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RAE VALD SAI
155 AASTASEKS!
UUE
VALLAVOLIKOGU
JA VALLAVALITSUSE
KOOSSEIS
JÜRI RAAMATUKOGU
115!
RAE VALLA
HELKURIKAMPAANIA
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Head Rae valla elanikud!
Kätte on jõudnud kauaoodatud detsembrikuu ning ilmataat on meid juba
premeerinud valge lumevaibaga, loodetavasti on ka jõulud helged ja valged.
Viimaste andmete järgi on viirusenäitajad pisut taandunud, mis annab lootust, et saame sel aastal pühad koos
oma lähedastega veeta.
Võin lõpuks ametlikult kinnitada,
et olen valitud vallavanema ametis
jätkama ka edaspidi. See on mulle suur
au ning loomulikult samal ajal ka suur
vastutus, kuid loodan väga uue entusiastliku meeskonna ja vana kahurväe
koostöö sümbioosist kasvavale uuele
energiale. Võin lausa väita, et kõik on
uus detsembrikuus!
Novembrist alates on valla teedel
olnud näha rohkelt helkimist, seda
tänu meie headele ettevõtetele, kes on
meid sadade helkuritega varustanud,

et Rae inimesed ikka nähtavamad
oleksid ja pimedal ajal liikluses silma
paistaksid. Käisin ka ise novembris
mõnel korral olukorraga tänavapildis tutvumas ja pean tunnistama, et
noored vallakodanikud on helkurikandmise täiskasvanutest pisut paremini vastu võtnud. Loodetavasti aitavad meie külades ehitud helkurpuud
meelde tuletada, et helkur ei ole mitte
lihtsalt kaunis ese, see võib päästa elu!
Novembris avati Rae vallas Eestis
unikaalne robotlaut. Rae vald on küll
tuntud logistika ja kinnisvaraarenduste poolest, aga ei tasu alahinnata
põllumehi ja ettevõtteid, tänu kellele
on meil toit laual. Panime nurgakivi tulevikus Jürisse rajatavale Lenne
sulgpallikeskusele, mis tuleb kahtlemata Eesti kõige uhkem.
Tähistasime Rae valla 155. aasta-

päeva Kindluse Koolis, kus tänasime
meie valla kõige tublimaid ja neid
on Rae vallas küllaga. Harjumaa tunnustas aasta tegijaid ning hea meel
on tõdeda, et Uuesalu Külaselts leidis
tunnustust ja kiitust kui parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon.
Detsembris soovitan kõigil pisut
rahulikumalt võtta ja analüüsida aasta jooksul tehtut, sest selleks, et olla
sammuke ees, on vaja oma eelmised
sammud tõsiselt üle vaadata.
VALLAVANEM

MADIS SARIK

Vasakult vallavanem Madis Sarik, abivallavanemad Tanel Tammela, Bärbel Salumäe, Anna Õuekallas lõikamas lahti Rae 155
juubelitorti. FOTO: OTT KATTEL
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˸12.12 Advendikontsert Jüri kirikus 18.00
Esinevad Rae Kultuurikeskuse harrastuskollektiivid.
Tasuta
˸12.12 Jõululaat 10.00–14.00
Jüri keskväljak
Toimub juba traditsiooniks saanud
jõulueelne käsitöö, talukauba ja kodusaaduste laat.
Laat toimub esimest korda Jüri keskväljakul Jüri tervisekeskuse ees.
˸15.12 Rae valla ülevaatenäitust
18.00
Rae Kunsti Platsis (Rae Kultuurikeskuses)
Näitus jääb avatuks jaanuari keskpaigani
Tasuta
˸16.12 Hiirtest ja inimestest 19.00
VÕTAME AASTA 2021 KOKKU!
Kes on süüdi? Mida teha? Kas maakera on lame? Kas androidid unistavad
elektrilammastest?
Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru ja Rae valla infotehnoloogia spetsialist Urmas Alas arutlevad maailma üle.
Tule koos meiega kõvasti mõtisklema!
˸18.12 Rae vallarahva aastalõpupidu 19.00–23.00
„ENNU RATAS JÕULUERI!“
Rae Kultuurikeskuses
˸19.12 Advendikontsert Jüri kirikus „VALGUSE ASE“ 18.00
Advendiaja meeleolu sõnas ja helis!
Doris Kareva ja Robert Jürjendal
Tasuta
˸27.12 Doonoripäev 11.00–15.00
Rae Kultuurikeskuses
JAANUAR
˸9.01 Memme-Taadi Klubi 14.00
Rae Kultuurikeskuses
˸13.01 Hiirtest ja inimestest 19.00
MIS MEIST SAAB AASTAL 2022?
Kes on süüdi? Mida teha? Kas maakera on lame? Kas androidid unistavad
elektrilammastest?
Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru ja Rae valla infotehnoloogia spetsialist Urmas Alas arutlevad maailma üle!
Tule koos meiega kõvasti mõtisklema!
Jälgi meid ja reklaami
http://kultuur.rae.ee/
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Lustilised.

Lustilised 25
MEENUTAB

ELVIIRA LUUR
Ansambel Lustilised sai alguse 25 aastat tagasi ühest oktoobrikuu õhtusest
tantsuproovist. Tolleaegne rahvatantsuringi juhendaja Aino Kütt soovis
ühele tantsule lauluseadet. Miks ka
mitte! Esialgu saime kokku kuus inimest, kes olid nõus laulma tulema.
Tantsurühma pillimees Paul Mürkhain õpetas laulu selgeks, esimene
esinemine Rae valla aastapäevapeol
läks kenasti ja julgustav tõuge naisansambli loomiseks oli olemas. Ainus,
mis puudu, oli värske ansambli nimi,
peale pisukest kaalumist sai selleks
ühisel nõul Lustilised ja õige pea lisandus ansamblisse ka uusi liikmeid.
Esimesed esinemised toimusid meie
oma kultuurikeskuses või valla vabaõhuüritustel, Jüri Klunkeril, Vaidas, Lagedil, jaanipeol jne. Mõne aja möödudes
hakati meid kutsuma ka teistesse Har-

Veneküla
külaplatsist
MTÜ Veneküla Selts teavitab avalikkust, et on saanud projekti „Viilkatusega pinklauad Veneküla külaplatsile”
soetamiseks toetuse ja pinklauad on
kogukonnale ühiskasutuseks paigaldatud külaplatsile. Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist.

jumaa kultuurimajadesse ja edasi ka
juba teistesse maakondadesse. Tekkisid
esimesed tugevamad sõprussidemed
Ääsmäe, Saku, Kiili lauljate ja tantsijatega, Seli tervisekeskusega ja Paide
kultuurimaja Memme-Taadi klubiga.
Tsiteerides klassikuid ütleksin: „Enne
läheb Issanda päike looja”, kui me oma
aastate jooksul kogunenud esinemiste
registriga ühele poole saame. Lustilised
on laulnud nii maakondlikel üritustel,
osalenud konkursitel, esinenud kontsertidel, puhkeõhtutel, vabaõhuüritustel, perekondlikel kokkusaamistel – nii
rõõmsatel kui ka kurbadel. Meie laulud
on kõlanud Harjumaal, Hiiumaal, Saaremaal, Järvamaal jne. Et meie viisid on
olnud rahvale tuttavad – alates traditsioonilistest rahvaviisidest kuni Eurovisioonil kõlanud lauludeni – võeti meid
igal pool alati sõbralikult vastu.
Need olid meie elu parimad aastad.
Aitäh kõigile, kes meiega need aastat
olid.
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Kas ja kuidas hinnata
Rae valla Vaskjala
loomeresidentuuri
kunstikogu hinnatud
Rae Kultuurikeskuse allüksus Vaskjala loomeresidentuur alustas oma
tegevusega 26. augustil 2017. Senise
tegutsemisaja jooksul on loomeresidentuuris töötanud hulganisti
välis- ja kodumaiseid kunstnikke,
kes on kinkinud residentuurile arvestatava hulga teoseid. Nende seas
on nii fotot, maali, litograafiat kui
ka installatsioone. Kunstiteoste
kogu neljateistkümnelt erinevalt
rahvusvahelise profiiliga professionaalselt kunstnikult sai hinnatud
kunstiteadlase Triinu Soikmetsa
poolt ja selle väärtuseks määrati
34 700 eurot. Hindamisakti koostamine ja kunstikogu väärtus toetub
hindajapoolsele varasemale erialasele tegevusele ja kogemusele, visuaalsele vaatlusele, uurimistööle
ning kogu omaniku esindaja poolt
esitatud infole. Kunstikogu väljapanek on näitusena olnud Rae Kultuurikeskuse Rae Kunsti Plats galeriis kui ka osadena erinevates Rae
valla raamatukogudes.
Aastal 2022 saadame näituse
Eesti tuurile!
Kunstikogu kunstnikud on:
Anita Gratzer (Austria)
Robert Atwater (US)
Allison Roberts (US)
Sara Pontecorvo (Itaalia)
Rusudan Khizanishvili (Gruusia)
Valentina González (Kolumbia)
Danel Rinaldo (Eesti)
Elvira Akžigitova (Eesti-Saksa)
Nina Jørgensen (Mehhiko-Taani)
Tamar Lewinsohn (Iisrael)
Hugo Nascimento (Brasiilia)
Anne Ferguson (Saksamaa)
Tim Sullivan (UK)
Markéta Váradiová (Tšehhi) &
Hardy Raub (Saksamaa)

Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru uuris
kunstiteadlastelt, kas ja kuidas hinnata hindamatut.
Alustame tutvustamisega. Kes Te
olete ja milline on Teie kunsti hindamise kogemus?
Esimene, pigem teoreetiline kogemus selles vallas on seotud minu
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas
kaitstud bakalaureusetööga, mis käsitles šoti valgustusaegse mõtleja David
Hume’i maitsestandardit kunstiteoste
hindamisel. Tegelesin seal küsimusega, kas saame öelda, et üks teos – vahet
pole, kas kujutava kunsti, kirjanduse,
teatri või muusika vallas – on parem
kui teine ja kui jah, siis mille alusel?
Kas selleks aluseks võib olla kellegi
isiklik maitsemeel ja kui jah, siis kelle oma? Tuleb tunnistada, et ei Hume’i
arutlus ega selle minupoolne analüüs
ei jõudnud lõpuks eriti mitte kuhugi
ja see tegelikult frustreeris mind. Kuid
seda enam hakkasin huvituma, kas
vastus sellele küsimusele võiks peituda praktikas.
Sellest huvist kannustatuna jätkasin magistriõpinguid Eesti Kunstiakadeemias kunstiteaduse erialal ning
asusin tööle eragaleriis, kus tegelesin
nii näitusekorralduse, oksjonite ettevalmistamise kui ka hindamisaktide
koostamisega. Seal sain kinnitust, et
parameetreid kunsti hindamiseks on
tõepoolest olemas, alates autorist ja
tema taustast kuni teose tehnika ja
teemani, sekka nendega seotud lood
või huvitavad detailid ja muidugi varasem turustatistika. Hume’i silmis
„arendab maitsemeele annet kõige
enam kunsti praktiseerimine, iluliikide korduv uurimine ja võrdlemine”
– julgen arvata, et sellele standardile
ma vastan ehk siis oman piisavalt nii
teoreetilist tausta, praktilist kogemust
kui ka loodetavasti ka mingisugust
ilutaju.
Kuidas hinnata hindamatut, oli kee-

Triinu Soikmets.
FOTO: MIKKO VIRTA

Tänaseks
päevaks tegutsen
nö vabakutselise
kunstitöötajana ning
hindamisaktid on vaid osa
minust tööst.
ruline anda rahaline mõõde Rae valla kunstikogule?
Tõepoolest, ülesanne oli keeruline,
sest arvesse tuli võtta nii objektiivseid kui ka subjektiivseid tegureid.
Viimaste hulka kuulus muuhulgas
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hindamatut
gi eksponeerivad kunsti, siis tegu on
kas majja sisse toodud näitustega,
muuseumidelt laenatud teostega või
uuemate hoonete puhul ka protsendikunstiseaduse raames ja etteantud
eelarve piires sündinud taiestega, millel on hinnasilt juba enne valmimist
küljes. Seetõttu võib Rae valda pidada
kindlasti pioneeriks, kes mitte lihtsalt
ei kogu kunsti, vaid on rajanud ka infrastruktuuri selle kunsti loomiseks.
Seda postmodernistlikus kultuurisituatsioonis ei küsita, aga milline
oli kunstiteoste esteetiline kvaliteet?
Selle küsimuse juures annan endalegi korraks vabaduse vastata vähemalt osaliselt lähtuvalt isiklikust
maitsemeelest. Esiteks tooksin esile
analoogfoto kui tehnika, mis on Rae
valla kogus valdav ja mida ma ka ise
vahel kasutan – erinevus võrreldes digitehnikaga ei seisne mitte ainult töömahukamas protsessis, vaid eelkõige
erilise auraga tulemuses. Näen, et ka
publik oskab seda aina enam hinnata. Teiseks Sara Pontecorvo äärmiselt
meisterlik ja elegantne graafika, kus
Vaskjala loodusmeeleolud on sõna
otseses mõttes põimunud parimate
itaaliapäraste traditsioonidega ja autori enda kahtlemata peenetundelise
ilumeelega. Muideks, metamodernistlikus situatsioonis on esteetika üle
arutlemine taas täiesti lubatud!
teoste eripära – need on valminud
residentuuris. See tähendab, et kuigi nende autorid on vaieldamatult
professionaalid, ei ole need loodud
mitte niivõrd lähtudes müügipotentsiaalist, kuivõrd puhtast ideest ja
inspiratsioonist, avastamis- ja katsetamisrõõmust, mis tegelikult ongi ju
loominguvabaduse põhiline eeldus.
Kohaspetsiifilisi ja eksperimentaalseid teoseid, nagu ka dokumentaalseid portreid, võib olla turutingimustes küll keerulisem realiseerida, kuid
see ei olegi nende puhul eesmärk.
Sellise kunsti väärtus peitub pigem

kultuuriloos ja avaldub pikemas perspektiivis.
Teie praktikas on see tavaline, et kohalikud omavalitsused pöörduvad
Teie poole sellise sooviga?
Tänaseks päevaks tegutsen nö vabakutselise kunstitöötajana ning hindamisaktid on vaid osa minust tööst.
Tavaliselt tellivad selliseid akte siiski eraisikud või ettevõtted, kohalike
omavalitsuste praktika mulle teadaolevalt puudub. Põhjus peitub selles,
et riiklikud institutsioonid reeglina
ei oma kollektsioone – kui nad ise-

Tõepoolest, ülesanne
oli keeruline, sest
arvesse tuli võtta nii
objektiivseid kui ka
subjektiivseid tegureid.
Viimaste hulka kuulus
muuhulgas teoste eripära
– need on valminud
residentuuris.
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Vasakult abivallavanemad Tanel Tammela, Anna Õuekallas, Bärbel Salumäe
ja vallavanem Madis Sarik.
FOTO: RETI MEEMA

Uus
vallavalitsus
tahab olla
elanikule veel
lähemal

Rae vallavalitsus alustas
uut, nelja aasta pikkust
perioodi neljaliikmelisena:
vallavanemaks valiti tagasi
Madis Sarik ja abivallavanemana jätkab Tanel Tammela, uuteks abivallavanemateks kinnitas volikogu
Anna Õuekallase ja Bärbel
Salumäe. Rae Sõnumid
oli volikogu istungit oma
silmaga kaemas ja haaras
vallaelu kujundajatel nööbist.

VALLAVALITSUS
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ANDRES KALVIK
Esimest korda vallavolikogusse kandideerinud Õuekallas võtab endaga kaasa
mitmekülgse kogemustepagasi. Ta on
lõpetanud Tartu Ülikoolis ajakirjanduse
ja suhtekorralduse eriala ning kõrvalerialana riigiteadused. Magistrikraadi
omandas 34-aastane naine Tallinna Ülikooli interaktiivse meedia ja teadmuskeskkondade erialal. Õuekallas on töötanud raadios, televisioonis ja kirjutavas
meedias ning teinud PR-tööd ja pannud
end proovile vabatahtlikuna. Viimati oli
ta Riigi Infosüsteemi Ametis portaali
eesti.ee ettevõtja vaate tootejuht.
Tähelepanu jäätmeveole
„Otsus abivallavanema pakkumine vastu võtta sündis kiiresti, umbes
veerand tunniga,“ meenutas Õuekallas. „Uus väljakutse on põnev ja kuna
olen seni tegelenud erinevate valdkondadega, siis on mul päris suur kogemustepagas, mida saan nüüd kodukoha hüvanguks rakendada.“
Õuekallas hakkab koordineerima
ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna,
avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat. „Reformierakond koostas valimistele vastu minnes väga tugeva ja
detailse programmi ning nüüd on võimalus see ellu viia,“ ütles Patika küla
elanik. „Loomulikult tuleb ruumi jätta
ka üllatusteks ja innovatsiooniks ning
reageerida vastavalt vajadusele. Lisaks
sisulistele teemadele on plaanis luubi
alla võtta protsessid ja teenusdisain,
et asjaajamiste käik oleks efektiivsem
ning kommunikatsioon osapoolte vahel õigeaegne ja adekvaatne. Tahan
päriselt aru saada, mis on inimeste
mured minule usaldatud valdkondades ja kuidas oleks võimalik neid parimal moel lahendada.“
Keskkonnavaldkonnas soovib Õuekallas suuremat tähelepanu pöörata
jäätmeveole. „Liigiti sorteerimine on
vaja teha võimalikult mugavaks ning
samuti tuleks leida võimalusi kohalike
ettevõtete jäätmeid võimalikult palju
ringkasutusse suunata. Globaalne rohepööre puudutab paljusid valdkondi,
Rae vallas võiks muuhulgas keskenduda elektriautode laadimistaristu väljaehitamisele,“ rääkis Õuekallas.
Samuti esimest korda abivallava-

nema ülesandeid täitma hakkava Bärbel Salumäe vastutusvaldkondadeks
on haridus, sotsiaal, kultuur, sport ja
noorsootöö.
Kool kui kogukonnakeskus
„Minu jaoks on väga oluline kogukond kui tervik. Rae vallas on mitmeid
koole, mis võiksid töötada ka kogukonnakeskustena, kahjuks kõikjal see hetkel ei toimi. See aga pärsib mõnevõrra
külaliikumist, kuid just viimane mängib kogukonnasiseselt ja suhtlusel
vallaga väga suurt rolli. Peame suutma
pöörata tähelepanu üksikisikutele ja
-juhtumitele ning leidma selleks parimaid võimalikke lahendusi igas valdkonnas,“ märkis Salumäe.
Noorsootöö valdkonna taustaga
ja hiljuti veel Tallinna Ülikoolis õppespetsialistina töötanud Salumäe
kaalus enda sõnul töökohavahetust
pikalt. „Järele mõeldes on see asjade
loomulik käik, sest olen pikalt olnud
kogukonna aktiivne liige, eelmiste valimiste järgselt ka volikoguliige ning
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees ning pälvisin valijate suure usalduse,“ selgitas Salumäe.
Lagedi alevikuvanem – sellest vabatahtlikust kohast tuleb tal huvide
konflikti vältimiseks loobuda – tunnistas, et sotsiaal- ja haridusvaldkonnad nõuavad kindlasti kõige enam tähelepanu. „Lasteaiakohtade järjepidev
puudus ning sarnane küsimus puudutab piirkonniti ka koolikohtasid. Lisaks on teravalt üleval palgaküsimus,
me ei saa alla jääda naaberomavalitsustele!” rõhutas Salumäe.
Lahendamist vajavad ka perearstindusega seotud küsimused – Lagedi ja
Vaida piirkonna elanikud on sunnitud
käima Jüris, varasemalt oli perearst
aga kohapeal olemas. „Kaks konkurssi
uue perearsti leidmiseks ebaõnnestusid
kandidaatide puudumise tõttu. Kuid see
ei tähenda käega löömist, tuleb leida teisi lahendusi,“ täpsustas Salumäe.
Koostöös erasektoriga on plaanis
Rae valda ehitada kaasaegne hooldekodu, et eakatel oleks võimalus vääriliselt vanaduspõlve veeta. Praeguses
Jüri alevikus Lehmja tammiku ääres
asuvas hooldekodus on probleemiks
tänapäevastele ootustele mittevastav
maja. „See on väike ning liikumine on
piiratud, mistõttu lamavat eakat teise-
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le korrusele paigutada ei saa. Olukord,
kus hooldekodu on valiku ees, kas
paigutada puhkeruumi diivan teleri
vaatamiseks või söögilaud ja toolid,
kuna mõlemad ära ei mahu, on täiesti
absurdne. Tunduvad pisiasjad, aga igaüks meist tahab vanaduspõlve veeta
nii mugavalt kui vähegi võimalik,“ tõi
Salumäe välja kitsaskohad.
Spordivaldkonnas soovib Salumäe
koostöös erasektoriga laiendada treeninguvõimalusi väiksemates asulates.
„Rae vald on tulnud omavalitsuste
tali- ja suvemängude võitjaks ning
see on paljudele eeskujuks. Vallasisestel mängudel on olnud kogukondadel
äärmiselt suur roll. Riigigümnaasiumi
juurde kerkiv spordihoone, renoveeritav Jüri staadion ja erasektori poolt
rajatav sulgpallihall on lähiajal töösse minevad rajatised, mis kindlasti
avardavad võimalusi ja nimekiri ei ole
kindlasti lõplik,“ sõnas Salumäe.
Headmeelt valmistab Salumäele
asjaolu, et Rae Kultuurikeskus ja Rae
Noortekeskus teevad tihedat koostööd
kogukondadega ning tänu sellele on
nende tegevust palju rohkem märgatud ja võimalusi kasutatud.
Vald peab olema operatiivsem
Abivallavanema ametikohal jätkab
tööd Tanel Tammela, kelle ülesandeks
on koordineerida valla arendus- ja haldusameti tegevusi, tegeleda valla vara,
rajatiste hooldamisega ning valla uute
hoonete ehitustegevuse korraldamisega.
„Järgmisel perioodi tuleb meil ressursside planeerimises jõuda uuele
tasemele. Vallavalitsus peab eriti tiheasustusalades olema suuteline reageerima elanike muredele operatiivselt,
seitsmel päeval nädalas ja olema oma
tegevustes paindlik,“ käis Tammela
välja ambitsioonika eesmärgi.
„Palju projekte on pooleli ja mõned
on neist riikliku tähtsusega ning seetõttu oli keeruline pakkumisest loobuda,“ jätkas Tammela. „Esimesena
Eestis võtab Rae vald kasutusele kodanikuportaali, mille vahendusel pakume elanikele ise teenuseid välja. Rae
valla elanike arv kasvab aastas rohkem kui tuhande elaniku võrra ja see
tähendab, et iga kahe aasta järel tuleb
ehitada uus lasteaed ja iga nelja aasta
järel uus kool. Töötame selle nimel, et w
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v vald ei peaks olema tulekustutaja, vaid
me planeerime tegevusi pikemalt ette
ja oleme muutusteks valmis.“
2022. aasta alguses valmib Järvekülas Sõnajala lasteaed, järgmine
lasteaed on plaanis ehitada Uuesallu.
Samuti on planeerimisel Rae külla
põhikool, mis soovitakse avada 2024.
aastal.
Betooni kõrval tuleb rohkem
väärtustada inimest
Kaks aastat tagasi vallavanemaks
tõusnud ja nüüd tagasi valitud Madis
Sarikul oli haridusvaldkonna kohta
jagada värskeid uudiseid. Nimelt ollakse koostöös Kiili, Raasiku, Kose ja
Jõelähtme vallaga loomas haridusliku
erivajadusega lastele piirkondlikku
õppe- ja nõustamiskeskust.
„Nii praegu kui ka tulevikus on
tuge vajavaid õpilasi, kes erivajaduse
spetsiifikast tulenevalt vajavad teistsugust õpi- ja kasvukeskkonda kui
tavakool ja -lastead seda võimaldavad.
Meie eesmärgiks on luua keskus, kus
on loodud sobiv õpikeskkond koos toetavate teenustega just neile erivajadustega lastele, nende vanematele ja
õpetajatele ning kuhu on koondatud
spetsialistide võrgustik, kes pakuvad
täiendavaid tugiteenuseid piirkonna lastele ja peredele. Koostöös teiste
omavalitsustega saame olla efektiivsemad,“ selgitas Sarik.
Suurt tähelepanu on järgnevatel
aastatel kavas pöörata ka koostööle Tallinna Ülikooliga. Seda nii koolituste, praktikabaaside, õpetajate
järelkasvu kui ka teaduspõhise lähenemise osas. „Ümberkaudsed omavalitsused on haridusvaldkonna töötajate palku meist suuremas mahus
tõstnud. Me ei saa jääda sabassörkijateks, sest vastasel juhul ei leia me
uutesse lasteaedadesse ja koolidesse
piisavalt töötajaid. Oleme demograafilise olukorra – 52% Rae valla elanikest on alla 18-aastased – tõttu heade naabritega võrreldes teistsuguses
olukorras. Aga see ei ole vabandus. Betooni kõrval tuleb rohkem väärtustada enda inimesi, edukas omavalitsus
peab suutma maksta väärilist palka,“
sõnas Sarik.
Rae valla valimiskomisjon registreeris 9. novembril Rae vallavolikogu
liikmed.

Rae vallavolikogu
liikmeteks registreeriti:
Evelin Ausmees
(Erakond Eesti 200)
Mati Sarevet
(Erakond Eesti 200)
Marek Vahar
(Erakond Eesti 200)
Alex Kuusk
(Erakond Eesti 200)
Priit Põldmäe
(ISAMAA Erakond)
Gerli Lehe
(ISAMAA Erakond)
Ülo Timuska
(ISAMAA Erakond)
Ain Böckler
(Sotsiaaldemokraatlik Erakond)
Mart Võrklaev
(Eesti Reformierakond)
Kaarel Koger
(Eesti Reformierakond)
Tõnis Kõiv
(Eesti Reformierakond)
Henri Ausmaa
(Eesti Reformierakond)
Raili Salvet
(Eesti Reformierakond)
Indrek Raig
(Eesti Reformierakond)
Meelis Kasemaa
(Eesti Reformierakond)
Kaido Kivistik
(Eesti Reformierakond)
Madis Tafenau
(Eesti Reformierakond)
Natalia Kaptyug
(Eesti Reformierakond)
Tairi Tikko
(Eesti Reformierakond)
Tarmo Gutmann
(Eesti Reformierakond)
Jens Vendel
(Eesti Reformierakond)
Helen Kübar
(Eesti Reformierakond)
Raul Siem
(Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)
Leo Kunman
(Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)
Meelis Rosenfeld
(Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)

Volikogu

Ain Böckler (Sotsiaaldemokraatlik
Erakond)
Kahetsusväärne, et Reformierakond ei järginud Rae vallavolikogu
uue koosseisu avaistungil head tava
ega andnud volikogu aseesimehe
kohta opositsioonile. See on poliitilise kultuuri küsimus. Rae valla särava
pealispinna all on tegelikult palju kitsaskohti. Kuna ma ei kasutanud valimiste ajal otseposti, käisin kõik kohad isiklikult läbi. Näiteks sain enda
kurvastuseks teada, et Rae külas ei ole
kanalisatsiooni. Patika aiandusühistus puudub kanalisatsioon ja ühine
veevärk. Jüri aleviku külje alla on ehitatud uued majad, kuid teed nende
ümber on nii kitsad, et talvel on lumelükkamisega suured probleemid ja
seal on palju avariisid. Mitmes kohas
on probleeme ka valgustusega.
Rae vallas toimub ääremaastumine. Suurem osa ressursist läheb Peetri ja Järveküla piirkonda ning mingil
määral ka Jürisse, kuid ringteest lõunapool olevatele asumitele tähelepanu
ei jagu. Näiteks Vaidas ehitati viimane kortermaja 1987. aastal. Vald peaks
jõulisemalt kaasa aitama üürimajade
ehitamisele – kõrgete kinnisvarahindade juures saavad Rae valda ostmist
lubada vähesed ja pealegi on tänapäeva noored liikuva iseloomuga ega soovigi kinnisvara omada. Põhjamaades
on üürimine väga populaarne ja seda
mõtteviisi võiksime ka siin juurutada.
Jah, sotse esindan ma volikogus üksinda, kuid usun, et suudan vallajuhte
mugavustsoonist välja tuua.

VALLAVALITSUS
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liikmed vallavalitsusest

Mati Sarevet (Eesti 200)
Demokraatlikus ühiskonnas peab
võim vahetuma, kuid Rae vallas ei ole
seda juhtunud väga pikka aega. Kui
üks erakond teeb valitsuse, siis mis
mõte on ülejäänutel? Loomulikult valiku teeb valija ja rahva soov on püha,
kuid kui üks erakond on liiga kaua
võimul, tekivad tal eelised oma võimu
tsementeerida.
Vajakajäämisi on Rae vallas mitmeid. Näiteks lasteaiakohtade puhul
on tekitatud kunstlik patiseis ja soovimatus probleemi lahendada. Tänasel
päeval suudame lasteaiakoha tagada
kõigest pooltele soovijatele, kuid seda
saaks efektiivselt lahendada erinevate PPP-skeemidega ehk avaliku ja
erasektori koostöös. Vald ei pea kõiki
lasteaedu ise ehitama ja omama – erasektoris on palju vaba raha ja tahet
investeerida. Eestis toodetakse palju
moodulmaju ja Rae vallas saaksime
poliitilise tahte olemasolul lasteaiakohtade probleemi ära lahendada poole aastaga. Eesti 200-l on konkreetne
plaan olemas.
Teedeehituses on see kurb asi, et
vald tahab hästi palju kohustusi veeretada erasektori kaela. Omavalitsustel
on kohustused teha investeeringuid ja
võtta vajadusel selle tarbeks laenu.
Ei ole normaalne, kui üht maja
ehitada sooviv füüsiline isik peab ehitama kilomeeter Tallinna-Tartu maanteed. Niimoodi uputatakse planeeringud 10–15 aastaks selle taha kinni, sest
inimene ei suuda vallale ehitada kilomeeter maanteed.

Priit Põldmäe (Isamaa)
Vallavalitsuse uues koosseisus on
palju vanu tuttavaid ja liikmed on Rae
valda ilmestavad. Samas oleme Tallinna
linna näitel näinud, et ühe erakonna ainuvõim ei pruugi olla vallale kõige optimaalsem.
Ka naabervaldades on mindud laiapõhjalise koalitsiooni teed – näiteks
Jõelähtme vallas kutsus absoluutse enamuse saanud erakond enda kõrvale kaks
partnerit.
Ka Sakus kaasas ülekaalukas võitja
koalitsiooni kaks osapoolt. Euroopalik
poliitika väärtustab kaasamist ja laiapõhist ühisosa otsimist ning seda võinuks
arvesse võtta ka Rae vallas. Teades seda,
milliseid läbirääkimisi pidas Reformierakond teiste erakondadega, siis saanuks sõlmida mõistlikud kokkulepped
laiapõhjalisema koalitsiooni moodustamiseks. Näiteks Isamaa ja Reformierakonna valimisplatvormid olid väga
sarnased.
Tänane ehitusbuum on Rae valda
tugevasti mõjutanud ja arendajad tahavad siin ehitada. See on toonud kaasa
olukorra, kus meil on tekkinud probleeme tehniliste kommunikatsioonidega.
Lisaks on vallal tükk tegemist, et luua
vajalikul hulgal lasteaia- ja koolikohti.
Uute arenduste seisukohalt soovitan
tempot pisut maha võtta, et jõuda selgusele, kuhu ja kui palju on otstarbekas
ehitada.
Ei ole mõistlik, kui Rae valda koliv
pere peab hakkama lapsi teiste omavalitsuste lasteaedadesse või koolidesse
sõidutama.

Raul Siem (Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond)
Reformierakond moodustab küll
üksinda vallavalitsuse, kuid kuna erakondade valimisplatvormid olid üsna
sarnased, siis see loob positiivse tunde,
et mitmed täna murekohaks olevad
asjad saavad tehtud ning vald areneb
edasi õiges suunas.
Planeeringute valdkonnas võiks
vallavalitsus selgelt välja öelda, kas me
liigume pigem linnastumise suunas
või võtame ehituses hoogu maha. Selles küsimuses peab vallaelanike ning
vallavalitsuse vahel tekkima konstruktiivne dialoog.
Mul on hea meel, et isegi Reformierakond nägi oma programmis ette
uue hooldekodu rajamist.
Samuti tuleks hea seista selle eest,
et valla kõikides tõmbekeskustes oleksid sarnased elukeskkonnainstrumendid nagu Peetris.
Kindlasti on vaja parandada ühistranspordiühendusi nii valla sees kui
ka naaberomavalitsustega. Küsimus
on, kuidas seda teha? Milline lahendus
on mõistlik ja kõige optimaalsem?
Ma ei ole nii kindel, kas tramm sellisel kujul katab selle vajaduse.
Olukorda võiks analüüsida ja ehk
tulevad niiviisi ka paremad lahendused. Ka marsruutide osas.
Olen arvamusel, et Rae valla põhja- ja lõunapiirkonna vahel tuleks tekitada mõnus sünergia, nii saavutame
selle, et keegi meie vallas ei tunneks
end mahajäetuna nii arengus kui ka
elukvaliteedis.
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Jalutuskäik vabaõhunäitusel „Leib keelel“

Vaida palvemaja annab teada, et tema
õuele tasub tulla vaatama välinäitust
„Leib keelel“, mis on nii eesti kui ka
inglise keeles. Tegemist on Eesti Vabaõhumuuseumi leivateemalise väli-

näitusega, mis oma ringkäiku ja uut
elu palvela õuel jätkab. Igas vanuses
uudistajad on oodatud!
Öeldes „leivad ühte kappi“ ei mõtle
ju sugugi suurele kapile, vaid inimese

elu ühe tähtsaima sündmuse, pulmade peale. Sõnal „leib“ on eesti keeles
sügav sisu.
Suurimad tänud näituse võimalikuks saamisele perenaistelt lähevad: Eesti Vabaõhumuuseum (Aune
Mark), Raul Pintmann, Ahto ja Irina
Tammor ning tublidele meestele
motoklubist Road Devil eesotsas
Andri Hokkoneniga ja kaadri taha
jäänud fotograafile Jaanus Veldrele.
NB! Kui käite näitusel ja panete
sotsiaalmeediasse pilte, pange tagid
#vaidapalvemaja #leibkeelel, siis näevad ka Vaida palvemaja perenaised
kõiki neid vahvaid külalisi, kes selle
retke ette on võtnud ja meid külastanud!
Vaida palvemaja saab üles otsida
tema nimega ning jälgida nii Facebookist kui ka Instagramist!
Mõnusat avastamist!

VAIDA PALVEMAJA PERENAISED

Mobiiltelefon StateOS kasutajate vahel loositud!
Novembri alguses loosisime kõigi
StateOS äppi kasutavate elanike vahel välja iPhone SE. Võitjaks osutus
Rae valla elanik Jaan Sibul.
Rae Sõnumid uuris, millised on
Jaani kui vallakodaniku ootused uuele
rakendusele
Näen StateOSi pikas perspektiivis
kui üht efektiivset suhtluskanalit kohaliku omavalitsuse ja enda vahel.
Tänasel päeval on informatsioon
endiselt suuresti peidus kuskil keerulise struktuuriga kodulehel, mida
mina ja paljud elanikud ilmselt kunagi ei külasta. Kui midagi olulist toimub, siis enamjaolt jagab keegi seda
infot Facebooki lehel, see on kanal,
mis minu jaoks töötab. Muidugi pole
sotsiaalmeedia sisu alati kontrollitud,
mistõttu väga usaldust pole ja üks
ametlik infokanal oleks abiks.
Äpp võiks nüüd seda tühimikku
täita ja kasutajale telefoni ennekõike
kasutajapõhise info kätte tuua. Ning
kui on vaja mingeid allkirju/avaldusi
vms toimetada, siis võiks ka see või-

Jaan Sibul.
FOTO: ERAKOGU

malus äpis olemas olla. Allkirja tegemine taolises keskkonnas pole enam
ulme.

Rae Vallavalitsus liitus rakendusega StateOS, mis koondab kõik isiklikud ja vähem isiklikud teated ning
teenused erinevatelt era-, kohaliku- ja
ka avaliku sektori teenusepakkujatelt
ühte äppi kokku.
Hetkel on äpp kolmes keeles: eesti,
inglise ja vene keeles. Rakendus töötab lihtsalt – inimene laeb StateOS äpi
Google Play või App Store’i rakendusepoest alla, logib sisse ning jääb ootama teavitusi. Konto loomisel saadakse
isikukood (Mobiil-ID autentimisel ka
telefoninumber), mis on eelduseks, et
teenusepakkuja jõuaks õige kasutajani. Lahendus toimib põhimõttel, et liitunud teenusepakkujad saavad esialgu kõikide kasutajate poole pöörduda
ja kasutajal on peale esimest pöördumist võimalik blokeerida teenusepakkuja edasised teavitused. Seega saavad
inimesed edaspidi teavitusi ainult
neilt teenuspakkujatelt, kelle teenustest nad on huvitatud.
Liitu rakendusega StateOS ja ole
just Sind puudutava infoga kursis!

NOORED
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Draama- ja loovuslaager jõudis sel
aastal noorteni üle kivide ja kändude
RAGNE TOOMPERE
RAE NOORTEKESKUS

Taas saime valla noortega rõõmustada, sest 15.–19. novembril õnnestus ära korraldada traditsiooniline
Rae valla koolide draama- ja loovuslaager. Kuna laager on viirusolukorra tõttu muudkui ära jäänud ja
edasi lükkunud, siis toimus see sel
korral olukorrast tingitult teises
formaadis. Rae Noortekeskus lõi
Rae valla koolidega käed ning laager õnnestus korraldada sel korral
hoopis koolides kohapeal, tuues
laagri õpilaste juurde.
Kui varasemalt on toimunud draama- ja loovuslaager ööbimisega Rae
Kultuurikeskuses, mil 24 tunni jooksul
luuakse ja tuuakse publikuni lavastus,
siis sel korral käidi nädala vältel Rae
valla koolides, kus toimusid mitmesugused töötoad grimmi, tantsukunsti
ja näitlejameisterlikkuse teemadel,
mida viisid läbi oma ala professionaalid. Tantsutöötuba andis võimaluse
noortel aktiivselt liikudes ja tantsides
tundma õppida enda keha, mida kasutatakse näitlemisel, kus tihti tuleb ke-

hastada tavapärasest iseendast hoopis
teistsugust karakterit. Tantsutöötoas
õppisime, kuidas paremini juhtida
enda mõtet ja keha. Näitlejameisterlikkuse töötoas panid noored see-eest
end proovile tähelepanu harjutustega – katsetati enda diktsiooni ja hääle
kontrollimist, pandi proovile mälu ja
harjutati märkama muutusi enda ümber.Toimusid lisaks ka grimmitöötoad,
kus prooviti end maskeerida täpselt
selliseks karakteriks nagu fantaasia
lubab. Tutvuti erinevate vahendite
ning nippidega, kuidas end mõneks
teiseks tegelaseks kujutada ja tema
omapärasid tabada välimuses.
Rae Noortekeskuse korraldatud
draama- ja loovuslaager käis nädala
jooksul külas Jüri Gümnaasiumil, Vaida Põhikoolil, Peetri Lasteaed-Põhikoolil ja Lagedi Koolil – kokku osalesid
60 õpilast ja 5 juhendajat. Töötubasid
juhendasid: Meeri Vainola, Raili Salvet, Ingrid Mikk, Triin Taal ja Kertu
Roosma.
Laagri korraldamine ja toimumine omas olulist rolli eriti praegusel ajal, mil paljud huvitegevused ja

meelelahutused on paraku piiratud.
Draama- ja loovuslaagri peakorraldaja Killu Sika lisab: „Draama- ja loovuslaager on traditsiooniline sündmus, mis on juba mitmeid aastaid Rae
vallas toimunud. Peame oluliseks, et
olenemata maailma segavast viirusest ja sellest tingitud piirangutest
traditsioonid jätkuksid. Näitlemine
on paljude meie noorte jaoks oluline
ning draama- ja loovuslaager annab
võimaluse sarnaste huvidega noortel
üksteisega kohtuda ja koos meeldivalt aega veeta. Ka Rae Noortekeskuse meeskonnale on piirangute keskel
draama- ja loovuslaagri korraldamine andnud võimaluse mõelda kastist
välja ja leida uusi viise, kuidas hoida
traditsioone elus.”
Draama- ja loovuslaagri toimumise taga on mitmed jõud, keda tahame
tänada: Rae Noortekeskuse meeskond,
Rae vald, Peetri Lasteaed-Põhikool,
Lagedi Kool, Jüri Gümnaasium, Vaida
Põhikool, Järveküla Kool, Transpordiamet, Forum Cinemas, Meeri Vainola,
Raili Salvet, Ingrid Mikk, Triin Taal,
Kertu Roosma.
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Rekordarvu osalejatega
keeglivõistluse võitis Peetri Sport
ANDRES KALVIK

Rae valla mängude kolmanda ala, keegli võitis kindlalt
Peetri Sport, kellele järgnesid sarja üldliidriks kerkinud Lagedi SporT ja 4Fun.
Peetri Spordi esindaja Olle
Striki sõnul oli tegemist
võistkonna esimese alavõiduga Rae valla mängudel.
„Neli mängijat kuuest on aktiivsed
keeglimängijad ja seepärast ei saa esikohta üllatuseks pidada,“ lausus Strik.
„Paarismängus on vaja head sünergiat
ja meil toimis see hästi.“
Esmakordselt toimus mõõduvõtt
paarides, mille tulemusi liites moodustus võistkondlik paremusjärjestus. Kolm edukamat paari olid Aivo
Ait-Marge Sauga (Peetri Sport), Roomet Libe-Agnes Pilviste (4Fun) ja
Kalju Lohk-Bärbel Salumäe (Lagedi
SporT). Peetri Spordile tagas edu stabiilselt hea sooritus, sest kõik kolm
paari (lisaks võitjatele veel Indrek
Trei-Kristi Tammemägi ja Olle
Strik-Lea Toomet) mahtusid seitsme
parema sekka.
Püstitati ka osavõtjate rekord – keeg-

Keeglivõistluse võitja Peetri Sport: Kristi Tammemägi, Marge Sauga, Lea Toomet,
Aivo Ait, Olle Strik ja Indrek Trei.

lis pani end proovile 31 võistkonda kokku 186 mängijaga. Peakorraldaja Indrek
Raig ütles, et 11 tundi väldanud võistluspäeva jooksul suudeti tagada osalejatele
paindlik graafik ja hajutatus.
Rae valla mängude järgmine ala
– pokker – toimub 6. jaanuaril Olympic Park Casino ja Hilton Tallinn Park
hotelli ruumides. Raigi sõnul tasub
osalejatel seoses kehtivate COVID-19
piirangutega olla valmis varajaseks
alguseks.

TULEMUSED

•

Üldarvestus: 1. Lagedi SporT
152,1 punkti, 2. 4Fun 151,7, 3. Karla küla 148,7, 4. Team Järveküla &
sõbrad 124,8, 5. Willenbrock Baltic
123,9, 6. Jyrto 123,7.
Ettevõtted: 1. Willenbrock Baltic
123,9, 2. Rehnut 111,3, 3. Tallinna
Vangla 93,1.
Külad: 1. Karla küla 148,7, 2. Oda
tee terad (Järveküla) 106, 3. Patika
101,6.

•
•

Rae vald sai juurde mitu Eesti meistrit
KATI PLAAMUS
Rae vallas tegutsev ProLevel Dance
Club saavutas rekordarvu medaleid
Eesti meistrivõistlustel ja on 2021. aasta seisuga teine kõige kõrgemate tulemustega klubi Eestis. Klubi tegeleb
võistlustantsuga ja treenib nii suuri
kui väikeseid. Treeneriteks on Jüris
elavad Marleen Niinsoo ja Roland
Zamfir. Klubi lastel on võistlustel väga
hästi läinud ja nüüd on käes ka kõige
magusamad tulemused – Eesti meistritiitlid!

31. oktoobril toimusid Sakus Eesti
meistrivõistlused Ladina-Ameerika ja
standardtantsudes. Võistlesid kõik vanused alustades mudilastest. ProLeveli tantsuklubist oli tules 4 paari. Kõigil
läks väga hästi ning keegi ei tulnud
koju ilma medalita.
* Tristan Joonas Pajusalu ja Claudia Loviise Neidla – Eesti meistrid Ladina-Ameerika ja standardtantsudes
lasteklassis
* Marlon Hellaste Ja Maria Helena
Raaga – Eesti meistrid Ladina-Ameerika tantsudes noorteklassis

* Oskar Lipp Ja Poliina Kussov –
hõbedad Ladina-Ameerika tantsudes
juunior 2 vanuseklassis
* Mert Hirlak Ja Kendra Eliisa Neidla – hõbedad Ladina-Ameerika tantsudes juunior 1 vanuseklassis
Lisaks ülalmainitule käisid tantsijad ka Leedus maailmameistrivõistlustel, kus Tristan ja Claudia jõudsid
tublile seitsmendale kohale.
Lisaks võistlustantsule saab klubis
tegeleda ka showtantsu, iluvõimlemise, täiskasvanute seltskonnatantsu ja
naiste latiinoga.
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Rae noorvõrkpallurid kuuluvad
Eesti paremikku
ANDRES KALVIK
Rae Spordikool saavutas kuni 16-aastaste tütarlaste võrkpalli Eesti karikavõistlustel hinnatava teise koha.
Ainus kaotus tuli vastu võtta hilisemalt võitjalt Rakvere Spordikoolilt.
„Ka Rakvere vastu olid meil head
võiduvõimalused – esimeses geimis
juhtisime 23:17 ja teises geimis 19:16.
Kaht kolmandikku mängust kontrollisime, kuid otsustavatel hetkedel said
määravaks pisiasjad,“ lausus peatreener Raigo Tatrik. „Kokkuvõttes jäin
võistkonna esitusega rahule, tüdrukud mängisid oma taseme välja.“
Võru SK, SK Tats Kiili, Viljandi Spor-

dikool/VilVol, Tartu Olerex, Narva SpK
Energia/SK Galla alistati 2:0 ning kolmandaks tulnud Selver Tallinna SK 2:1.
Turniiri parimate mängijate hulka valiti Rebecca Pent.
Rae Spordikooli teine koosseis osales karikavõistluste II tugevusgrupi
turniiril Tartus, saades seal 6. koha.
Kokku osales karikavõistlustel 40
võistkonda.
Rae SK koosseisu kuulusid Anni Annus, Anna Brit Jõearu, Mirjam Karoliine Kask, Elisabeth Kulla, Merii Laar,
Annabel Lattik, Laura Naudi, Rebecca
Pent, Loona Raig ja Lisandra Tatrik.
Mitmed Rae SK tütarlapsed kuu-

Eesti karikavõistlustel teise koha saavutanud Rae Spordikooli tütarlaste võistkond.
FOTO: RANDO SOOME

luvad omaealiste paremikku ja nad
esindasid novembri lõpus Eesti kuni
17-aastaste koondist Daugavpilsis
toimunud Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni meistrivõistlustel. Kõrgel tasemel said end proovile panna
Maarja Liisa Polman, Anni Põldma,
Lisandra Tatrik, Mirjam Karoliine
Kask, Merili Kõrvel, Anette Arak ja
Freia Liisa Palk ning Rae SK kasvandikuna praegu Audentese SG/Noortekoondis naiskonda kuuluv Liisa Põldma. Koondise peatreeneri ülesandeid
täitis Tatrik ja delegatsiooni juht oli
Rae SK/Viastoni naiskonna abitreener
Anatoli Kuprijanovitš.
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Helkurikampaaniasse on panustanud
üle 30 Rae ettevõtte!
Rae vallavalitsus algatas novembrikuus helkurikampaania, et pöörata erilist tähelepanu turvalisele
liiklemisele ning tuletada meelde
helkuri olulisust erinevate sihtrühmade seas.
Jagasime helkureid nii meie haridusasutuste ees, erinevate alevike, külade bussipeatustes, poodide ees, ehtisime helkuripuid jpm.
Hea meel on tõdeda, et suur hulk Rae
valla ettevõtetest tulid selle kampaaniaga koheselt kaasa ning varustasid meid
helkuritega. Lisaks liiklusohutusele
saime elanikele tutvustada ka kampaanias osalenud ettevõtteid, kelle helkurid
nüüd meile kenasti valgust näitavad.
Täname väga kõiki ettevõtteid,
kes meie inimeste nähtavusele kaa-

sa aitasid! Samuti täname kõiki allasutusi ja koostööpartnereid teavitustöö eest.
Täname: Ridango AS, Digris Disain
OÜ, Kleeps24 / BCX Print OÜ, Telia,
Smarten Logistics AS, Enima Trade OÜ,
Jüri COOP, Volvo Eesti, Lennuliiklusteeninduse AS, Sofikoh OÜ, TANKER,
Miil OÜ, Layher Tellingud Eesti OÜ,
UK STUUDIO OÜ, Orient kontorikaubad AS, ACE Logistics Estonia AS, Viaston Infra OÜ, Kinema OÜ, Stateos OÜ,
Tiptiptap OÜ, KAURITEL OÜ, Filter AS
/ Filter Solutions OÜ, Nutilaod, Agapics
AS, Tervisliku Turunduse kool, Kaarlaid OÜ, Invar OÜ, Huppa, OÜ Aruotsa,
Vampsi Autokool OÜ.
Jätkame kampaaniaga ka detsembrikuus!

Aruvalla helkuripuu ehtimine.

Helkur võib päästa elusid!
MALLE TIIRUSSON

PIIRKONNAPOLITSEINIK
IDA-HARJU POLITSEIJAOSKOND
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Ma ei näinud teda enne, kui ta oli
mu kõrval! See mõte on paljude autojuhtide peast läbi käinud, nähes
pimedal ajal helkurita jalakäijat.
Samas kipuvad autojuhid unustama, et ka nemad on sõidukist väljudes
jalakäijad – parklast/tänavalt tööle kõndides, lasteaedade, koolide või kaupluse
parklas jne. Ka sellistel juhtudel on helkuri kandmine kohustuslik, et teised
autojuhid sind märkaksid. Jalakäijad,

Lõvi Leo ja piirkonnapolitseinik Malle
helkurikampaaniat
tegemas Kindluse
Koolis.

kes ise sõidukijuhi rollis ei ole, kipuvad
arvama, et tema nähtavuse ja ohutuse tagab tänavalgustus ja liikumine
kergliiklus- ja kõnniteel. Helkur kas
lihtsalt unustatakse või seda ei peetagi
oluliseks. Eelnevast lähtudes ei osata
end igapäevaelus panna autojuhi rolli
ja näha ette, et tegelikkuses ei ole nad
liikluses nähtavad. Helkuri kandmine
on halva nähtavuse korral või pimeda
ajal teel liikudes kohustuslik.
Oluline on üle vaadata ka oma helkuri paiknemine. Käekoti küljes ja
hõlma all ei täida see kindlasti oma
eesmärki! Kuna jalakäija peab kõnni-

tee puudumisel kõndima vasakpoolsel
teeserval, tuleb helkur kinnitada riiete
külge sõiduteepoolsele ehk paremale küljele nii, et see oleks nähtav igast
suunast ning paiknema täiskasvanul
umbes põlve kõrgusel (samal kõrgusel
asetsevad sõidukite tuled). Mida halvemini valgustatud piirkonnas jalakäija
liigub, seda rohkem võiks olla helkureid. Õnneks on väga paljudel riideesemetel helkurid juba tootja poolt olemas, eriti laste riiete puhul. Siinkohal
tasub teada, et aeg-ajalt tuleb ka neid
kontrollida, sest helkurid võivad pesus
kuluda või tuhmuda ning sellisel juhul
ei täida need enam oma eesmärki.
Jalgratturitele tuleb panna südamele, et ka nemad peavad ennast pimeda ajal nähtavaks tegema. Jalgrattal on
kohustuslik ees valge ja taga punane
helkur ning vähemalt ühe ratta kummalgi poolel kollane helkur. Pimedal
ajal peavad jalgrattal lisaks olema ees
valge ja taga punane tuli.
Veendu, et sinu kõigil pereliikmetel
oleks nõuetekohane helkur, mis oleks
kinnitatud õigesse ja hästi nähtavasse
kohta. Helkuri puhul kehtib tingimusteta vana tõde – mida rohkem,seda uhkem!
Turvalist liiklemist!
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RVAKS Narvas 2021.

Avantüür, mille sarnast ei ole varem olnud!
KAI LASN

RAE VALLA ALEVIKE- JA KÜLAVANEMATE
SELTSI JUHATUSE LIIGE

Augusti lõpus toimus Narvas
koostööpäevak, kus kohtusid
rahvusvähemuste kultuuriseltside
katusorganisatsioonide ja Harjumaa vabaühenduste esindajad, et
leida värskeid ideid ning arendada
koostööd.
Ürituse korraldasid Integratsiooni
Sihtasutus, Kultuuriministeerium ja
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.
Töötati meeskondades ning otsiti lahendusi noorte ja erinevate ühenduste
kaasamiseks oma tegevusse. Koostööpäevakust võttis osa Rae Valla Alevikeja Külavanemate Seltsi (RVAKS) esimees
Aivar Aasamäe. Ürituse lõppedes selgus,
et väljavalitud kolmest parimast ideest
üks oli just RVAKSi juhi kaasalöömisel
sündinud. Koostööprojekti „Piirid ja
Paarid“ raames plaaniti kaht kahepäevast reisi – üks kogemusreis Rae valla
külade esindajatele Narva ja Sillamäele
ning teine kogemusreis Ida-Virumaa
osalejatele Rae valla küladesse.
Septembrikuu RVAKSi infotunnis
teatas külaliikumise juht, et on end ja

seega ka kõiki RVAKSi liikmed, ilma eelneva kokkuleppeta, vedanud avantüüri,
mille sarnast ei ole varem olnud. Projekti ladusa eeltutvustamise järgselt oli
näha infotunnis osalejate muigel suid
ja hetke pärast paiskus valla rohkelt
huvitavaid ideid, mida kõike võiks IdaVirumaalt tulijatele Rae vallas tutvustada. Rae valla külade esindajate õppereis Narva ja Sillamäele toimus 13.–14.
novembril. Narva bussisõidu teekonnal
saime tuttavaks Anne-Ly Reimaaga Kultuuriministeeriumist, kes oli meile ekskursioonigiidiks.
Meie esimene peatuskoht toimus
Narva Rootsi lõvi mälestusmärgi juures,
millega mälestatakse Põhjasõja Narva
lahingut. Pärast väikest jalutuskäiku
promenaadil suundusime endisesse Narva mööblikombinaati näitusele
„Vana. Uus. Narva. 1684/1984...2034“. Saime näha kahe Narva hiilgeaja säravamaid hetki koos rootsiaegse paberist
linnamaketi ning erilahendusena valminud filmiprogrammiga.
Rahvaste sõpruse parki ehk Narva
EV 100 parki tutvustas meile härra Aleksandr Dusman, kes on üks pargi loomise eestvedajatest. Pargis asub Eestimaa

rahvuste salu, kus 37 erinevat rahvuspuud sümboliseerivad Narvas elavaid
suuremaid rahvusgruppe.
Narva linnuse hoovis saime osa üritusest, mis on seotud iga-aastase Narva linnuses toimuva Narva Muuseumi
ajaloofestivaliga, mille haripunktiks
on 1700. aastal toimunud lahingu taasesitamine. „Narva talvelahing 2021“-ga
meenutati Narva ajaloo ja Põhjasõja üht
olulisemat lahingut, kus Rootsi kuninga
Karl XII kurnatud 11 000 meheline vägi
ründas ja võitis mitmekordse arvulise
ülekaaluga Vene vägesid. Edasi võttis
meid vastu Narva Rahvaste Maja, kus
erinevad rahvused on oma ruumid sisustanud. Päeva lõpetas meeleolukas
kontsert ja ühine õhtusöök maitsvate
rahvusroogadega.
Väljasõidu teine päev viis meid Sillamäele – värskete meretuulte linna. Meil
oli rõõm külastada ukraina kaasmaalaste seltsi „Vodograi“ ja kuulata põhjalikult nende tegemistest.
Kogu selle suure muljetepagasiga
alustasime sõitu kodu poole. Aitäh organiseerijatele ja vastuvõtjatele!
Rahastaja: kohaliku omaalgatuse
programm (KOP).
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„Lugemisisu“ programm
Lagedi raamatukogus
„Lugemisisu“ on Eesti
Lastekirjanduse Keskuse programm, mille
eesmärgiks on innustada 5–10-aastaseid lapsi
lugema. Pilootprogramm
viidi läbi 2019. aasta kevadel, tol korral osales 26
raamatukogu üle Eesti.
2020/2021. hooajal liitus
ka Lagedi raamatukogu,
selleks ajaks oli liitunud
raamatukogusid juba 147.
Tänavuseks hooajaks on
huvi programmi vastu
veelgi kasvanud. Tore on
näha, et ka meie naabrid
Jüri ja Peetri raamatukogud on tänavu kambas!

ANNELIIS SALUMÄE
LAGEDI RAAMATUKOGU

Programm kestab see aasta 1. oktoobrist
2021 kuni 31. maini 2022. Lapsed saavad
raamatukogust nö lugemispassi. Lugemispassis on viis teemat, mille alla tuleb
kas soovitusnimekirjast või enda eelistusest lähtuvalt leida sobivad raamatud.
Teemad on laiad (nt Eesti autori loomateemaline raamat, raamat lastest) ja
kerge on passi kirja saada ka kooli poolt
antud kohustuslik lugemine. Iga teema
lõpus on ka väike ülesanne. See kõik on
võimalikult palju seotud ka riikliku õppekavaga.
Programmis osalevatele klassidele on ELK poolt kasutamiseks antud ka
erinevad teematunnid ning väiksemad
mängud. Näiteks saavad lapsed teada,
kuidas üks raamat nendeni üldse jõuab
või õpivad tundma erinevaid illustraatoreid. Teoreetilise osa juurde kuulub alati
ka väike loov ülesanne. Need tunnid olid
meil väga populaarsed eriti kevadel, vahetult enne kooli lõppu.
Oma osalemise kinnitamiseks joonistavad lapsed osalejamärgi – ümmargune paber, millel nende nimi ning
väike joonistus enda soovi järgi. Peale

Rae valla helkurikampaania jõudis ka Lagedi raamatukogusse. Fotol 2.a klassi klassiõhtu „Raamatukoguöö“. Lahendati liiklusteemalist ristsõna, mille eest said kõik
helkuri.

tutvustavat tundi (passi saamine ja märgi joonistamine) saab klass või rühm see
aasta kaasa ka tõendi, mis kinnitab nende suurt lugemisisu! See on tore meeldetuletus klassiseinal õpilastele endile
või uhkuseasi teistele näidata. Kõik, kes
tagastavad täidetud passi hiljemalt 31.
mail saavad ka väikese üllatuse. Tublimatel on võimalik soovi korral „täis
lugeda” ka mitu passi. Ühele lapsele olemegi juba teise andnud!
Eelmisel aastal osales meil programmis kolm klassi ja üks lasteaiarühm.
Koroonapiirangud ilmselt võtsid palju hoogu maha – edukaid lõpetajaid oli
kolm last ning üks lasteaiarühm. Eelmise aasta lõpetajate eeskuju ja ehk ka natuke kadedus auhindade üle on see aasta
meil huvi kõvasti tõstnud. Peale edukat
suvelugemist, milles osalema kutsus
meid lahkesti Harju Maakonnaraamatukogu, ei jõudnud lapsed „Lugemisisu“
algust ära oodata ja juba septembri alguses käidi uusi passe küsimas.
2021/2022. hooajaks on tutvustavas
tunnis käinud ja oma materjalid kätte
saanud kuus klassi ning kaks lasteaiarühma, kokku 124 last. Väiksemate klasside (eelkõige esimesed ja teised klassid)
ja lasteaiaõpetajate huvi koostöö vastu
meiega on suur. Olemegi võtnud suuna
hakata oma lugejaskonda n-ö kasvatama juba lasteaiast alates. Kui lapsed juba
5–6-aastasena tihti raamatukokku satuvad, siis on vast lootust, et nad on aktiivsed lugejad ka 15–16-aastasena. Õnneks
tulevad klassijuhatajad meie kutsega
kaasa – klassilugemise valimiseks tullakse kõik koos raamatukokku, loetud
raamatute tutvustamise tund tehakse
meie juures, ka lasteaiarühmad käivad
koos omale lugemist valimas.
Kõige parem programmi juures ongi
see, et lasteaias alustatud harjumust
saab ka koolis veel neli aastat jätkata.
Vahva seik on siinjuures seegi, et kaks
klassijuhatajat hakkasid koos lastega
passi täitma. Loevad küll täiskasvanute
raamatuid, kuid samadel teemadel nagu
lapsed. Eeskuju missugune!
Head lugemislusti kõigile!

KOGUKOND
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Rae valla aleviku- ja külavanemad.

Rae vald 155!
Karl-Erik Taukar esinemas.

Rae vallavolikogu esimene istung
toimus 23.11.1866, sellest kuupäevast
loeme ka valla sündi. Rae valla 155. juubeliaasta jooksul oleme käinud külast
külla ning jõudnud tähistada mitmeid
teisigi olulisi tähtpäevasid – 30 aastat
Rae valla taasasutamisest, mitmetel
valla küladel ja alevikel möödus 780
aastat esmamainimisest ja Jüri raamatukogu asutamisest sai 115 aastat.
Samuti möödus 155 aastat Jüri Muusikaseltsi asutamisest.
Kuid kõik vallaelanikud said tähistada Rae valla 155. aastapäeva 27.
novembril veebis otseülekande vahendusel.
Kindluse Koolis toimunud tänuüritusel tervitati, tänati ja tunnustati
meie valla kõige tublimaid ja silmapaistvamaid. Tänumedalid said mitmed Rae valla arengusse panustanud
inimesed ning tänukirjad anti kõigile
aleviku- ja külavanematele ning konkursi „Kaunis kodu 2021“ võitjatele.
Õhtut juhtis meie oma küla mees
Jaan Elgula. Muusikalist meelelahutust pakkus Karl-Erik Taukar Band.

Esmakordselt esitleti ka Rae valla
juubeliks valminud dokumentaalfilmi, mis jääb vaatamiseks üles valla
kõikidesse kanalitesse.
Volikogu tänukirja sai:
Veronika Isberg.
Tänumedalid said:
Kati Post
Leili Sutter
Kristi Aru
Ülle Parmas
Ülle Alliksaar
Epp Puström
Margery Lilienthal
Reet Raudkepp
Ülle Siska
Maria Tiro
Sulev Lääne
Tanel Ots
Aivar Aasamäe
Ahti Kooskora
Indrek Uuemaa
Indrek Raig
Jens Vendel
Priit Põldmäe
Malle Tiirusson
Jüri Tervisekeskus
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Pastor Rudolf
Adam Winkler
ja tema Jüri
kihelkonna
kroonika
Kohaidentiteedi kujundamisel on oluline eri põlvkondade sidumisel informatsioon sellest, mis oli, on ja tuleb,
kodaniku suhestumine teabega, millest kasvab elukoha
erilisuse tunnetus ehk suureliselt väljendades patriotism.
Olnu kirjeldamisel on Rae valla identiteedi keskmeks olnud
kirik ja kihelkond oma rõivamustrite, kommete ja murrakugagi. Kirikust kui traditsioonide ja hariduse hoidjast on
esile kerkinud mitmed õpetajad, siinkohal võiks nimetada
Rudolf Adam Winklerit, kes oli Jüri kirikuõpetajaks aastatel 1885–1901, ning tüvitekstina tema poolt kirjutatud Jüri
kihelkonna kroonikat.

ARDO NIINRE
Kes oli Rudolf Adam Winkler?
28. aprillil 1885 seati Winkler Jüri
kirikuõpetajana ametisse. Et aasta
varem oli alanud uue kiriku ehitus,
siis samal päeval pühitses Ida-Harju praost W. Fr. Kentmann uue kiriku
nurgakivi ning ehitusmeister ja insener parun Axel von Howen lausus
nurgakivile kolm hoopi lüües: „Issand
lase meid seda tööd korda saata“ (Eesti
kirik nr 50, 17. detsember 1925).
Pühakoda saigi samal aastal valmis ja pühitseti 15. detsembril 1885.
Uue vaimuliku templi ehituse juures
oli ka vast ametisse pandud 30-aastane pastor Winkler. Hea eesti keele oskajana saavutas ta oma kogudusega
tiheda kontakti. Ta oli õpetaja, kes käis
põdevaid haigeid koos oma prouaga
tihti vaatamas ja viis neile nii arstirohtusid kui ka toitu. Tulekahjude ajal
oli pastor ise agar tuld kustutama. Talviti oli õpetaja lapsi ja muud rahvast
loetamas ning neile raamatuid ja pilte
kinkimas. Toe ja abi eest Jüri Muusikaseltsile valiti Winkler 1888. aastal seltsi auliikmeks.

Pastor Rudolf Adam Winkler.

Eriline oli Winkleri huvi muististe vastu, mis viis ta 1895. aastal Äntu
Punamäe linnuse proovikaevamistele.
1899. aasta suvel osales ta Jüri kihelkonnas oleva Loovälja pere põllul oleva kivikirstkalme uuringutel. Samal
aastal leidis pastor Kurna kalmevälja,
millele järgnesid tema osavõtul 1909.
aastal A. Friedenthali juhitud arheoloogilised uuringud. Samuti võttis
Winkler osa 1903–1905 A. Spreckelseni
eestvedamisel toimunud väljakaevamistest Sahal.
Jürist lahkus Winkler 1901. aastal.
Oma lõpu- ja ärasaatmiskõnes 18. novembril 1901, kui pastor kogudusega
jumalaga jättis, ütles ta: „ Oma kohta
ei tea ma teilt muud soovida: kui kuulete, et ma surnud olen, siis tulgu üks
jürilane ja visaku mulle kolm peotäit
mulda hauda, aga muld olgu Jüri pinnalt.“ (Ristirahva Pühapäevaleht 2.
detsember 1901). Need sõnad olid kogudusel meeles. Kiriku vöörmünder
viskas 11. juulil 1917 armastatud pastori matustel tema hauda kolm peotäit mulda nende inimeste poolt, keda
lugupeetud õpetaja oli ristinud, leeritanud ja matnud. Winklerist jäid järe-

le paljud tänapäevanigi tsiteerimist
leidvad kirjutised, üheks neist on Jüri
kihelkonna kroonika.
Jüri kihelkonna kroonikast
1917. aasta 11. ja 14. juuli Päewaleht
kirjeldab värvikalt Winkleri matuseid
ning pastorile pühendatud järelehüüdes on kroonikast ka juttu. Järgnevalt pöörab sellele tähelepanu Jüri
kiriku pastorina 1924–1944 töötanud
Jakob Aunveer ning Jüri kihelkonnas
1931. aasta suvel inspektsioonireisi
korraldanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna üliõpilane Johannes
Tavast. Seejärel jõudis kroonika Ajalooarhiivi. 2019. aasta teisel poolel leidis artikli autor Eesti Ajalooarhiivist
pastor Winkleri kroonika „Chronik
der Kirchspiel St Jürgens bis 1710“.
Tänu Rae valla kultuurispetsialistidele Kristi Arule ja Kadri Järvelaiule leiti
võimalus selle tõlkimiseks ning välja andmiseks. Nüüd ongi see suur töö
raamatukaante vahele jõudnud.
Artikkel on kokkuvõte artikli autori poolt kirjutatud kroonika eessõnast.
Raamat on lugemiseks kättesaadav
Rae valla raamatukogudes.

AJALUGU
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Jüri raamatukogu 115!
ÜLLE SISKA
See aasta on raamatukogu jaoks
märgilise tähtsusega – 16. detsembril 1906 ehk 115 aastat tagasi loodi
Jüri Haridusseltsi juurde raamatukogu, mida loeme tinglikult Jüri
raamatukogu eelkäijaks.
Aastate jooksul on meie esiraamatukogude areng olnud keeruline. Väikeseid raamatukogusid on liidetud,
omanikud ja nimetused vahetunud,
mitmeid kordi on kolitud. Lõpuks
oleme jõudnud Jüri Gümnaasiumi
hoonesse. Viimane suur muudatus oli
Peetri harukogu avamine 2009. aastal.
Nii Jüri kui ka Peetri raamatukogu
asuvad koolides ja seeläbi saavad raamatukoguhoidjad paremini kaasa aidata lastes lugemishuvi arendamisel.
Elanike arv Rae vallas on kasvanud, samuti on ka raamatukogude
kasutamine ja raamatute arv suurenenud. Kui 2006. aastal Jüri Gümnaasiumi hoonesse kolisime, oli meil kogus
30 000 teavikut, 15 aastat hiljem koos
Peetri harukoguga üle 62 000. Palju
rohkem on muutunud lugejate arv:
1384 on neljakordistunud, sama palju

Raamatukoguhoidjad Jürist ja Peetrist.

on suurenenud ka laenutuste arv, mis
nüüdseks on 76 000 aastas. Lastest lugejate arv on viiekordistunud ja laenutuste arv ligi seitsmekordselt suurenenud. Rae valla elanike arvu vaadates
oleks ootuspärasemad veel suuremad
arvud.
Ilmuvate raamatute hulgast teeme
lugejate vajadustest ja huvidest lähtuvalt valikud, kuid lastekirjanduse
komplekteerimine on meie jaoks eriliselt oluline. Tellime õpilastele kooliks
vajalikku soovitatavat kirjandust suuremas koguses, kuid neid raamatuid
ikka ei jagu. Eriti keeruline on olukord
Peetri raamatukogus. Ruumid on väikesed ja riiulipinda napib. Elanike arv
vallas on kiiresti suurenenud, mitu
uut kooli on avatud, kuid rahvaraamatukogude olukord on sama. Ootame pikisilmi uut raamatukogu Peetri
piirkonda, kus oleks piisavalt ruumi
raamatutele, ürituste ja näituste korraldamiseks, töötubadeks, muusika
kuulamiseks, vaba aja veetmiseks jms.
Võiks pikalt kirjeldada, milline
peaks tänapäeva raamatukogu olema.
Enam ei ehitata raamatukogu kui lugemissaali ja hoidlat, aja jooksul on

ka raamatukoguteenused muutnud,
planeerimisel kasutatakse teenusedisaini. Loodame, et meie unistus täitub
juba Peetri vabaajakeskuse rajamisel.
Üks väike harukogu võiks olla ka Rae
küla piirkonnas, sest see piirkond on
suurte maanteedega teistest eraldatud.
Seni oleme edusamme teinud 24/7
toimivate
raamatulaenutuskappide
kasutuselevõtmisega nii Jüris kui ka
Peetris. Teenus on lugejatele tasuta ja
hoo korralikult sisse saanud. Tagastuskaste on vaja juurde hankida, sest inimesed kasutavad praegust epideemilist olukorda arvestades kontaktivaba
laenutust järjest rohkem.
Raamatukogu 115. sünnipäeva tähistasime kirjanduslike meistrivõistlustega, lugejamänguga mis kestis
märtsist novembri lõpuni. Võitjatele
loosisime toredaid auhindu. 5–10-aastastele lastele kestab maikuuni põnev
ELK loodud lugemisprogramm „Lugemisisu“. Lisaks ootame lasteaialapsi
traditsioonilistele advendihommikutele.
16. detsembril oleme piduehtes ja
ootame lugejaid meile külla!
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Fotodel: CrossFit proovitreening elamusspordikeskuses Spot of Tallinn.

Mis imeasi on CrossFit ja kus Rae
RETI MEEMA
Rae Sõnumid käis oktoobrikuus
Baltikumi suurimas elamusspordikeskuses Spot of Tallinn (Krati tee
2, Peetri) spordiala CrossFit proovitrennis. Trenni tegid kaasa Rae
vallavalitsuse töötajad Tauri Roots
ja Karina Heinmets. Ala tutvustas ja
küsimustele vastas treener Bogdan
Jasevitš.
Mis on CrossFit ja kes sellega tegelevad?
CrossFit kujutab endast kõige mitmekülgsemat jõu- ja vastupidavustreeningu vormi, kus igas treeningus
rakendatakse teie keha tööle kui ühtne tervik. Selleks kasutame kõiki liikumise vorme ning elemente paljudest
valdkondadest – võimlemine, kergejõustik, raskejõustik, keharaskusega ja
aeroobne treening, staatilised harjutused. Kõige tähtsam on tahe liikuda
ja hakata seda tegema läbi korrektsete
liikumismustrite, mida ka igapäevaselt inimestele õpetame.
Treeninguga võivad liituda kõik,
kes peavad lugu heast tervisest ning
toonuse tõstmisest. Kavad on üles ehitatud nii, et erineva kehalise võimekusega inimesed saavad kava koos läbi
teha. Raskused ja intensiivsuse saab
ise valida. Kui erinevate treenituse
tasemetega inimesed koos treenivad

siis tekib algajatel tahtmine rohkem
pingutada ja seega on areng loomulik.
Samas ei ole trennis võistlusmomenti
– sinu vastane oled sina ise, ette antud
kordused või siis kellal jooksev aeg –
kuidas parajasti kava ette näeb. Meie
klubis on paar sõjaväelast, mõned
koduperenaised, IT-inimesed, kontoritöötajad igas vanuses jt. Enamus
osalejatest on lapsevanemad, kes on
regulaarsest CrossFiti treeningust teinud oma „emme ja issi aja“. Treeninguformaat sunnib sind tunniks muu
maailma unustama ning keskenduma
iseendale ja harjutustele. Garanteeritud nutivaba aeg.
Treening toimub rühmatreeningu
vormis, kus terve rühm sooritab samal
ajal samu harjutusi. Grupis on meil
maksimaalselt 9 inimest ehk kõik grupi liikmed saavad treeneri personaalset tähelepanu.
Miks oli treeningus kasutatavad lühendid inglise keeles ja mida need
tähendavad?
CrossFit on välja töötatud USA-s ja
treeningmeetod on patendiga kaitstud. Treeninguid tohivad pakkuda
vaid CrossFiti treeneri kvalifikatsiooni
ja litsentsi omavad klubid. Kasutatav
„treeningkeel” ja kavade kirjeldused
on seega üle maailma ühtsed. Kui oled
välismaal ja tahad CrossFiti trenni
minna, siis on suvalises CrossFiti boxis

(CrossFiti klubi kutsutakse box’iks)
tahvlile kirjutatud kava sulle arusaadav vaatamata sellele, et sa kohalikku
keelt ei räägi. Kasutatavad lühendeid
on palju ja keegi ei eelda, et sulle esimese treeningkuuga kõik meelde jääb.
Treener ja kaastreenijad aitavad alati.
CrossFiti oluline osa on tugev kokku- ja
ühtekuuluvustunne. Sama on ka meie
klubis – meil on oma sotsiaalmeediavõrgustik ja suhtleme omavahel tihedalt. Staažikamad treenijad toetavad ja
innustavad algajaid suurima heameelega. Samuti motiveeritakse teineteist
trenni tegema. Kui CrossFitiga tegeled,
siis kuulud justkui kohe ülemaailmsesse spordiklubisse.
Kas treening on vaid füüsilise toonuse tõstmiseks või sellega saab ka
kaalu langetada?
Kuna treening on nii mitmekülgne, siis ei tõuse vaid toonus, vaid su
keha muutub. Muutud tugevamaks,
kiiremaks ja vastupidavamaks – seda
loomulikult siis, kui suudad säilitada
treenimise järjepidevuse. Kaalulangetus on selline iseeneslik kõrvalmõju. Kindlasti sunnib CrossFit üle
vaatama kogu oma toitumise, puhkerežiimi ja muu eluviisi, seda ikka
selleks, et trennis jaksaks. Ilmselt
enamusele CrossFiti harrastajatele on
see pigem elustiil kui lihtsalt suvaline trenn.
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vallas sellega tegeleda saab?
Minu kolleegidel tekkis küsimus,
kas treeningjärgse venituse peaks
ise sisse arvestama või pole see oluline?
Lihashooldus on iga trenni puhul
oluline. Regulaarne massaaž, kodune massaažirull ning venitused enne
ja peale trenni tulevad kasuks. Vahel
tuleb painduvusele eraldi tähelepanu
pöörata, seda kõike aitab mõtestada ja
läbi viia treener. Meie klubis on levinud mõlemad lähenemised – osad tulevad kohale natuke varem, et jõuaks
end trenni häälestada ja keha natuke
lahti võimelda, osad jäävad peale trenni „rullima” ja venitama.
Vaatasin, et võrreldes teiste grupikaaslastega tegime oma kolleegidega harjutusi palju aeglasemalt. Kas
kiirus on antud treeningu juures
oluline?
On loomulik, et esmakordselt trenni tulnu lähtub oma eelnevast treeningkogemusest ja üritab harjutusi
sooritada oma harjumuste rütmis.
CrossFiti intensiivsus on aga teine, seega on lihtne valesti arvestada, jääbki
mulje, et oled võrreldes kogenenumatega aeglasem ja nõrgem. Kindlasti ei
ole algajal mõtet rinda pista inimestega, kes on CrossFiti teinud aastaid. Sinu
esimene konkurent oled sina ise – pole
midagi magusamat kui eneseületus.
CrossFit annab kiiresti saavutusest ja

eneseületusest tuleneva mõnutunde.
Kui esimesest ehmatusest üle saad,
siis tunned saavutusest tekkivate endorfiinide (õnnehormoonide) mõju.
Kiirus, jõud, vastupidavus ja spetsiifilised oskused tulevad järjepidevalt
treenides. Algajad räägivad sageli, et
nemad küll ei suuda sooritada üht
või teist harjutust. Treeningkaaslased
ei näita algajale kunagi näpuga, kui
algaja ei suuda ette antud kava täita.
Vastupidi – innustatakse pingutama
ja tunnustatakse, kui lõpuni pingutad.
Näeme sageli, et mõne kuu möödudes
tehakse vabalt kätekõverdusi, lõuatõmbeid, kangiharjutusi, kümnetes
kordustes kükke ja kõhulihaseid. Innustav on näha, kuidas inimesed tunnevad rõõmu saavutustest, mida nad
algul võimalikuks ei pidanud.
Esimene treening oli mulle ja mu
kolleegidele päris raske, kas on võimalik ennast kodus ise järgnevateks treeninguteks teistega pisut
võrdsemale tasemele viia ja kuidas
seda teha?
CrossFiti kavad on üles ehitatud nii,
et kavad saaks läbi teha samas grupis väga erineva treenituse tasemega
inimesed. Kavad järgivad põhimõtet,
et kui käid nädalas vähemalt 3 korda
trennis, siis saab koormust terve keha.
Kindlasti ei ole vaja ennast kuidagi
eraldi ette valmistada. Trennides saab

raskused, kordused ja intensiivsuse
ise valida. Ette on antud 2 soovituslikku taset – RX ja Sc (scaled), vähem
ja vahel ka rohkem võib alati valida,
kaastreenijad ei vaata kunagi imelikult. Kõik on ju kunagi alustanud nullist ja teavad täpselt, mis tunne ja seis
algajal on. Samuti arvestatakse, kui sul
on mõne harjutuse sooritamisega raskusi, kuna pole piisavalt painduvust
või on olnud vigastus – treener annab
asendusharjutuse või pakub mõne
muu lahenduse. CrossFiti trenni minnes tuleb saali kaasa võtta teotahe ja
hea tuju – ego tuleb jätta garderoobi.
Alati tuleb kuulata treeneri nõuandeid ja oma keha – siis on kõik hästi ja
treening pakub mõnu. Tuleb lihtsalt
kohale tulla ja tegema hakata. Kui suudad järjepidavalt treenida, siis märkad
oma treenituse taseme tõusu juba
peale esimest treeningkuud. Valusad
lihased käivad asja juurde.
Rae Vallavalitsuse töötajad tõid
omaltpoolt välja, et CrossFiti proovitreeningus oli tugevalt tuntav kaastreenijate toetus ja innustus, mis andis juurde julgust ja pealehakkamist.
Kuna istuval tööl on märkimisväärselt tervist kahjustav mõju, siis on ligi
tund kestev jõu- ja vastupidavustreening vähim, mida enda kehale ja vaimule pakkuda.
Aitäh Spot of Tallinnale kogemuse
eest!
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RAE
VALLAVALITSUS
teatab:
Detailplaneeringu vastuvõtmisest
ja avalikust väljapanekust
27.12.2021-10.01.2022 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringu osas esitada
hiljemalt 10.01.2022:
Peetri alevik Vana-Tartu mnt 15
•kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 15.12.2020 korraldusega nr 1682 ning vastuvõetud
30.11.2021 korraldusega nr 1733. Planeeritav ala asub Peetri aleviku lääne osas, Vana-Tartu mnt ja Niinesaare tee ristmiku vahetus läheduses,
olemasolevate ja varem planeeritud
väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Niinesaare teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,35 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust moodustada kaks elamumaa
sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa sihtotstarbe krunt, elamumaa sihtotstarbega kruntidele
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
lahendus
on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, ja
ei sisalda üldplaneeringu muutmise
ettepanekut.
Detailplaneeringu kehtestamisest:

•

Vaida alevik Tuuliku tee 8 kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 09.11.2021 korral-

dusega nr 1641.
Planeeritav ala asub Vaida aleviku põhjaosas Tuuliku tee ääres väljakujunenud elamupiirkonnas. Juurdepääsud planeeritavale alale on
Tuuliku teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,44 ha.
Detailplaneeringu lahendus on
olemasolevast elamumaa sihtotstarbega kinnistust moodustada kaks
elamumaa sihtotstarbega kinnistut
ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

• Kurna küla Õlleköögi tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 09.11.2021 korraldusega nr 1642.
Planeeritav ala asub Kurna külas
Õlleköögi tee ääres. Juurdepääsud
planeeritavale alale on Õlleköögi
teelt. Planeeringuala suurus on 1 ha.
Detailplaneeringu lahendus on
määrata 80 % tootmis- ja 20 % ärimaa
sihtotstarve ning määrata ehitus- ja
hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarbeks on määratud olemasolev tootmismaa.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://map.rae.ee/.

Harjumaa aasta tegijaid
2021 on selgunud
2021. aastal laekus Harjumaa aasta tegija konkursile 9 kategoorias 91 ettepanekut. Enim nominente esitati Harjumaa suurimatest omavalitsustest
– Lääne-Harjust ja Sauelt. Traditsiooniliselt oli kõige rohkem sädeinimese
kandidaate, seekord 20.
Harjumaa Turvalisuse nõukogu
poolt tunnistati parimaks siseturvalisusse panustavaks organisatsiooniks
Rae vallas asuv Uuesalu külaselts.

Uuesalu külavanem Palmi Lindjärv.

Järveküla
ning Jüri
jäätmejaamas
kogutakse
jõulukuuski

Jõulukuused saab viia Järveküla jäätmepunkti (Turu tee 25, Järveküla), mis
on avatud E, N, R kell 12.00–20.00 ja L,
P 09.00–18.00 ning Jüri jäätmejaama
(Traavi tn 5, Jüri alevik) E, L, P 09:00–
15:00, N, R 14:00–20:00.
Lisaks paigaldab AS Eesti Keskkonnateenused 05.01–09.01.2022 Peetri
lasteaia ette parklasse kuuskede kogumiseks kaks 30m3 multilift konteinerit.
Antud konteinerid on mõeldud ainult kuuskede jaoks ja muid jäätmeid
sinna panna ei tohi. Samuti ei tohi
kuuskedel olla küljes lisandeid (küünlad, võrgud, ehte jne).
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„Põrguvärav“.
FOTO: VILLIKO NURMOJA

Rae valla fotokonkurss 2021
Parimate fotode väljaselgitamine
on alanud!
Rae valla fotokonkursil võivad osaleda kõik Rae valla elanikud ning fotosid hinnatakse neljas kategoorias:
Loodus
Inimene
Rae vald 155
Vaba teema
Konkursil saab osaleda järgmistele
tingimustel:
· Fotod peavad olema esitatud jpg-formaadis, igas kategooriasse võib esitada kuni 3 fotot.

•
•
•
•

· Lubatud on nii must-valged kui ka
värvifotod ning heleduse, kontrasti ja
värvi korrektsioon, kadreerimine ja teravustamine.
· Lubatud ei ole elementide lisamine
või eemaldamine.
· Foto juurde tuleb märkida:
- kategooria, kuhu foto esitatakse;
- foto pealkiri;
- autori nimi;
- autori kontaktandmed.
Fotograaf vastutab kõikide autoriõigustega seonduvate küsimuste

kerkimisel. Kõigi konkursile esitatud
fotode autoriõigused jäävad nende
autoritele, ent konkursil osalemisega antakse korraldajale õigus tasuta
kasutada konkursil auhinnatud fotosid konkursi tulemuste avalikustamiseks ja Rae valla reklaamimiseks trükiväljaannetes ja internetis.
Fotode kasutamisel viidatakse foto
autorile.
Esitatud fotosid hindab žürii ning
parimatele on auhinnad.
Fotosid saab saata kuni 16. jaanuarini 2022 e-postile fotokonkurss@rae.ee.
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Jüri Noortekeskusel on alanud
FOTOD: KAI LASN

Rae valla noored võivad
nüüd rõõmustada, sest Jüri
Noortekeskusele tuli jõulukink pisut varem kohale
kui planeeritud. Rae Noortekeskus avas 1. detsembril
uue Jüri noortekeskuse
maja täpselt vana noortekeskuse kõrvale ja seda
sõna otseses mõttes. Päev
oli täidetud meeleolukate
ettevõtmistega - toimus
lindi ühine läbilõikamine, peeti kõnesid, esines
bänd, jagati häid soove ja
korraldati mitmesuguseid
töötubasid. Maja kumises
lõbusatest noortest ja noortemeelsetest.

RAGNE TOOMPERE
RAE NOORTEKESKUS

Rae Noortekeskuse juhataja Helen
Siska ütles uue maja avamisel, et kõik
noorsootöösse panustavad inimesed
peavad sel tähtsal päeval teadvustama ja tunnustama end. Seda maja on
väga kaua oodatud ja selle valmimine on suur hüpe Rae valla noorsootöö arengusse. Oleme väga tänulikud
kõikidele, kes selle maja valmimisele
kaasa aitasid: eeskätt ettevõte Ramirent, Rae Vallavalitsuse töötajad, Jüri
Spordikeskus ja Rae Noortekeskuse
tiim.
Uus Jüri Noortekeskus asub endiselt aadressil Laste 3 Jüri alevikus.
Noortekeskus on avatud noortele külastamiseks E-N 13:00-19:00 ja R 12:0018:00. Jüri Noortekeskus on koht, kuhu
on oodatud kõik noored vanuses 7-26
eluaastat. Meie juures on võimalik
mängida PS4 ja erinevaid lauamänge,
vaadata filme ning alati on võimalus
midagi vahvat meisterdada.
Kuna noortekeskus asub täpselt

Jüri Gümnaasiumi kõrval, siis on see
ideaalne koht, kus aega parajaks teha.
Näiteks vahetundide ajal või peale
tunde tulla sõpradega koos töötubadest osa saama või niisama teed jooma
ja noorsootöötajatega vestlema ilmast
või maailmas toimuvast. Aga noortekeskus pole ainult koht tee joomiseks
ja lauamängude mängimiseks. Lisaks
on see ideaalne ja turvaline koht koos
noorsootöötajaga oma ideede elluviimiseks. Kui sul on endal mõni põnev
idee, mida üheskoos teiste noortega
algatada, siis tule ja hüppa noortekeskusest läbi.
Uue noortekeskuse maja avamine
on oluline uus peatükk Rae valla noorsootööle ja kogukonnale. Oleme tähtsa
sammukese astunud lähemale sellele,
et pakkuda kvaliteetset noorsootööd
Rae vallas. Järgmine samm Rae valla
hariduse ja noorsootöö arengukava
2021-2025 kohaselt, on Jüri piirkonda
luua täisväärtuslik noortekeskus koos
skatepargiga. Anname endast kõik, et
see unistus ellu viia.

NOORTETÖÖ
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uus peatükk uues majas

Jüri Noortekeskuse
uksed on valla, siia on
oodatud kõik noored
vanuses 7–24!

25

26

RAE SÕNUMID
DETSEMBER 2021

Rae valla parimate sportlaste
tunnustamine
Eesti kõige sportlikum vald 2021. aastal on Rae vald!
Märkamaks meie parimaid sportlasi, võistkondi, treenereid ja eestvedajaid, on alanud taotluste vastuvõtt Rae
valla 2021. aasta tublimate sportlaste
tunnustamiseks.
Taotlusi ootame kuni 15. jaanuarini
2022 (k.a) e-keskkonna kaudu https://
iseteenindus.rae.ee/
Arvesse lähevad:
Eesti omavalitsuste tali- ja suvemängude I-III koht (Rae valda esinda-

•

•

TV-10 olümpiastarti vabariiklikus
finaalis Rae valla kooli esindanud õpilane I-III koht
silmapaistvad tulemused rahvusvahelisel võistlusel.
Parimad sportlased ja võistkonnad
saavad kutse tänuüritusele ning heade tulemuste eest on ette nähtud ka
rahalised kingitused.
Täpsem info Rae valla kodulehel
alajaotuses Kultuur ja sport – Sport –
Sportlaste tunnustamine.

•

nud sportlane ja võistkond)
Eesti noorte ja täiskasvanute meistrivõistluste I-III koht
Harju maakonna noorte ja täiskasvanute meistrivõistluste I koht

•
•

Hea töökeskkonna tunnustuse
pälvisid ABB ja Elcogen
Tööinspektsioon tunnustab igal aastal
ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest, sel aastal hinnati auhinna
vääriliseks ABB AS Jürist ja Elcogen AS
Tallinnast.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on juh-

ABB.

tiv globaalne tehnoloogiaettevõte, kes
edendab ühiskonna ja tööstuse ümberkujundamist, et saavutada tootlikum
ning kestlikum tulevik. Ühendades
tarkvara oma elektrifitseerimise, robootika, automatiseerimise ja ajamite

portfelliga, nihutab ABB tehnoloogia
piire jõudluse uuele tasemele tõstmiseks.ABB tipptasemel saavutuste ajalugu on enam kui 130 aasta pikkune ning
edu taga on ettevõtte 105 000 andekat
töötajat enam kui 100 riigis.

REKLAAM
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AS ELVESO otsib oma töökasse kollektiivi keskkonnatehnika hooldustehnikut.
Hooldustehniku tööülesanneteks on AS ELVESO vee- ja kanalisatsiooni torustike, -seadmete ning rajatiste hooldus- ja remonditööd.
Kandideerima ootame inimesi, kellel on tehnilist taipu, on iseseisva mõtlemisega, kiire õppima,
omab algatusvõimet ja on kohusetundlik.
Vajalik B-kategooria autojuhiloa olemasolu.
Omalt poolt pakume stabiilset ja huvitavat tööd, täienduskoolitusi, lisapuhkust, konkurentsivõimelist
töötasu ja muid ettevõttes olevaid soodustusi.
CV saata e-posti aadressile: info@elveso.ee. Kandideerimise tähtaeg on 31.12.2021. AS ELVESO
jätab endale õiguse lõpetada konkurss sobiva kandidaadi leidmisel enne tähtaega.
Täiendavat informatsiooni saab Andres Aruväli käest e-posti aadressil: andres@elveso.ee.
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2-7.5
m2

kontaktivaba
24/7 avatud
soe ja turvaline
turu parim hind
RETI TEE 5, PEETRI

alates

39€
kuu

everausminilaod.ee

(SUUSASD, SIDEMED, KEPID, SUUSASAAPAD, MÄÄRDED, RIIETUS)

SMUULI 43 ja TARTU MNT 171/3
TEL. 6099928, 6090620, e-mail: moigu@author.ee

REKLAAM
DETSEMBER 2021

Drive In
või broneeri:
abctehno.ee

29

Tuunime
3D insenerjooniseid

25€

Varajase broneerija

SOODUSTUS

Birger tank:
pilt kataloogi ja
360o video tooteveebi

Reklaamikampaaniad
Firmagraafika
Raamatud ja trükised
3D kujundused
Peetri ülevaatuspunkt: Vana-Tartu mnt 74
Avatud: E-R 9-19 ja L 10-15
Telefon: 6 998 606
E-post: peetri@abctehno.ee

Veebi sisuloome
info@turundustugi.ee +372 5660 5860 turundustugi.ee
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RAE SÕNUMID
DETSEMBER 2021

Hooldatud küttekolded
ja korstnad tagavad
Teie kodu tuleohutuse!

+372 587 71665

meil;info@puhaskolle.ee

REKLAAM
DETSEMBER 2021
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Vihmaveesüsteemide ja
katuseturvatoodete
paigaldus
Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

Teostame erinevaid
üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni,
aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite
remont, välisrajatised, aiad
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!

Abikäed on
kliki kaugusel:
tootmis- ja majapidamistöödest
ehituse ja remondini
Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE remont
meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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*
(*kuni 60m2)

REKLAAM
DETSEMBER 2021
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KÜTTESÜSTEEMID
SOOJUSPUMBAD

KATLAD

KALORIFEERID

RADIAATORID

PÕRANDAKÜTE

MÜÜK - PAIGALDUS - HOOLDUS
TALLINNA ESINDUS
+372 501 5340
Härgmäe 22/6, 76902
Avatud: E-R 8:00-17:00, L-P suletud

Puidufirma Jüris võtab tööle

Tunnen Sinu kodukanti läbi ja lõhki –
Rae vald on ka minu kodu!

VÄRVIMISMASINA
SEADISTAJA

Elmar Liitmaa

Operaatori väljaõpe kohapeal,
eelnev kogemus oleks abiks.

kutseline maakler

+372 501 8948

elmar.liitmaa@pindi.ee

Info tel: 505 4697

Juhtiv kinnisvarabüroo Eestis

Suurim kontaktivaba
minilaokompleks
eraisikutele ja
väikeettevõtjatele

www.cerbos.ee

www.pindi.ee

LAOD
2-7.5 m2

everausminilaod.ee

NÜÜD AVATUD PEETRIS
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VAIDA PALVEMAJA KUTSUB

Perearst
Marek Vahar

19.12.2021 kell 15:00

Tähistama koos kogukonnaga

Valguse aega

annab patsientidele
teada, et vastuvõtud
toimuvad
alates 01.12.2021

Süütame 4.advendi küünlad, loome
soovide puu, kaetud on laud hea ja
paremaga, tule süüta heategevuslik
küünal ja naudi, mis õhtul pakkuda on.

Ülemiste
Tervisemajas,
Pealinna
Perearstides,
Valukoja 7.

TÄNAME JA TUNNUSTAME!

Jälgi kohalikku reklaami!
Tegutseme vastavalt kõigi heaolule ja
riiklikele nõutele, palvela sees kanname
maske ja oleme hajutatult.

NB! Arvestada välitingimustega!

Reakuulutused

•
•

Võtame tööle Jüri Jäätmejaama
operaatori. Helistada tel 5886 5497.
Estanc AS otsib HOOLDUSTEHNIKUT.
Oled sobiv kandidaat, kui sul on elektrija mehaanikaalased põhiteadmised,
suhtlustasemel eesti või vene keele oskus,
tehnilist taiplikkust. Info telefonil 5890
1028, Rusla.
Teostame: katuste ehitus, üldehitus
ja fassaadid. Tel 529 4280 (est); 5592 8073
(rus), Top Katused OÜ.
Müüa kuivad küttepuud koos
transpordiga. Õiged kogused, kiiresti
toomine. Tel 5648 4838.
Tisler. Eritellimusmööblit tootev
ettevõte otsib oma väiksesse meeskonda
kogemustega tislerit. Asume Jüris.
Tel 522 8882.
Võtame tööle tänavahoolduse
autojuhte (C-kat), traktoriste (T-kat) ja
tänavapuhastajaid (B-kat). Helistada tel
510 1803.
Ostan kõiki sõidukeid. Avariilisi,
riketega, vanu jne. Koha peal
vormistamine ja tehing. Pakkumised
seisevauto@gmail.com või tel 5618 8671.
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sulas.
Arvelt maha võtan ise.
Eraisik teostab elektritöid. Oman
sisetööde elektriku 5. taset. Rohkem infot
tel 5667 3226.

•
•
•
•
•
•

•

Müüme Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti (130 € / 960 kg) ja pelletit (190
€ / 975 kg). Tasuta transport. Võimalik
tellida ka väikseid koguseid.
Info tel 5559 7572.
Ostan kasutuseta jäänud seisva
sõiduki. Ei pea olema sõidukorras.
Võib olla rikkega. Sõiduauto, kaubik,
maastur. Võtan arvelt maha. Oodatud
kõik pakkumised. Kiire tehing ja
vormistamine tel 5365 4085;
skampus@online.ee.
Müüa lõhutud küttepuud kohale
toomisega. Lepp, sanglepp, kask,
metsakuiv okaspuu. Hinnad soodsad!
Küsi hinda! www.pakhalupuu.ee,
pakhalupuu@gmail.com, tel 509 9598.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte
ja fotosid, silte, raamatuid, trükiseid ja
dokumente ning muid Eesti ajalooga
seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Fassaadid, katused, üldehitus ja
viimistlustööd. Majade ja hoonete ehitus
võtmed kätte lahendused. Tel 5352 9476,
mehitus@gmail.com.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215;
info@est-land.ee.
Liuguksed ja riidekapid. Abi garderoobi
projekteerimisel. Parimad hinnad.
Instagram: @nagusulou, FB Nagusul OÜ,
tel 522 1151, nagusul@gmail.com.

•
•
•
•
•
•

Avaldame siirast kaastunnet
ÕieTali perele

RAIVO TALI
surma puhul

KÜ Tammiku 19 elanikud

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestust keegi meist ei tea ...
Südamlik kaastunne Kati Talile,
isa

RAIVO TALI
surma puhul.

Sõbrad-kolleegid Õie Lasteaiast

NOVEMBRIS LAHKUNUD
RAIVO TALI
MARTA SAKS
MAIE KRESSEL

RAE SÕNUMID
DETSEMBER 2021

Novembris
registreeritud
sünnid
HARLI JEGOROV
KEN MARTTI TREILMANN
MARCEL VALMA
CHRIS TUUL
SANDER ŠMARJOV
GUSTAV ERIK RISTIKIVI
AIDEN SEBASTIAN KANN
JOHANN MARKUS VAHTRAS
SEBASTIAN VÕITRA
CARL-TENET HAJANEN
NELSON GAISTRUK
RASMUS TALVISTE
RUUDI VIHUL
RAMIRES VIIRES
KRISTOFER KALVIK
NORA REEDLA
ELLI ŠMARJOVA
KELLY KASAK
ADELE AABRAMS
EMMA UUEKÜLA
ANETE AAS
ESME TALPSEPP
NETE-LII KURME
ANNA GILJOVA
MARIANNA MASLJONOK
HERMIINE RANNUS
MATILDE AAVIK
SOFIA LEPVALTS
HANNA-ISABELLA PURJE
ELLA HERA JOHANSON
ELEANOR TOOM
ANNI MAKSIMIK
ROBERTA KROOSMANN
LILIBET KÄND
ADEELE KONGAS
JOHANNA KALAMEES
SOFIA REEK
SADU PÕLDMA
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Detsembrikuu sünnipäevad
NIKOLAI LEPMETS

91

MILVI REMMEL

80

VAIKE EVERST

90

ERIKA TRUU

75

ELVI NIGULA

90

AILI PETTAI

75

LEHTE HÕBEVÄLI

89

MAIE VAHL

75

NELLY LAGLE

88

KALLE KLEMENTI

70

VALENTINA FURMANJUK

87

LAEVU LAHT

70

MAIMU KRUUK

86

DMITRY RYBAKOV

70

MARET KIRVES

85

LAURI LAAS

70

AINO SELART

85

ASTRA OLEI

70

LEMBIT PAJUSALU

85

IRENA SOOVÄLI

70

VALENTINA MALTS

85

GERSTI SALUSTE

70

EEVI TAMM

85

IMBI KÜBARSEPP

70

VALENTINA SAKS

84

AUGUST KUUSE

70

HELJU STARKOPF

84

JAAN TIIDUS

70

AILI HIRVE

84

LJUDMILLA RIGA

65

ILME-ÕIE PAAS

83

UNO RIIEL

65

LIDIA SÕEROJA

83

VIKTOR MAISTRUK

65

REINO MALTS

83

URMET LEHTSALU

65

MARIA TARASSENKO

83

NADEŽDA VILENTŠIK

65

VILMA PLESS

82

ULVI MERMAN

65

VIIVE TAAL

82

VIRGE ALBIN

65

RITA PORTUNOVA

82

LARISSA DATSJUK

65

VIIVI KURVITS

82

EINAR UUK

65

EDUARD MALÕŠEVSKI

82

MATI VÕRKLAEV

65

YURY PESKOV

81

ÜLLE LUUR

65

TIIU REINULA

80

VERA STEPANJUGA

65

EHA KOMPUS

80

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
Peatoimetaja: Reti Meema, 5650 3357
Teostus: Meediapilt OÜ

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž on 9250
eksemplari ja see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt 20.
kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

Rahulikku
jõulukuud!

Loomekonkursi „Rae vald” 155 töö.
Autor: Arete Rea Rätsnik Lagedi Koolist.

