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Aaviku-Patika kergliiklustee maalilised kurvid ootavad
tervisesportlasi ka sügisel.
Loe avamispeost u lk 2
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Uus kergliiklustee leiab aktiivset
kasutust ka sombuse ilmaga.
Võsukese lasteaia Kastanivõsude
rühm läbis augustikuu eelviimasel päeval rattamatka raames ligi
17 kilomeetrit.

Avamisüritusel sai lisaks
vigursõidule ka traditsiooniline lindilõikamise vigur ära
tehtud. Linti lõikavad volikogu
liige Agu Laius ja vallavanem
Mart Võrklaev koos Nordpont
OÜ esindajate Kristian
Pärtma, Martin Lauritsa ja
omanikujärelevalvet teostanud Tõnis Villmäega.

Patika Vigur avas
järjekordse
kergliiklustee
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Nurgakivi asetavad direktor Airi Kukk, vallavanem Mart Võrklaev, ehitaja esindaja
Toomas Ruus ja abivallavanem Madis Sarik.

8. augustil toimunud liiklusürituse
Patika Vigur raames avati uus nelja
kilomeetri pikkune lõik kergliiklusteed, mis kulgeb Aaviku külast Patika
viaduktini. Jalg- ja jalgrattatee ehitamise käigus paigaldati 12 228 m2 asfalti, istutati 655 kuuseistikut ja loodi
kaks puhkekohta.
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on
kõige olulisem just liiklusturvalisus,
mis tänu vastavatud lõigule on piirkonnas taaskord suure sammu paremuse suunas liikunud. „Koos kergliiklusteega rajati Patika liiklussõlme
Vaida suunal ka uus bussipeatus, mis
loob ühistranspordi kasutajate ja koolilaste jaoks senisest turvalisemad
liikumismarsruudid,“ rääkis vallavanem. Lisaks võtsid vallavanema sõnul
elanikud uue kergliiklustee aktiivsesse kasutusse niipea, kui asfalt maha
sai, millest saab järeldada, et seda võimalust oli pingsalt oodatud.
Kergliiklustee projekteeris Teedeprojekt OÜ, ehitas Nordpont OÜ.
Projekteerimiseks kulus 21 360 eurot
ja ehitamisele kulus 656 000 eurot.
Projekteerimise, maade võõrandamise
ja ehitamise maksumusest 85% katab
Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik
areng“. Meetme on väljatöötanud rahandusministeerium ja EAS.

Järveküla lasteaia kaks
maja said nurgakivid
15. augustil asetasid lasteaia äsja valitud direktor Airi Kukk, vallavanem
Mart Võrklaev ja ehitajate esindajad
nurgakivi Järveküla lasteaiale ja selle
väiksemale majale, mis hakkab kandma Leerimäe lasteaia nime.
„Valla hoogne kasv sunnib meid
ennast pidevalt ületama ja kahe lasteaia üheaegne ehitus on kindlasti
tähelepanuväärne sündmus ka meiesuuruse omavalitsuse jaoks. Täna nurgakivi saanud majadega loodavad 300
lasteaiakohta on suur samm lähemale lahendamaks lasteaiajärjekordade
probleemi valla põhjapiirkonnas, kuid
kindlasti ei saa töö sellega otsa. Juba
otsime võimalusi lisakohtade loomiseks olemasoleva Assaku lasteaia juurde,“ sõnas vallavanem Mart Võrklaev
nurgakivi asetamisel.
Airi Kukk, Järveküla ja Leerimäe
lasteaedade direktor, avaldas oma kõnes lootust, et uus ehitatav keskkond
loob võimalused vabaks ja mitmekülgseks arenguks selles toimetama hakkavatele Pisikestele ja neid toetavatele
Suurtele. „Mul on rõõm olla osake valla
ühes tähtsündmuses: näha kahe uue
imelise lasteaia valmimist. Ehitus ja
nurgakivi panek on sattunud väga olu-

liste ajakestvust märkivate sündmuste kaasosaliseks. Nurgakivi saanud
lasteaedadel on sellest hetkest kaasa
võtta väga oluline märgiline tähendus
kestvuse ja järjepidevuse näol ajateljel
– üks sada lõpeb ja teine algab,“ rääkis
direktor avamisel enda tunnetest seoses Eesti juubeliaasta ja uute lasteaedade ehitusega, mis ühte ajaperioodi
on sattunud.
2019. aasta kevadel valmivate ning
samal aastal tööd alustavate lasteaedade nurgakivide silindrisse asetati
traditsioonide kohaselt kohaliku ajalehe värske number, ürituse toimumise kuupäevaga üleriigiline ajaleht ja
asutamisdokumendid koos plaanide,
jooniste ning heade soovidega.

Valla hoogne kasv
sunnib meid ennast
pidevalt ületama ja
kahe lasteaia üheaegne
ehitus on kindlasti
tähelepanuväärne
sündmus ka meiesuuruse
omavalitsuse jaoks.
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Elukoha andmed tuleks
korrastada enne aasta lõppu

Heategu

•

Rae Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalameti
lastekaitsespetsialistid
soovivad siiralt tänada DPD Eesti AS-i,
kes tegid kolmele perele laste koolitee
alguse omalt poolt veidi kergemaks.
Nimelt võtsid vallavalitsusega juunis
ühendust DPD head inimesed ning
pakkusid omal algatusel abi esimesse
klassi minevate vähekindlustatud perede lastele.
Lapsed said alatuse tulemusena
endale jalanõud, püksid, pluusid ning
portsu sokke.

HEA ELANIK,
REGISTREERI
END KODUVALDA!
Rae valla elanikuna
on sul õigus saada
erinevaid pere- ja
sotsiaaltoetusi,
soodustusi ning
maamaksuvabastust.

Jälgi meid ka
sotsiaalmeedias:
:

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest,
tasub kohalikule omavalitsusele oma
täpsed elukohaandmed esitada kõigil
neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või
tänav, maja- või korterinumber). See
puudutab inimesi, kes pärast kolimist ei
ole oma uusi elukohaandmeid esitanud
ja kelle puhul eelmise kodu omanik on
omavalitsuselt taotlenud selle inimese
enda kodust n-ö välja registreerimist.
Andmete muutmist ei tasu jätta
viimasele hetkele, sest muidu võib jaanuaris tabada halb üllatus, kus inimene
jääb ilma elukohaga seotud avalikest
teenustest, nagu lasteaiakoht, juhiloa
pikendamine vms. Siseministeerium
saatis aprillis kõikidele neile, kes sihtgruppi kuuluvad ja kelle meiliaadress
on rahvastikuregistris olemas, ka kirjaliku teavituse e-kirja näol. Kordusteavitus on plaanis sügisel.
Elukoha registreerimine on lihtne:
seda saab teha paari minutiga eesti.ee
veebilehel, samuti võib selleks pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel.
Eesti plaanib 2020. aastal toimuva
rahvaloenduse esimest korda läbi viia
registripõhiselt.
Rahvastikuregister
on üks olulisematest andmekogudest,
kust saadakse andmed registripõhise
loenduse läbiviimisel ja oluline on lähtuda võimalikult täpsetest andmetest.
SISEMINISTEERIUM

@RaeVallavalitsus

Vald asub noortele
kompenseerima juhilubade
taotlemisega seotud kulusid
21. augustil toimunud volikogu istungil vastu võetud määruse kohaselt on
alates 1. jaanuarist 2019 võimalik noortel taotleda juhiloa omandamiseks
tehtud koolituskulutuste kompenseerimist 180 euro ulatuses.
Haridus- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem Jens Vendeli sõnul on
toetuse eesmärk kutsuda noori üles
autokooli õpinguid mitte edasi lükkama, vaid tegelema sellega kõige paremas eas. „Nagu muud õpingud, nõuab
ka autokoolis käimine pühendumist,
aega ja tahet. Edasises elus aga pakub juhilubade olemasolu eeliseid nii
isiklikus plaanis kui tööturul,“ sõnas
Vendel.
Kompensatsioon summas 180 eurot makstakse juhul, kui on täidetud
kõik alljärgnevad tingimused:
- noor ei ole avalduse esitamise
hetkel vanem kui 21-aastane (k.a);
- noor on omandanud vähemalt
põhihariduse;
- noore elukohaks on rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise hetkel ja sellele eelnenud 12 kuul Rae vald;
- kulutused on tehtud liiklusseaduse mõistes B-kategooria mootorsõidukijuhi juhtimisõiguse saamiseks;
- noor on liiklusseaduses esitatud
nõuetele vastava koolitaja juures lõpetanud B-kategooria mootorsõiduki
juhi õppekavakohase koolituskursuse
ja omab selle kohta juhi koolituskursuse tunnistust;
- noor on läbinud Maanteeameti
B-kategooria mootorsõiduki juhi sõidueksami positiivselt.
Kompensatsiooni saavad taotleda noored, kellele on juhtimisõigust
tõendav juhiluba väljastatud alates 1.
septembrist 2018. Selleks tuleb esitada
taotlus koos juhiloa koopia, koolituskursuse tõendi ja maksmist kinnitava dokumendiga jaanuarikuu jooksul.
Alates 1. jaanuarist juhiloa omanikuks
saanud noortel tuleb taotlus esitada
Rae valla haridus- ja sotsiaalametile
30 kalendripäeva jooksul peale Maanteeameti poolt juhtimisõigust tõendava juhiloa väljastamist. Taotluse vorm
on alates 1. novembrist leitav Rae valla
kodulehelt www.rae.ee.

KOGUKOND
SEPTEMBER 2018
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Ootame kõiki avamispeole 22. septembril kell 13 Vaidasoo bussipeatusesse.

Küladepäevast võttis
osa üle 500 inimese
Tänavu Kurnas toimunud Rae valla
küladepäeval oli külalisi 5 alevikust ja
23 külast ning korraldajate sõnul käis
ürituselt läbi 512 inimest.
Lisaks traditsioonilisele mõõduvõtule külade vahel, mille tänavu võitis
ühendvõistkond Seli-Vaidasoo, rikastas ürituse programmi ka Kurna Kultuuritunnelis toimunud püsinäituse
avamine, Patika külakoori meeldejääv
esinemine ning õhtune simman, tänu
millele lisandus külaliste sekka veel
umbes sadakond kontserdinautlejat
Kiilist ja Tallinnast.
Külavanem Aivar Aasamäe sõnul
kulges kogukonna arvates õhtu hoog-

salt, vastavalt programmile ning kõik
planeeritu sai teoks. Erilist rõõmu valmistas kogukonnale aga võimalus külalisi kodukandi ajaloo osas harida.
Võitjameeskonnale, kelle õlul lasub nüüd kohustus ja au korraldada
järgmise aasta küladepäev, soovis
korralduse eest hea seisnud Kurna
külavanem julgeid mõtteid, et üritus
tuleks omanäoline. MTÜ Meie Kurna sai toetust kohaliku omaalgatuse
programmist.
Küladepäeva 2018 õnnestumisele
aitasid kaasa Rae valla ettevõtted Baltic Agro, Kalev, Veski Mati ja Juhani
Puukool.

Vaidasoo kihelkonnakarva
bussipeatused
Mis on ühe küla kõige väljapaistvam
visiitkaart? Bussipeatused, mis palistavad küla läbivat teeniiti. Sellisele ühisele
mõttele jõudis veebruarikuus Eesti suure
sünnipäeva künnisel toasooja kogunenud Vaidasoo külaseltskond. Ühiste jõudude ja fondide toega otsustati kolm küla
bussiootepaviljoni korda teha ning kodukihelkonna seelikuvärvidesse rüütada.
Jüri kihelkond on suur ja seelikupärand rikkalik, bussipeatuste triibustiku
tarbeks sai välja valitud Eesti Rahva Muuseumi kogudest pärit rohelise põhitooniga muster. Kolm peatust, 12 tahvlit, neist
kolm veel kahelt poolt värvitud – see on
triibutamise tulemus, mis külaseltsirahva kümnekonnal korral kokku tõi.
Teipimine ja triibud, uus teip kuivanud
triipudele ja uued triibud sinna vahele.
Nii valmisid uued bussiootepaviljonide
seinad aegamisi, aga järjekindlalt, mitme
kuu vältel.Aga kokku saada oli tore,värve
peale kanda, edenemise üle rõõmustada
ja vahelduseks kohvi rüübata. Ning värvitud nad said. Iga uus ülespandud plaat
lisas peatusele värve ja soojust, sulandas
paviljoni ümbritseva rohelisega järjest
rohkem kokku. Natuke punaseid lilli peatuse ette kasti lisaks ja tulemus on nii kodune, et koli või sisse.
Vaidasoo bussipeatuste projekt näitas, et kogukonnatunde kasvatamiseks
ja ilu ning korra loomiseks pole vaja väga
paljut: head ideed, natuke püsivust ja
veidi toetust, täname väga kogukondade
EV100 programmi, ning väsinud bussiootepaviljonidest saavadki küla visiitkaardid. Küla tegu ja küla nägu.
KADRI TAMM
PROJEKTIJUHT
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Kodukohvikute
raugematu
populaarsus
Augustis sai mitmes valla piirkonnas uudistada oma
naabrite hoovides ja maitsta meie kodukokkade parimaid
palasid. Külastajaid jagus kõikidesse kohvikutesse ja valik
võttis silme eest kirjuks ka kõige kogenumal kohvikugurmaanil.
Peetri kandis leidis üritus aset juba
viiendat korda ja algatuse üks eestvedaja Kaia Roots rääkis Rae Sõnumitele, et idee sai alguse ühest Peetri Seltsi
liikmete õhtusest istumisest, kus keegi pillas idee, poole tunni jooksul lepiti kokku kuupäev, põhimõtted, tehti
kodulehel avalikuks ja ka Facebooki
üritus.
„Pinnas oli hea – kohvikud liitusid kiiresti ja on kodukohvikuid, mis
on avanud uksed kõigil viiel aastal.
Ma arvan, et tegemist on päevaga,
kus tõepoolest tullakse kodudest
välja tänavatele jalutama ja ümbrust ning seltskonda nautima. Peetri
tänavad on rahvast täis ja see on ka
mitmes mõttes piirkonna inimesi
lähendav. Ühelt poolt seisab paljude
kohvikute taga naabritest koosnev
sõpruskond ja on selge, et iga koos tehtud ettevõtmine lähendab. Külastatakse kodusid-õuesid, kuhu muul ajal
niisama lihtsalt ju sisse ei astu – kohvikus saab lihtsamalt jutu peale, tuttavaks, lähedaseks. Ja oh üllatust, tuleb
välja, et naabruses elab palju toredaid
inimesi,“ kirjeldas Roots, kuidas ühest
väikesest ideest on viie aasta jooksul
kasvanud kogukonna jaoks oluline
üritus.
Lagedi 13 kohvikut
Kui Peetris oli 28 kohvikut, siis
Lagedil, kus kohvikutepäeva sedavõrd suurejooneliselt alles esimest

korda peeti, oli kohvikute number
samuti muljetavaldav. Volikogu liikme ja Lagedi kandi kohvikutepäeva ühe eestvedaja Bärbel Salumäe
sõnul oli kolm nädalat enne üritust
kohvikuid alla viie, kuid lõpuks oli
ligi 400 üritust väisanud inimesel
võimalus külastada ühtekokku 13
kohvikut. Järgmisel aastal võib neid
kuulduste kohaselt oodata juba poole rohkem!
Kõige rohkem rõõmustaski korraldajaid just Lagedi inimeste osavõtlikkus. „Olen Lagedi aktiivi kaudu seotud ürituste korraldamisega
mitmed aastad ja no osalemine on
olnud pigem ikka kesine. Seetõttu,
tuleb tunnistada, olin pigem pessimistlik (jah, tuleb mõnikord ette).
Kõige enam kartsin seda, et kohvikute külastamine on nii kesine, et
kohviku tegijatele jääb mõru maitse suhu,“ rääkis Salumäe seda laadi
ürituse korraldamisega seotud hirmudest.
Rahulolevad külastajad
Kokkuvõttes aga kulges päev üle
ootuste hästi ja inimeste tagasiside
oli ääretult positiivne. „Tuleb välja, et
meie kandi elanikud väga ootasid sellist üritust. Ja loeti juba sõnad peale,
et ka tuleval aastal ootavad. Keegi ei
olnud enne Lagedi kanti selliselt risti-rästi läbi käinud, inimeste aedadesse sattunud, kokakunsti (ja seda meil

Sellises formaadis
toimus meie üritus
esimest korda - varasemalt
on samanimeline üritus
olnud, aga piirdunud
pigem taimede ja peenarde
näitamisega.
tõesti jagub Lagedil!) proovinud. Ja siis
juurde veel meelelahutusprogrammid.
Oli tõsiselt mõnus punkt suve lõpule,“
ei olnud üks ürituse korraldaja emotsioonidega kitsi ning lisab, et üritus
sai teoks vaid tänu Agni Liivale, kes
oli idee esmane algataja.
Eraldi on väärt mainimist ka mõningate Lagedi kohvikutepidajate algatus annetada teenitud tulu Hille Tänavsuu Vähiravifondi Rae kontole ning ka
Paljassaare loomade varjupaigale.
„Avatud Õued“ Uuesalus
Kui Peetri ja Lagedi kohvikutepäe-

KODUKOHVIKUD
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Uuesalu mändide all oli 5. augustil avatud 11 hoovi ning korraldajad arvasid, et
kokku võis sel päeval piirkonnas liikuda
ligi tuhat külalist. FOTO: ERAKOGU

Lagedil sai nautida ka tõelist à la carte
menüüd. Vähi resto Betooni tänaval oli
keskendunud mereandidele.
FOTO: RAE SÕNUMID

vad panid suvele piduliku punkti, siis
tegelikult toimus ilma suurema kärata augustis veel üks, oma kandi inimesi ühendav üritus – „Avatud Õued“
Uuesalus, kus huvilisi kostitati samuti kodukokkade parimate paladega.
Sellises formaadis toimus Uuesalus
üritus esimest korda – varasemalt on
samanimeline üritus olnud, aga piirdunud pigem taimede ja peenarde
näitamisega.
Ürituse nimi tuleneb küla üldisest
sloganist „Omad on üle õue!“. Kuna
eesmärgiks oli külaelanike omavaheline tutvumine, siis sobis „Avatud

õued“ väga hästi,“ tutvustas Uuesalus
toimunud üritust selle üks korraldaja
Katre Kärner.
Kokkuvõtvalt nentisid kõikide
piirkondade esindajad, et tänavu toimunud ürituse positiivsete emotsioonide ja tagasiside pinnalt on järgmisel
aastal taas kindel plaan midagi sarnast korda saata, kuid suuremaks pole
asja plaanis ajada.
„Toome enne vennad-õed tagasi
ühe katuse alla ja siis kutsume sõbrad
külla – see on hetkel meie eesmärk,“
võttis asja kokku Lagedi esindaja Bärbel Salumäe.

8

RAE SÕNUMID
SEPTEMBER 2018

Prügi tapab!
„Kui me kohe praegu ei tegutse,
hakkab midagi paha juhtuma.“
Katrin Talvaku käepigistus ähvardab esmakordsel kohtumisel mu kämbla purustada. Pole
ka ime. Peetri alevikus Kuldalas elav tegus naine jaksab palju ning selleks on vaja tugevat
vaimu ja füüsist. Ilma nende omadusteta ei suudaks ta juhtida üheinimesefirmat, tegeleda aktiivselt koristusega – Talvak kuulub World Cleanup Day turundustiimi – ja mängida
jäähokit. Järgneb intervjuu ühe tubli Eesti kodanikuga.
ANDRES KALVIK
Kui palju prügi eelmisel aastal
maailmakoristuse raames kokku
koguti?
Möödunud aastal korjati Let’s Do
It võrgustiku pisut üle kahe miljoni
vabatahtliku poolt kokku ligi üheksa
miljonit tonni prügi, mis teeb 4,4 kilo
vabatahtliku kohta. Kümne tegutsemisaasta jooksul kokku on liikumise
vabatahtlikud koristanud maailmas
533 255 tonni prügi. See teeb ca 28 kilo
vabatahtliku kohta. Vabatahtlike kaasamise rekord kuulub seni Sloveeniale,
kellel on õnnestunud koristusaktsioonile kaasata lausa 14 protsenti riigi elanikkonnast. Järgnevad Läti 8 ja Rootsi
7,4 protsendiga. Eesti „publikurekord“
pärineb käesolevast aastast, mil Teeme Ära talgupäeval osales 53 128 inimest ehk 4 protsenti elanikkonnast.
World Cleanup Day raames üritame koristama saada igast riigist viis
protsenti elanikkonnast. Miks just
nii palju? Alates sellest massist on oodata mõttemalli muutust terves riigis. Ameerikas, Venemaal, Hiinas või
Indias võib paar protsenti elanikkonnast suure hulga prügi kokku korjata,
kuid meie eesmärk ei ole mitte igal
aastal uut koristusaktsiooni korraldada, vaid luua stabiilne puhas keskkond läbi mõttemustrite muutmise,
mis ühel heal päeval enam üleilmset koristuspäeva ei vaja. Et aga viite
protsenti toast välja saada, peab meie

sõnum kohale jõudma vähemalt 50-le
protsendile elanikest.
Kas Sloveenia kõrge osalusprotsent näitab seda, et sealsed inimesed hoolivad ümbritsevast niivõrd
palju või on kohapealsed organisaatorid väga head tööd teinud?
Nii ja naa. Sloveenia on Eesti kõrval
üks vanematest kaasalööjatest.
Murelikuks teeb aga see, et mitmetes riikides, kus küll tublisti koristatakse, tekib siiski prügi kõvasti
juurde ja koristusaktsioonid muudkui
jätkuvad. Samuti on paljudes riikides
probleemid hoopis tõsisemad, mis ei
võimaldagi jätkusuutlikkusest unistada. Näiteks siis, kui riigis puudub jäätmemajandus sootuks. Mida siis teha?
Kuidas paistab Eesti reostuse
koha pealt muu maailmaga võrreldes?
Sõltub, kellega võrrelda. Oleme
harjunud arvama, et meil on võrreldes
Aasia ja Aafrikaga ikka jube hästi ning
võrdluses paljude riikidega ongi meil
suhteliselt puhas riik. Võib-olla on see
minu professionaalne kretinism, kuid
olen hakanud viimasel ajal märkama,
et meie olukord pole päris eeskujulik.
Püüdke jalutades jälgida, kui palju
kommipabereid või sigaretikonisid
leiate. Näiteks minu elukoha lähedal
Kuldala pargis pole olukord sugugi
kiita. Koeraga jalutama minnes võtan
kaasa kaks kotti. Ühe kutsa väljahei-

te ja teise prügi jaoks. Prügikoti saan
tavaliselt üsna täis vaatamata sellele,
et pargis on prügikastid täiesti olemas (pahatihti küll täis). Nõutuks teeb,
kui igapäevaselt laste mänguväljaku
lähistelt, kõnniteede pervedelt ning
korvpalliplatsilt maha visatud plastpudeleid, kommi- ja jäätisepabereid,
krõpsupakke ning konisid leian. Muide, kas teate, et üks koni laguneb 50
aastat ja mürgitab 50 liitrit vett?
Oletegi selline inimene, kes teele jääva prügi üles korjab?
Üldiselt küll. Pole ju raske. Pealegi
hoiab kummardamine ja kükitamine
keha kenasti toonuses.
Tänavu üritatakse teha esimest
korda nii, et terve maailm koristab
ühel ja samal päeval – 15. septembril.
Mitu riiki on juba jah-sõna andnud ja
kui palju inimesi loodate kaasata?
Eesmärk on kaasata 150 maad ja
igast riigist soovime koristama saada
viis protsenti elanikkonnast. Osalevatest riikidest 70 protsenti on uued, mis
tähendab, et nemad alles tegelevad
korraldustööga. Alates eelmise aasta algusest oleme hoogsalt tegelenud
võrgustiku ülesehitamisega. Oleme
korraldanud liidriakadeemiaid, kus
kogenud tegijad uustulnukaid koolitavad: kuidas tiimi kokku panna, kuidas
projekti rahastada, kuidas prügi kaardistada, kuidas korraldada koristuspäeva jne.
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HUVITAVAID FAKTE

•

Kokku on Let’s Do It World liikumise vabatahtlikud koristanud
maailmas 533 255 tonni prügi. See
teeb ca 28 kg vabatahtliku kohta.
Kokku on koristusaktsioonides
osalenud ligi 20 miljonit vabatahtlikku.
2017. aastal koristas Eestis ca
50 000 inimest.
2018. aastal osales Teeme Ära
talgupäeva 2177 talgul vähemalt
53 128 talgulist, mis moodustab
Eesti elanikkonnast 4 protsenti.
Igal aastal lekib loodusesse ja
ookeani ca 4 miljardit tonni prügi.
Sellest moodustab 8 miljonit tonni plastikprügi, mis võrdub umbes
250 000 Boeing 737 lennuki massiga.
Jõed, mis prügistavad 90% ookeanidest: Jangtse, Hai, Kollane
jõgi (Hiina), Ganges (Hiina, Pakistan), Indus (Hiina, India, Pakistan), Mekong (läbib erinevaid riike
Aasias), Pärlijõgi (Hiina ja Vietnam), Amuur (Hiina, Venemaa),
Niilus (läbib erinevaid Aafrika riike), Niger (läbib erinevaid riike).
Teeme Ära Maailmakoristus on
EV100 programmi osana suurim
eestlaste kingitus maailmale meie
riigi 100. sünnipäeva puhul.
Üleilmne koristuspäev teeb koos
päikesega planeedile tiiru peale. Päev algab hommikul kell 10
Uus-Meremaal ning lõpeb 36 tundi
hiljem Hawaiil.
Eestis on koristuspäeva fookuses
metsad, mererannad ja järvede-jõgede kaldad.

•
•
•
•
•

•
•
•
Murelikuks teeb
aga see, et mitmetes
riikides, kus küll tublisti
koristatakse, tekib siiski
prügi kõvasti juurde
ja koristusaktsioonid
muudkui jätkuvad.

Paljudele tuleb üllatusena asjaolu, et tegemist on maailma suurima kodanikualgatusega, mille „aju“
asub Tallinnas.
Jah. Kümne aasta jooksul on erinevates aktsioonides koristanud ca
20 miljonit inimest. See pole kaugeltki lagi. Kui saaks Hiinast, Indiast ja
USA-st vähemalt viis protsenti elanikkonnast koristama, vot siis läheks
ägedaks.
Kas maailm on hukas ehk antud
intervjuu kontekstis prügi täis?
Veel mitte, aga olukord on palju tõsisem, kui tahame endale teadvustada.

Kui me kohe praegu ei tegutse, hakkab
midagi paha juhtuma. Võib-olla olen
liiga kriitiline, kuid puutun igapäevaselt kokku prügi ja keskkonda puudutavate uudistega ning need pole üldse
rõõmustavad.
Inimkond hävitab iseennast?
Ehk oled märganud, kui palju
viimasel ajal räägitakse plastikust
ja kuidas see reostab meie ookeane?
Kui samas vaimus oma prügistamist
ja plastikukultust jätkame, on aastaks 2050 ookeanis rohkem plastikut
kui kalu ja siis on juba hilja midagi
w
muuta.

10

RAE SÕNUMID
SEPTEMBER 2018

v

Lugesin mõni aeg tagasi uudist,
et Vaikses ookeanis hulpiv prügisaar on sama suur kui Prantsusmaa.
See on jäle! Kas olukorda õnnestub
parandada või oleme sellega lootusetult hiljaks jäänud?
Halva asja juures on hea see, et
prügi on vähemalt ühes kohas koos.
Usun, et selle saarega võetakse midagi
ette. Hoopis keerulisem on kätte saada
ookeanis kaootiliselt hulpivat prügi.
Prügi tuleb ookeani 90 protsenti maismaalt ja seitsme suurema jõe kaudu.
Seepärast ongi ääretult oluline, et just
maismaal tekkiv prügi kokku korjatakse ja korralikult käideldakse.
Miks inimesed prügi maha viskavad?
On riike, kus puudub jäätmekorraldus või on see alles lapsekingades. Osades riikides on elu aga niivõrd halb, et
prügi on viimane asi, millele inimesed
mõtlevad. Aasta alguses Tallinnas toimunud Puhta Maailma konverentsil
rääkis Zimbabwest pärit neiu, et päev
enne Eestisse sõitu andis tervishoiuminister üleriikliku korralduse mitte
kallistada ja kätt suruda. Neil on seal
aastas kaks-kolm koolerapuhangut,
mis iga kord paar tuhat inimest, 90
protsenti neist on lapsed, tapab. Prügi
tapab inimesi!
Kas Te koristamise kõrval ka lahendusi välja pakute?
Meil on olemas teadustiim. Itaalia
teadlase Enzo Favoino eestvedamisel
töötatakse välja innovatiivseid lahen-

dusi, kuidas peale maailmakoristust
luua jätkusuutlikke lahendusi edaspidiseks puhtama ja vähem prügistatud
keskkonna säilitamiseks.
Inimesi motiveerib raha. Kui
krõpsupakendi eest tasu saaks, siis
kogutaks neid ilmselt usinalt.
Hästi oluline on leida võimalusi
prügi taaskasutuseks. Hiljuti nägin
uudist, et Mehhikos tehakse ümbertöödeldud plastikust asfalti, mis pidavat olema vastupidavam kui tavaline
asfalt. Veel on silma jäänud, et peenestatud plastikust saab ehitada näiteks
3D-printeri abil maju või üksikuid elemente, millest maja kokku panna. Veel
on olemas bakterid, kes söövad plastikut. Tundub, et lahendusi juba on. Loodetavasti saavad parimad lahendused
tuule tiibadesse ja aitavad jäätmed
väärtuseks genereerida.
Kuidas olete rahul praeguse jäätmemajanduse korraldusega Eestis
ja Rae vallas?
Sõltub,kellega võrrelda,aga üldiselt
on Eesti jäätmekorraldus suhteliselt
hea. Rae vallas on paljudes kohtades
näha prügi sorteerimise konteinereid.
Mulle tundub aga, et inimesed tihtilugu ei kasuta neid nii usinalt kui võiks.
Seega võiks tõsta hoopis inimeste
teadlikkust, miks prügi sorteerimine
nii oluline on. Hiljutisest uuringust
selgus, et Eesti on plastikprügi tootmises elaniku kohta Euroopas kolmandal
kohal. Plastikust töödeldakse siin aga
ümber kõigest 17 protsenti.

Hästi oluline on
leida võimalusi prügi
taaskasutuseks.
Mitu erinevat prügikotti Teil kodus valamukapi all on?
Kaks tükki: olmejäätmetele ja biolagunevatele jäätmetele. Prügimajja
minnes võtan kindakesed kaasa ja sorteerin olmejäätmete kotist prügi õigetesse konteineritesse.
Tegutsete turundusvaldkonnas
eraettevõtjana. Miks olete just Teie
parim turundaja maailmas?
Ei pretendeeri nüüd küll päris
maailma parima turundaja tiitlile.
Vale vastus. Turundajate ülesanne ongi asju ja tegevusi parimas valguses näidata.
Ok, maailma parim ma ehk siiski
pole, aga armastan oma tööd ja teen
seda pühendumusega. Olen hariduselt hoopis finantsjuht, kuid töötanud turunduse valdkonnas 15 aastat.
Turundusse sattusin töötades Eesti
Ühispangas, sest valdkond tundus
lihtsalt nii põnev.
Minu esimeseks projektiks oli
panga nimevahetus. Tuli täitsa hästi
välja, küllap mul on selle peale annet. Sealt edasi siirdusin Estonian
Airi, põikasin korraks veinimaailma
ja sealt edasi hokikepi tootja Frontier
Hockey juurde. Ühel hetkel mõtlesin, et olen teiste jaoks piisavalt töö-
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tanud ja proovin nüüd ettevõtjana
kätt. Kuna olen paras reisimaniakk,
arvasin, et see võimaldab mul senisest rohkem vabadust ja kaugtööd
teha.
Jääb mulje, et panite sellega
puusse?
Ettevõttega alustades olin kolm
kuud õe juures Kanadas, kuid pärast
seda pole kaugtööst suurt midagi välja tulnud. Maailmakoristus tuli minu
plaanidesse suhteliselt ootamatult ja
selle raames on palju koosolekuid ja
kohtumisi, mis eeldavad kohalolekut.
Teoreetiliselt saaksin ka Skype’i vahendusel osaleda, kuid arvan, et tulemus tuleb parem inimesi näost näkku
kohates.
Kuidas vabakutselise leib maitseb võrreldes stabiilse tööga suurettevõttes?
Nii ja naa. Palgatööl võidaksin rahaliselt, kuid eraettevõtjana on mul
vabadust rohkem. Mul on unistus. Kui
tahan homme minna Kambodžasse,
pakin seljakoti, võtan koera näppu ja
lähen.
Teie endise tööandja, toonase
nimega Estonian Airi lennukid lendavad iga päev üle Teie pea. See nostalgiamõtteid ei too pähe?
Toob. Olen öelnud, et kui kunagi
palgatööle naasen, saab see olema seotud lennunduse või hokiga. Need on
mu kaks eluarmastust, millest on raske hoiduda.

Kas Rae vald peaks ka end turundama?
Praegu turundab kiiresti kasvav
Rae vald end veel mõnda aega inertsist
ise, aga vaikselt võiks juba mõtlema
hakata, kuidas piirkonda atraktiivsemaks teha. Mingi aja pärast kasv pidurdub ning kuna eluaseme hinnad
on üle turu keskmise, tuleb mõne aja
pärast teiste omavalitsustega konkureerima hakata.
Vabal ajal meeldib Teile jäähokit mängida. Kuidas selle ala juurde
jõudsite?
SEB-s töötades postitas kolleeg
intranetti kuulutuse, et ootab huvilisi treeningule. Ilmselt pidas ta silmas
mehi, kuid üks aktiivne proua laenude sissenõudmise osakonnast kutsus
mind kaasa. Olin siis 23-aastane ja elu
veeres täiesti teist rada pidi: suitsetasin nagu korsten, käisin palju pidudel
– täielik beib. Ometigi läksin trenni ja
hakkas nii meeldima, et jäin. Ka suitsetamise jätsin mõne aja pärast maha.
Aastatel 2004–2008 oli Eestis viis
naiskonda, pidasime riigi meistrivõistlusi ja käisime kaks korda maailmameistrivõistlustel. Siis tuli majanduskriis ja sponsorid kadusid. Eesti
naiste hoki sisuliselt suri. Paljud naised loobusid, mina hakkasin meestega trennis käima. Praegu kuulun DSV
ridadesse.
Pärast Torino olümpiat hakati aga
aktiivselt otsima kohta, kus tütarlapsed saaksid hokit mängida ja nii tekkis mõte luua naiskond Tallinna. Meie
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eeskujul (taas)kogunesid naiskonnad
ka Tartusse, Kohtla-Järvele ja Viljandisse. Eelmisel aastal pidasime kaheksa-aastase pausi järel lühiformaadis
Eesti meistrivõistlused. Uuel hooajal
tahame need pidada juba täisformaadis. Proovime luua jäähokile piisava
kõlapinna, et tuua rohkem noori ala
juurde. Prouade pealt ala ei ehita.
Meeste hokis näeb tihti kaklusi,
naistel asi vist nii hull ei ole?
Ei ole või?
Ma ei usu.
Mäletan siiamaani, kuidas esimesel
hooajal Kohtla-Järve tüdruku käest vastu vahtimist sain. Ta parkis end meie
värava alla ära ja takistas väravavahi
vaatevälja. Minu eesmärk oli teha tema
elu võimalikult ebamugavaks. Togisin
teda pisut. Temperamentne venelanna
ei jätnud asja nii. Viskas hokikepi maha
ja virutas rusikaga näkku. Kuna naiste
kiivritel on võred ees, siis ma haiget ei
saanud. Üllatunud olin aga küll.
Rae valda jäähalli ehitamisel
oleks jumet?
Kirgliku hokimängijana olen muidugi kahe käega selle poolt. Üle-eelmisel talvel tõin Kuldala tiigile väikesed
väravad ja igal õhtul käis seal kõva
andmine. Tundub, et hokist huvitatuid noori siin jagub. Tallinnas on ka
vabade jääaegadega kitsas käes. Pole
vaja uut Tondiraba halli ehitada. Alustamiseks on ka tagasihoidlikumaid
võimalusi.
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Kuidas lapsed panna kala
sama palju kui makarone
Alanud kooliaastal pälvib õppetöö kõrval ilmselt mõningast tähelepanu ka koolitoiduga seonduv. Rae Sõnumid uuris valla koolidest, mida õpilased süüa eelistavad,
millist toitu kõige rohkem järgi jääb ja kuidas vähendada äraviskamisele mineva toidu hulka?
ANDRES KALVIK
Õppeasutuste esindajatega rääkides
koorus välja kaks tõsiasja – vaieldamatuks lemmiksöögiks on makaronid
hakklihaga ning kõige rohkem jääb
järgi suppe ja kalaroogi.
Koolikokad vajaksid samuti
koolitust
Rae valla suurima kooli, üle tuhande õpilasega Jüri gümnaasiumi
söökla juhataja Evelyn Esajas pakub,
et makarone hakklihakastmega sööksid lapsed vist iga päev. Nii ühekülgne
menüü läheb aga vastuollu kehtestatud nõuetega.
„Meie pakume nädala jooksul nii
kana-, kala-, sea- kui ka veiseliha.
Saia oleme asendanud sepikuga,“
kinnitab Esajas. „Seda, mis toimub
makaronipäeval, peab oma silmaga nägema. Portsud on tublisti üle
normi, õpilased söövad ebatervislikult palju. Püüan makaroniroogasid
vältida, kuid kaks-kolm korda aastas
olen õpilastele vastu tulnud. Kokad
valmistuvad selleks vaimselt mitu
päeva ette.“
Esajas on menüüd koostades aegajalt ka erinevaid katsetusi teinud,
kuid õpilased soovivad pigem traditsioonilisi roogasid. Omad piirangud
seab ka raha, sest ette nähtud summast (78 senti per nägu) tuleb rangelt
kinni pidada.
„Väiksemad lapsed viskavad rohkem toitu ära, sest ei osata hinnata,
kui palju nad süüa jaksavad. Esimese
klassi lastel on veel meeles lasteaias
pakutud toit, mis erineb pisut koolis saadavast,“ räägib ise koolikokana

töötanud Esajas. „Lapsevanemad ja
ajakirjandus survestavad koolis tervislikku sööki pakkuma, kuid sealjuures
pole uuritud, kas kokad on suutelised
muudatustega kaasa tulema. Pelgalt
tervislikust toorainest ei piisa. Kokad,
kelleks tavaliselt on vanemaealised
inimesed, vajavad koolitust.“
Lagedi koolis jäetakse lõunasöögist järele jäänud toit letile ja soovijad, nende hulgas ka pikapäevarühmas osalejad, saavad seda hiljem
süüa. „Maitse-eelistused on seinast
seina,“ nendib direktor Imbi Orav.
„Üllatav on see, et lastele ei meeldi
kastmed. Ja kartulisalat pole ka kõrges hinnas.
Viimasel koolipäeval pakkusime
enda meelest kartulisalati ja viinerite
näol pidulikumat toitu, kuid seda jäi
palju järgi. Uurisin lastelt, et kas teil
kodus seda ei pakuta. Sain eitavaid
vastuseid.“
Eelmisel aastal tehti Lagedi koolis
küsitlus ning õpilaste eelistatumateks
söökideks olid makaronid hakklihaga,
kartulipuder ja suppidest frikadellisupp.
„Burgereid ja friikartuleid me ei
paku. Valmistame toidu oma köögis
toorainest, väga harva kasutame poolfabrikaate. Külmutatult ostame sisse
kala,“ täpsustab Orav. „Pood on meil
küll lähedal, kuid oleme teinud vanematega kokkulepe, et ei luba lastel seal
käia. Hoiame tervislikku joont!
Üheksandikele oleme teinud pikka
koolipäeva silmas pidades erandi, kuid
väiksemaid kontrollime ja vajadusel
ka riidleme. Loolt ujumast tulles on
neil õnnestunud limonaadi ja krõpsu
kaasa osta.“

Peetri põhikooli majandusjuhataja Tiina
Tinni
sõnul
tuleb põlvkondade erinevus
sööklas selgelt
esile. „Kui meil
tehakse midagi
erilisemat – näiteks
supi sisse pannakse
paprikat ja herneid või
pakume prae juurde hautatud juurvilju –, siis õpetajad on
vaimustuses, kuid õpilased krimpsutavad nina,“ toob Tinni näite. „Mõnikord ma siiralt imestan, et miks nii
häid asju ei sööda.“
Õpetaja eeltöö oluline
Kolme esimese klassi õpilastel on
komme küsida leti juures ainult tatart,
riisi või kartulit. Mõned võtavad ainult
kastet. „Oleme katsetuste arvu vähendanud ja üritame pakkuda seda toitu, mida
õpilased söövad,“ sõnab Tinni. „Menüü
on varakult internetis üleval ja kui õpilasele mingil päeval meie poolt pakutav
lõunasöök ei maitse, saab ta sööklas kodust kaasa võetud toitu süüa.“
Valla väikseima kooli, ligi 130 õpilasega Vaida põhikooli direktor Piret
Hallik ütleb, et ka tema õpilased eelistavad praade, mille peamisteks komponentideks on kartul, tatar, makaronid, kaste, kotletid ja lihapallid. Samas
süüakse ka usinalt puuvilja ja juuakse
piima. Toidu järgi jäämises ta probleemi ei näe. Hallik tunneb heameelt, et
tema hallatava asutuse ruumides ei
tegutse kohvikut ja lapsed ei saa automaadist näksimist osta.
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ja suppe armastama
hakklihaga?
•
•
•
•
•
•
•

NOPPEID MENÜÜ KOOSTAMISEST
KOOLIS

Toit valmistatakse võimalikult töötlemata ja värsketest toiduainetest põhiliselt aurutades, keetes ja hautades. Rohkes rasvas küpsetatud toidud on lasteasutuses keelatud.
Makaronitooteid pakutakse põhitoidu lisandina mitte rohkem
kui kaks korda nädalas ning soovitatav on kasutada täisterajahust
ehk grahamjahust valmistatud makarontooteid.
Köögivilju (v.a kartul) pakutakse iga päev, sh kuumtöötlemata kujul vähemalt kaks korda nädalas.
Värskeid puuvilju pakutakse vähemalt kolm korda nädalas.
Värskest kalast valmistatud toitu või kalatooteid pakutakse vähemalt üks kord nädalas.
Liha või linnulihaga toitu pakutakse vähemalt kaks korda nädalas. Viinereid, keeduvorsti, sardelle ning nendest valmistatud kastmeid on soovitatav mitte pakkuda rohkem kui üks kord kuus.
Leib peab lasteasutuses olema saadaval iga päev ja teraviljatoite
(soovitatavalt täisterajahust) pakutakse koolieelses lasteasutuses
vähemalt kaks korda nädalas.

ALLIKAS: RIIGI TEATAJA

Kolme esimese klassi
õpilastel on komme
küsida leti juures ainult
tatart, riisi või kartulit.

Tunamullu avatud Järveküla kooli direktor Mare Räis paneb õpilastele südamele, et pigem võiks taldrikule väiksema portsu panna. Kui kõht
tühjaks jääb, saab vajadusel juurde
tõsta.

„Kui kõht on tühi, siis süüakse ka
suppi. Aga rasvakihti ei tohi peal olla,“
rõhutab Hallik. „Väga oluline on ka
klassijuhataja poolt tehtav eeltöö ja
kaasõpilaste meelsus. Esimese ja teise
klassi õpilased on väga mõjutatavad
ning nutikalt lähenedes on võimalik
tekitada nende seas supivaimustus.
Äärmiselt tähtis on ka see, milline on
toitumisharjumus kodudes. Olin paar
aastat tagasi uurimustöö juhendajaks
ja ühe kooli õpilaste seas tehtud küsitlusest selgus, et enamasti ostetakse
kiir- või valmistoitu.“

Pikapäevarühma hitt –
makaronisupp piimaga
„Olen tähele pannud ka seda, et kui
lapsele maitseb pikapäevarühma toit
rohkem, jätab ta lõunasöögi vahele.
Minu jaoks on kõige üllatavam, et pikapäevarühma lemmiktoit on makaronisupp piimaga,“ märgib Räis.
„Lapsed on orienteeritud kiire kalorsuse kättesaamisele. Palju sõltub
ka klassis valitsevast õhkkonnast. Kui
liidriseisuses olevad õpilased kuulutavad, et koolitoit pole popp, siis see
teadmine levib kiiresti.“

Mida siis teha, et noored rohkem
suppi ja kalaroogi armastama hakkaksid?
„Esmalt tuleks üle vaadata söömisharjumused ja küsida: kui palju
on kodudes supipäevi? Kui laps toitub
mitmekülgselt ja järgi ei jäta, siis saab
loota, et ta toimetab samamoodi ka
koolis. Samas olen tähele pannud, et
kala- ja supipäevadel pole meil märkimisväärselt vähem sööjaid,“ kinnitab
Räis.
„Makaronid tuleks kala täis lasta,“
lisab Imbi Orav lõbusalt.
Tiia Tinni: „Oleme pakkunud kalapulki ja -pihve ning neid süüakse paremini.“
Kokkuvõtteks – toidu järgijäämine
ja äraviskamine ei ole Rae valla koolides suureks probleemiks, kuid parandamisruumi jagub.
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Kui lapsed maal vanaema
Igal suvel suunduvad Rae
valla lasteaiad harjumuspärasele puhkusele, mis
tähendab, et kuu aega – tavaliselt juulis − õppetööd ei
toimu. Kui õpetajad saavad
sel ajal puhata ja lapsed
veeta aega pere seltsis, siis
õppehoonetes töö sellegipoolest ei peatu.
Rae Sõnumid uuris, milliseid suuremaid töid suve jooksul uute lasteaedade rajamise kõrval meie
olemasoleva haridustaristu töös
hoidmiseks on tehtud. Kuna suuremaks remondiks sobiv aeg on ainult
üks puhkusekuu, siis planeeritakse
tööd mitmeks aastaks ja viiakse läbi
etapiviisiliselt.
Töö on järjepidev
Fotodel toodud Assaku, Õie, Taaramäe ja Pillerpalli lasteaedade kõrval
jagus tänavu suvel toimetamist ka
Tõrukeses, kus lisaks sissepääsutrepile sai uuendatud nii soojasõlm kui ka
osa kütte- ja tarbeveetorustikust. Sarnaselt Pillerpallile on aastate jooksul
saanud lasteaed endale ka uued rühmaruumide varikatused ning möödunud aastal vahetati Tõrukeses välja
kogu väliala valgustus.
Valla majandusvaldkonna abivallavanema Madis Sariku sõnul tingib tööde etapiviisilise teostamise
ajaline piirang – ühtki lasteaeda ei
hoita ilma äärmise vajaduseta kinni kauem kui kuu – ning raha, mida
viimastel aastatel on valla eelarvest
enim kulunud just seoses vajadusega ehitida juurde järjest uusi koole ja
lasteaedu.
Kokku asub vallas tänase seisuga
kümme munitsipaallasteaeda, kus jagub kohti 1600 lapsele. Tuleval aastal
lisandub Järveküla lasteaed kahe maja
ja 300 uue lasteaiakohaga. Lisainfo
kõikide lasteaedade kohta on leitav
aadressil lasteaiad.rae.ee.

Assaku lasteaed
Assakul Järve tee 1 asuvas Assaku lasteaias, kunagises Lehmja koolis, teostati hoone perimeetrist pooles ulatuses ajaloolise maakivivundamendi soojustus- ja hüdroisolatsioonitööd.
Vahetati välja maja kinnistusisene veetorustik ning uuendati majas osaliselt tarbeveetorustikku.

Taaramäe
lasteaed

Taaramäe lasteaia fassaadi remondi käigus tehti nn vana maja osa
ulatuses krohviparandused ja uuendati kogu viimistlust. Uuendati kahe
rühmaruumi siseviimistlus.

HARIDUSTARISTU
SEPTEMBER 2018
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ja vanaisa juures olid…

Õie lasteaed
Õie lasteaias Jüris jätkus teist aastat järjest suviste tööde perioodil fassaadi remont. Fassaadi katvad tsementkiudplaadid värviti üle, katkised plaadid asendati uutega. Tööd jätkuvad kahe järgmise rühmaruumi ulatuses ka tuleva
aasta suvel.

Vaida
lasteaed
Pillerpall

Rae valla kõige vanem lasteaed on aastate jooksul nõudnud palju investeeringuid – uuendatud on rühmaruumide varikatused. Sel suvel said õuealal paika mitmed uued mänguatraktsioonid, uued liivakastid ja lõppesid kaks suve kestnud vundamendi remonttööd, mille
raames sai maja ümbrus ka uue kõnniteekivi sillutise.
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Mida põnevat toob uus
Rae noortekeskustes?
Suvi on läbi saamas ja koolijütsid juba saanud veidi sisse
elada uude kooliaastasse. Samuti on Rae noortekeskusesse
saabunud argielu ning oleme läinud suvegraafikult tagasi
tavagraafikule. See tähendab, et noortekeskuse uksed on
avatud huvilistele esmaspäevast reedeni, pakkudes mitmeid erinevaid tegevusi ning mõnusat vaba aja veetmise
kohta. Uudiseks on ka see, et alates septembrist on ka Vaida noortekeskus avatud esmaspäevast reedeni.
MARI-LIIS KÜÜSMAA
Hooaeg toob ka noortekeskustesse
uued tuuled. Esiteks juba tasub Vaida ja Jüri noortekeskust külastada,
et üle vaadata uued noorsootöötajad
ning kuulda nende põnevatest ideedest. Samuti on Lagedi noortekeskus
teinud muudatuse lahtioleku kellaaegades. Igapäevaselt ollakse avatud
13.00–19.00, kuid neljapäeval ja reedel
on oodatud alates kella neljast noortekeskusesse ainult 13+ noored.
Rae noortekeskus on tegutsenud
valla allasutusena nüüdseks juba peaaegu kaks aastat ning näha on mitmeid
edusamme. Kahest noortekeskusest,
mis asusid Lagedil ja Jüris, oleme jõudnud juba ka noortekeskuse loomisega
Järvekülla ning Vaita. See aga ei tähenda,
et edasi me enam ei laiene, sest Rae on
igati arenev vald ning vastavalt vajadusele ja võimalustele oleme valmis laiendama ka noortekeskuse haaret.
Kaks aastat on olnud noortekeskuse
arengus väga lühike periood, kuid siiski
edukas. Kui eelmise aasta oktoobrikuus
avasime Vaida noortekeskuse ning seoses sellega saime kokku ka kogu meeskonna, siis võib just meeskonnatööd
ja ühtsust nimetada üheks peamiseks
teguriks, mis näitab noortekeskuse edukust ning pildil olemist.
Nagu igal organisatsioonil, on ka Rae
noortekeskusel omad eesmärgid, mille poole püüdleme ning millega oleme
jõudnud juba päris kaugele. Sel aastal

on organisatsiooni peamisteks eesmärkideks rahvusvahelise noorsootöö arendamine, 15+ noorte kaasamine, noorte
omaalgatuste toetamine ning ülevallaliste noortesündmuste korraldamine. Praeguseks hetkeks oleme jõudnud
rahvusvahelise noorsootööga juba üpriski kaugele ning seda kõigest poole
aastaga. Nimelt on Rae noortekeskus
saanud endale Erasmus+-programmi
heakskiidul akrediteeringu, millega saame oma noortekeskustesse vastu võtta
vabatahtlikke. Esimene pikaajaline vabatahtlik jõuab meie keskusesse juba
sellel sügisel. Lisaks sellele võtame lühiajaliselt oma keskustesse praktikante
Saksamaalt ning esmakordselt sel aastal
ka Makedooniast, kust meile tuleb sealne noorsootöötaja tutvuma meie tööga
ning samuti toob endaga kaasa meie
jaoks uusi ideid ja mõtteid. Suursündmuseks rahvusvahelises kontekstis võib
pidada esmakordselt Rae valla noortele
toimunud noortevahetust, kus osalesid
kümme Rae valla ning Portugali noort,
kes arutlesid erivajaduste ning sellega
seoses sobiva keskkonna loomise üle.
Nähes selle edukust ning võimalust just
vanemate noorte kaasamisele, on käsil
juba järgmine projekt, mille teostajateks
on noored ise ning mis loodetavasti saab
toimuma meie partnerite juures Portugalis.
Noortekeskuse ruumide väiksuse
tõttu tuleb tegutseda ka väljaspool ruume. Selleks oleme koostöös Rae kultuurikeskusega loonud 15+ noortele võima-

luse noortekohviku näol, mis on alates
oktoobrist avatud kolmel päeval nädalas
õhtustel aegadel, et anda võimalus vanematel noortel omakeskis vaba aega
veeta. Noortekohvik hakkab tegutsema
Rae kultuurikeskuse kohvikuruumis
ning ootame sinna kõiki noori alates vanusest 15, kes tahavad lihtsalt sõpradega
aega veeta või sealsetes ruumides midagi ise korraldada.
Lisaks hakkavad samades ruumides alates septembri keskpaigast
iganädalaselt toimuma improteatri
tunnid, mis on mõeldud 15-aastastele
ja vanematele noortele. Tunde viivad
läbi improteatri Ruutu 10 liikmed. Garanteeritud on hea tuju ja naer!
Muutmaks noori juba varakult
veelgi aktiivsemateks ja ettevõtlikumateks, oleme loonud Rae noortekeskuste omaalgatuslike projektide konkursi, mille raames saavad noored ise
korraldada erinevaid sündmusi Rae
piirkonna erinevates noortekeskustes.
Kuna projektitaotlus on väga lihtne,
saavad sellega hakkama ka nooremad
ning ettevõtlikkus algab juba väikestest asjadest, kasvõi noortekeskuse
sisese piljarditurniiri korraldamisest.
Noorte kaasamiseks on loodud Rae
valda noortevolikogu, mille uued valimised toimuvad juba oktoobrikuus.
Noortevolikogu eesmärgiks on kaasa
rääkida noori puudutavates Rae valla küsimustes ning läbi selle kaasata
otsustusprotsessidesse veelgi enam
noorte häält. Volikogusse saavad kandideerida noored vanuses 13–26 ning töötamaks veelgi efektiivsemalt, on sinna
oodatud kõikide Rae koolide õpilasi ning
vilistlasi. Kui see kuidagi sind kõnetas
ja tahaksid meie vallas veelgi rohkem
kaasa rääkida, aga pole veel selles täitsa
kindel, siis ole mureta, sest septembris
toimuvad erinevates Rae valla koolides
maailmakohviku formaadis töötoad,
mille raames tutvustatakse täpsemalt
noortevolikogu tööd ja muud sellega
seonduvat.

NOORSOOTÖÖ
SEPTEMBER 2018

hooaeg
Septembrikuu
tegemised rae valla
noortekeskustes
Lagedi noortekeskus

•
•
•

14. september 17.00 Õuduka õhtu
13+ noortele
21. september 12.30 ekskursioon
Tallinna lennujaama
27. september 15.00 loome
3D-pliiatsitega ruumilisi pilte ja kujundeid

Järveküla noortekeskus

•
•
•
•
•
•

13. september 14.00−16.00 Spot of
Tallinn – akroala
14. september 15.30 väljasõit:
sup-surf Pirital
18. september 14.00 riidest kottide disainimine
20. september 16.00−18.00 Spot of
Tallinn – skateala
27. september 14.00−16.00 Spot of
Tallinn – akro ala
28. september 15.00 filmiõhtu

Jüri noortekeskus

•
•
•
•

12. september 14.00 tüdrukute
klubi
13. september 16.00 filmiõhtu
18. september 14.30 poiste klubi
30. september 14.00 lauamänguturniir

Vaida noortekeskus

•
•
•

14. september 17.00 filmiõhtu
18. september 14.00 tuulekellade
meisterdamine
24. september 15.00 lõbus fotosessioon

Vaata lisa:
www.raenoortekeskus.ee
ja otsi piirkonna lehte
Facebookist!
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Aasta lasteaiaõpetaja 2018 Harjumaal
Aasta lasteaiaõpetaja 2018 Harjumaal
on Vaida lasteaia Pillerpall õpetaja
Astra Teras. Rae Sõnumid palus Ülle
Alliksaarel, Vaida lasteaia direktoril
oma kolleegi paari sõnaga iseloomustada ja tuua välja põhjused, miks just
tema selle auväärse tiitliga sai pärjatud.
„Astra on ettevõtlik ja innovaatiline õpetaja, kes on pälvinud laste,
lastevanemate ja kolleegide lugupidamise ning usalduse. Meie lasteaias on
Astral tööaastaid juba 12. Usaldusväärse meeskonnaliikmena ja huvitavate
ideedega on ta eeskujuks kolleegidele.
Kes teeb, see jõuab ja nii on lisaks igapäevatööle Astra projektid olnud „100
teraviljapeenart“,
ravimtaimedest
„100 teepakki“ jõulukingituseks Rae

hooldekodule, „Otsi Otti“ koolitused
lastele ja osalemine Harjumaa laste
teatripäevadel „Karsumm“.
Lisaks on Astra südameasjaks juba
9 aastat olnud lastest seaduskuulekate
liiklejate kasvatamine. Astra on järjepidev ja nõudlik laste liikumisharjumuste kujundamisel ja Maanteeamet
on teda 2017. aastal tunnustanud liiklusohutuse auhinnaga: parim õpetaja
Põhja regioonis. Aktiivse inimesena ei
saa Astra jääda kõrvale ka kohaliku kogukonna tegemistest.
„Oleme väga uhked ja rõõmsad oma
tublide kolleegide üle – 2017. aastal pälvis Harjumaa lasteaiaõpetaja tiitli meie
õpetaja Gerli Lehe,“ rääkis Alliksaar.
Soovime Astrale palju õnne ja jõudu uueks õppeaastaks!

Tänavu alustas kooliteed 377 õpilast
Rae vallas alustas 2018/2019. õppeaastal kooliteed 377 õpilast, kokku alustas
viies koolis 17 klassi ja kaks väikeklassi. Kõige rohkem õpilasi võttis vastu
Järveküla kool, kus avati 6 klassi ja 1
väikeklass ühtekokku 126 õpilasega.
Jüri gümnaasiumis avati 5 esimest
klassi ja väikeklass, Peetri koolis alustas 4, Lagedil ja Vaidas 1 esimene klass.
Lisaks avati valla esimene erakool,
Lilleoru kool, kus oma kooliteed alustas 6 esimese klassi õpilast.
Esimesse klassi asuvate laste perede toetuseks mõeldud ranitsatoetuse

viimane taotlemise tähtaeg on 30. september ja kõige lihtsam on teha seda
internetikeskkonnas Arno, mis asub
aadressil http://piksel.ee/arno/rae/.
Ranitsatoetus esimesse klassi
astujate perede toetamiseks on tänavu 170 eurot ja toetussumma väljamaksmine toimub oktoobrikuu
jooksul.
Ranitsatoetuse saamiseks peab
vaatama, et laps ja tema mõlemad
vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud 30. juuni
seisuga.

Õpilaspilet tagab tasuta sõiduõiguse
Õpilaste vallasiseste liikumisvõimaluste edendamine on pikka aega olnud
oluline eesmärk. Seega on sellest õppeaastast jõustunud muudatus, mille
alusel on Rae valla õpilastel võimalik
õpilaspileti alusel lisaks valla siseliinidele sõita tasuta ka maakonnaliinidel,
igati positiivne.
Tasuta sõiduõigus nii Rae valla siseliinidel kui ka maakonnaliinidel ja
seda ka Tallinnas kehtib kõigile kuni
19-aastastele noortele. Lapsevanematel on aga oluline lastele selgitada, et
maakonnaliinidel oma sõiduõiguse
tõendamiseks peab õpilane bussi si-

senedes alati valideerima oma elektroonilise õpilaspileti või isikustatud
Ühiskaardi.
Seda, kas sinu lapse õpilaspiletil
antud funktsioon toimib, saab kontrollida aadressil www.pilet.ee, sisestades õpilaspileti ribakoodinumbri. Kui
õpilaspiletiga valideerimine ei õnnestu, tuleks esmajoones pöörduda kooli
poole, kes magnetkaardile funktsiooni
saab lisada. Juhime tähelepanu, et Vaida põhikoolis täna elektroonilist õpilaspiletit veel ei ole ja õpilastel tuleks
oma sõiduõiguse tõendamisel kasutada isikustatud Ühiskaarti.
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Ajaloo teised Rae valla MV
rannavolles võitsid Rein
Tiisaar ja Kaarel Kais.
Naistest olid parimad Silja
Ostrov ja Gerli Toomela
Peetri kohvikute päevaga samaaegselt toimusid 26. augustil Rae Keeglis
ka Rae valla lahtised meistrivõistlused rannavolles, millest seekord võttis osa koguni 58 võrkpallimängijat.
Meeste eliitklassis võtsid võidu Rein
Tiisaar-Kaarel Kais, kes jätsid selja taha Kristjan Sikaste ja Kristjan
Jürima. Kolmanda astme pjedestaali saavutasid Jaanus Kuller ja Aivar
Kaljur. Naiste võitjad Silja Ostrov ja
Gerli Toomela alistasid poolfinaalis
Marta Nelise ja Gerli Enula ning finaalis saadi jagu Annemar Neilandist
ja Mari Loormanist. Nelis-Enula võitlesid end lõpuks pronksile.
Samaaegselt toimus ka harrastajate turniir, kus mängurõõmu jagus
rohkematele. Meestest väljusid sealt
võitjatena Kevin Helimets ja Kristo
Feodoritš ning naistest Kaidi Kattai
ja Kristi Raudlepp.
INDREK RAIG

SK Fortuna ujujad
võistlesid Türgis
Türgis Istanbulis toimunud 2018. aasta CMAS noorte Euroopa meistrivõistlustel lestaujumises näitasid häid
tulemusi Rae valla sportlased Ann Ly
Maiki Parts, Johanna Johanson, Carmel Uibopuu ja Dolores Tiitsu.
Parimad tulemused:
Johanna Johanson
5. koht 50 meetri sukeldumises
Ann Ly Maiki Parts
7. koht 100 meetri akvalangiujumises
Carmel Uibopuu
400 akvalang 9. koht, maratoni ujumine 6000 m 10. koht
Kolm julget – Carmel Uibopuu,
Astrid Nahapetyan ja Dolores Tiitsu –
võtsid ette ja tegid ajaloolise ujumise,
olles esimesed Eesti tüdrukutest lestaujujad, kes ujusid individuaalselt 6000
meetrit. Kõrgeima koha sai Carmel,
kes oli 10. ujudes 6000 m ühe tunni ja
neljateistkümne minutiga.
Palju õnne sportlastele ja treeneritele!

•
•
•

FOTO: ANNE-LY PALM

Peetri Jooks kasvas
kolmandiku võrra
Kolmandat korda toimunud Peetri
Jooks on iga aastaga osavõtjaskonda
kasvatanud – seekord tuli kõikide distantside peale kokku starti ligi 2500
spordisõpra.
Kõige rohkem osalejaid oli staadionil toimunud Pom’beli lastejooksudes,
kuhu pani end juba eelregistreerimise käigus kirja tuhat tulevikutegijat.
5 km Retlari noortejooksul oli 250 ja
sama pikal Apollo Kino heategevusjooksul 350 startijat. Peakorraldaja
Margus Merivälja sõnul jäi oodatust
tagasihoidlikumaks TFK lapsevankrijooksust osavõtjate arv – rajale läks
pisut üle saja kärulükkaja.
10 km põhidistantsil pälvis 800 jooksusõbra konkurentsis esikoha Mark
Abner, kes alistas viimase kilomeetri
lõpuduellis rajarekordi 30.50-ga Allar
Lampi. Kolmandaks tuli Raido Mitt.
Naiste arvestuses on Peetri Jook-

sul triumfeerinud ainult Liina
Tšernov (fotol), seekord oli ajaks 35.16.
Teise koha saavutas 14-aastane jooksuime Luna-Aleksandra Lagoda isikliku rekordiga 35.53. Poodiumile tõusis
ka Laura Maasik.
Koostöös Lastefondiga toimunud
Apollo Kino heategevusjooksuga toetati sel aastal 11-aastast liikumispuudega Kellyt, kellele eraldatakse ravi
tõhustamiseks 3715 eurot.
Kui Peetri Jooksu osalejaskond
liigub tõusujoones, siis paljud Eesti
tuntud rahvaspordiüritused on pidanud leppima kahanevate numbritega.
„Võib-olla oli see tingitud kuumast suvest, sest palava ilmaga on raske trenni teha ja tavainimene ei julge harjutamata starti tulla,“ arutleb Merivälja.
Järgmise aasta Peetri Jooks toimub
10. augustil.
ANDRES KALVIK

IX Peetri Lastejooks ja III Peetri Noortejooks
üllatasid rekordilise osalejate arvuga
Eestis ainulaadne IX Peetri Lastejooks, kus kõikidel lastel vanuses
1−7-aastat võetakse kiipidega aega ühe
250 m staadioniringi läbimise kohta,
tõi tänavu rekordiliselt 675 last starti.
Lastejooksust väljakasvanud III Peetri
Noortejooks, mis toimus samal päeval,
aga lisaks veel 165 noort.

Korraldaja soovib tänada ka mõlema jooksu kõiki toetajaid ja partnereid: Selver, Tere, XS Mänguasjad, Prolift, Mobec, Mamba, Audi,
Jungent, Nivea, Kuldsed Käed, Kalev,
Printwell, Tamrex, Rae Vald, Rae Spordikeskus, Leader, Eesti Kultuurkapital,
Marketingi Instituut.

SPORT
SEPTEMBER 2018

19

Rae valla mängudel osalejad kehastuvad
Embrichideks ja Novosjoloviteks
Vähem kui kuu aja pärast
algavate Rae valla mängude
üheks ettearvamatumaks ja
emotsionaalsemaks alaks
kujuneb ilmselt esmakordselt kavas olev epeevehklemine ehk ala, mis on Eestile
tiitlivõistlustelt koormate
kaupa eri värvi medaleid
toonud.
ANDRES KALVIK
Nüüd saavad ka nn lihtsad inimesed
omal nahal – mõnikord ka sõna otseses mõttes – tunda, mida on pidanud läbi elama meie sangarid Irina
Embrich ja Nikolai Novosjolov.
„Toome kohale spetsiaalsed rajad
ja varustuse ning igat matši jälgib
kohtunik. Torkeid fikseerib spetsiaalne masin. Tegemist on suure sportliku kui ka logistilise väljakutsega, sest
läbiviimiseks vajaminevat kraami on
tõepoolest väga palju,“ kinnitab Raig.
Uus ala sopsuvõistlus
Epeevehklemist
korraldatakse
koostöös klubiga Tallinna Mõõk ning
kasutuses olevate vormide hulgas leidub kindlasti ka neid ihukatteid, mida
on kandnud Eestile au ja kuulsust too-

nud sportlased.
„Juhendisse tuleb info, kuidas on
võimalik epeevehklemist eelnevalt
harjutada,“ ütleb Raig. „Eesmärk on
pakkuda Rae valla mängudel osalejatele igal hooajal ühte keerulist ja mitte niivõrd igapäevast spordiala. Üleeelmisel aastal oli selleks BMX-kross,
mullu golf.“
Teiseks uueks alaks on Jüri spordihallis peetav korvpalli sopsuvõistlus,
kus osalejatel tuleb ettenähtud kohtadest pall korvi saata. Raigi sõnul on ala
jõukohane kõigile ega nõua eriettevalmistust.
Discgolfi huvilised saavad juba lemmikala harrastada Kurna mõisapargis.
Rada vajab veel täiustamist, kuid tuleva aasta mais saab suure potentsiaaliga looduskaunis kohas esimese võistluse maha pidada.
Üheksa kuud vältavad Rae valla mängud koondavad 11 ala, millest
läheb arvesse kümme paremat tulemust. Üldvõitu asub kaitsma Karla
küla. Võistkond saab hooaja jooksul
kasutada 25 inimest, kelle sissekirjutus peab olema Rae vallas või kes
töötab siin. Aktiivsemad tiimid said
punktiarve avada näidisalana kavas
olnud Peetri Jooksul.
Glamuurne lõpuüritus
Kui seni on Rae valla mängude lõpetamised toimunud omavalitsuse

RAE VALLA MÄNGUD
2018/2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7. oktoober 2018 petank, Jüri
terviserajad 2M+1N
27. oktoober 2018 keegel ja darts,
Rae Keegel 4M+2N
4. november 2018 epeevehklemine, Jüri spordihall 3M+1N
25. november 2018 minireketlon,
Jüri spordihall kuni 3M+2N
26. jaanuar 2019 sops, Jüri
spordihall kuni 4M+2M
1. märts 2019 mälumäng, Rae
kultuurikeskus kuni 4
23. aprill 2019 teatejooks, Jüri
kirikupark 4M+2N
5. mai 2019 discgolf, Kurna
discgolfipark 3M+1N
23. mai 2019 meeskondlik rogain,
Jüri terviserajad 4M+2N
7. juuni 2019 pokker ja lõpetamine, Olympic Park Casino kuni 3M+2N

piirides vabaõhuüritustel, siis tuleval
aastal saab tegemist olema Tallinnas
peetava glamuurse üritusega. Viimane
ala – pokker – toimub Hiltoni hotelli
Olympic Park Casinos, mis tähendab,
et daamid saavad selga panna õhtukleidi ja härrad tumeda ülikonna.
„Julgustan uusi inimesi Rae valla
mängudest osa saama. Kaasa ei pea
tegema tervet sarja, esimesel hooajal
võib piirduda näiteks kahe lemmikalaga,“ soovitab Raig.

Üheksa kuud
vältavad Rae valla
mängud koondavad
11 ala, millest läheb
arvesse kümme
paremat tulemust.

FOTO: INTERNATIONAL FENCING FEDERATION
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Rae Spordikeskuse
piletihinnad
muutuvad,
oktoobrist mitmed
uuendused
Alates 1. oktoobrist muutuvad Rae Spordikeskuse hallatavate rajatiste kasutamise piletihinnad. Tegemist on loogilise sammuga, arvestades seda, et hinnad on üldise elukalliduse tõusu taustal mitu aastat püsinud stabiilsetena.
Võrreldes eraspordiklubide poolt pakutavate hindadega, on
Rae Spordikeskuses jätkuvalt soodne sportida.

ANDRES KALVIK
Rae Spordikeskuse direktori Jana Maria Kallase sõnul on uus hinnakiri lihtsam, ülevaatlikum ja arusaadavam.
Näiteks ujujatele hakkab kehtima ühtne kahetunnine aeg.
Kümne korra kaardid asenduvad
piiramata külastuskordade arvuga
kuukaartidega. Need, kes treenivad
kaks-kolm korda nädalas, saavad kuukaardi korrakülastusteks taandamisel sportida nüüdsest isegi soodsama
hinnaga kui varem. Kes treenivad aga
keskmiselt kuni üks kord nädalas, neile
sobivad kõige paremini korrapääsmed.
Jüri kuukaardiga saab Järvekülla
Uudse võimalusena on Jüri spordihoone kuukaardi omanikel võimalus sportida Järvekülas, kus jõusaali
seadmepark on tagasihoidlikum ja
hinnad seetõttu soodsamad. Järveküla spordihoone kuukaardi omanikele,
kes soovivad võimalust aeg-ajalt Jüris treenimas käia, soovitame soetada
Jüri spordikeskuse kuukaardi.
Kuna uuest andmekaitseseadusest
tulenevalt ei ole meil ligipääsu rahvas-

tikuregistri andmetele, ei saa enam
pakkuda erisoodustusi Rae valla elanikele. Pensionäridele jääb aga endiselt
võimalus tulla ujuma teatud päevadel
ja kellaaegadel erihinnaga.
Eraldi sauna- ja pesupileteid spordihooned enam ei paku. „Keskendume
ennekõike sportijatele. Välitreeningu
harrastajale jäävad aga pesemisvõimalused alles,“ täpsustab Kallas.
Kui eelmisel hooajal oli Järveküla spordihoone ujula koolitundide ja
treeningute tõttu suures osas hõivatud, mistõttu tavakülastajad ujuma ei
pääsenud, siis nüüd jääb tavaujujatele
tööpäeviti alates pärastlõunast kuni
koolitundide lõppemiseni vähemalt
üks rada vabaks.
Järveküla lastebassein on avatud
tavakülastusteks esmaspäevast reedeni alates kella 18-st. Lisaks on võimalik hommikuujumine kell 6.30–8.00.
Nädalavahetustel on nii Järveküla
kui Jüri ujulad üldjuhul avatud, kuid
kindluse mõttes tasub enne ujulasse
tulekut üle vaadata spordikeskuse kodulehel olev tunniplaan või administraatorile helistada, sest aeg-ajalt on
ujulates eriüritusi.

Suvel tehti kõikides Rae valla
spordihoonetes ja rajatistel pisiremonti ning hooldustöid. Kallas paneb kasutajatele südamele, et hoolivust üles näidates on võimalik
spordihoonete ja -rajatiste vastupidavust pikendada.
Unistus suurest staadionist
„Kuigi sportimisvõimalusi jagub
vallas piisavalt, on need tänu kiiresti
kasvavale elanikkonnale maksimaalses kasutuses ning kulumine seetõttu
kiire. Ootame eelkõige just lastelt tähelepanelikumat suhtumist. Selliselt
jääks nii mõnigi pall valesse kohta
lendamata, jalanõu triibud põrandale
ja seintele tegemata ning paberkäterättide nutsakud laiali viskamata,“ rõhutab Kallas.
Kaks kuud ametis olnud Kallas
tunneb head meelt, et vald on spordile
panustamist pidanud oluliseks ning
väärtustab aktiivset eluviisi. „Viimas-
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Kuidas töötajatel
silmad särama
panna?
JANA MARIA KALLAS

RAE SPORDIKESKUSE DIREKTOR

K

õige olulisem on see, kui ettevõtte tiim tunneb ennast
ühtsena, tegutseb ühise eesmärgi nimel ning talle läheb
korda, mida teeme, miks teeme ja kuidas teeme.
Võtmesõnad iga ettevõtte või asutuse juhtimisel on koostöö ja infovahetus. Kui töötaja tuleb hommikul tööle
naeratus suul, siis peegeldub see ka
kliendi näol ja üldises õhustikus. Tiimi
meelestatus ja suhtumine on mistahes
asutuse toimimisel peamine.
Kõik muu on tehniline pool, millele
õige suhtumise korral leiab alati lahendused.

Rae Spordikeskuses on soodne
sportida.

Nädalas kaks tundi
kehalist kasvatust
koolitundide raames jääb
sportimisharjumuste
tekitamiseks väheks.
te aastate investeeringud spordirajatistesse on muljetavaldavad,“ märgib
Kallas. „Uus hoone Järvekülas ja kaasaegseid pallimänguvõimalusi pakkuv
juurdeehitus Jüris räägivad iseenda eest. Vastavatud kergliiklustee oli
sportijaid täis juba enne avamist. Tundub, et Rae valla elanikud armastavad
liikumist ning paljud peavad seda oma
igapäevaelu iseenesestmõistetavaks
osaks. Spordiarmastust kasvatatakse
siin juba lapsepõlvest saati. Rae valla
lastel ja noortel on võrreldes enamike linnakoolidega kadestamisväärselt
palju erinevaid sportimisvõimalusi.
See on hea kasvupinnas Eesti tulevi-

kusportlastele. Kui tippsport kõrvale
jätta, siis annab Rae vald oma lastele
sportimis- ja liikumisharjumuse kaasa tõenäoliselt kogu eluks.“
Kallase sõnul tuleks järgmise suure
spordirajatisena panustada täismõõtmetes staadioni ehitusele. Siis saaks
korraldada vabariigilisi spordivõistlusi. „Samuti võiks täiendada noorte ja
täiskasvanute jõutreeningute võimalusi funktsionaaltreeningalade loomisega nii sise- kui välitingimustesse,“
lisab ta.
Kahest liikumistunnist koolis ei
piisa
„Kuna Rae vald on valdade suve- ja
talimängude valitsev võitja, on elanikel spordivaldkonnas ootused kõrged,“ nendib mitmekülgselt sportiv
Kallas, kelle lemmikalaks on tennis.
Kuid tulemusi ei saa mõõta ainult sekundite ja meetritega.
„Tahaksin loota, et suudame oma

liidripositsiooni hoida, aga see ei ole
ainus mõõdupuu, millest tulevikuvisiooni mõistes rääkida,“ arutleb
Kallas. „Oluline on kasvatada lastes
sportimisharjumusi ning seda mitte
ainult võistlusliku poole pealt vaadates, vaid ka individuaalsust arvestades. Nädalas kaks tundi kehalist
kasvatust koolitundide raames jääb
sportimisharjumuste tekitamiseks
väheks. Soovin, et lastel oleks võimalus proovida erinevaid alasid ning
leida enda jaoks see, mis silmad särama paneb. Olulist rolli mängivad
kindlasti ka vanemad, kes ise sportides on lastele parimaks eeskujuks.
Sisetreeninghooaeg on algamas ning
just praegu on emadel-isadel parim
aeg välja valida mõni sobiv rühmatreening või planeerida iganädalasi jõusaali- ja ujumistreeninguid.
Samas, kui ilm vähegi võimaldab,
võiks vähemasti üks treeningkord
nädalas jääda õue.
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest:

•

Kurna küla Põllukivi kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 28.08.2018 korraldusega nr 1086. Planeeritav ala asub Kurna
külas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee
(2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee) ja
Tallinna ringtee (11 Tallinna ringtee)
ääres. Juurdepääs planeeritavatele
kruntidele nähakse ette Rukki ja Põllukivi teedelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 72 ha.
Kurna küla Põllukivi kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on Harjumaal Rae vallas
Kurna külas asuvast maatulundusmaa
sihtotstarbega Põllukivi kinnistust
(registriosa 5965502; katastritunnus
65301:001:3115; suurus 67,35 ha; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) moodustada äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundid, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused ning lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud tootmis- ja ärimaa juhtotstarbed.

•

Soodevahe küla Laanemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 28.08.2018 korraldusega
nr 1083. Planeeritav ala asub Soodevahe külas, Suur-Sõjamäe tänava (riigitee nr 11290 Tallinn-Lagedi tee) ääres,
Tallinna Lennujaama vahetus naabruses. Planeeritav ala on hetkel endine
aiamaade maa. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette avalikult kasutatavalt Suur-Sõjamäe tänavalt läbi
Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistust jagada välja
äri- ja tootmismaa ja transpordimaa
sihtotstarbega kinnistud, seada planee-

ritavatele kinnistutele ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne äri- ja tootmismaa.

•

Peetri aleviku Järvepõllu ja Uusmaa tee 19 kinnistute ning lähiala
detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 28.08.2018 korraldusega nr
1084. Planeeritav ala asub Peetri alevikus,
Vana-Tartu maantee, Uusmaa tee, Peetri
tee ja Kodu tee vahelisel ala. Planeeritav
ala on hetkel haritav maa, kuid see piirneb olemasolevate ja väljakujunenud
elamualadega.Juurdepääs planeeritavale
alale nähakse ette Vana-Tartu maanteelt,
Uusmaa, Peetri ja Kodu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 6,5 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on Järvepõllu kinnistust
jagada välja elamumaa, ärimaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, seada planeeritavatele Järvepõllu ja Uusmaa tee 19
kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa.
Detailplaneeringu vastuvõtmisest
ja avalikust väljapanekust
17.09.2018–30.09.2018 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringu osas esitada
hiljemalt 30.09.2018.:

•

Patika küla Kriile, Töökoja ja
Ädala kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 26.09.2017 korraldusega

nr 1306 ning vastu võetud 21.08.2018
korraldusega nr 1000.
Planeeritav ala asub Patika külas,
Tallinn-Tartu maantee ja Jüri-Vaida
tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Jüri-Vaida
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kriile kinnistust jagada
välja tootmismaa ja transpordimaa
sihtotstarbega kinnistud ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa
sihtotstarve, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ning
haljastus. Tehnovõrkudega varustamine lahendada Töökoja ja Ädala kinnistute olemasoleva taristu baasil.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava
ala juhtotstarbeks määratud tootmismaa ja juhtotstarbeta maa. Planeeritava ala paikneb rohevõrgustikus. Planeeritaval alal paiknev rohevõrgustik
säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei
määrata. Olemasolevate tootmismaa
kruntide vahele ühe täiendava tootmismaa krundi moodustamist ei saa
lugeda üldplaneeringu oluliseks või
ulatuslikuks muutmiseks.
Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikust
väljapanekust 24.09.2018–
07.10.2018 Rae Vallavalitsuses
Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja
ettepanekuid detailplaneeringute
osas esitada hiljemalt 07.10.2018:

•

Lagedi aleviku Jüri tee 20 maaüksuse ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 14.06.2016 korraldusega
nr 927 ning vastu võetud 14.08.2018
korraldusega nr 1000.
Planeeritava 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 eravalduses olev Kalmari tee. Säilib olemasolev juurdepääs
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ning kavandatud on uus juurdepääs
avalikult kasutatavalt Jüri teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega Jüri tee 20 maaüksus
elamumaa sihtotstarbega kruntideks,
maatulundusmaa ja transpordimaa
maaüksusteks, 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.

•

Pajupea küla Viirakse tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 10.10.2017 korraldusega
nr 1377 ning vastu võetud 28.08.2018
korraldusega nr 1082.
Planeeritav ala asub Pajupea küla
ja Vaskajal küla piiril, riigitee nr 11303
Jüri-Aruküla tee ääres. Juurdepääs
planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette riigiteelt ja Elamute
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
kinnistust välja kolm elamumaa
sihtotstarvelist kinnistut ning ülejäänud osas säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud põllumajandusmaa, kuhu on lubatud eluasemete
rajamine hajaasustuse põhimõttel.
Detailplaneeringu kehtestamisest:

•

Seli küla Tiidu kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud

Rae Vallavalitsuse 28.08.2018 korraldusega nr 1085. Planeeritav ala asub
Seli külas avalikult kasutatava riigimaantee nr 11201 Vaida-Pajupea tee
ääres. Juurdepääs planeeritavale alale
nähakse ette riigimaanteelt nr 11201
Vaida-Pajupea teelt ning teelt on olemasolev juurdepääs planeeritavale
kinnistule. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 3,9 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu ning ülejäänud
osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada elamumaa krundile
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale
ala juhtotstarvet määratud ei ole. Planeeritava ala paikneb rohevõrgustikus. Planeeritaval alal rohevõrgustik
90% ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei
määrata. Ühe uue elamumaa krundi
moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks
muutmiseks.
Keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise
teade
Rae Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(KeHJS) § 35 lõike 6 alusel.

•

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 28. augusti 2018 korraldusega nr 1084 Peetri aleviku Järvepõllu ja Uusmaa tee 19 kinnistute ning
lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata sama korraldusega kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH).
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on Järvepõllu kinnistust
jagada välja elamumaa, ärimaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa
sihtotstarbega kinnistud, seada planeeritavatele Järvepõllu ja Uusmaa
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tee 19 kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
6,5 ha.
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.
Keskkonnatingimustega arvestamine
on võimalik planeerimisseaduse § 126
lõige 1 punkti 8 ja 12 kohaselt planeerimismenetluse käigus.
Strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus.
Koostaja on Optimal Projekt OÜ (aadress Keemia tn 4, Tallinn, 10615 Harjumaa);
Strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata
jätmise otsusega on võimalik tutvuda
tööpäeviti aadressil Aruküla tee 9, Jüri
alevik. Digitaalselt on dokument kättesaadav www.rae.ee.
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9,
Jüri alevik, 75301 Harjumaa; telefon
605 6750; e-post info@rae.ee.
Keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise
teade
Rae Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(KeHJS) § 35 lõike 6 alusel.

•

Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 28.08.2018 korraldusega nr
1083 Soodevahe küla Laanemetsa
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata
sama korraldusega kõnealuse doku- w
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v mendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistust jagada välja
äri- ja tootmismaa ja transpordimaa
sihtotstarbega kinnistud, seada planeeritavatele kinnistutele ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8 ha.
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.
Keskkonnatingimustega arvestamine
on võimalik planeerimisseaduse § 126
lõige 1 punkti 8 ja 12 kohaselt planeerimismenetluse käigus.
Strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus,
koostaja on FE Arhitektid OÜ (aadress
Sügise tn 13, Aruküla alevik, Raasiku
vald, 75201 Harjumaa).
Strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata
jätmise otsusega on võimalik tutvuda
tööpäeviti aadressil Aruküla tee 9, Jüri
alevik. Digitaalselt on dokument kättesaadav www.rae.ee.
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9,
Jüri alevik, 75301 Harjumaa, telefon
605 6750, e-post info@rae.ee.
Keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise
teade
Rae Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(KeHJS) § 35 lõike 6 alusel.

• Rae Vallavalitsus teatab, et on

algatanud 28. augusti 2018 korraldusega nr 1086 Kurna küla Põllukivi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud
algatamata sama korraldusega
kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH).
Kurna küla Põllukivi kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Harjumaal Rae
vallas Kurna külas asuvast maatulundusmaa sihtotstarbega Põllukivi kinnistust (registriosa 5965502;
katastritunnus 65301:001:3115; suurus 67,35 ha; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) moodustada äri- ja
tootmismaa sihtotstarbega krundid,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
72 ha.
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.
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.
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9,
Jüri alevik, 75301 Harjumaa, telefon
605 6750; e-post info@rae.ee.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.

OKTOOBER
˸01.10.-07.10 Rae kultuurikeskuse
avatud nädal!
Tule tutvu meie tegemiste ja võimalustega! Osale tasuta näidistreeningutes!
Jälgi reklaami!
˸03.10 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis 19.00
Näitus jääb avatuks novembri alguseni
Jälgi reklaami!
Tasuta

˸06.10 Stand-up show OMA JOPE
19.00
Trio koosseisus Jan Uuspõld, Mairo
Marjamaa ja Rene Puura ei ole tavapärane ansambel lauljast, saksofonistist
ja klahvpillimängijast, vaid fantastiline
kolmik, kes päästab teid sügispimedusest parima huumoriga. Täiesti
uutmoodi stand-up show pakub
üllatavaid ja vaimukaid eksperimente
pillide ja teada-tuntud lugudega, muidugi Jani nalju oma tuntud headuses.
Solist – Jan Uuspõld
Saksofon – Mairo Marjamaa
Klahvpill – Rene Puura
Show kestab umbes 2 h. Ilma vaheajata.
14/16 €
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˸07.10 Perepäev
Rae kultuurikeskuses
Ootame lapsi ja noori, täiskasvanuid
ja vanavanemaid, et osa saada suurest
perepäevast. Kavas on mitmed erinevad töötoad ja tegevused naiskodukaitse Rae jaoskonna, Pesapuu
pereklubi ja Rae kultuurikeskuse
poolt. Perepäeva eesmärk on pakkuda
peredele ja erinevate põlvkondade
esindajatele mõnusaid ühiseid tegemisi ja põnevat uudistamist. Täpsem
info kultuurikeskuse kodulehelt.
˸21.10 TÄIKA sügisene kapituulutus
11.00–16.00
Rae kultuurikeskuses
Info ja registreerimine kultuur@rae.ee
Jälgi meid ja reklaami
http://kultuur.rae.ee/

RAE KOOLIMAJA
SÜNDMUSED
Vaskjalas asuvas Rae koolimajas on
sügistalvisel hooajal toimumas hulk
erinevaid töötubasid, pärimuslikud
videvikuõhtud, väärtfilmiõhtud ja
muud mõnusat. Hoia kindlasti silm
peal kultuurikeskuse kodulehel
http://kultuur.rae.ee/

PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

22. september
12.00 Muinasjutuhommik - varjuteater „Põrsad plindris“ (mängivad Peetri
raamatukoguhoidjad).

Rae kultuurikeskuse uus
hooaeg
Uus hooaeg Rae kultuurikeskuses
hakkab tasapisi hoogu koguma.
Kultuurikollektiivid lähevad uljalt vastu laulu- ja tantsupeo hooajale.
Tantsupeole pürgivad õpetaja Linda
Pihu juhendamisel segarahvatantsurühm Sukad ja Tagi ning naisrühm
Jüri Marid. Oma koha laulukaare all
tahavad välja laulda segakoorid, keda
meil on kokku koguni kolm – Jüri
Perekoor, mille dirigendiks on Rutt
Ridbeck, Rae Kammerkoor, mida juhatab Alice Pehk, ning Lagedil tegutsev
segakoor Heliand, mille juhendajaks
on Silja Tammeleht. Kõik meie koorid
on rõõmuga valmis vastu võtma uusi
motiveeritud lauljaid.
Laulu- ja tantsulust ei ole aga
teatavasti sugugi pelgalt noorte pärusmaa! Meie majas tegutseb nii
Lustiliste nime kandev eakate lauluansambel,midaveab Paul Mürkhain,kui ka
Linda Pihu juhitav eakate tantsurühm. Lustiliste ridadesse on uued
lauljad ja tantsijad väga oodatud!
Sportlikest tegevustest saab meie
juures tegeleda jooga (Liisi Jalukse),
aeroobika (Kristel Soodla), Pilatese
(Helen Saar) ja stepaeroobikaga (Kristel Soodla). Samuti jätkab uuel hooajal
seni väga populaarne olnud eakate tervisevõimlemine, mida juhendab Virve
Sepp.

Võistlustantsuklubi Dance Team
Royal pakub võistlustantsutreeninguid lastele ning erinevate raskusastmetega seltskonnatantsu tunde täiskasvanutele.
Kõige pisemad saavad kultuurikeskuses koos emmede-issidega tegutseda Pesapuu pereklubi eestvedamisel.
Juhendaja Piret Špitsmeister põimib
oma tunnid mängu, võimlemise, tantsimise, laulmise, maalimise, pillide
tundma õppimise ja muude mõnusate
tegevustega.
Endiselt koguneb iga kuu teisel
kolmapäeval mälumänguklubi ning
iga kuu esimesel pühapäeval saab kokku memme-taadi klubi.
Eriliselt suur rõõm on hüüda välja,
et alates 2018. aasta oktoobrist on võimalik Rae kultuurikeskuses kasutada
korraliku helitehnikaga sisustatud
bändiruumi. Bändiruumi huvilistel
palume ühendust võtta juhataja Toomas Aruga telefonil 5551 2898 või meiliaadressil toomas@rae.ee.
Hoogsa ringitegevuse kõrval jätkame loomulikult ka kontsertide, teatrietenduste, filmilinastuste ja teiste
kultuurisündmuste pakkumist nii
kultuurikeskuse ruumides kui ka mujal Rae vallas ning oleme igati avatud
kogukonnapoolsetele algatustele ja ettepanekutele.
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Rae Eelkool
Rae Eelkool ootab uuel õppeaastal 57aastaseid lapsi, et üheskoos mängides ja
õppides valmistuda algavaks kooliteeks.

Septembrikuu
pakkumised
* Geelalki panek+
kiirmaniüür
15 eur.
* Geelküünte hooldus
25 eur.
* Ultraheli näohooldus
35 eur.
* Solaariumi
sooduskaart 40min.
29 eur.

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

Oktoobris 2018 alustavad tööd
koolieelikute (6-7aastaste laste), 5aastaste
laste ning teise kodukeelega laste
rühmad.
Täpsem info ja taotlus:
www.rae-eelkool.ee
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E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00
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Ehitajate tee 116, TALLINN
Telefon 6099 235
ǩ .RUGXV¾OHYDDWXVTASUTA!
ǩ .·LJHKAUEM AVATUD7DOOLQQDV
ǩ 9·LPDOXVNRQWUROOLGDY·LVRHWDGD
XXVWXOHNXVWXWL

Helgi tee 4, Peetri küla, RAE VALD
3 min. kaugusel
Telefon 6050 078
Ülemiste ristmikust
ǩ TÖÖTAME MITMEL LIINIL
PLVY¦OLVWDEM¦UMHNRUUDG
Y·LPDOGDENLLUHWWHHQLQGXVWQLQJ
KRLDPHNRNNXNOLHQGLDHJD

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

REKLAAM
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Radoonitaseme mõõtmine
siseruumides ja maapinnas.
Radoonitõrjelahenduste
müük.
Tel. +372 50 60 170
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PESAPUNUMISEKS PARIM KOHT!

Osta krunt loodusesse,
Kesa tee elamurajooni Rae vallas.

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

www.kesatee.ee

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

REKLAAM
SEPTEMBER 2018

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

Vihmaveesüsteemide
tootmine, müük,
paigaldus,
hooldus
ja remont.
Kõik plekist kvaliteetselt ja kiiresti!
Tel. 58 540 407 (EST), 58 280 280 (RUS)
info@plekk24.ee, www.plekk24.ee

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee
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KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

www.puhaskolle.ee

ERINEVAD EHITUS- JA
REMONTTÖÖD
Infopäring:
raemeistrid@gmail.com,
tel 5665 0748,
www.raemeistrid.ee

PAGARIÄRI JA KOHVIK
Avatud E-R 8.00-17.00
nädalavahetustel tellimisel
Iga päev maitsvad lõunasöögid, iseteenindus
CATERINGITEENUS
Tähtpäevadeks kringlid ja tordid
Peo- ja peielauad

KORISTUSTEENUS
Aruküla tee 55, Jüri, tel. 516 3968, e-mail info@maheleib.ee

AS REHVIMEISTER

võtab seoses ettevõtte
laienimisega tööle rehvide
monteerija ja tehase töölise
- töö esmaspäevast reedeni
kell 8.00 – 17.00
- väljaõpe meie poolt
- ei ole hooajatöö
- palk 1750 – 1850 eur (bruto)
- töötamine sisetingimustes
- isiklik auto tööl käimiseks
INFO: TEL 5019 195 VÕI
TOOMAS@REHVIMEISTER.EE

REHVIMEISTER AS, KILLUSTIKU 2, LAGEDI
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Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ on tehnoloogiapartneriks Eesti tööstusettevõtetele 1995
aastast. Meie tegevusvaldkonnaks on viimistlustehnikaseadmete müük ja hooldus, sellele
viitab ka ettevõtte nimi.
Otsime Peetri alevikust või lähiümbrusest oma meeskonda:

MÜÜGIASSISTENTI
Kelle ülesandeks on:


Igapäevase müügi korraldamine,müügiesindajate assisteerimine



Hoolduse koordineerimine ja kontroll



Klientidega suhtlemine maili ja telefoni teel, andmete ja tellimuste sisestamine,
tellimuste täitmise kontroll, arvete koostamine ja kauba väljastamine

Nõudmised kandidaadile:


Vähemalt keskharidus



Klienditeeninduse kogemus



Oled julge suhtleja, lahendustele orienteeritud ja tunned ennast mugavalt tehnilises
maailmas



Arvutioskus elementaartasemel



Eesti keel (heal tasemel)



Inglise ja vene keel (suhtlustasandil)

Ettevõte pakub:
Omalt poolt pakume stabiilset töötasu, põnevaid väljakutseid, koolitusi, ühiseid üritusi.
Tööaeg:

täistööaeg E-R 8:30-17:00

Tööle asumise aeg:

kokkuleppel

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri aadressil
thomas@hansamaaler.ee.
Täiendavad küsimused: Thomas Steinert, tel: +372 682 9117

RAAMATUPIDAMISE
TEENUS RAE VALLAS
UURI LÄHEMALT:

HEKKIDE LÕIKAMISE AEG
ON JÄLLE KÄES
Hekkide pügamine,
istutamine, väetamine.
Viljapuude lõikus.
Istutusalade rajamine,
korrashoid väetamine.
Ubrohu hävitamine
herbitsiididega.
AEDNIKU TEENUS

MÜÜN MAITSVAT
VALGERISTIKU JA VAARIKA
VÕIDEMETT, MIS ON KORJATUD
LOODUSHEINAMAALT
PIRITA JÕGIKONNAS.

KG / 7 EUR
MESINIK OLEV RAID
OLEVRAID@GMAIL.COM
TEL. 501 6072

Meist:
Oleme Luua metsanduskooli
ja Räpina aianduskooli
lõpetanud maastikuehitajad,
aednikud, omame 15 aastat
aktiivset töökogemust.
Kõikidele teenuse tellijale
konsultatsioon tasuta
OÜ AIASIPELGAS
Tel 5558 3776 või 5552 3996

REKLAAM
SEPTEMBER 2018
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Peetri Lasteaias saab tööd
- LASTEAIAÕPETAJA
- LASTEAIAÕPETAJA ABI
- MAJAHOIDJA-REMONDITÖÖLINE
- LOGOPEED
CV ja avaldus saata aadressile
riina.rosar@peetri.edu.ee
info 606 8858.

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
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Ülevaade olulisematest
politsei registreeritud
sündmustest

• Ajavahemikul 31.07−02.08 varastati Limu külas Kesa teel kaatri elektri-

mootor ning teisi tehnikavahendeid.
05.08 Soodevahe külas ründasid
kaks tundmatut isikut meesterahvast.
Ajavahemikul 06.08–07.08 lõhuti
Peetri alevikus Juhtme tänaval
sõiduauto küljeklaas ning varastati
tööriistu.
Ajavahemikul 06.08–07.08 varastati Peetri alevikus Juhtme tänaval
puu külge kinnitatud jalgratas.
06.08 varastati Spot of Tallinn
elamusspordikeskusest kolm tõukeratta ratast.
07.08 Jüri alevikus Veetorni tänaval toimus sõiduauto ja jalgratturi
vaheline kokkupõrge.
07.08 Kurna külas Õlleköögi teel
põles Kurna mõis.
09.08 Peetri alevikus Kaabli tänaval murti sisse garaažiboksi ning varastati jalgratas ja padrunikomplekt.
Ajavahemikul 17.08–19.08 varastati Peetri alevikus Kaabli tänaval
sõiduauto veljed koos rehvidega.
Ajavahemikul 18.08–19.08 varastati Peetri alevikus Salu teel posti
külge kinnitatud jalgratas.
23.08 Järvekülas Kodala teel
ründas lahtiste väravatega eramu
hoovist pärit koer teist koera.
Ajavahemikul 25.08–26.08 varastati Rae külas Roosipõõsa teel sõidutee
ääres paiknenud kaablikaitsetorud.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•••
Päästeteenistuse teated

10.08 Koristati liinidelt puu
Patikal
Koristati liinidelt puu Lagedil
14.08 Likvideeriti avarii tagajärjed
Soodevahe külas
16.08 Kustutati tulekahju Peetri
alevikus
17.08 Kustutati lõke Peetri alevikus
Kustutati tulekahju Lagedil Tehase
tänaval
25.08 Kustutati lõke Tähesaju tee
11
28.08 Kustutati lõke Lagedil Jõe
tänaval
30.08 Peetris metsloom teel
(kobras)

•
•
•
•
•
•

Reakuulutused

•
•

Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150€,
tel 656 2191, sertifikaadiga paigaldaja
Kalev Lepistu.

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. Muruniitmine
(trimmeriga), tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.

•
•
•

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee.
Kutsetunnistusega korstnapühkija,
tehtud tööde kohta akt. Tel 5689 0125,
e-post kuldnoop@gmail.com.

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto
või kaubiku, võib olla remonti vajav, kiire
tehing. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee.

•

Ära ole oma kinnisvaraküsimusega
üksi! Aitan Teid kinnisvara müümisel,
üürile andmisel, ostmisel ja laenu
taotlemisel. Korrektsed tehingud. Tasuta
konsultatsioon. www.real24.ee.

•

Pakun alates septembrist õpiabi
1.−4. klassi õpilastele õpiraskuste
ennetamiseks või neist üle saamiseks.
Kasutan pedagoogiliselt põhjendatud
mängulist õpet. Huvi korral helistada
5647 4073, Sirje.

•
•

Mahla pressimise teenus Harjumaal
Kose vallas. Lisainfo 5621 9762.

Ostan teie sõiduki! Võib olla uus,
remonti vajav või seisev auto! Ei pea
olema ülevaatust ega kindlustust!
5457 5055, alka515@hotmail.com.
Kuulutus ei vanane!

•

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

aitame teid, kui teil vaja ehitada uus
terrass või soovite ta muuta tuule- ja
vihmakindlaks. Küsi lisa 5344 1811 või
info@terrassikaubamaja.ee.

•
•

Müüme puitbriketti ja pelletit.
Kvaliteetne kaup, toodetud Eestis.
Info tel 5559 7572.
Niitmine traktoriga (multšer/
purusti). Põllud, krundid, jäätmaad. Suur
tootlikkus + vajadusel trimmer. Kiireltsoodsalt. Tel 5807 0417.

•
•
•
•

Teostame väikesemahulisi elektritöid
ja elektririkete likvideerimist.
Telefon 506 0010.
AS Eesti Keskkonnateenused võtab
tööle autojuhte. Helistada telefonil
502 5898.
Otsime lapsehoidjat 2,5-aastasele
poisile Jüris. Aeg ja tasu kokkuleppel.
Telef 512 0836.
Torutööd,küte,vesi,kanal,vannitubade
renoveerimine.Tel:5649 1815 Egon Vool.
Endist Vaida poissi

GUIDO
ALLIKVEED
27.12.1946-05.09.2018

mälestavad õed Milvi, Mare,
Merike ja Moonika peredega

Südamlik kaastunne
Riina Lättekivile
kalli ema

LILLE OTSA
kaotuse puhul

Töökaaslased
Lasteaiast Tõruke

•

Südamlik kaastunne
abikaasale ja lähedastele
kalli

•
•

LILLE OTSA

Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta.
Tel 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohale veoga
liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas,
asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936.
Plaatimine, dekoratiivkivi paigaldus,
vannitubade remont, saunade ja terasside
ehitus, kipsitööd. Helista ja küsi lisa,
Hendrik 5562 3285

•
•

Suurte kogemustega lapsehoidja hoiab
teie lapsi. Tel 5656 6622.

Paigaldan epopõrandaid (garaažid,
trepid, rõdud, terrassid, abiruumid,
saunad, vannitoad jne). Tööde järjekorrad
lühikesed ja hinnad soodsad. Küsi
hinnapakkumist. Tel 5620 6899
(www.epopaigaldus.ee).

•

www.Terrassikaubamaja.ee –

kaotuse puhul
KÜ Tammiku 19 elanikud

AUGUSTIS LAHKUNUD
PEEP JÄÄTMA
VELLO SAUEMÄGI
URMAS TIIK
ISMEENE PENT
LINDA SELKS
LIDIIA SERGEIEVA

KUULUTUSED
SEPTEMBER 2018

Augustis
registreeritud
sünnid
THOR TAGAPERE
LEON TŠIKALO
JOEL PARK
ARNI RAUD
LUCAS PALLING
ROBIN OTS
RUUBEN ALLIK
HARDI LIIVLAID
DEREK MEITUS
HANS NOORMETS
LUKAS RON LUKIN
RALF-MARLON GESCHEIMER
KENNET KOLOMAINEN
KAREL KARU
MARKUS-HENDRIK TELLISAAR
SIENNA PARK
ALICIA RANNAMETS
KAISA KENK
DESIREE KANGUR
LEANDRA JÜRIMAA
EVA NURM
MILANA VLASJUK
ROSANNA KOOGAS
MIRTA KAKKUM
SAARA SUIGUSAAR
TESSA MERILAI
EMMA PAK
SASKIA TIISVELT
MIRELL MARKVART
PÜÜ BLOND
STELLA MARIA PÄRJALA
HÄLI ANDRA KIVISTE
ELLI RÖÖPSON
SOFIA ISABEL RAAGA

35

Septembrikuu sünnipäevad
HUBERT-HEIKI JÕE

94

ILDA GRITSAI

80

AINO RÄNNE

93

TAIMI SOOSAAR

80

TAALI TOOM

92

SOFIA PETRAKOVSKAYA

80

KALJU NURJA

90

REET MIITER

75

MEIDA MÄEVÄLI

88

REET OJASALU

75

ARMILDE VILBU

88

PAUL PALETZKY

75

HELJU KATTEL

87

VILLU VARES

75

MIHKEL-EDUARD LAUREND

87

GEORG RAUDKEPP

70

ILME HIO

87

REIN NIKKARI

70

ANTONINA ODINTSOVA

86

JOHANNES TÕNUMAA

70

ALFRED PANT

86

MADIS TUUL

70

ALEKSANDR STRIGIN

86

OLGA GUBANOVA

65

PEEP KASESALU

85

MAIE SILLAMAA

65

HANS-VAMBOLA RIISMAA

85

EHA JÄRVOJA

65

LEMBIT UIBOPUU

85

LUULE KASEVÄLI

65

ANNA KOCH

83

REET LUST

65

ÜLO SÕBER

82

LAINE SUURKASK

65

LJUBOV GORJUNOVA

82

PILLE METSALU

65

LEMBIT SÕSTER

82

KRISTA PERN

65

MILVI OJA

82

SIRJE PAPPEL

65

SVETLANA GOLUBENKO

81

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 8200
eksemplari ja see jagatakse postkastidesse tasuta.
Koostööd ja kuulutused palume saata iga kuu 20.
kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

07. OKTOOBER 2018 PETANK, JÜRI TERVISERAJAD
27. OKTOOBER 2018 KEEGEL JA DARTS, RAE KEEGEL
04. NOVEMBER 2018 EPEEVEHKLEMINE, JÜRI SPORDIHALL
25. NOVEMBER 2018 MINIREKETLON, JÜRI SPORDIHALL
26. JAANUAR 2019 SOPS, JÜRI SPORDIHALL
01. MÄRTS 2019 MÄLUMÄNG, RAE KULTUURIKESKUS
23. APRILL 2019 TEATEJOOKS, JÜRI KIRIKUPARK
05. MAI 2019 DISCGOLF, KURNA DISCGOLFIPARK
23. MAI 2019 MEESKONDLIK ROGAIN, JÜRI TERVISERAJAD
07. JUUNI 2019 POKKER JA LÕPETAMINE, OLYMPIC PARK CASINO
REGISTREERI OMA KÜLA-, ETTEVÕTTE- VÕI SÕPRUSKONNA VÕISTKOND
JA TULE LÖÖ KAASA!

indrek@raespordikeskus.ee
raevallamängud.ee

Raevallamangud

RAE VALLA MÄNGUD ON TORE TASUTA KOGUKONDLIK SPORDIÜRITUSTE SARI,
MIS ON MÕELDUD RAE VALLAS ELAVATELE JA TÖÖTAVATELE INIMESTELE.

