusprogrammi KiVa eestvedajatele.
Kogutud raha võimaldab programmiga liituda vähemalt kümnel koolil,
kaasates sel moel ligi 2000 uut õpilast.
Soomes Turu Ülikooli teadlaste poolt
väljatöötatud programm on oma tõhusust erinevates riikides tõestanud
ja Eestis on selle metoodikaga liitunud
koolides vähenenud kiusamine ligi
kolmandiku võrra.
Mesikäpa kampaania patrooni
räppar Henry Kõrvitsa aka Genka
jaoks on kiusamine südamelähedane
teema, muuhulgas näeb teda hetkel

näitlejana ka kiusamist kajastavas
uues noorteseriaalis „Miks mitte?!”.
„See on tohutu potentsiaali raiskamine, kui noored kulutavad oma aega ja
energiat kiusamisele või kiusamisest
ülesaamisele. Kui see ressurss läheks
hoopis hobidega tegelemisele ja enda
arendamisele, oleks noortel ellu astudes rohkem enesekindlust ja laiem silmaring,” selgitas Genka.
Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool
tegevjuht Triin Toomesaar tõi positiivse näitena esile Jüri Gümnaasiumi, kus viie aasta jooksul on kiusamine vähenenud ligi kolmandiku võrra.
„Uurime programmi tõhusust kõigis
KiVa-koolides igal aastal ja kogemus
kinnitab, et ohvrite osakaal õpilaste
seas väheneb märkimisväärselt juba

esimesel rakendamisaastal,” rääkis
Toomesaar. „Seetõttu ongi oluline,
et programmiga saaksid liituda kõik
selleks soovi avaldavad koolid. Hetkel
rakendatakse kiusuennetusprogrammi 70 koolis ja õppekohas, nüüd saab
tänu Mesikäpa kampaaniale liituda
veel vähemalt kümme kooli üle Eesti.”
Kiusuennetusprogramm KiVa tähendab tõhusat metoodikat koolides
kiusu ennetamiseks ja kiusamisjuhtumite lahendamiseks.
KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele sobival moel reageerima.
Programmi on kaasatud nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad.

NOORSOOTÖÖ
DETSEMBER 2018

Ka ööpäevast piisab, et
luua midagi erakordset
HELEN SISKA
23. novembril kell 13.30 oli Rae Kultuurikeskuse juures näha tavapäratut sagimist – lendasid magamiskotid, bussidest astusid välja reipad
noored, rõõmus jutuvada oli kaugele kosta ja uksel võtsid vastu neid
rõõmsameelsed Rae Noortekeskuse
töötajad. Noored olid tulnud kokku
põhjusega – osaleda Rae valla koolide draama- ja loovuslaagris.
Laagri näol on tegemist traditsioonilise valla noortele suunatud sündmusega, kus 24 tunni jooksul nähakse
vaeva ja tehakse tööd selle nimel, et
lõpptulemusena lavalaudadele tuua
etendus. Etendus, mille nimel noored
vaeva nägid, kandis tänavu nime „Rütmid meis ja meie ümber“, mille lavastas teatri Must Kast lavastaja Lennart
Peep.
Staarnäitlejateks olidki laagris osalenud noored, kes kogu etenduse kontseptsiooni kõigest ühe ööpäevaga selgeks õppisid. Ülla eesmärgi nimel oli
kokku tulnud Jüri Gümnaasiumi, Lagedi Põhikooli, Vaida Kooli ja Järveküla
Kooli õpilased ning nende juhendajad
ja Rae Noortekeskuse noorsootöötajad
– ühtekokku 79 noort ja 11 juhendajat.
Lisaks oli protsessi kaasatud ka
professionaalseid juhendajaid, kes viisid läbi erinevaid töötubasid – grim-

mi-, laulu-, tantsu- ja näitlejameisterlikkuse töötoad toetasid kõik etenduse
valmimist. Töötubade juhendajateks
olid Rutt Ridbeck, Gunnar Richter, Angela Murumaa ja Kristiina Suvi. Esimese päeva lõpus, kui noortel oli juba
mitu tundi kõva tööd seljataga, tuli
noori motiveerima Margus Toots improteatrist Ruutu10.
Noorte ja ka juhendajate tagasiside
sündmusele on ääretult positiivne ja
motiveeriv. Vaida Noortekeskuse noorsootöötaja Külli Tepponainen lisas:
„Draama- ja loovuslaager olid väga põnev ja sisutihe. Töötoad pakkusid lastele huvitavaid eneseväljendusviise
ja meelelahutust. Üllatav oli, et lapsed
olid nii tublid ja pidasid vastu nii pika
ning tegevusterohke päeva. Laagri lõpuks valmis väga äge etendus, mille
loomisel lapsed ise kaasa lõid. Mõtlemapanev oli see, et igas lapses on
tegelikult nii palju andeid ja loomingulisust peidus, kuid kahjuks jääb see
vahel mõne lapse puhul peitu ja märkamata. Seega peaks rohkem olema
sellelaadseid ettevõtmisi, mis just laste erinevaid andeid märgata aitaksid.”
Vaata Ott Katteli tehtud videokokkuvõtet
kasutades QR-koodi
või külasta Rae Sõnumite portaali!

Noored tuunisid bussipeatusi
Kord tuli Rae valla noortel idee värvida ära valla bussijaamade prügikastid, muutmaks need pilkupüüdvamaks. Idee aga kasvas edasi ning
nüüd hakkavad Peetri kandi viite
bussipeatust kaunistama uhked
maalid.
Projekti idee ühe autori Patrick
Soome sõnul sai idee alguse 2016. aasta Rae valla ettevõtlikkuse laagrist.
„Laagris oli vaja välkkiirelt välja mõelda üks projektiidee. Esialgne plaan oli
värvida ära valla bussipeatuste prügikastid. Hiljem aga otsustasime, et teeme peatustesse hoopis maalid. Soovi-

sime projekti ellu viia, sest oleme kõik
igapäevased bussisõitjad ning tahtsime bussi ootavatele inimestele rohkem silmailu pakkuda,“ rääkis Patrick.
Raha oma idee teostamiseks said
noored „Nopi Üles” projektifondist,
kuid seegi ei tulnud niisama. „Kõik
ideed tuli esitleda kujundatud plakatil, mis sotsiaalmeedias võistlustulle
asusid. Meie idee sai Facebookis üle
200 „meeldimise“ ehk hääle,“ lisas
projekti teine eestvedaja Trine Varik,
kelle sõnul mängisid suurt rolli ka hea
seltskond ja abivalmid noorsootöötajad.
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Lagedi
12.12 kell 14:00 Jõuluehete töötuba
14.12 kell 16:00 13+ filmiõhtu
19.12 Väljasõit Vabaõhumuuseumisse
2.01.19 Taaskasutusring: plastikprügi
3.01.19 13+ noortekaöö
4.01.19 Nutivabalt: lauamängud
Järveküla
13.12 kell 14.00−16.00 Spoti külastus:
skeidi-ala
14.12 kell 14.00 Disainime kuuseehteid
17.12 kell 15.00-18.00 Karpide disainimine
20.12 kell 14.00-16.00 Spoti külastus:
akro- ja skeidi-ala
Lisaks kogume Toidupangale toiduaineid.
Vaida
10- 14.12 Vaida jõululaada ettevalmistus
13.12 Töötuba „Noorsootöö amet läbi
virtuaalmaailma“
15.12. Heategevuslik laat
19.12 Jõulufilmid ja piparkookide
küpsetamine.
2.01.19 kell 16.00 Viktoriin „Laulud
lapsepõlvest ja täna“
3.01.19 „Tüdrukute õhtu 12+“. Külas
kosmeetik.
4.01.19 Loodusfoto konkurss
Jüri
13.12 kell 17.00 Muusika KAHOOT
14.12 kell 17.00 Filmikas 13+ noortele
18.12 kell 14.00 Valmistame jõulukaarte.

12

RAE SÕNUMID
DETSEMBER 2018

Eri põlvkondade õpetajad digiõpikutest,
Kas õpetajate asemel seisab
varsti klassi ees robot? Kas
koduste tööde andmine
tuleks lõpetada? Ja kui suur
peaks olema palk? Nendel
teemadel arutlevad Rae
valla aasta noorõpetajaks
valitud Marlene Timmi
ja pedagoogina 36 aastat
töötanud Terje Papp. Timmi
õpetab Jüri Gümnaasiumis
inglise keelt ning Papp peab
samas koolis klassiõpetaja,
ringijuhi ja pikapäevarühma õpetaja ametit.

Terje Papp ja Marlene Timmi teevad oma tööd südamega.

ANDRES KALVIK
Marlene, tunnustamisüritusel märgiti, et olete nõudlik ja lähenete õpikeskkonna loomisele süsteemselt.
Milles need omadused väljenduvad?
Marlene: Minu jaoks on oluline,
et õpilased tunneksid end tunnis hästi ja nende motivatsioon õppimiseks
tuleks neist endist. Ma pole nii väga
nõudlik õpilaste kui õpikeskkonna
suhtes. Kui näen, et tingimused selle tagamiseks ei ole ideaalsed, üritan
seda parandada.
Kas õpetaja peab nahast välja pugema ka siis, kui laps ei viitsi õppida?
Terje: Kas just nahast välja pugema, aga õpetajalt oodatakse kindlasti,
et ta tegeleks IGA õpilasega.
Marlene: Madala õpimotivatsiooniga õpilaste puhul tuleb jõuda probleemi tuumani ja sellega ei
pea õpetaja kindlasti üksi tegelema.
Heas koolis on õpetaja selja taga tugikeskus, klassijuhataja, teised õpetajad, õpilased ja kogukond. Õpetaja
ei ole vastutav selle eest, kas õpilane
viitsib.
Kuidas on ajas muutunud õpilaste
hulgas võõrkeele eelistuse prioriteedid?

Terje: Nõukogude ajal oli loomulikult võõrkeel number üks vene keel,
mille õpetamine algas teisest klassist.
Me vist isegi ei pidanud seda võõrkeeleks. Enamus algkasside õpetajaid olid
võimelised vene keelt õpetama.
Pärast Eesti taasiseseisvumist
1991. aastal muutus kõik kardinaalselt.
Aasta hiljem toodi enamikes koolides
3. klassi A-keelena inglise keel. 6. klassis algas lapsevanema valiku põhjal
B-võõrkeel, milleks oli vene või saksa
keel. Rohkem said tööd saksa keele
õpetajad, sest vene keelest ei tahetud
kuuldagi. Tasapisi hakati aga aru saama, et Venemaa ei kao meie kõrvalt
kuhugi. Kaasajal väga olulises karjäärisuunalises hariduses on suur rõhk
tulevase elukutse valiku analüüsidel,
keeleoskusel on samuti suur roll. Õpi-

laste eelistuseks on praegu kindlasti
inglise keel. C-keelena on atraktiivsed
nn eksootilisemad keeled.
Oktoobrikuu keskel toimus Tallinnas kõrgetasemeline kohtumine
Digital Summit, kus peateemaks
tehisintellektiga seonduv. Kas Te ei
pelga, et ühel heal päeval pole õpetajaid enam vaja, sest lastele annavad tunde robotid?
Marlene: Sellist asja ma ei karda.
Mitte ükski rakendus ei saa asendada
inimsuhteid.
Terje: Arvan, et tehisintellektiga
seonduv areneb küll tohutu kiirusega, kuid hariduses, eelkõige laste ja
noorte arengu suunamisel, jääb ikkagi
võtmesõnaks inimfaktor. Õpetaja roll
sellel teel kindlasti muutub.

HARIDUS
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tuupimisest ja tutistamisest
Haridus- ja teadusminister Mailis
Reps tutvustas õpetajate päeval põhikooliõpilastele suunatud digiõpikuid. Millal hakkab paberkandjate
hulk jõuliselt vähenema ning suuremat rakendust leiavad tahvel- ja
sülearvutid?
Marlene: Digivaramu ja õpikute
ühildumine on juba alanud ja arengu
kiirust ei oska keegi ennustada. Usun,
et õppematerjalide vormist tähtsam
on õpetatav sisu.
Terje: Meie koolis leiavad juba
praegu üsna palju rakendust tahvel- ja
sülearvutid. Õpetajaid koolitatakse ITalal pidevalt. Ilmselt digiõpikuid tuleb
juba lähiajal järjest rohkem, õpilastele muutub õppimine põnevamaks ja
õpetaja töö muutub samuti. Kuid loodetavasti jääb inimene siiski inimeseks ja pärast esimest eufooriat soovitakse ikkagi kombineeritud õppimist.
Kas koduste tööde andmine tuleks
lõpetada?
Marlene: Koduste tööde andmist
ei pea lõpetama, aga ülesandeid tuleks
anda mõtestatult nagu mistahes muu
iseseisva õppe puhul.
Terje: Mina ise ei ole kunagi olnud
väga suur koduste tööde andja. Kuid
kohustus kodus üle vaadata, kas tunnitöö sai tehtud, on alati olnud. Mõnes kodus võib tunduda, et pidevalt
on väga palju teha. Teises peres jällegi
tuntakse muret, et miks koduseid töid
ei ole. See sõltubki õpilasest.
Nõukogudelikus õpikäsitluses oli
valdav luuletuste, valemite ja muu
säärase päheõppimine. Tänapäeval
öeldakse, et õppimine peab olema
lahe ja põnev. Kumma stiili austaja
Teie olete?
Marlene: Päheõppimisest on vähe
kasu, kui selle taga puudub mõistmine. Usun, et eriti just keeleõppes on
palju tähtsam osaoskuste arendamine: rääkimine, kuulamine, lugemine
– neid ei saa arendada läbi tuupimise.
Tarvis on stimuleerivat keskkonda ja
palju harjutamist.
Terje: Õppimine peaks olema lahe
ja põnev, kuid selleks, et mõtlemises

hakkaksid seosed tekkima, on aegajalt vaja midagi ka pähe õppida.
Kas mäletate, palju oli õpetaja kuupalk 30 aastat tagasi võrrelduna
keskmisse palka ehk kas toona oli
lihtsam või raskem töötasuga hakkama saada?
Terje: Mäletan, et ülikooli lõpetades oli minu palk 90 rubla. Sel ajal
lisandus tasu töötatud aastate eest.
Staažikad õpetajad teenisid 120 rubla.
Hakkamasaamist on raske võrrelda,
sest 30 aastat tagasi raha nagu oli, aga
saada ei olnud midagi. Ka ei pidanud
me maksma pangalaenu, autoliisingut
ja muud säärast. Praegu on kõike saada, aga raha on alati puudu.
Kui suur peaks olema täiskohaga töötava õpetaja miinimum- või
keskmine palk, et tööle soovijatest
oleks piltlikult öeldes järjekord
ukse taga?
Marlene: Raske öelda, mõni poleks
2000-eurose palgaga ka rahul. Samas
kandidaate oleks kindlasti rohkem.
Terje: Rahanumber on üks asi. Teine asi on aga õpetaja töö sisu. Õpetajast teeb õpetaja x-faktor, mida rahaga
kinni maksta ei saa. Ainult et korraliku töötasu korral tuleksid ehk rohkem
need, kellel see faktor on olemas.
Omal ajal võis õpetaja probleemset
õpilast tutistada ja kratist kinni võttes klassist välja visata. Tänapäeval
võib niimoodi talitades tööst ilma
jääda. Kas õpetajal peaks olema korrarikkujate taltsutamiseks rohkem
õigusi?
Marlene: Mitte keegi ei tohiks
üheski olukorras kellelegi teisele füüsiliselt liiga teha.
Terje: Tutistamise ja kratist kinni
võtmisega ilmselt ei jõua kuhugi. Ka
siia sobib vastamiseks seesama x-faktor.
Hästi palju sõltub õpetaja isiksusest.
Praegu päevakorras olev seaduse
eelnõu, mis annab õiguse õpilaste asju
läbi otsida, on tervitatav erandjuhtude
korral. Paraku neid praegusel ajal esineb.
Terje, Teie olete õpetajana töötanud
36 aastat ja Teie, Marlene, aasta. Mit-

mete Eestis läbi viidud küsitluste
põhjal tuleb välja, et noored peavad
normaalseks iga kahe-kolme aasta
järel töökohta vahetada. Kas õpetajad peaksid ka nii tihti kooli või
ametit vahetama?
Marlene: Õpetaja on täpselt samasugune amet nagu iga teine ja inimene, mis iganes ameti ja töökoha ta on
valinud, võib seda vahetada siis, kui
see tundub talle vajalik. Oluline on lugupidamine ja avameelsus tööandaja
ning töövõtja vahelistes suhetes.
Terje: Kui mina kooli tulin ja vaatasin õpetajaid, kes olid koolis juba 30
aastat töötanud, siis mõtlesin, et see
on hirmus. Nüüdseks olen ise rohkemgi veel õpetaja olnud ja mulle tundub,
et ikka veel muutun õpetajana iga aastaga paremaks. Kogemus on tohutult
väärtuslik pagas. Parim kooslus on
see, kui kogenud õpetaja suudab end
pidevalt värske hoida. Aga ka selleks
on taas materiaalset lisaväärtust vaja.
Jüri Gümnaasiumi õpilaste arv
muudkui kasvab ja kasvab. Kui suur
võiks olla üldhariduskooli õpilaste
maksimumpiir või kas seda piiri on
mõistlik seada?
Marlene: Nii väikeses riigis nagu
Eesti ei tohiks piirata õpilaste võimalust kodukohajärgses koolis õppida.
Haritud noorte osakaal ühiskonnas
määrab meie jätkusuutlikkuse. Loodetavasti terendab silmapiiril riigigümnaasiumi võimalus.
Terje: Ei kujuta hästi ette, et sellist piiri on võimalik seada. Piiri seab
vajalike ruumide puudumine. Lõpmatult ühes piirkonnas maja suurendada pole ka ilmselt mõistlik. Minu veel
väga tegusa isa ja noorpõlve Siberis
asumisel veetnud lähisugulase arvates kulgeb elu tõusude ja mõõnadega.
Niisiis põhjalikult läbimõeldud tulevikuprognoos peaks sellele küsimusele
vastuse andma.

Haritud
noorte osakaal
ühiskonnas määrab meie
jätkusuutlikkuse.
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Imedest tulvil kadrilaat Taaramäel
Taaramäe sügispeol lendas toonekurg lõunasse ja poetas
meile noka vahelt kohvri tühjade purkidega. See oli vihje
ilusale suvele ja sellele järgnenud saagirikkale sügisele.
Teadagi, Taaramäe Lasteaed ja tema inimesed on ju vana
talu järeltulijad, usinad iga töö peale – mis muud, kui laada
tarbeks hoidiseid valmistama.
KRISTIINA SAARIK

TAARAMÄE LASTEAIA ÕPPEJUHT

Ühel novembriõhtul olingi kutsutud
salapärasel põhjusel kolleegile külla.
Tegemist oli meie õpetajate moosikeetmise projektiga, kus mina sain
väga vastutusrikka ülesande – degusteerida ja ära arvata, millest need
erinevad käsitöömoosid koosnevad.
Andsin kõikidele purkidele kvaliteedimärgi. Kes laadal käisid, need teavad.
Ettevalmistuste käigus hargnes
veelgi ideid, mida jagati. Tore oli kogeda, et personal soovis osa võtta. Täpsemalt – mitte võtta, vaid anda! Läbi
andmise saab tavaliselt topelt tagasi
ja see vanarahva ütlus pidas paika. Pakuti välja meisterdamistoad, kohvik,
moosikelder, osavusnurk, õnneloos,
ilusalong, kasutatud lasteriiete müük,
disko- ja teadustuba. Külas käis tantsutreener Eve Aunver ja tema võist-

Kristiina ja vutid. FOTO: RAE SÕNUMID

lustantsupaarid tantsuklubist Royal,
hoolekogu esindajad Tõnis, Indrek
ja Mario toimetasid kunstiklassis ja
perekond Võsu näol oli esindatud ka
Kaitseliit.
Laadaõhtu
Kuigi põnevust ja tegutsemist jätkus laadaõhtul igasse lasteaiatuppa,
oli kõige rohkem sigimist ja sagimist
kohvikus ja teadustoas. Pered ja meie
enda personal olid kohvikusse valmistanud head-paremat, kohvikuperenaised teenindasid sõbralikult ja vilunult.
Üks hea haldjas hoolitses selle eest, et
kohvikus ja moosikeldris oleksid oma

Vutimunad juba
hommikul natuke
liikusid. Lapsed olid väga
õnnelikud!

Taaramäe aia õunad. Konsumi poe pitsakohvik pani oma õla alla.
Teadustuba aga sai harilikust
puhkeruumist imeliseks muinasjutumaaks, kus kastides krabistasid vutikukk, vutikana ja 3-nädalased varblasemõõtu vutitibud, tänu Helenile ja
Karl-Sandrile.
Ukse peal öeldi imestunult „vau“
ja vutimunad olid inkubaatoris paigal
nagu pisikesed täpilised kivid. Lootus
tibude koorumisest aga oli sisimas
juba kadunud – üks päev oli koorumistähtajast üle läinud.
Sündis ime
Mis aga tegelikult juhtus? Kellegi
tark käsi, silm või vägi hoidis tibukesi sellel päeval munades vagusi. Miks?
Sellepärast, et nad saaksid täies tähelepanus järgmise päeva hommikul
kooruma hakata. Neljapäeval, hommikust õhtuni – laste ja kogu personali
silme all.
See tõi elevust kogu majja. Tahame
ju oma lastele ja noortele edasi anda
rohkem ehedat, maalähedast, päris
kultuuri. Teadagi, praegusel digi- ja
nutiajastul istuvad nad ju vaid ninad
ekraanis ja juhtmed kõrvas. Väljavõtteid Taaramäe õppekasvatustöö päevikutest näitavad, et see õnnestus:
„Vutimunad juba hommikul natuke liikusid. Lapsed olid väga õnnelikud!“
„Kõige ilusam asi, mis täna juhtus
– meie vutitibud koorusid! Käisime
seda imet lastega kaks korda vaatamas. Ka tuba on väga kenasti kaunistatud, seal on nagu muinasjututaevas,
kus imed juhtuvad.“
„Vutitibude koorumine oli tõeline looduse ime. Jätkuks vaid rohkem
neid imesid, mida jälgida.“
Seda rõõmu, mis Taaramäed täitis,
ei saa mõõta. Saaks küll võtta mõõtühikuks südamelöögid või skaalaks
õhetavad põsed. Ma usun, et me ei tööta lasteaias palgapäevade nimel. Siis
võiks ju kusagil mujal ja väiksema vastutusega tööl käia. Meie, lasteaednike
kätesse on usaldatud midagi enamat,
kui lihtsalt töö. Midagi suuremat, kui
eesmärgi täitmine.

MÄRKAMISE AEG
DETSEMBER 2018

15

Hommikud algavad
kolmekesi – Luule,
Brita ja Elis lasteaias.

Tugiisiku
oluline
töö annab
peredele
võimaluse

P

aar aastat tagasi tundis tänaseks kahe tüdrukutirtsu ema
ja Rae küla elanik Elis Kaurson
oma südames, et sinna on tulnud ruumi veel ühele lapsele ja nii asuti planeerima perelisa. Seda, et meie loo ühe
peategelase, perekond Kaursonite teise lapse Britaga, on midagi teistmoodi
sai pere aru alles mõned kuud peale
lapse sündi.
Diagnoositud geenirike on sedavõrd haruldane, et esineb vaid üheksal
lapsel maailmas ja tähendab lühidalt
selgitades, et väikese preili areng ei ole
täna oma eakaaslastega samal tasemel
– ta ei saa kõndida, iseseisvalt liikuda
ega rääkida ehk vajab hakkama saamiseks abi. „Meie lähim saatusekaaslane
on 9-aastane Briti poiss, kes hakkas
kõndima nelja aastaselt, esimesi sõnu
ütlema viieselt ja omal viisil suhtlema
umbes kuueselt,“ selgitas ema Brita
tuleviku väljavaadetest kõneledes.
Mis saab edasi?
Kui Elise lapsehoolduspuhkus hakkas lõppema, asus ta otsima variante,
mis teha edasi. „Pöördusin oma murega valla poole ja kuigi ma alguses ise
kaalusin Taaramäe Lasteaeda, kus on
erivajadusega lastele rühm, siis vallast
soovitati, et äkki prooviks tugiisikuga koostöös tava lasteaiarühma. Meid
nõustanud ametnik soovitas ise Assakut, sest siin on väiksem maja ja rahulikum õhkkond,“ rääkis Elis.
Seejärel aga jäi perele ülesandeks
leida tugiisik, kes Britaga koos lasteaias käima hakkaks. „See ei ole lihtne,
aga me olime õnnega koos – Luule töö-

tas varem minu isa juures, aga olles ka
ise lapsevanem, ei sobinud talle enam
senised õhtused tööajad. Minu isa julges teda aga kohe soovitada ja nii ma
läksin ja küsisingi,“ rääkis Elis täna
nende pere elus asendamatut rolli
kandva Luulega kohtumisest. Nõnda
ongi, et Brita käib juba teist aastat järjest Assaku Lasteaias Hiirekeste rühmas koos tugiisik Luulega.
Tugiisik aitab peremudelil toimida
Rahuliku ja kindlameelse olekuga
Luule on oma tööst rääkides tagasihoidlik. „On häid päevi ja halvemaid,
aga karta ei ole küll midagi. Muidugi on
raske, kui lapsel on näiteks tervis kehva ja alguses on uute asjadega harjumine,“ jääb Luule ausaks. Kuigi Luulel
puudus varasem kogemus erivajadusega lastega töötamisel, oli ta tänu pikaaegsele kogemusele klienditeeninduses saanud koolitusi nii esmaabi kui
ka psühholoogia alal. Kõige rohkem aga
kuulab ta enda sõnul sisetunnet tehes
seda, mida ta ise emana teeks.
Ja Elise sõnul sellest täiesti piisab
ning on rohkemgi, kui nad oskasid oodata. „Luule teeb kõike – olgu lasteaias
vaja hüpata, joosta või keerutada,“ kirjeldab Elis tänutundest pakatavalt „Ja
eriti tänulikud oleme, et mõnikord,
kui mul töö ei võimalda, siis Luule käib
Britaga ka teraapias, võtavad takso ja
sõidavad linna,“ lisas ta.
Seda, et Luule teeb tööd südamega,
on aga märgatud ka mujal – tänavu
pälvis ta Sotsiaalkindlustusameti tänukirja, mis anti üle rahvusraamatukogus toimunud tunnustusüritusel.

Tugiisikute vahendamise ja nende
rahastamise eest seisva EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutuse raske
ja sügava puudega laste tugiteenuste
koordinaator Merit Jõgi sõnul on Luule
ja Brita pere lugu eriline just nende vahel tekkinud sideme tõttu. „Kahjuks ei
ole sedavõrd pikk ja stabiilne koostöö
ühe pere ja tugiisiku vahel väga tavapärane ja seetõttu väärib see tunnustust
– tugiisik peaks olema nagu perekonnaliige ja nende puhul see nii ka on,“
rääkis Jõgi.
Vald ootab tugiisikuid väga
Valla sotsiaalhoolekande peaspetsialist Veroonika Bojetskaja sõnul on
tugiisiku teenused väga soovitud, kuid
peredele on selle õige inimese leidmine suur väljakutse. „Vald proovib ka
omaltpoolt panustada nende inimeste
leidmisesse, aga ega see lihtne ülesanne ei ole,“ selgitas ta. „Kõige olulisem
on tahe ja väga hästi sobib see töö näiteks tudengitele, inimestele, kes soovivad karjäärimuutust või midagi ühiskonna heaks ära teha,“ tõi ta näiteid
ning lisas, et hetkel on Rae vallas ligi
25 last, kes tugiisiku teenust saavad.
Tugiisiku teenus on näidustatud lapse
puude korral, aga ka muudel juhtudel,
kui ilmneb, et laps vajab tugiisikut
ning pere ei saa iseseisvalt hakkama.
Neid peresid, kes seda kangelast enda
ellu otsivad, lisandub pidevalt ja seega
on kõik, kes end selles loos ära tundsid, oodatud enda valmisolekust märku andma valla sotsiaalhoolekande
osakonna spetsialistidele, kes saavad
anda juba edasisi suuniseid.
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Baltimaade suurim ja kaasaegseim
logistikakeskus asub Rae vallas
Rae vald sai suurettevõtte võrra rikkamaks. Tallinna
ringteest pisut pealinna poole sõites pole võimalik
mööda vaadata vasakut kätt jäävast Omniva uuest, 17,2
miljonit eurot maksma läinud logistikakeskusest.

ANDRES KALVIK
Omniva juhatuse esimehe Ansi Arumeele sõnul langes otsus ehitada logistikakeskus Rae valda pärast põhjalikku eeltööd. „Meie eesmärk on olla
klientidele võimalikult lähedal, kuid
samas peab olema tagatud hea juurdepääs transpordiautodele,“ selgitas
Arumeel. „Joonistasime kaardil ümber
Tallinna ringi, mida hakkasime järjest

koomale tõmbama. Vajasime linna lähedal sobiva suurusega krunti ja meile sobis väga hästi, et saime selle osta
otse Rae vallalt.“
6500 pakki tunnis
Tegemist on Omniva viimase 20
aasta mastaapseima projektiga. Uues
keskuses on sama palju pinda kui eelmises, Pallasti tänaval asunud kolmekorruselises peamajas, kuid töötajate

Vanas keskuses
Pallasti tänaval

Uues keskuses
Rukki teel

Saadetiste kogujad (mitmesse piirkonda
liin pakid jagab)

30

400

Tootmisala põrandapind

13 000

13 000

Tootmisala korruseid

3

1

Pakisorteerimisliini võimsus

2400 pakki/tunnis

6500 pakki/ tunnis

Maksimaalne paki kaal sorteerimisliinil

30 kg

50 kg

Videokodeerimine

puudub

jah

Majasisene logistika

Sisenev ja väljuv
kaup liigub samadest
lüüsidest

Sisenev ja väljuv kaup
liigub erinevatest lüüsidest ehk kaubavood ei
lähe risti

Lüüside arv

13

68

hulk on pisut vähenenud. Uus tehnoloogia võimaldab palju efektiivsemalt
tööd korraldada. Omnivas on kokku
2500 töötajat, uues keskuses käib neist
igapäevaselt kümme protsenti.
„Arengupotentsiaali on palju. Esimesel nädalal oleme saavutanud kõigest kolmandiku keskuse koguvõimsusest. Kui kõik ladusalt tööle hakkab,
suudame tunni aja jooksul töödelda
6500 pakki, mida on kolm korda rohkem kui eelmises keskuses,“ lisas Arumeel, soovitades inimestel sellest hoolimata jõulutellimused aegsasti ära
teha. „Kindlasti tuleb jõuluperioodil
pakkide rekord. E-kaubanduse mahud
kasvavad väga kiiresti ja tõenäoliselt
peame viie aasta pärast keskust laiendama. Õnneks ostsime maad varuga.“
Rae vallavanem Mart Võrklaev ütles, et Omniva keskuse lähedal varem
tööd alustanud Smarten ja Baltic Agro
täiendavad üksteist ning mainekad
ettevõtted tõstavad nii piirkonna kui
kogu omavalitsuse mainet.
„Kui ettevõte ostab meie käest
maa, siis saab ta kindel olla, et vald
täidab infrastruktuuri arendades oma
lubadused. Samuti saab klient meilt
kõige värskemat infot piirkonna detailplaneeringuga seotud arengute
kohta,“ rääkis Võrklaev. „Maa müügist
saadud tulu oli meile uute lasteaedade
ehitamisel suureks abiks.“
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Tankeri õllemeistrid käisid
Hiina turgu kompamas
ANDRES KALVIK

Logistikakeskuse ehitasid NOBE
ja Eventus Ehitus ligi aastaga. Keskuse katusel on 1667 monokristallidega
päikesepaneeli, mis võtavad enda alla
ligi pooleteise jalgpalliväljaku suuruse ala. Päikeseenergia katab suure osa
maja igapäevasest vajadusest. Keskuse südameks on tipptasemel sorteerimistehnoloogia, mille paigaldas
Prantsuse-Itaalia firma Fives, kes teeb
koostööd maailma suuremate logistikafirmadega nagu DHL, TNT ja FedEx.
Otsitakse töötajaid
„Kui eelmine logistikakeskus lähtus eelkõige kirjamahtudest, siis uue
keskuse näol on fookuses pakiäri. Palume kolimisperioodil mõistvat suhtumist, sest lõplik häälestamine ja
protsesside juurutamine võtab aega,“
märkis Arumeel.
Kui Pallasti tänava sorteerimiskeskuses puutus kaup inimesega kokku
kaheksa, siis nüüd üks-kaks korda. Liinil on 400 erinevat kogujat ehk kümme korda rohkem kui seni ning see
vähendab oluliselt käsitsitöö vajadust.
Arumeel lisas, et Rae valla ja ümberkaudsetel inimestel on nüüd võimalus kodu lähedal kaasaegsetes tingimuses põnevat tööd saada. Puudust
tuntakse näiteks kulleritest, pakisorteerijatest ja IT-inimestest. Töökuulutused on üleval ettevõtte kodulehel.

Vaidas käsitööõlut tootva Tankeri
pruulikoja juhtidel ambitsiooni
jagub – äsja avanes meestele turg
Hongkongis, järgmisena on sihikule võetud läbilöök Hiinas. Et
maailma suurima rahvaarvuga
riigi inimestega otsekontakte luua,
käidi novembri alguses maaeluministeeriumi korraldatud kõrgetasemelisel visiidil Hiinas.
See ei olnud Tankeri ühele omanikule Jaanis Tammelale esimene
kontakt Hiina ja hiinlastega. Praeguse pruulikoja seadmed on sealt pärit
ja enne ostutehingut käidi kohapeal
oludega tutvumas. „See oli viis aastat
tagasi ja toona me Hiina turu peale ei
mõelnud, sest tootmismaht oli niivõrd
väike,“ meenutab Tammela. „Varsti
valmib aga Jüris meie uus pruulikoda
ja viimasel ajal on Hiinas kõvasti kasvanud kvaliteetõllede tarbimine. Me ei
taha rongist maha jääda.“
Kogumahult on Hiina õlleturg
maailma suurim, ületades sisuliselt
kahekordselt Ameerika Ühendriike.
„75 protsenti Hiinas joodavast alkoholist moodustab õlu, kõige populaarsemad on 3–4-protsendilised margid,“
teab Tammela. „Laiatarbeõllede müük
väheneb Hiinas sarnaselt muule maailmale umbes kolm protsenti aastas. Järgmise kategooria õllede, kuhu
kuuluvad pisut kangemad ja parema
maitsega joogid, maht tõuseb 20–30

protsenti aastas. Tanker sihib aga kolmandat kategooriat ehk väga erilise
maitsega õllesid.“ Tanker hiinlastele
eraldi tooteid tegema hakata ei plaani, läbilööki üritatakse oma praeguste markidega. Läbirääkimisi peetakse
nišipoodide ja kvaliteedile rõhuvate
söögikohtadega. „Andsin hiinlastele
maitsta Sauna Sessionit ja tagasiside
oli väga meeldiv,“ lisab Tammela. „Teeme selles suunas koostööd ka teiste
Eesti toidutootjatega. Jutte meie toidu puhtusest ja tervislikkusest liigub
sealmaal rohkem kui arvata oskame.“
Lepingute sõlmimine Hiina ärimeestega võtab aega, kuid hiljuti läks
esimene konteiner teele Hongkongi
poole. Veebruaris peaks tööle hakkama
Tankeri uus, 1,2 miljonit eurot maksma minev tehas Jüris.

Jaanis Tammela hoiab käes Tankeri
pruulikoja ühe populaarsema margi
Sauna Sessioni pudelit. FOTO: ERAKOGU

HEAD ETTEVÕTJAD,
AITÄH TEILE, ET AITASITE TÕSTA
LIIKLUSTURVALISUST RAE VALLAS!

NELJA AASTAGA OLEME KOOS TEIEGA JAGANUD JUBA ÜLE 5000 HELKURI!
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Lisainfo: http://kultuur.rae.ee

DETSEMBER
˸14.12 Videodisko 21.00
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
Pilet 5€
˸16.12 Keraamika õpituba
12.00−15.00
Vaskjala külaselts koostöös Rae Kultuurikeskusega korraldab Rae koolimajas
(Vaskjala külas) keraamika õpitoa!
Juhendaja Agne Kuusing-Soome.
Toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
˸16.12 Advendikontsert Jüri kirikus 20.00
PUULUUP „Süüta mu lumi“
Tasuta
˸20.12 Rae valla eakate jõulupidu
16.00
Rae Kultuurikeskus
Lisainfo Rae Kultuurikeskusest, Virve
Sepp tel 5551 5736, 5647 4797
Vaata lisaks reklaami leheküljelt 26!
˸21.12 Eia jõulud Tondikakul
Järveküla koolis!
„Eia jõulud Tondikakul“ on seiklusrikas

laste jõulufilm 10-aastasest Eiast, kelle
plaanid võtavad ootamatu pöörde,
kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks
ürgse loodusega salapärasesse LõunaEesti tallu.
Pilet 4/5€
˸22.12 Eia jõulud Tondikakul 12.00
Rae Kultuurikeskuses
„Eia jõulud Tondikakul“ on seiklusrikas
laste jõulufilm 10-aastasest Eiast, kelle
plaanid võtavad ootamatu pöörde,
kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks
ürgse loodusega salapärasesse LõunaEesti tallu.
Pilet 4/5€
˸26.12 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis 19.00
Toomas Altnurme näituse „OAAS“
avamine
Näitus jääb avatuks veebruari alguseni
Toetas Eesti Kultuurkapital
Tasuta
˸29.12 Rae vallarahva aastalõpupidu 21.00
Rae Kultuurikeskuses

Ciara kabareeprogramm „EV“ pühendatud EV100 temaatikale
Tantsuks James Werts World Project
Kõige üle peab valvet ja avaldab arvamust „Vabariigi valvur“ Ivan Orav
Pilet 15€

JAANUAR
˸06.01 Keraamika õpituba 12.0015.00
Vaskjala külaselts koostöös Rae kultuurikeskusega korraldab Rae koolimajas
(Vaskjala külas) keraamika õpitoa!
Juhendaja Agne Kuusing-Soome.
Toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
˸06.01 Memme-taadi klubi 12.00
Rae Kultuurikeskuses
˸23.01 Rakvere teater Rae kultuurikeskuses
„Põrsas Desmond ja sookolli lõks“
12.00
Pilet 8€
„Paunvere poiste igavene kevade“
19.00
Pilet 13/15€

SÜNDMUSED
DETSEMBER 2018
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Aastapäevapeol jagati tänusõnu ja tunnustust

Volikogu esimees
Tõnis Kõiv andmas
üle tänukirja Taimi
Soomaale.

24. novembril, päev peale seda, kui
152 aastat tagasi peeti esimene Rae
vallavolikogu istung, toimus Peetri
Kooli aulas traditsiooniline tähtpäevale pühendatud pidu. Enne
aga kui avati baar ja tantsupõrand,
peeti meeles aasta jooksul valla
arengusse panustanud inimesi.
Volikogu tänukirjad pälvisid tänavu:
Kurna küla külavanem Aivar Aasamäe oma panuse eest Rae valla kogukonnaelu edendamisel;
Peetri alevikuvanem Margus Laula
Peetri aleviku elu edendamise eest;
Lasteaia Tõruke muusikaõpetaja

•

Taimi Soomaa oma panuse eest lasteaia muusikaalase õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, suunamisel ja
arendamisel.
Vallavalitsuse tänukirja pälvisid:
Margus Merivälja Rae valla spordi
suurürituse Peetri Jooks väga heal tasemel korraldamise ja liikumisharrastuse propageerimise eest;
Lasteaia Võsuke direktor Margery
Lilienthal võistlussarja Jüri Loppet
ellukutsumise ja suurepärase eestvedamise ning Rae valla spordielu rikastamise eest;
Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru Vaskjala loomeresidentuuri ja

•

maakunsti keskkonna ning Rae Kunsti Platsi ellukutsumise ja valla kultuurielu edendamise eest. Kokkuvõtet
Vaskjala loomeresidentuuri esimese
tööaasta kohta saad lugeda juba sama
lehe järgmistelt lehekülgedelt.
Lisaks kasutas vallavanem Mart
Võrklaev võimalust ka tunnustada
enda kõrval vallamajas igapäevaselt
tubli tööd tegevaid ametnikke ja töötajaid. Vallavalitsuse tänukirja said tänavu oma pikaajalise ja kohusetundliku
töö eest hariduse nooremspetsialist
Kai Lasn, peaarhitekt Siim Orav, jurist
Maiga Liiv, kantselei peaspetsialist
Merike Liiv ja ökonomist Merike Männik. Teiste hulgas sai tänukirja ka vaid
mõned aastad vallavalitsuse kooseisus
töötav infotehnoloogia juht Hannes
Raimets, kes on selle lühikese ajaga
läbi viinud mitu projekti valla e-teenuste arendamisel ja säästnud sellega
oluliselt nii valla rahalisi vahendeid
kui ka menetlustoimingutele kuluvat
aega.
Ametliku osa lõpetas Stig Rästa
kontsert, mille järel pakuti kõikidele
külalistele ka kohvi ja torti. Samal ajal
aga muutus vastuvõtusaal tänu seal
askeldanud päkapikkudele peosaaliks,
mille tantsupõranda täitis silmapilkselt inimestega esinema kutsutud
Koit Toome koos oma bändiga. Õhtu
lõpetas DJ Rauno Märks.

Algas Rae valla fotokonkurss 2018
Kindlasti oled Sa aasta jooksul haaranud fotoka, et tabada mõnda ilusat või
põnevat hetke, olukorda, inimest. Jaga
oma hetki meiega ja saada foto Rae valla
fotokonkursile. Konkursil võivad osaleda kõik Rae valla elanikud ning fotosid
hinnatakse neljas kategoorias: loodus,
inimene, Rae vald ja vaba teema.
Fotosid oodatakse kuni 11. jaanuarini 2019. Need esitatakse digitaalselt jpg-formaadis. Igaüks võib
esitada kuni 3 pilti kategooria kohta. Fotod palume saata aadressile
fotokonkurss@rae.ee
Fotole tuleb lisada kategooria nimetus, kuhu foto esitatakse, foto pealkiri, autori nimi ja kontaktandmed.

„Lehmja tammik“
Rae valla fotokonkurss 2017.
Kategooria: inimene, autor: Elina Poll-Riives.

Esitada võib nii mustvalgeid kui värvifotosid. Fotodel on lubatud heleduse,
kontrasti ja värvi korrektsioon, kadreerimine ning teravustamine. Luba-

tud ei ole elementide juurde lisamine
või nende eemaldamine.
Fotograaf vastutab kõikide autoriõigustega seonduvate küsimuste
kerkimisel. Kõigi konkursile esitatud
fotode autoriõigused jäävad nende
autoritele, ent konkursil osalemisega
antakse korraldajale õigus tasuta kasutada konkursil auhinnatud fotosid
konkursi tulemuste avalikustamiseks
ja Rae valla reklaamimiseks trükiväljaannetes ja internetis. Fotode kasutamisel viidatakse foto autorile.
Esitatud fotosid hindab žürii, parimaid töid saab näha näitusel ja nende
autoreid ootavad auhinnad.
Lisainfo: fotokonkurss@rae.ee.
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Arrivo.Saabumine

Copper Leg Residency −
maaletooja on siinsamas
Vaskjala loomeresidentuur sai ametlikult avatud juba üle
aasta tagasi. Juba see sume ja augustikuine avamisõhtu
koos Rauno Teideri loodud valgusinstallatsiooniga andis
aimu, et siit alates hakkab Vaskjalas toimuma hoopis teistsuguseid asju kui seal seni iialgi toimunud oli.
SANDRA NIKITIN
Võib-olla jääb endiselt veidi selgusetuks, et mida see loomeresidentuur
siis ikkagi tähendab – kes need residendid on, kust nad tulevad ja mida
nad siin teevad…?
Selles kõiges selguse saamiseks
soovitame kasvõi ühel korral astuda
läbi Avatud Uste nimeliselt sündmuselt. Neid korraldab loomeresidentuur
igakuiselt ja need pole sugugi mõeldud ainult süvakultuuri ja -kunsti

asjatundlikele tarbijatele, vaid just
nimelt ka ümberkaudsetele inimestele, kes tahaksid näha-kuulda-katsuda
kõike seda parimas mõttes „teistsugust”, mida siin Vaskjalas pakkuda on.
Esimese hooaja jooksul on loomeresidentuur jõudnud võõrustada rohkem kui kuraditosinat kunstnikku.
Mitmetega neist on lugejal olnud võimalus tuttavaks saada ka siinsamas
Rae Sõnumite lehekülgedel.
Igaüks neist külalistest on jätnud
siia väiksema või suurema jälje oma

loomingust ja võtnud omakorda kaasa mingi mulje või aimduse sellest,
milline on Eesti kui riik, millised on
eestlased kui rahvas, kuidas elatakse
linnalähedases piirkonnas, mis kõigi
õnneks pole loodusest veel täielikult
võõrdunud. Nende emotsioonid on
valdavalt olnud väga positiivsed ja
meil tuleb tõdeda sama.
Rae koolimaja hoov ja selle ümbrus
on jõudsalt täienenud erinevate väliinstallatsioonidega ja süveneda sooviv
külaline saab siin juba kena tunnikese
pikkuse kunstituuri teha. Kui hooaega
alustades avati siin Kunstikonteineri
liikmete objektid – Kilian Ochsi „Kes
seisnud selgimata pilgu eel“, Tanel Saare saunainstallatsioon „Kümblejad“ ja
Janno Bergmanni „Monument Euroopale – Euro Rainbow“ –, siis tänaseks
on residentide loomingust lisandunud

KULTUUR
DETSEMBER 2018
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FOTOD: JANNO BERGMAN

Chad Stayrook

loomeinimeste ametlik
Vaskjalas
itaallannade Federica Cogliandro ja Giulia Lanza teos „Arrivo/Saabumine”, inglasest helikunstniku Simon Whetham’i
isemängiva klaveriga „Force minor” ja
kosmosehuvilisest ameeriklase Chad
Stayrook’i observatoorium. Lisaks Peterburgi kunstnik Šhiskin-Hokusai installatsioon „Metsaõed”, mis sobib keskkonda ja „Kümblejate“ kõrvale, nagu see
olekski siia loodud.
Aasta jooksul on meie residendid viinud läbi näiteks vaskehete, trükipressi,
analoogfotograafia, moderntantsu töötubasid.Andnud tantsuetendusi ja kontserte, avanud näitusi nii Vaskjalas kui
Rae Kunsti Platsil. Loomeresidentuuri
administraator Janno Bergmann ütleb:
„Ma usun, et me võime esimese hooaja
küll edukaks lugeda. Loomeresidentuur
töötab, meist huvitatud kunstnikke on
rohkem kui me vastu jõuame võtta ja

mulle tundub, et ka kogukond hakkab
tasapisi julgemaks muutuma ja kunstnike tegevuste vastu huvi tundma. Möödunud hooaeg on tekitanud ka mitmeid
mõtteid selles osas, kuidas kohalikele
rohkem loomingulist väljundit pakkuda
ja ühe ideena tahame välja käia sellised
nn loomeõhtud, kus on võimalik tulla
ja kasutada fotolaborit, trükipressi ja
teisi vahendeid, mis meil siin kohapeal
olemas on. Muidugi jätkame ka Avatud
Uste päevadega ja töötubadega, kuid
nende sisu sõltub juba väga palju meie
residentidest.“
Kõnekad näited loomeresidentuuri positiivsest mõjust ümbruskonnale
on näiteks Austriast pärit kunstniku
Andrea Aueri ja kohaliku proua Eda
juhuslikust kohtumisest arenenud
tutvus, mis andis proua Edale võimaluse üle mitmekümne aasta jälle sak-

sa keelt rääkida. Samuti on näiteks
kohalik filmi- ja fotograafiahuviline
noormees Ott Kattel saanud Vaskjala
residentidega seoses oma võrgustikku ja kogemusvälja kõvasti laiendada.
Nimelt osales Ott talvel soomlasest
analoogfotograafia tulihingelise säilitaja ja propageerija Tapio Haapalahti
töötoas ning sealt edasi arenes nende
suhtlus nii, et Ott sai kutse osaleda
Tampere fotofestivalil, lisaks on Ott
olnud operaatoriks tantsijannadest
residentide videotel ja osalenud ka
väga intensiivses ja piire avardavas
kaasaegse tantsu õpitoas. Ja selleks
kõigeks pole ta pidanud liikuma oma
kodust kaugemale kui 5 km.
Residentuuri tegemisi on esimesel
hooajal toetanud Eesti Kultuurkapital,
Vaidawood OÜ, Smarten Logistics AS ja
Tankeri Pruulikoda.
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest:

•

Soodevahe küla Vana-Sauna kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldusega
nr 1494. Planeeritav ala asub Soodevahe külas Linnaaru tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette
olemasolevalt avalikult kasutatavalt
Linnaaru teelt. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette olemasolevalt
avalikult kasutatavalt Linnaaru teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
1,5 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarve maatulundusmaast äri- ja
tootmismaaks, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne äri- ja tootmismaa juhtotstarve.

•

Järveküla Ülemiste järve liikumisradade ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Detailplaneering on algatatud ja
keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on jäetud algatamata Rae
Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega
nr 1548. Planeeritav ala asub Harjumaal Rae vallas Järvekülas Ülemiste
järve äärsel alal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 75 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Järvekülas Ülemiste järve
piirkonnas määrata liikumisradade
trassikoridorid, näha ette liikumisradade avalik kasutus, määrata liikumisradade, puhkekohtade ja vaatlustorni
ehitustingimused ning lahendada
juurdepääsud ja parkimine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu

21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud
haljasala ja parkmetsa maa.
KSH jäeti algatamata sest detailplaneeringu kontekstis ei ole ette
näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt
olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-,
pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke,
müra, vibratsioon või valgus-, soojus-,
kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud
tegevus ei avalda olulist mõju ning ei
põhjusta keskkonnas pöördumatuid
muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist,
heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu
koostamisel ei ole vajalik. Korralduses
ning korralduse lisades 1 ja 2 toodu
osas on oma seisukohad andnud Keskkonnaamet, Maa-amet, Riigimetsa
Majandamise Keskus, Terviseamet ja
AS Tallinna Vesi, kelle seisukohtadest
tulenevalt on korraldust ning korralduse lisasid 1 ja 2 vastavalt täiendatud.
Strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise algataja, korraldaja,
koostaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata
jätmise otsusega on võimalik tutvuda
Rae valla kodulehel www.rae.ee ja tööpäevadel Rae Vallavalitsuses.
Järveküla Ülemiste järve liikumisradade ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse (trassikoridor) tutvustamine toimub 03.01.2019 kell 15.00
Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikust
väljapanekust 17.12.2018–03.01.2019
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee
9. Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringute osas esitada
hiljemalt 03.01.2019:

•

Jüri aleviku Aruküla tee 19 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae

Vallavalitsuse 26.09.2017 korraldusega
nr 1307 ning vastu võetud 20.11.2018
korraldusega nr 1544.
Planeeritav ala asub Jüri alevikus,
Aruküla tee ja Aleviku tee ringristmiku vahetus läheduses, olemasolevate
elamute alal. Juurdepääs olemasolevale elamumaa krundile toimub Aruküla
teelt ning planeeritavale elamumaa
krundile nähakse ette Tammiku tee 15
krundilt sõlmitava teeservituudi kokkuleppe alusel. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,24 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasoleva
elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks, määrata ehitusõigus, lahendada
hoonestustingimused, juurdepääsud,
tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarve on reserveeritud
aleviku keskuse ja ärifunktsiooniga
arengualaks. Planeeritaval alal säilitatakse olemasolev elamumaa sihtotstarve ja olemasoleval sihtotstarbel
planeerimist ei saa lugeda üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.

•

Jüri aleviku Metsa tn 3 kinnistu
detailplaneeringu
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldusega
nr 1239 ning vastu võetud 28.11.2018
korraldusega nr 1586.
Planeeritav ala asub Jüri alevikus
Metsa tänava otsas, AS Elveso ja Kirikukopli pargi vahetus naabruses,
väljakujunenud väikeelamu ala ja
nõukogude perioodil rajatud tööstusala vahelisel alal. Juurdepääs alale on
tagatud olemasolevalt Metsa tänavalt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast kinnistust välja üks äri- ja elamumaa kinnistu ning üks transpordimaa krunt,
määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ning haljastus.
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Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud
restruktureeritava tootmise ja ladude
arenguala (A-2), kus tootmisettevõtted
ning ladude alad on ette nähtud restruktureerida äri- ja kaubandus teenindusfunktsiooniga alaks. Kaubandusja teenindusettevõtete ning kontorite
maal on kõrvalsihtotstarbena lubatud
elamumaa sihtotstarve 50% või üldkasutatavate ehitistemaa sihtotstarve
50%.

•

Järveküla Tohvre-Kivi, TohvrePõllu, Tohvre-Metsa katastriüksuste ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 21.02.2017 korraldusega nr 313 ning vastu võetud 28.11.2018
korraldusega nr 1588.
Planeeritav ala asub Järveküla,
Liiva tee ja Kindluse tee ristmikul.
Juurdepääs
detailplaneeringualale
planeerida Liiva ja Kindluse teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 23 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega katastriüksused elamumaa, ärimaa, ühiskondlike ehitiste maa 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 üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud perspektiivne elamumaa,
ärimaa, ühiskondlike ehitiste maa
ning haljasala ja parkmetsa maa juhtotstarve.
Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikust
väljapanekust 02.01.2019–31.01.2019
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee
9. Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringute osas esitada
hiljemalt 31.01.2019:

•

Kurna küla Kangrumäe kinnistu
ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 20.02.2018 otsusega nr
33 ning vastu võetud 22.11.2018 otsusega nr 60.
Planeeritav ala asub Kurna külas
avalikult kasutatavate 11507 Kangrumäe tee ja 11 Tallinna ringtee teede
nurgas. Juurdepääs moodustatavale
krundile planeeritakse Kangrumäe
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kurna külas asuvast maatulundusmaa sihtotstarbega Kangrumäe kinnistust ja sellega külgnevast
jätkuvalt reformimata riigimaast
[nüüd Rae vallale kuuluv Kangru kinnistu (registriosa 11918250; katastritunnus 65301:001:4757; pindala 1144
m²; sihtotstarve 100% maatulundusmaa)] moodustada üks ühiskondlike
ehitiste maa sihtotstarbega krunt,
millele rajada Kurna küla seltsimaja ja
külaplats, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning
sellega seoses teha ettepanek Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462
kehtestatud Rae valla üldplaneeringu
muutmiseks, kuna detailplaneeringu
koostamise eesmärk ei ole maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas üldplaneeringuga, mis näeb planeeringuala maakasutuse juhtotstarbena ette
põllumajandusmaa.
Detailplaneeringute
kehtestamisest:

•

Pajupea küla Viirakse tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldusega nr 1495. Planeeritav ala asub Pajupea küla ja Vaskjala küla piiril, riigitee
nr 11303 Jüri-Aruküla tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse
ette riigimaanteelt nr 11303 Jüri-Aruküla tee ning Elamute teelt. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa kinnistust välja kolm
elamumaa sihtotstarbelist kinnistut
ning ülejäänud osas säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada ehitusõigus ning hoonestustingimused,
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lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
põllumajandusmaa, kuhu on lubatud
eluasemete rajamine hajaasustuse põhimõttel.

•

Lagedi aleviku Kuuse 2A, Kuuse
4A ja Mihklisaun I kinnistute ning
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega nr 1546. Planeeritav ala asub
Lagedi alevikus, Lagedi põhikooli ja
lasteaia vahetus naabruses, Lagedi
tiheasustusega ala piiril. Juurdepääs
alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Kuuse tänavalt. Planeeringuala
suurus kokku on ligikaudu 1,3 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa ja
elamumaa sihtotstarbega kinnistutest
välja viis elamumaa krunti, üks ärimaa
krunt, üks üldkasutatava maa krunt
ja neli transpordimaa krunti, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud olemasolev ja perspektiivne
elamumaa.

•

Soodevahe küla Laanemäe ja
Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistute detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavolikogu 20.11.2018 otsusega
nr 61. Planeeritav ala asub Soodevahe
külas, Tallinna linna ja Rae valla piiril, Suur-Sõjamäe tänava (riigi kõrvalmaantee nr 11290 Tallinn-Lagedi tee)
ja Tallinn-Tapa raudtee vahelisel alal.
Juurdepääs alale on planeeritud SuurSõjamäe tänavalt (riigi kõrvalmaantee
nr 11290 Tallinn-Lagedi tee). Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu
11,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli liita Laanemäe maaüksus ja
Suur-Sõjamäe tn 41 maaüksus üheks
äri- ja transpordimaa sihtotstarbega w
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v krundiks, et kavandada sinna Rail Baltic reisirongide hooldedepoo. Detailplaneeringuga seatakse ehitusõigus ja
hoonestustingimused,
lahendatakse
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneering on Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringuga on alale ette
nähtud olemasoleva maatulundusmaa
sihtotstarbe säilimine, kuid detailplaneeringuga määratakse maakasutuse
sihtotstarveteks 95% transpordimaa ja
5% ärimaa. Detailplaneering on kooskõlas Harju maakonnaplaneeringuga „Rail Baltic raudtee trassi koridori
asukoha määramine“, milles on planeeritavale alale määratud Rae hooldedepoo põhimõtteline asukoht.

•

Lagedi aleviku Jüri tee 20 maaüksuse ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 28.11.2018 korraldusega nr 1587. Planeeritav ala idaosa
asub Lagedi alevikus ja lääneosa Karla külas, Lagedi alevikku läbiva riigimaantee nr 11112 Lagedi-Jüri tee ja
riigimaantee nr 11 Tallinna ringtee vahelisel alal. Planeeritavat maaüksust
läbib Kalmari tee. Säilib olemasolev
juurdepääs ning kavandatud on uus
juurdepääs avalikult kasutatavalt Jüri
teelt. Kalmari tee aluse maa osas moodustakse transpordimaa krunt ning
antakse vallale üle. Planeeringuala
suurus kokku on ligikaudu 3,3 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega Jüri tee 20 maaüksus
kolmeks elamumaa sihtotstarbega
krundiks, kaheks maatulundusmaa
krundiks ja üheks transpordimaa
krundiks, määrata 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
perspektiivne elamumaa ning vähesel
määral perspektiivne tootmis- ja ärimaa.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.

Keila Swimclubi läbi aegade edukaim osavõtt
Eesti noorte ja juunioride meistrivõistlustest
Tänavused Eesti noorte ja juunioride lühiraja meistrivõistlused viidi
läbi uuenenud formaadis. Seekord
said kõik vanuseklassid mõõtu
võtta omavahel ja esmakordselt toimusid 50, 100 ja 200 m distantsidel
ka eelujumised.
Keila Swimclubi lipu all võistles rekordiline arv noorujujaid – starti asus
lausa 23 ujujat. Esindatud olid klubi Kuusalu, Jüri ja Keila osakonnad ning juba
võistluste esimeses osas tehtud stardid
näitasid ilmekalt, et klubis on tehtud
tõsist treeningtööd. Rohked isiklikud
tipptulemused rõõmustasid nii ujujaid,
treenereid kui ujujate perekondi.
Vabariigi meistriteks krooniti juunioride arvestuses Anete Mooro 100
m liblikujumises tulemusega 1.08,33.
Lisaks veel hõbe 4 x 100 m kompleksujumises ning pronks 4 x 100 m vabaltujumises. Anete ujus veel neljas
finaalis, kus parimaks tulemuseks jäi
5. koht 100 m kompleksujumises ajaga
1.11,21.
Esile tuleb tuua ka Aliise Sikku,
kes kuulus neidude võistkonda, kes

võitsid hõbemedali 4 x 100 kompleksujumises ajaga 4.48,39 ja pronksi 4 x
100 m vabaltujumises ajaga 4.14,64.
Head arenguhoogu näitasid ka Janeli
Luts, Kirke Madar, Ander Ojala, Kai
Robert Tiede.
Poiste vanuseklassis oli võistluste
kangelaseks vallast sirgunud Marcus
Forsel, kes startis lausa 8 võistlusalal
ja pääses õhtustesse finaalidesse 6 korral. Kaks kulda – 100 m liblikujumises
ajaga 57,79 ja 50 m liblikujumises ajaga
25,53. Kolm hõbedat – 50 m vabalt ajaga
24,10, 100 m kompleksi ajaga 59,07, 200
m vabalt ajaga 1.56,94 ja üks pronks
– 100 m rinnuli ajaga 1.06,61.
Arengu ja edukate startide taga on
tubli treeningtöö, treeningmahtude ja
-kordade kasv, ühised treeningud Keila Tervisekeskuses ning eelkõige tugev
töölaager 50 m väliujulas Türgis. Koostöö Rae valla ja Jüri Gümnaasiumi spordihoonega on olnud ladus ning viljakas.
Loomulikult väärib tunnustust ka esinenud ujujate treener Britta Westholm.
Hooaeg on aga alles alguses, ees
ootavad uued treeningud ja võistlused.

Pillerpalli lapsed tegid tutvust korvpalliga
Vaida lasteaia Pillerpall aiarühmad
käisid külas endisel kasvandikul,
Vaida Põhikoolis õppival 7. klassi
noorsportlasel, Gerrit Lehel.
Pillerpalli lastel oli küllaga põhjust andeka spordipoisi külastamiseks. Nimelt just sellel õppeaastal on
Pillerpalli lasteaias fookuses erinevad
spordialad ja terviseedendamine. Novembrikuu teema on pallimängud ja
nii tuldigi külla Gerritile, kes mängib
6 korda nädalas korvpalli Audentese
Spordiklubis.

Gerrit võttis lasteaiapere vastu
saalis, kus ta alustuseks tutvustas
korvpallimängu ajalugu ning näitas
oma medalikogu. Lastel oli võimalus
vaadata erinevaid põnevaid liikumisi, palli käsitlemise osavust ja trikke,
mida jälgiti suure õhinaga.
Lõpetuseks panid lapsed oma oskused proovile pallikäsitlemises ja
meeskonnatöös ning tõdesid, et korvpall on lahe! Hommikupooliku võis pidada kordaläinuks ning Gerriti eeskuju nakatas lapsi spordipisikuga.
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Rae valla mängudel pandi püsti
aegade suurim vehklemispidu
ANDRES KALVIK
Epeevehklemine on Eesti läbi aegade edukamaid spordialasid – tiitlivõistlustelt on koju toodud koormate kaupa igat värvi medaleid.
Spordisõbrad teavad ka iga-aastast
tippturniiri Tallinna Mõõk, kuid
rahvasportlaste jaoks on epeevehklemine jäänud praktika mõttes
üldiselt kättesaamatuks.
Selles pole midagi ebatavalist, sest
vehklemine nõuab erivarustust ja
võistluste läbiviimiseks on vaja eritehnikat, mida igas spordisaalis ei
leidu. Rae valla mängude korraldaja
Indrek Raig võttis vastu logistilise
väljakutse ja lasi Jüri spordihoonesse
tuua rekkatäie varustust. Maha pandi kaheksa rada, osalejad said kanda
tipptasemel varustust ja torkeid aitas
fikseerida spetsiaalne aparatuur.
Rohkem kui 120 võistlejat
Medicrediti epeevehklemisturniirile oli kohale tulnud 27 võistkonda
rohkem kui 120 individuaalvõistlejaga.
Nii võimast nn igamehe vehklemisturniiri pole Eestimaal varem peetud.
Esikoha pälvis eelnevalt usinalt
harjutanud ABB, mille liidriks oli kõik
matšid võitnud German Sarantsuk.
Võidukasse nelikusse kuulusid veel
Gerly Alp, Kea Karja ja Tarmo Sepp.
„Turniir oli väga hästi korraldatud.
Jäi mulje, et tegemist on Eesti meistrivõistlustega,“ tunnustas veel kaheksa
aastat tagasi rahvusvahelisel tasemel
võistelnud Sarantsuk, kes teenib nüüd
igapäevaleiba ABB komplektalajaamade tehase testimise ja lõppkontrolli töödejuhatajana. „Kergelt minu
võidud ei tulnud – pidin psühholoogiliselt ja füüsiliselt pingutama. Tehnilised nüansid tulid kiiresti meelde,
kuid keha andis märku, et ma polnud
aastaid vehelnud.“
Toimunust oli vaimustuses ka Eesti Vehklemisliidu juhatuse liige Indrek Madar. „Mõnekümne osalejaga
vehklemise tutvumisüritusi on varem
toimunud, kuid nii mastaapne turniir

Omniva esindaja Kristjan Metsanurm.
FOTO: ARDO SÄKS.

leidis aset esmakordselt,“ lausus Madar. Kas antud jõuproovi taustal võiks
hakata korraldama harrastajatele regulaarseid võistlusi? „Koolis on igaüks
palli visanud ja löönud ning jooksnud
ja hüpanud, kuid vehklemisega on vähestel kokkupuuteid. Harrastamise
teeb keerulisemaks varustuse – rajad,
aparatuur, riietus, relvad – vajalikkus,
kuid ma pole nõus väitega, et vehklemine on liialt tippspordile suunatud.
Tallinnas tegutseb seitse vehklemisklubi ja harrastajatel on võimalus klubides harjutamas käia ning tegeleda
suure ajalooga alaga,“ rääkis Madar.
Minireketloni uus liider on Omniva
Novembrikuu viimasel nädalavahetusel toimunud Finesta minireketlonil (koosneb lauatennise ja sulgpalli
üksikmängudest) oli parim Omniva,
teise-kolmanda koha said vastavalt
Orkla ja Karla küla. Omniva ridades
tegid kaasa Kristjan Metsanurm,
Sandra Eiduks, Tiit Haldma, Kristjan
Sikaste ja Kaili-Heda Tamas. Naistest kogus enim punkte Liia Juurikas
(Orkla) ja meestest Tanel Talts (Karla
küla).
„Individuaalseid tulemusi hinnates oli meil kõige ühtlasemalt komplekteeritud võistkond,“ märkis Omniva esindaja Metsanurm. „Omnival
on oma sulgpallivõistkond ja seetõttu
pöörasime eelnevalt rohkem tähele-

panu lauatennisele. Harjutasime treeneri juhendamisel tehnikat ja taktikat. Endine tippvõrkpallur Sikaste tegi
mõne treeninguga uskumatult kiire
arengu.“
Kahe viimase alaga tegi tubli tõusu
Omniva, kes kerkis kokkuvõttes neljandalt kohalt liidriks. Järgnevad Rae
veteranid, Aruheina ja tiitlit kaitsev
Karla küla.
„Sügisel panime eesmärgiks parandada eelmise aasta seitsmendat
kohta. Kuid esimesed alad on meid
soosinud ja süües kasvab isu ning
nüüd soovime liidrikohta lõpuni enda
käes hoida,“ ei salanud Metsanurm.

TULEMUSED

•

Medicrediti epeevehklemine:
1. ABB, 2. Omniva, 3. Karla küla, 4.
Team Järveküla, 5. Peetri Jooksu
Team, 6. Tallinna Vangla
Finesta minireketlon: 1. Omniva 178 punkti, 2. Orkla 128, 3. Karla
küla 116, 4. Team Järveküla 112, 5.
Patika 108,6, 6. Rae veteranid II 103
Kokkuvõttes: 1. Omniva 254,2,
2. Rae veteranid 234,2, 3. Aruheina
223, 4. Karla küla 220,2, 5. Team Järveküla 211,7, 6. Patika 208,9
Ettevõtted: 1. Omniva 254,2, 2.
ABB 200, 3. Orkla 189,3
Külad: 1. Karla küla 220,2, 2.
Team Järveküla 211,7, 3. Patika
208,9

•
•
•
•
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PAGARIÄRI JA KOHVIK
Avatud: E-R 8.00-17.00
nädalavahetusel tellimisel.
Iga päev hommiku- ja
lõunapakkumised,
praed alates 3.50, supid 1.70,
värsked pagaritooted juba kell 8.00,
esimesed toidud valmis juba 8.30,
T-N pärastlõunal soe leib,
tähtpäevadeks kringlid ja tordid!

VIIMANE AEG ON BRONEERIDA
OMA JÕULUPIDU!
KÜLASTA MEID: ARUKÜLA TEE 55, JÜRI
TELEFON: 516 3968, E-MAIL: INFO@MAHELEIB.EE

NELJAPÄEVAL,
20.DETSEMBRIL 2018 KELL 16.00
RAE KULTUURIKESKUSES

RAE VALLA
EAKATE JÕULUPIDU
Pidu juhib Jaan Kirss
jõululauludega
loovad meeleolu
Sandra Nikitin ja
Siim Suurkask

tantsuetendus
tantsuklubilt
Royal

esineb
lauluansambel
Lustilised

Registreerimine hiljemalt 17.detsembriks
telefonidel 5266774; 55515736
Bussid väljuvad: Urvaste 15:00; Salu 15:05; Lilleoru 15:10; Ellaku 15:15;
Vaida keskusehoone eest 15:20; Patika 15:30; Aaviku 15:35
Lagedi koolimaja peatusest kell 15:15, edasi Jüri tee bussipeatused

REKLAAM
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Jagame
jõulukinke!
10.–22.12

* Kulmude korrigeerimine
ja värvimine + kingiks
ripsmete värvimine!
* Klassikaline maniküür
+ kingiks käemask!
* Solaariumiga kingime
2 lisaminutit tasuta!
* Naiste juuste lõikusega
kingime Tahe hoolduse!

E-R 9.00–20.00
L 9.00–17.00
Asume: Jüri, Aruküla tee 29
Tel 607 4293

PESAPUNUMISEKS PARIM KOHT!

KVALITEETSED KERE- JA VÄRVITÖÖD.
KÕIGILE AUTOMARKIDELE.
UNITED MOTORSI PEETRI KESKUSES.
Milleks minna mujale, kui valla kõrgeima kvaliteediga
kere- ja värvitööd on lausa käeulatuses. Õppinud
mehed ja maailmatasemel tipptehnoloogia on Sinu
käsutuses – tule ja veendu selles ise!
Teeme koostööd kõikide kindlustusseltsidega.

Peetri, Reti tee 4, Rae vald tel 663 0000
info@unitedmotors.ee, bmw.unitedmotors.ee

Osta krunt loodusesse,
Kesa tee elamurajooni Rae vallas.

Ulvi Pechter
� ulvi.pechter@RE.ee
� 503 6228 � 66 88 666

www.kesatee.ee
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Taotleme
kasutuslube

Kas sinu
kodu on
ametlikult
kasutuskõlblik?

Kasutusluba kinnitab,
et hoone on
kasutamiseks ohutu
Kasutuslota hoone
müük pangalaenu
abil on kaheldav
Kindlustusseltsid võivad
keeldudada kindlustusjuhtudel hüvitiste välja
maksmisest
Kohalikul omavalitsvusel
on õigus kasutusloata
hoone omanikku trahvida

Sooduskoodiga “Kastusluba Raes”
-15% teenuse koguhinnast

Seadustame
ebaseaduslikke
ehitisi
Koostame
muudatusprojekte
Teostame
ehitise auditit
Teostame
tuleohutuse
auditit
Teostame
elektripaigalduse
auditit

Võta ühendust

www.projektiburoo.ee
info@projektiburoo.ee

REKLAAM
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AKNAD
UKSED
VÄLISUKSED
LÜKANDUKSED

Tallinn: Laki 36
A sissekäik 3. k

Avatud: E-R 9-17
tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766
tel/faks: 6098 862

glasaken.ee

Tule ja pea oma
Jõululõuna, -õhtusöök
või -pidu kaunis
Siniallika Trahteris.
Küsi pakkumist
info@siniallika.ee või
tel.52 85 117

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee
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E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00

Broneeri aeg kodulehel www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

REKLAAM
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SAEMATERJALID, HÖÖVELMATERJALID, VOODRILAUAD,
PÕRANDALAUAD, ERIPROFIILID, TERRASSILAUAD,
SÜGAVIMMUTATUD PUIT, PUITKLOTSID
Talli tänav 7, Jüri
tel. 6034450, 5054697

WWW.FORSTEN.EE

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

Oleme avatud:
E - R 8.30 - 17.00

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu
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TULE PERE VÕI
SÕPRADEGA
TUULIKUSSE!

JÕULUPEOD JA TALVEPÄEVAD
SALATID, SUPID, PASTAD, BURGERID, GRILL
LÕUNASÖÖK E-R 11:30-15:00
KAASA TELLIMINE, CATERING
RESERVEERINGUD, SÜNNIPÄEVAD,
PULMAD, PEIED
Helista: 516 9339 | info@peetrituulik.ee
www.peetrituulik.ee

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti.
Meil töötab täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile
saame olla parim kauplusekett, kus sisseostude
tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Peetri Selverisse tööle

LETITEENINDAJAKS
SAALITEENINDAJAKS
INFOLETI TEENINDAJAKS
ÖISEKS KAUBAPAIGUTAJAKS
TEENINDUSJUHIKS
KAUBAKATEGOORIAJUHIKS
(kauba tellijaks)

Töökuulutusi saad täpsemalt vaadata kodulehelt
www.selver.ee. Meie tööka kollektiiviga liitumiseks saada
enda CV personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet
kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun helista
telefonil 667 3785 või 5343 5337,
personalispetsialist Kristi Aasa.

Hüvitame
osaliselt
transpordikulu!

REKLAAM
DETSEMBER 2018
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Kinnisvara vahendamine
Kinnisvara hindamine
Juriidiline konsultatsioon

Soovid müüa
oma kodu?
Tule tasuta
konsultatsioonile!
Elmar Liitmaa

projektijuht, maakler

+372 501 8948

elmar.liitmaa@pindi.ee

OOTAME OMA MEESKONDA

LAOTÖÖTAJAID,
kelle ülesanneteks on kaupade vastuvõtmine,
komplekteerimine ja väljastuseks
ettevalmistamine.
PAKUME SULLE:
Töökohta kodu lähedal, kaasaegseid töötingimusi,
soodustusi erinevates spordiklubides ja ujulates
ning loomulikult vahvaid ühisüritusi.
Töö mõnes üksuses vahetustega!

Leia endale lähim kontor
www.pindi.ee

Küsi lisa personal@smarten.ee või telefonil 613 5800

Alati turvalised

KINNISVARATEHINGUD Rae vallas
www.SKANTON.ee

· Rae vallale spetsialiseerunud
kinnisvaramaakler

Kuldala tee 13, 3-toaline korter,
planeeringult läbi 2 korruse.
139 900 €

· Suur ostjate kliendibaas
· Parima hinnaga müügitehingud
· Tasuta konsultatsioonid
· 6 aastat kogemust
EVELIN TEAS
Kutseline kinnisvaramaakler
Mob: +372 5628 1170
E-post: evelin@skanton.ee
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Reakuulutused

Mälestame majanaaber

•
•
•

Autode, sõidukite ja töömasinate kokkuost!
Võib pakkuda ka remonti vajavaid ja seisvaid
masinaid!

ERMINA NÕMME

Ei pea olema ülevaatust ja kindlustust!
Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane!
Tel: 5457 5055.

Ehituse 12 maja elanikud

Teostame vihmaveesüsteemidega seotud
teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame
rennid otse Teie objektil, puuduvad liitekohad.
Tel: 527 1059, info@vihmaveerennid.ee,
www.vihmaveerennid.ee.

Mälestame endist töötajat

ILMAR
ROOSMANNI

•

Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta. Kontakt:
501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.

Sügav kaastunne lähedastele
Elektrilevi OÜ

•
•

Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv,
muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel: 509 2936.
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, trepid,
rõdud, terrassid, abiruumid, saunad, vannitoad
jne). Tööde järjekorrad lühikesed ja hinnad
soodsad. Küsi hinnapakkumist, tel: 5620 6899,
www.epopaigaldus.ee.

•
•
•
•
•
•
•

Müüme puitbriketti ja pelletit. Kvaliteetne
kaup, toodetud Eestis. Võimalik tellida ka
väikseid koguseid. Info: 5559 7572.
Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või
kaubiku, võib olla remonti vajav, kiire tehing.
Tel: 5365 4085, skampus@online.ee.
Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus
ja vanade remont. 12-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Tel: 5690 3327.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel: 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Erinevad ehitustööd: plaatimine, fassaadid,
saunad, terrassid, müüritööd, vannitoad.
Töökogemus 20 a. Helista ja küsi, 5562 3285.
Ostan sõidukorras auto, võib olla seisnud või
vajada pisemat remonti. Maksan ja vormistan
kohapeal. Tel: 5819 0200.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Lumekoristus.
Kontakt: 5348 7318, igor@inkteenused.ee.

•
•
•
•
•

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel: 522 1151. Info: www.nagusul.ee.
Torutööd, küte, vesi, kanal, vannitubade
ehitus ja renoveerimine, siseruumide
üldehitustööd. Tel: 5649 1815.
Katuste ehitus, remont ja hooldus.
Üldehitustööd. Küsi infot tel: 5332 0853,
info@topehitus.ee, www.topehitus.ee.
Ehitus ja remonttööd. Sanitaartehnilised
tööd. Elektri tööd. Tel: 529 4280, Tarmo.
Pakume tööd Rae vallas, Lehmja külas
puhastusteenindajatele, puhastusmasinate
operaatoritele, kojameestele. Võimalus
töötada hommikuse, päevase, õhtuse kui
öise tööajaga graafiku alusel. Töötasule
lisaks autokompensatsioon või bussipiletite
hüvitamine. Lisainfo telefonil 5885 9155 või
meiliaadressil anneli@krausberg.ee.

•

Litsenseeritud elektrik teostab
elektriinstallatsiooni-remonttööd korteritele,
elamutele, kontoritele, tööstusettevõtetele.
Lisainfo 5388 8152, elektrik@tehprojekt.ee.

Avaldame sügavat kaastunnet
Kaia Pilvikule kalli abikaasa

ANDRESE
surma puhul

sõbrad Rae Valla Alevike- ja
Külavanemate Seltsist
Endist Vaida küla
põliselanikku

ANDRES
RANNAMÄED
(16.07.1957 - 31.10.2018)

Ülevaade olulisematest
politsei registreeritud
sündmustest

mälestavad praegused
Vaidasoo küla elanikud.

Ajavahemikul 03.11–04.11, 18.11
ja 19.11 varastati Põrguvälja teel
Pildikülas ettevõtte territooriumilt
metalli.
Ajavahemikul 08.11–13.11 varastati
aadressil Õlleköögi põik, Kurna küla
veoautode kütusepaaikdest diislit.
18.11 Kaare teel Järvekülas lõhuti korteri aken ning torgati läbi
sõiduauto rehvid.
Ajavahemikul 18.11–19.11 varastati aadressil Kopra põik, Uuesalu
küla uued sõiduauto suverehvid.
Ajavahemikul 27.11–28.11 lõhuti
Kuldala teel Peetri alevikus sõiduauto aken ning varastati tööriistu.

Südamlik kaastunne
perekonnale

•
•
•
•
•

JANUS MÄGI
kaotuse puhul.

Klassikaaslased Jüri
Gümnaasiumist
Mälestame oma head kolleegi

TEET ALOE

ja avaldame siirast
kaastunnet lähedastele
Rae Jahimeeste Selts

•••
Päästeteenistuse
teated

Avaldame kaastunnet
Kristiinale

01.11 Järelevalveta lõke Mõigus
04.11 Põles saun Peetris Aruheina 5
08.11 Likvideeriti avarii tagajärjed Lagedi viaduktil
08.11 Lagedil Linnu tee 14 oli
suits majas
09.11 Järelevalveta lõke Järvekülas
09.11 Likvideeriti reostus Jüris
12.11 Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel Jüris
15.11 Koristati allaaetud kits
Vana-Aavikul
19.11 Tulekahju Põrguvälja tee 6
27.11 Koristati allaaetud kits
Peetri alevikus

kaotuse puhul.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KALLI ISA
Kolleegid Rae
Spordikeskusest.

NOVEMBRIS LAHKUNUD
ELMAR NIINEPUU
LEMBIT SÕSTER
VILLEM KASK
ILMAR ROOSMANN
TEET ALOE
VLADIMIR MORDASSOV
MATI PENT
HELLERIISE OTENURM

KUULUTUSED
DETSEMBER 2018

Novembris
registreeritud
sünnid
OLIVER MARKUS ANDERSON
GUSTAV TAMMEVESKI
REMI TAAL
JÜRGEN SANNIK
LEO POCCI
MARTEN ORG
KARL MEREMAA
LARS MAARING
JUSS JOONAS JÜRIMETS
TOM PIGUL
NATHAN LEPVALTS
AARON SAVOTŠKIN
KÄTRIIN ANDERSON
MARIEL LANT
LISANNA ROSS
EMMA KONTSON
SASKIA KOKS
KERTU PUNG
ADELE SIMSON
MARIA EMILIE REINHOLD
STELLA LISETT KUTTER
MARTA ŠESTOPALOVA
HERTEL KAUL
SIMONA OROS
MARIE SÕMER
KATALEIA LADVA
EMMA PÄRSIK
ITI HANNUS
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Detsembrikuu sünnipäevad
MEERI VOOREMÄE

94

ELVI KULLAMAA

75

HILDA GRUNTŠTEINS

93

HELLE KLEMENTI

75

ILSE RAUDSEP

93

SIRJE KALLAS

75

NIKOLAI LEPMETS

88

ANNE KALDA

70

EHA LOIK

87

EDA UNDO

70

VAIKE EVERST

87

ELBE KURRUSK

70

ELVI NIGULA

87

FELIKS UNDUSK

70

IRENE KUKTAL

87

LEIDA URBLA

70

LEHTE HÕBEVÄLI

86

VALDUR TIMUSKA

70

NELLY LAGLE

85

ILME SAVIPÕLD

70

EVI JULLINEN

85

MALLE MALK

70

VIIVIKA-REESI EERO

85

RIINA ALUMETS

70

VALENTINA FURMANJUK

84

MERJU TEITER

70

MAIMU KRUUK

83

MATI REDLICH

65

WILHELM HEINRICH BÜNGER

83

SIRJE TRAMPÄRK

65

MARET KIRVES

82

TÕNU TEDER

65

AINO SELART

82

MAIRE EDASI

65

LEMBIT PAJUSALU

82

HEINARD ROOS

65

VALENTINA MALTS

82

LAINE TAMMERAND

65

EEVI TAMM

82

VALERIJONAS LIUTKEVICIUS

65

VALENTINA SAKS

81

TATIANA PANFILOVA

65

AILI HIRVE

81

OLGA VOLÕNKO

65

RÜNNO JAOSAAR

81

ILMAR KLIIMSON

65

ILME-ÕIE PAAS

80

INES MADRUS

65

LIDIA SÕEROJA

80

MARE VILJARAND

65

REINO MALTS

80

AIME DELLO

65

MARIA TARASSENKO

80

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

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž on 8000
eksemplari ja see jagatakse postkastidesse tasuta.
Koostööd ja kuulutused palume saata iga kuu 20.
kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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