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  Rae valla ametlik väljaanne

Rae vallas avas uksed uhiuus
Peetri põhikool-lasteaed
1. septembril avati Rae vallas Peetri külas täiesti uus põhikool-lasteaed, mis on
sellel aastal teadaolevalt ainuke avatav põhikool-lasteaed kogu Eestis.

„On päris uhke tunne alustada õppeaastat
täiesti uues koolis, kus kõik ruumid on sisustatud kaasaegsel tasemel. Rajatud on uus
kunstmurukattega staadion ja spordihoone,
raamatukogu ja lasteaed, ” ütles kooli õppejuht
Katrin Piiriselg ning lisas:
„Sellel aastal alustame õppetööd 111 õpilasega esimesest kuni viienda klassini, kusjuures
esimesed on paralleelklassid. Igal järgneval
aastal suureneb klasside arv ühe võrra kuni
üheksanda klassini välja. Kooli personalis töötab 19 inimest, nendest 11 on õpetajad.
Oktoobrikuus alustab kuue rühmaga tööd
lasteaed. Igas rühmas on lapsi 20 ringis, keda
hooldavad kaks kasvatajat ja üks abikasvataja,
lisaks teenindav personal.”
Kooli direktor on Luule Niinesalu.

Ehitus ei alanud kergelt

„Arvestades vajadust Peetri külasse koollasteaeda ehitada, alustasime detailplaneeringuga juba 2004. aastal. Seejärel esitasime
riigile taotluse maa saamiseks. Et riigilt kooli
ehitamiseks seda tükikest maad saada, kestis
riigiga kemplemine kolm aastat.
Lõpuks lahenes probleem maadevahetusega, mis oli lausa üllatav, kui arvestada sellega,
et riik peaks oluliselt olema huvitatud koolidelasteaedade ehitamisest. Meie puhul oli olukord otse vastupidine. Ja ega need üllatused
sellega veel ei lõppenud,“ rääkis Rae vallavanem Raivo Uukkivi ja jätkas:
„Eelmisel aastal eraldas riik meile toetusena kooli ja lasteaia ehitamiseks kakskümmend
üks miljonit krooni, millest kaheksa miljonit
krooni kulus eelmisel aastal alustatud ehitustööde katteks. Selle aasta alguses lõikas riik
järelejäänud kolmteist miljonit krooni lihtsalt
ära, mis oli väikesele omavalitsusele tõsiseks
löögiks allapoole vööd.“

Lisaks ehituskuludele tuli leida veel raha üle
kuue miljoni krooni koolile ja lasteaiale sisustuse ostmiseks. Kuna alustatut enam pooleli
jätta ei saanud, tulid tehtavad kulutused kinni
maksta valla omavahenditest. Mis edasi saab,
näitab aeg.
341 päevaga valminud ehituse maksumuseks oli 98 miljonit krooni.
Ehitajaks oli konsortsium, mis koosnes
ühispakkumise teinud ettevõtetest RTG Projektbüroo AS, Ehitusfirma Rand ja Tuulberg
AS ja Celander Ehituse OÜ
Lisaks ülalmainitutele võtsid pidulikul üritusel sõna ka volikogu esimees Veigo Gutmann,
Riigikogu II aseesimees Jüri Ratas, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevjuht Ott Kasuri, kooli direktor Luule Niinesalu ja Celander Ehituse
OÜ esindaja Kristjan Tamm.

Peetri põhikool-lasteaed on sellel aastal teadaolevalt ainuke avatav põhikool-lasteaed kogu Eestis. Foto: Ivo Vahter

Ivo Vahter
Harju Ekspress
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„Vallavanema aruanne“ – Rae
valla edulugu 2004–2009
8. septembri ennelõunal esitles Tallinnas Viru keskuses asuvas Rahva Raamatu hubases poeruumis Rae vallavanem Raivo
Uukkivi oma värsket raamatut „Vallavanema aruanne“.
Uurin oma raamatut Rae valla edulooks tituleerinud autorilt, millest tekkis tal mõte seda raamatut kirjutada.
„Mõte panna kokku raamat tuli äkki ja johtus see kolmest asjaolust: esiteks on Rae vald kiiresti kasvanud vald ja uued kodanikud
ei tea kodukoha käekäigust ja arengutest palju. Selle raamatuga on
võimalik veidi seda tühimikku täita. Teine aspekt on lüüa lukku üks
periood oma elus ja alustada uut puhtalt lehelt, mis ei tähenda, et see
uus periood ei võiks alata niisamuti Rae valla juhina. Kolmandaks on
see raamat kindlasti ka nn kuiv ajalooraamat, sest raamatu kolmas
osa kirjeldab külmalt ja kiretult, protokollivormis, juhtimisotsuste
kujunemist 2004. aasta aprillist kuni augustini 2009, seega võib raamat olla kunagi heaks abimeheks Rae valla ajaloo uurijaile.“

Millest raamat räägib?

„Raamatus on mitu osa. Neist ajaloo kirjeldamise osas on ehk
tähtsaim viimane ehk kolmas osa. Nimelt olen täheldanud, et ajalooliste kirjutiste autorid vahetevahel kirjutavad ajalugu subjektiivselt,
tehes kellegi ilusamaks, kellegi koledamaks või siis paremaks või
halvemaks. Seetõttu on kiretu protokoll ehk parim viis fikseerida toimunut. Nagu eespool mainisin, on tegemist koalitsioonikoosolekute
protokollidega, mis on esitatud kaunistamata kujul.
Samas ei tohiks ükski raamat vaid kiretuks jääda, sest kes teda
siis lugeda soovib. Nii olen minagi lisaks kiretule viimasele osale
kirjutanud Rae valla tegemistest ka subjektiivsemas võtmes, enda
tunnetuse kaudu. On siin ülevaade vallavalitsustest, volikogu tööst
ja liikmetest, siia on korjatud artikleid, mis antud perioodil avaldatud
meie kohalikus lehes. Samuti on räägitud erinevatest probleemidest,
mis seda perioodi iseloomustavad ja on meid kummitanud perioodi
vältel. Loomulikult on toodud ka ülevaade õnnestumistest.
Probleemidest ilmselt kõige läbivam ja iseloomulikum on olnud
kinnisvarabuumist johtuvad probleemid, mis võimenduvad eriti kinnisvaraturu kokkukukkumise olukorras.
Õnnestumistest on suuremat rõõmu valmistanud ühiskondlike
hoonete renoveerimised või lausa uute ehitamised. Neile kõigile on
pühendatud nende lugu.
Käsitlemata ei jää ka haldusreformi temaatika ega käesoleva-aas-

Rae valla edulugu sai raamatusse raiutud.

tane keskvalitsuse põhiseadust riivav käitumine.
Veidi olen kirjeldanud ka kohaliku taseme poliitilisi naginaid, mis
ehk vallamajast väga palju välja ei jõudnud, kuid olemas ikka olid.
Kindlal kohal on ka erinevate traditsioonide kirjeldamine.“

Käsitletavaks perioodiks on aprill 2004 kuni august 2009.
Miks just see ajavahemik?

„Kui vaadata asjale veel kaugemalt, siis 2002. aastal toimunud
kohalike omavalitsuste valimistel sai Keskerakond küll hea tulemuse, kuid jäi uue tulijana maitsma opositsioonileiba. See andis meile
hulgaliselt kogemusi ja poolteist aastat hiljem olime valmis võtma
vastutuse ning kindlustasime koos erinevate partneritega poliitilise
stabiilsuse Rae vallas, mis omakorda andis võimaluse tegeleda sisuliste teemade ja probleemidega. Just seepärast olen vaadelnud oma
raamatus seda perioodi.
Lõpetuseks peab aga ütlema, et see edulugu on sündinud tänu heale tiimitööle ning seega soovin selle raamatu väljaandmisega tänada
ka kõiki koalitsioonipartnereid, kes on meeskonda vaadeldaval perioodil kuulunud. Samuti tänan ka meie pöidlahoidjaid.“

Vallavanem premeeris hauarüüstajate tabajat

R

Tänu kodanikujulgusele tabati kalmistut
rüüstanud vandaalid.

ae vallavanem Raivo Uukkivi andis
5000 krooni suuruse preemia inimesele, kes andis vihje, mis viis hauarüüstajate tabamiseni.
2008. aasta suvel rüüstasid vandaalid Rae
valla kalmistut. Kalmisturüüstamise suhtes
algatati kriminaalasi, mis ei ole siiani lahenduseni jõudnud. Paar nädalat hiljem aga
tabas tähelepanelik kodanik surnuaial vandaalitsevad teismelised, kes uurimise käigus
oma süü üles tunnistasid. Alaealistekomisjon määras neile ühiskondlikult kasuliku töö
surnuaial.
Pärast esimest vandalismiakti lubas Raivo
Uukkivi maksta omast taskust 10 000 krooni
inimesele, kes annab vandaalide kohta infot,
mis viib nende tabamiseni. Vallavanema
eestvedamisel pandi alus ka Antivandalismi
fondile, sihtasutusele, kuhu kogutakse va-

hendeid vandalismiaktide tagajärjel tekitatud kahju korvamiseks.
Et esimene rüüstamisjuhtum on siiani lahenduseta ning ilmselt ka ei jõua lahenduseni, siis otsustas Uukkivi premeerida 5000
krooniga valvsat kodanikku, kelle otsustav
tegutsemine viis teise rüüstamise toimepanijate tabamise ja karistamiseni.
„Tahan preemiat välja makstes edastada
kaks olulist sõnumit. Esiteks, et inimene, kes
otsustaval hetkel ei poe põõsasse, vaid tegutseb, väärib tunnustamist. Teiseks soovin,
et mistahes õigusrikkuja Rae vallas teaks, et
tema tabamise eest pannakse välja preemia
ja see makstakse ka välja. Ma soovin, et kuriteo ohvrite asemel tunneksid kurjategijad
end Rae vallas ebamugavalt ja ebaturvaliselt,“ ütles Uukkivi preemia üleandmisel.
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Maanteeameti juhtkonna kohtumine
Seli küla elanikega
Lähtuvalt viimastest arengutest hakkab
lõpuks Seli küla rahvale paistma tunneli
lõpust valguskiir. Hakkab lõpule jõudma
aastaid kestnud võitlus Vaida-Pajupea teele
normaalse teekatte paigalduse eest. Kuna
seda teed kasutatakse väga intensiivselt
kruusakarjääride poolt väljaveoteena, siis
oli tee kevaditi ja sügiseti muudetud porimülkaks, samas suvel kuival ajal lämmatasid külaelanikke kogu küla katvad tolmupilved. Aastatel 2005 – 2006 Rae vallavanema
Raivo Uukkiviga koostöös peetud läbirääkimised Põhja Regionaalse Maanteeametiga
andsid tulemusena teehoiukava, mille põhjal
pidi teostatama kogu tee muldkeha rekonstrueerimine ja lõpptulemusena mustkattega
katmine.
Kuna Seli küla läbiv teelõik asus kruusasel seljakul, tekkis maanteeametil soov teealune kruus kasutusele võtta. Seetõttu telliti
pikiprofiili muutmise uus projektlahendus
ja seetõttu tööde lõpptähtaeg venis. Tänavu kevadeks aga olid rekonstrueerimistööd
edukalt lõpetatud ja külaelanikud ootasid,
millal paigaldatakse Aruküla tee remondist
väljafreesitud mustkate Seli küla veel mustkattega katmata lõigule. Suur oli aga külaelanike üllatus, kui sellekohasele järelpärimisele maateeametist tuli vastuseks, et meie
teele ei ole kunagi teehoiukavaga mustkatet
ette nähtud.
Sellele järgnenud tulise e-kirjavahetuse
tulemusena oli maanteeameti juhtkond eesotsas uue peadirektori Tamur Tsäkkoga valmis kohtuma Seli küla rahvaga ja tutvuma
olukorraga kohapeal.
Kohtumine leidis aset 27. augustil ning
sellest võtsid osa Maanteeameti peadirektor Tamur Tsäkko, asetäitja Koit Tsefels ja
Põhja Regionaalse Maanteeameti direktori
asetäitja Peeter Paju. Valda esindasid vallavanem Raivo Uukkivi, teedespetsialist Ain
Puna ja keskonnaspetsialist Birgit Parmas.

Vasakult: Seli külavanem Mati Prits, Maanteeameti peadirektor Tamur Tsäkko, asetäitja
Koit Tsefels ja Põhja Regionaalse Maanteeameti direktori asetäitja Peeter Paju.

Kuna maanteeameti juhtkond tutvus nimetatud teega esmakordselt, siis tõdeti mitmete probleemide olemasolu ja mõningaid
vajakajäämisi tee rekonstrueerimise projekteerimisel.
Koosoleku lõpuks tõdeti, et see maantee
vajab mustkatet kiiremas korras. Niisamuti
on vaja parandada ka liiklusohutust kõnealusel teel ning siin pakkusid maanteeameti
esindajad välja võimaluse töötada välja teelõigul esinevate puuduste tõttu (kohati liiga
kitsas, puudub jalakäijate turvalisus) uus
projektlahendus ja selle põhjal lõpetada tööd
2010. aasta kevadeks. Koosoleku lõpetuseks
lubas härra Tamur Tsäkko, et tolmuvaba
kate on teele paigaldatud enne 2010. aasta

tolmuperioodi algust.
Koosolekust võttis aktiivselt osa ka kogu
Seli küla rahvas. Esindatud olid peaaegu
kõik külas elavad pered.
Koosolek näitas ilmekalt, et monopoolsete
trassi- ja infrastruktuurivaldajatega on võimalik pidada konstruktiivseid läbirääkimisi
ja saavutada kõiki rahuldavaid kokkuleppeid, kui oskame ja suudame tuua asjasthuvitatuid ühise laua taha ja pidada mõistlikke
läbirääkimisi.
Kõigile samasisuliste teemade lahendamisel edu soovides
Mati Prits
Seli külavanem

Uus lemmikloomakauplus avatud
Jüri alevis avati uus lemmiklooma- ja kalastustarvete kauplus.
Kaupluses on esindatud lai valik kasside ja koerte toite ning maiuseid
suurematelt maailma tootjatelt, nagu Royal Canin, Hills, Advance.
Samuti pakume erinevate konstruktsioonidega lemmikloomade
tualettpotte, mis jätavad teie kodu värskeõhuliseks.
Müügil on toidud lindudele ja närilistele tootjatelt Prestige, Vitacraft, LOLO Pets jt
Mugava ja tervisliku elu teie lemmikloomale pakuvad majakesed,
mänguasjad, maiustused, seadmed treenimiseks ja palju muud huvitavat.
Meie poest võite leida sobiva akvaariumi oma lõpustega lemmikutele ning ka akvaariumi sisustuse.
Oleme mõelnud ka kalameestele – kõik vajalikud kalastustarbed
leiate meie poest.
Kauplus asub Konsumi kaubanduskeskuses aadressil Aruküla tee
29. Ootame teid!

Uus lemmikloomakauplus asub Jüris Konsumi
kaubanduskeskuses.
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Jüri Gümnaasiumi vilistlased panustavad oma kooli

R

eedel, 4. septembril avati pidulikult Jüri gümnaasiumi
juures mänguväljak ja turnimisrada, mille ülespaneku
korraldas Jüri gümnaasiumi vilistlaskogu, rahastasid aga PRIA
ja Rae vald.
Tegemist pole pelgalt traditsioonilise mudilaste lustimisplatsiga,
kus liumägi ja paar kiike, kuigi ka pisematele jagub siin tegevust.
Siin saavad oma võimed ja oskused, tasakaalu ja julguse proovile
panna ka juba suuremad rüblikud – ronides, turnides, võimeldes uhketel võrkatraktsioonidel ja põnevatel turnimisradadel. Lapsed võivad uue mängukoha üle uhked olla - sellelaadseid suuri ja mitmekülgseid mänguväljakuid on Eestis praegu üldse kokku vaid kolm.
„Mänguväljak sai üles pandud jaanipäeva paiku ja tänaseks on selgelt näha, et see on pandud igati õigesse kohta – mänguväljak on
hommikust õhtuni pidevas kasutuses,” sõnas Jüri gümnaasiumi vilistlaskogu juhatuse liige Veigo Gutmann.
Kogu turnimiskompleks läks maksma 1,18 miljonit krooni,
Vilistased on oma endise kooli heaks panustanud varemgi: nii näiteks rajati vilistlaskogu eestvõttel võrkpalliväljak ning spordihoone
juurde ruumid, kus jalgpallurid saavad riideid vahetada ning kus saab
staadionivarustust hoida.
„Plaane on meil veel palju,” sõnas Gutmann. Nii tahetakse kooli
juurde rajada vabaõhuklass ning lava koos ekraaniga, kus saaks kas
või vabaõhukinos filme näidata. Et keskkonnateema on südamelähedane nii koolile kui ka vilistlastele, siis on idee ehitada kooli taha ka
püstkoda, kuhu saab panna erinevaid temaatilisi väljapanekuid, anda
tunde või korraldada klassiväliseid üritusi.
Ümber kooli aga tahaks vilistlaskogu istutada kõik eestimaised
leht- ja okaspuud, nende juurde üles panna iga puu „loo” – nii oleks
siia asja kindlasti ka mitte ainult kooliõpilastel, siin võiks kodust loo-

dust tundma õppida nii ema kui ka lasteaialaps ja uusi teadmisi koguksid ilmselt mõlemad. Teisalt saaks uute puude istutamisega kompenseerida ka seda pisut nukrat tõsiasja, et koolihoone renoveerimise
käigus hävinesid varasemate lendude istutatud puud.
Kaia Roots
Jüri gümnaasiumi vilistlane
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Tähistame eakate päeva
1. oktoobril kell 18.00

Eritellimus
mööbel
Lagedi
koolimajas.
Köögid, garderoobid, esiku- ja
Ajame juttumööbel,
kohvilauas.
vannitoa
büroomööbel
Külalisteks Eidapere Kultuurikeskus.

Küsi
56 610ja792
Võta infot:
kaasa naaber
hea tuju!
56 290 229; Tel: 633 3215
Osavõtust
Faks:
633 teatada
3275 25. septembriks
Lagedi Raamatukokku
info@uukren.ee
tel. 676 6239.
www.uukren.ee

Maakodude kategoorias II koha saavutanud kaunis Salu talu. Foto: Birgit Parmas

Konkursist “Kaunis Kodu
2009” Rae vallas
R

ae vallas on juba traditsiooniks saanud igal suvel välja
selgitada kaunid kodud. Sellel aastal
külastas Rae valla poolt moodustatud komisjon konkursile esitatud
kandidaate 11. augustil. Hindamiskriteeriumiteks olid objekti välishooldus, sobivus maastikku, haljastus,
dekoratiivelemendid ning üldmulje.
Hindamine toimus nelja erinevas
kategoorias: pereelamud tiheasustuses, maakodud ehk pereelamu hajaasustuses, mitmekorterilised elamud
ning ettevõtted, asutused.

Tänavused ilusaimate kodude
võitjad

Kategoorias “Pereelamud (tiheasustuses)”:
I koht – perekond Raudmannile kuuluv elamu Kelgumäe tänav 47 Peetri
külas;
II koht – Malle Pulmale kuuluv elaHuvitav lahendus hajaasustuse kategooria
mu Kelgumäe tänav 10 Peetri külas;
võitja aias. Foto: Birgit Parmas
Kategoorias “Maakodud (pereelamu hajaasustuses)”:
Sven-Allan Sagris – ajaloolane;
I koht – perekond Kaulile kuuluv elaReet Raudkepp – Vaida Raamatukogu jumu Marja kinnistul Veneküla külas;
hataja;
II koht – perekond Salusaarele kuuluv
Maire Potisep – maastikukujundaja;
Salu talu Salu külas.
Koidu Anmann – maastikukujundaja.
Komisjoni kuulusid:
komisjoni esimees Raivo Uukkivi – Rae
Iga kategooria võitja saab auhinnatud Rae
vallavanem;
valla poolt. Lisaks saab võitja au esindada
komisjoni liikmed Meelis Kasemaa – Rae
Rae valda maakonna kaunite kodude konvalla abivallavanem;
kursil järgmisel aastal.
Stina Seemel – Rae valla maa-ameti arhitekt;
Birgit Parmas
Birgit Parmas – Rae valla keskkonnateeKeskkonnaspetsialist
nistuse keskkonnaspetsialist;

Üldehitusja remontööd
• Üldehitusja remonttööd
korteritele
eramutele
korteritele
ja ja
eramutele
elektrija santehnilised
tööd
• Elektrija santehnilised
tööd
Küsiinfot:
infot: 5663
0915
Küsi
56 630
915
Tel. 633 3215, faks 633 3275
Tel: 633 3215, Faks 633 3275
info@uukren.ee
info@uukren.ee
www.uukren.ee
www.uukren.ee

Sõidu- ja pakiautode
hooldus ja remont.
Varuosade müük ja
vahetus, rehvihotell.
Busside ja
kaubikute rent.
Loo Autokeskus OÜ
Killustiku 8
Lagedi 75303, Harjumaa
GSM 5850 1186
Tel. 600 0140
Faks 600 0139
info@looautokeskus.ee
www.looautokeskus.ee
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RAE VALLAVALITSUS

TEATAB
- järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Lagedi aleviku Jõe 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
algatamine
Algatatud Rae Vallavalitsuse 04. augusti 2009 korraldusega
nr 911 eesmärgiga jagada kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbeliseks krundiks, määrata uued ehitus- ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Aaviku küla Põllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. augusti 2009 otsusega nr 579.
Detailplaneering on valla üldplaneeringut muutev eesmärgiga
muuta kinnistu olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet, moodustada ärimaa ja elamumaa sihtotstarbelised krundid, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ja
haljastus ning varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega.

- järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Peetri küla Viskaripõllu ja Alliku II kinnistute ning Annuse
maaüksuse ja nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 11. augusti 2009 otsusega nr
578. Planeeringu eesmärk on Viskaripõllu maatulundusmaa sihtotstarbega ja Annuse elamumaa sihtotstarbega kinnistud jagada
äri-ja tootmismaa sihtotstarbega kruntideks ning Alliku II maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu elamumaa krundiks korter
elamute rajamise eesmärgil. Korterelamud on kahekorruselised,
kõrgusega kuni 9 m. Ärihooned on planeeritud kuni 3-korruselised
ja kõrgusega kuni 12 m, elamute pool kuni 9 m ja kaks korrust.
Planeeritud on 1 elamumaa sihtotstarbega kinnistu, 4 ärimaa sihtotstarbega kinnistut, 7 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistut,
1 tootmismaa krunt alajaama jaoks ja 4 transpordimaa sihtotstarbega krunti avaliku tee jaoks.
Vaskjala küla Näkinurga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 11. augusti 2009 otsusega nr
577. Planeeringu eesmärk on 3 elamukrundi planeerimine oleva
tiheasustusala kõrvale ja jõeäärse metsaala säilitamine ning Pirita
jõe äärde avaliku kasutuse määramine.
Pildiküla küla Põrguvälja tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 11. augusti 2009 otsusega nr
576. Planeeringuga nähakse ette 3 äri- ja tootmismaa krunti ning
puurkaevu tarvis 1 tootmismaa krunt, ridaelamute rajamiseks 2
elamumaa sihtotstarbega krunti ja juurdepääsuks 1 transpordimaa
sihtotstarbega krunt.
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Aruvalla küla Lilleoru ja Nisumäe III kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 11. august 2009 otsusega nr
576, millega kahest maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust planeeritakse üks elamumaa krunt ühepereelamu püstitamiseks, üks
sotsiaalmaakrunt koolituskeskuse laiendamiseks, kolm maatulundusmaa krunti metsamajanduseks, üks transpordimaa sihtotstarbega krunt juurdepääsutee jaoks ja üks transpordimaa sihtotstarbega
krunt maantee laiendamiseks.

- järgmise detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest 21.09.2009 – 05.10.2009 Rae Vallavalitsuse
maa-ameti ruumides:
Kurna küla Ameerika tehnopargi ja teede detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 01.09.2009. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 12.02.2008 Rae
Vallavolikogu otsusega nr 259 kehtestatud Ameerikanurga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu teede ja trassikoridoride asukohta,
kruntide omavahelisi piire ja hoonestusalasid.
Soodevahe küla Soodevahe tööstuspargi detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 08.09.2009. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringuala kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks ning kinnistutele
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringute kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult või e-posti aadressil info@
rae.ee hiljemalt 05. oktoobril 2009.

- järgmiste detailplaneeringute eskiisi ja lähteseisukohtade
tutvustuse toimumisest:
Karla küla Tallinna ringtee ja Kalmari tee vahelise ala detailplaneering
Planeeringu eskiisi avalik tutvustus toimus 27.08.2009 Rae Vallavalitsuses. Planeering on valla üldplaneeringut muutev eesmärgiga moodustada Kalmari tee ja Tallinna ringtee vahelisele alale
äri- ja tootmismaa krundid, Kalmari tee ja Jüri tee vahelisele alale
elamukrundid, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada krundid juurdepääsude ja
tehnovõrkudega.
Eskiisi tutvustavale avalikule arutelule ei tulnud kohale ühtegi
huvilist. Detailplaneeringu menetlust jätkatakse.
Peetri küla Kuldala pargi mobiilimasti detailplaneering
Planeeringu eskiisi avalik tutvustus toimus 25.08.2009 Rae
Vallavalitsuses. Esitatud lahenduses on planeeritud Kuldala parki
kõrghaljastuse vahele torumast Tele2 ja Elisa ASi mobiiliside kvaliteedi parandamiseks 3,5G kvaliteetse mobiilside leviga. Planeeringule esitatud vastuväidete tõttu korraldati planeeringu eskiisi
avalik tutvustus ja arutelu. Põhjendatud vastuväidete tõttu otsustati planeeringu menetlus lõpetada.
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Teine iseseisvumine
20. augustil kattus maa tuules lehvivate
rahvuslippudega. Nagu näitas telekanalite
poolt tänavatel korraldatud küsitlus, ei teadnud enamik nooremapoolseid, millega on
tegemist. Meeldiva üllatusena purssis üks
mitte-eestlasest noormees, et tegemist on
taasiseseisvumisega. Tubli! Meie vabariik
tähistab igal aastal suure pidulikkusega 24.
veebruaril iseseisva Eesti loomise päeva.
24. veebruaril 1918. aastal kuulutati Pärnu
Endla teatri rõdult iseseisvusmanifestiga välja Eesti Vabariik. 22 aastat hiljem 1940-ndal
aastal okupeeris meie naaberriik Nõukogude Venemaa Eesti. Nii tulid 50 aastat kõik
käsud-korraldused otse Moskvast mähituna
kohaliku omavalitsuse salvrätti. 1980-ndate

aastate lõpul hakkas aga väikerahvas ootamatult pead tõstma. Muinsuskaitseselts, fosforiidisõda, 40-ne teadlase kiri, Rahvarinne,
Eesti Rahva Sõltumatuse Partei, üliõpilasorganisatsioonid, Trivimi Velliste, Enn Tarto,
Lagle Parek, Arnold Rüütel, Heinz Valk,
Juhan Aare ja paljud paljud teised aktivistid
leidsid ühise keele võitluses Eesti taasiseseisvumise eest. Kahjuks püüab tänapäeval
neist igaüks end oma memuaarides ainujuhiks kuulutada. 20. augusti õhtul 1991.
aastal kell 23.03 lõi Ülemnõukogu juhataja
Ülo Nugis haamriga vastu lauda ja teatas, et
kõrgeim riigivõimuorgan – Ülemnõukogu,
– hääletas Eesti taas vabaks.
Meie vald ei unustanud seda ajaloolist

Eelarvete võimalused

Igasuguse demokraatliku riigieelarve
koostamine on kompromiss erinevate poliitiliste jõudude ja prioriteetide vahel, kuid
lõpuks peab ta siiski kandma meie riigi ja
rahva huve. Kolmanda negatiivse lisaeelarve ootuses on jälle jutuks see, et ei suudetud
ette näha sellist majanduslangust ning maksutulude kokkukuivamist, kuigi tegelikult
oli see siiski teada juba ligi aasta tagasi, et
kasv muutub negatiivseks. Sellest lähtuvalt
oleks suudetud tänaseks toimunud kaks
suurt kärpimise võistlust maha pidada juba
eelmise aasta lõpus ning mitte lõigata keset
eelarveaastat valdadelt ja linnadelt tükikest
tuludest, mis niigi tulumaksu reaalse laekumise tõttu vähenesid.
Palju on räägitud solidaarsusest. Milles
see siis seisneb – kas selles, et linnadelt ja
valdadelt kärbitakse kaks korda rohkem, kui
teistelt eelarve osistelt? Ehk kus siis on see
riigimehelikkus ja solidaarsus, millest nii
palju räägitakse?
Omavalitsustelgi on raskeimad ajad tegelikult alles ees. Tänane riigi poliitika kohtleb valdu ja linnu kui mingeid allasutusi, kus
üks minister teeb tulubaasi põhimõtetega,
mida tahab. Demokraatlikus riigis ei saaks
see nii olla. Linnad ja vallad on põhiseadu-

se järgi oma tegevustes sõltumatud ning riik
peab tagama tulubaasi, mis on vastavuses
riigi enda poolt pandud kohustustega. Meil
aga on nii, et kohustused jäävad 2008. aasta
tasemele ja inimeste kehva toimetuleku tõttu kulutused pigem suurenevad, kuid tulud
vähenevad 2005. aasta tasemeni. Omavalitsuste eelarvekärbe on keskmiselt 15–20% ,
mida on tõesti kaks korda rohkem kui riigieelarves tervikuna.
Seetõttu peab ka suhteliselt edukas Rae
vald suutma oma kulutusi kokku tõmmata
ning vastavalt kujunenud olukorrale oma
eelarvet planeerima. Tõenäoliselt ei pääseta
siinmailgi peale investeeringute edasilükkamise ka juhtimiskulude kokkutõmbamisest.
Kurb on see, et kui viimastel aastatel sai
omavalitsustes tegeleda peale igapäevaste
murede lahendamise valdavalt tulevikku
suunatud ja edasiviivate tegevustega, siis
nüüd tuleb vaadata, et jooksvad probleemid
saaks lahendatud. Ja seegi on juba päris pirakas pähkel, mida järada.
Sellega toimetulemiseks tuleb jõudu soovida ka kõikidele Rae valla uude volikokku
kandideerijatele, sest kui tahta valimislubaduste väljahõikamisel ausaks jääda, tuleb
neid välja pakkuda väga tagasihoidlikult
ja läbimõeldult. Loodetavasti tuleb pärast
äikest ka kunagi jälle päike välja ning on
võimalik taas edasi liikuda, mitte koha peal
tammuda.
Kui ümberkaudsed riigid saavad kõik aru
omavalitsuste rollist just nimelt rasketel aegadel olla toeks oma elanikele ning keskvalitsus suunab neile vahendeid juurde, siis
meie tahame siin jällegi pioneerid olla ning
käitume täpselt vastupidi. Aga eks aeg annab
siinkohal arutust, kuidas hakkama saadakse,
kuid praegu tundub küll, et jällegi paljuräägitud haldusreformi asemel liigutakse
vaikselt haldurreformi suunas ning mitmetel
omavalitsustel võib varsti teatud halduri abi
vaja minna.
Kajar Lember

päeva. 20. augusti õhtul koguneti Jüri kultuurikeskusesse. Lauldi hümni, räägiti nii
esimesest kui ka teisest iseseisvumisest.
Kontserdiosa sisustasid Lagedi Vabadusvõitluse muuseumi meesansambel Kuldne
Õhtupäike, laulsid vabadusvõitlejad Tallinnast, esinesid solistid Tarmo Kasak, Meelis Rohula, Rasmus Leicher, Kristen Sekk.
Musitseerisid Kuuno Kasak ja Jaan Hiio.
Tantsuprogrammi esitasid tantsuklubi Royal
noored tantsijad. Johannes Tõrs intervjueeris vabadusvõitlejaid. Tarmukalt juhtis õhtut
Mariin Virolainen. Oli rõõm tõdeda, et Rae
valla rahvas armastab oma maad.
Sven – Allan Sagris
Rae valla aukodanik

Parendan Teie organisatsiooni
üldist kvaliteeti ja kultuuri
ISO-sarja standarditele
ning OHSAS 18001
spetsifikatsioonile vastava
juhtimissüsteemi väljatöötamise
ja dokumenteerimise kaudu,
kindlustan sertifitseerimisauditi
100%-lise edukuse.
Tel. 609 1524 ja 53 444 025,
hain.heinla@mail.ee

Müüa:

- Kuivi kaminapuid
40 l võrkkottides
- Kuivi 50 cm lepahalge
lahtiselt
- Tooreid lepa- ja kasehalge
(30 cm kuni 50 cm)
- Ümmargust puitbriketti
- Puidugraanuleid
(6 mm ja 8 mm)
Helista ja küsi lisa.
Tel. 524 4969

 • RAE SÕNUMID

HARIDUS

september 2009

Täiskasvanud õppija nädal
2.–9. oktoobrini 2009
T

äiskasvanud õppija nädal (TÕN)
on saanud traditsiooniliseks üleeestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks. TÕNi ajal on fookuses
inimese õppimine ja enesetäiendamine
kogu elu jooksul kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks
muutuvas maailmas. TÕN on elukestva
õppe propaganda üritus, mille ajal võimendame kõike, mis seostub inimese
täiskasvanueas õppimise ja arenemisega. ETKA Andras koordineerib koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga
TÕNi algusaastatest saadik. TÕNi edukaks läbiviimiseks on moodustatud tugigrupid kõigis 15 maakonnas ja Tallinnas.
Harjumaal koordineerib TÕNi tegevusi
Heli Gescheimer.
Kuna tegemist oli kampaanianädalaga,
siis on tervitatud kõik tegevused, mis pööravad tähelepanu elukestva õppe tähendusele
inimese elus.
Rae vallas toimub TÕNi nädalal hulgaliselt tegevusi. Tänavu pakuvad TÕNi nädalal erinevaid võimalusi õppimiseks Jüri
gümnaasium, Rae spordikeskus, Rae kultuurikeskus, Jüri, Vaida ja Lagedi raamatukogud.
TÕNi raames toimuvad sissejuhatavad
loengud, treeningud, mis alustavad tegevust
sel hooajal või on juba mitu hooaega tegutsenud. Samas on võimalus osa võtta ühekordsetest õpitubadest.
Jüri gümnaasiumis on sel aastal TÕNi
ajal võimalus osa võtta loovtantsu õpitoast.
Kindlasti on väga huvitav teada saada „Loodusseaduste kehtimisest igapäevaelus“.
Kokandusnurgas õpetab Ljudmilla Toom,
kes on Jüri gümnaasiumi söökla peakokk,
kuidas kiiresti valmistada hõrgutav suupiste
külalistele. Jüri gümnaasiumi koolisöökla
oli 2008. aastal parim koolisöökla Eestis.
Rae spordikeskuses on võimalus osaleda
sel hooajal tegevust alustavatel uutel treeningutel: enesekaitsekursus, ringtreening,
kõhutants.
Rae kultuurikeskus alustab TÕNi talu-aia
laadaga, kus müügil aia- ja põllusaadused,
hoidised, küpsetised, käsitööd. Korraldatakse valla perenaiste valmistatud hoidiste ja
küpsetiste degusteerimine ja parimate väljaselgitamine. Kavas on koguda huvitavad
retseptid ja nende juurde autorid ja ka toodetest fotod ning välja anda retseptikogumik.
Laada korraldamist toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm. Laadapäeval töötavad käsitöö-õpitoad: nõelviltimine, ehete valmistamine ja purkide kaunistamine; korraldaja
MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored.

Esmaabikursuse
sihtrühm
on külavanemad ja alevikuelu
edendajate aktiiv ning teised asjast huvitatud. Koolitus on sellise suunitlusega, et seal osalejad
oskavad omandatud teadmisi
edasi anda oma külades. Kursuse kaaskorraldajaks on MTÜ
Kodukant Harjumaa ja Harjumaa Päästeselts ja rahastajaks
KÜSK
(kodanikuühiskonna
Sihtkapital).
Loeng “Loovuse ja motivatsiooni leidmine iseendas” on
kolmetunniline mõttekäik iseendasse:
- kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu läheme?
- kuidas me tunnetame maailma - meie kujutlused, mõtlemine, fantaasia?
- kuidas tekivad meie tundmused ja tahe ning kas me julgeme seda väljendada?
- mis on meie motivatsiooniks igapäevaelus?
- kas me oleme valmis muutusteks?
- kuidas olla ikka optimistlik
ka negatiivses ümbruses?
Kolmetunnisesse eneseleidmise aega kuulub ka kohvipaus ning eneseanalüüsitestid iseendale. Samuti lühiülevaade ettevõtlusalastest võimalustest ja mida
teha siis, kui oleme kaotanud töö või lihtsalt
olnud mingil põhjusel liiga kaua kodune
ning tahaksime tagasi jõuda tööturule. Korraldab MTÜ Alustame Algusest.
Klaasvitraaži õpitoaga alustab Jüri kihelkonna käsitööklubi oma uut hooaega. Teostajaks MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored. Jüri kihelkonna käsitööklubi on loodud
MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored juurde. Tegevust alustati 2009. aasta aprillist.
Tänaseks on liitunud ligikaudu 60 huvilist
nii Rae kui ka Kiili vallast. Kuidas tegevus
klubis toimub, selle kohta täpsem info TÕNi
nädala jooksul Rae kultuurikeskusest.
2009 kevadel alustas Colors Studio OÜ
koolitaja Ilona Leppik meigikursust Rae
kultuurikeskuses. Kõik kursuse õpilased
said tunnituse ja CD fotodega oma tehtud
töödest. Kuna huvi oli suur, siis jätkatakse
Rae Kultuurikeskuses meigikursusega ka
sügishooajal. TÕNi raames „Sügise meigitrendid ja nahahooldus” koolitusel antakse
lühiülevaade ilumaailmast. Räägitakse, kuidas hoolitseda külmemal perioodil oma naha
eest, jagatakse jumestuse algtõdesid. Samas
tehakse kursuse käigus ühele osavõtjale sügistrendi 2009 põhine meik.

MTÜ Mirmel, kes on Rae kultuurikeskuses aeroobikatreeninguid korraldanud juba
kümme hooaega, võimaldab TÕNi raames
huvilistel tasuta osa võtta body-aeroobikast,
kangitreeningust ja sel aastal alustavast süvavenitusest.
Koduloohuvilistel on võimalus osaleda Vaida raamatukogus toimuval loengul
„Kodu-uurimise allikad“, Lagedi raamatukogus kohtutakse kirjanik Kerttu Soansiga.
Jüri raamatukogus vestlevad lugejatega Hille
Karm ja tema noorem tütar Reet-Helisabeth
Karm enda tööst. Rae vallas elav ajakirjanik
ja kirjanik Hille Karm on kirjutanud nii täiskasvanutele kui ka lastele. Oma lasteraamatuid nimetab ta kogupereraamatuteks, kuna
need on mõeldud koos perega lugemiseks.
Näiteks „Väike vahva vanaema“, „Joosep
ootab jõuluvana“ ja “Joosep läheb jõuluvanale külla”. Kogupereraamatud on illustreerinud Reet-Helisabeth Karm. Hille Karm
on kirjutanud ka Helgi Sallo elulooraamatu
„Helgib ja heliseb“ ja „Õnnerahva lood“ teleseriaali “Õnne 13” käekäigust.
Kindlasti leiab iga õpihimuline endale
meelepärase õpitoa, kus enda seniseid teadmisi-oskusi täiendada.
ÕPIME MÕNUGA!
Kaja Kalmer
Rae valla TÕNi koordinaator
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XII täiskasvanud õppija nädal Rae vallas
2. – 9. oktoober 2009 “Loovalt ja innovatiivselt”
Kuu- Kellaaeg
päev

Õpituba, loeng, treening

Lektor, kooli- Toimumise koht
taja, treener,
korraldaja
1.okt 18.00
Eakate klubiõhtu külalised Eidaperest, lauluansambel Tea Sõlg
Lagedi Põhikool
Lustilised
Kontsert hooldekodus
2.okt 16.30
Siiri Laid,
Rae Hooldekodu
Hairi Laurand
3.okt 11.00–15.00 TALU-AIA LAAT Müügil aia- ja põllusaadused, hoi- Aive Luigela, Rae Kultuurikeskus
dised, küpsetised ja käsitöö. Loeng “Maitsetaimed”, Marianne Roõpitoad- nõelviltimine, purkide kaunistamine, ehete senfeld, Kairi
valmistamine. Lastele etendus “Punamütsike”.
Kadastik
3.okt 12.00–14.00 Kohtumine kirjanikuga
Kerttu Soans Lagedi Raamatukogu
5.okt 15.00–17.00 Improvisatsiooniline loovtants Sihtgrupp õpetajad,
Marleen
Jüri Gümnaasium
lasteaia kasvatajad jm huvilised.
Hiiekivi

Hind

5.okt 19.00–21.30 Loeng feng shui filmiõhtu ja vestlus

Janno Seeder Rae Kultuurikeskus
ja Siret Seeder

Tasuta

6 056 759

5.okt 21.00–22.00 Tantsu õpituba – line-tants

Krista Rattus

Rae Kultuurikeskus

Tasuta

6 056 759

6.okt 10.00–17.00 Esmaabikursus

Harjumaa
Rae Kultuurikeskus
Päästeselts
Jana Ratasepp Jüri Gümnaasium

Tasuta

6 056 759

Tasuta

6 224 206

6.okt 15.00

Arvutikoolitus MS Excel (2007) algajatele

6.okt 18.00

Eelklassi avamine, loeng eelklassi lastevanematele

“Loodusseaduste kehtimisest igapäevaelus” lühike
loeng, filmi vaatamine ja arutelu
6.okt 18.30–19.30 SÜVAVENITUS Rahuliku muusika saatel sooritatakse harjutusi PILATESEST ja JOOGAST. Soodustab
keskendumisvõimet, aitab stressi vastu.
Stimuleerib immuunsüsteemi. Annab hea rühi.
6.okt 18.30–19.30 Kangitreening Kangitreeningus ei ole sammukombinatsioone, kõiki lihaseid treenitakse kangide, hantlite
ja ketastega. Põhirõhk reitel, tuharatel, kõhul ja kätel.
6.okt 19.30–20.30 Body-aeroobika
6.okt 18.00

Maria Tiro,
Anne Kloren
Ave Mõtt

Tasuta

Loeng, 605 6759
töötoad,
etendus
tasuta.
Tasuta 676 6239
Tasuta 622 4206

Jüri Gümnaasium

6 224 206
Tasuta

6 224 206

Kristel Soodla Rae Kultuurikeskus

Tasuta

6 056 759

Kristel Soodla Rae Kultuurikeskus

Tasuta

6 056 759

Külli Alliksaar
Reet Raudkepp

Rae Kultuurikeskus

Tasuta

6 056 759

Vaida Raamatukogu

Tasuta

6 035 230

Rae Spordikeskus

Tasuta

6 224 240

Rae Spordikeskus

Tasuta

6 224 240

Jüri Gümnaasium

Tasuta

6 224 206

Rae Kultuurikeskus

Tasuta

6 056 759

Jüri Gümnaasium

220.- kr. Kuni 30.
sept. tel.
622 4206

6.okt 19.00–20.30 Loeng “Kodu- uurimise allikad” Kodukoha tundmaõppimine on rahvapärane kodu-uurimine – see on
põnev tunnetustegevus. Alati leidub neid, kel on soov
ise nende asjade selgitamine käsile võtta, kes on võtnud ette mõne küla või väiksema piirkonna tekke- ja
kujunemisloo põhjalikuma väljaselgitamise. Tänapäeva
uurijatel on kasutada rohkesti aegade jooksul talletatud abimaterjale. Loeng juhatab uurija andmeallikate
juurde, mis sellealast teavet käsitlevad.
6.okt 19.00–20.30 Enesekaitsekursus Enesekaitse põhialused omandaKrister Parbo
takse läbi erinevate juudotehnikate, lisaks ka tehnikaid
ju-jutsust, aikidost, mis on sobilikud nii meestele kui
ka naistele.
6.okt 20.00–21.00 Täiskasvanute ujumiskursus neile, kes veel ei oska
Teet Daaniel
ujuda või soovivad oma senist ujumistehnikat veidike
arendada.
7.okt 15.00–16.30 Metoodilised õppematerjalid koolitunnis
Ingrid Pukk,
Anne Erbsen
7.okt 18.30–20.00 “2009. a sügise meigitrendid ja nahahooldus” Tee- Ilona Lepik
mad: sügistalvine nahahooldus, jumestamise algtõed,
2009. a sügise trendimeik. Osalejate seast valitud
modellile tehakse meik.
7.okt 19.00–21.00 Õpituba – siidimaal shibori tehnikas
Andres
Maastik

Jüri Gümnaasium

Registree
rimine
telefonidel
676 6239

E
mid
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7.okt 20.00–21.30 Tantsuõpituba – seltskonnatants „Rõõm liikumisest
ja muusikast“
8.okt 15.00–18.00 Loeng “Loovuse ja motivatsiooni leidmine
iseendas” Mõttekäik iseendasse – kes me oleme, kust
me tuleme ja kuhu läheme? Eneseleidmise aega kuulub
ka kohvipaus ning eneseanalüüsitestid iseendale.
Samuti lühiülevaade ettevõtlusalastest võimalustest
ja sellest, mida teha siis, kui oleme kaotanud töö või
lihtsalt olnud mingil põhjusel liiga kaua kodune ning
tahaksime tagasi jõuda tööturule.
8.okt 18.00–21.00 Innovaatilisus köögis. Kuidas kiiresti valmistada
hõrgutav suupiste külalistele?

Eve Aunver

Rae Kultuurikeskus

Tasuta

6 056 759

Marianne
Rosenfeld

Rae Kultuurikeskus

Tasuta

6 056 759

Ljudmilla
Toom

Jüri Gümnaasium

Tasuta

6 056 759

8.okt 18.00–19.00 Ringtreening. Lihastreening, kus harjutusi tehakse
erinevate vahenditega (hantlid, kangid, stepipink jne)
kui ka enda keharaskusega. Treeningu kestvus 60 min.
Treening sobib nii meestele kui ka naistele.

Marek Sooäär Rae Spordikeskus

Tasuta

6 224 240

8.okt 18.30–21.00 Õpituba “Klaasvitraaž”. Tutvustatakse töövahendeid Anna- Maria
ja töövõtteid. Valmib väike töö.
Vaino

Rae Kultuurikeskus

75.- kr.

6 056 759

8.okt 19.00–20.00 Kõhutants. Treening koosneb tegevustest nagu
soojendus, liikumiste õppimine, liikumiste
kombinatsioonide harjutamine, painutused ja
venitused. Sobib erinevate tantsulise ettevalmistustega
inimestele, samuti sobib treening ka rasedatele
vastavalt enesetundele.
9.okt 18.00–21.00 Vestlusõhtu ajakirjaniku ja kirjaniku Hille Karmiga,
kes on kirjutanud nii täiskasvanutele kui ka lastele,
sh Helgi Sallo elulooraamatu „Helgib ja heliseb“ ja
„Õnnerahva lood“ teleseriaali “Õnne 13” käekäigust.

Anna Puhk

Rae Spordikeskus

Tasuta

622 4240

Hille Karm
ja ReetHelisabeth
Karm

Jüri Raamatukogu

Tasuta

6 224 236

Jüri Raamatukogu
RAE VALD

JÜRI GÜMNAASIUM

Mida sa eile õppisid?
K

uidas, ei midagi? Mäletad, naabrinaine rääkis sulle, kuidas uutmoodi õunamoosi keeta, laps õpetas täitsa
mitu uut ingliskeelset sõna... Tähendab
õppisid küll!
Tõsi on, et õppimine leiab üha rohkem
kõlapinda. Nii toimub sellelgi aastal 2.-9.
oktoobrini XII täiskasvanud õppija nädal
(TÕN), mil inimeste õpijulgust taas tunnustatakse.
Traditsiooniks saanud avaüritusel, sedapuhku 2. oktoobril Põltsamaal, astuvad lavalaudadele Eesti aasta õppija, koolitaja,
koolitussõbralikum organisatsioon ja omavalitsus.
On hea tõdeda, et esiletõstmist leiab ka
miski, mida meetriga mõõta ja kullakottides
kaaluda ei saa – elukestev õpe ja õppimissõbralikkus.
Ehk on just Euroopa Liidu loovuse ja innovatsiooni aasta sobilik oma ellu muutuste
ja uuenduste toomiseks? Laenates Viljandimaa aasta õppija kandidaadi Raul Järve
sõnu: „Minu arvates täiskasvanuõppega on

sama lugu, mis paljuräägitud innovatsiooniga. Tihti mõeldakse, et see peab olema
midagi suurt, keerulist ja teaduslikku. Võib,
aga ei pea. Eelkõige on tähtis, et oskust ja
teadmisi kasutatakse ja need aitavad meil
midagi kiiremini, paremini ja odavamalt
teha või saavutada.”
Loo algusse naastes on selge, et sa oled
õppimisega alustanud. Järgmine samm on
teha seda teadlikult. Enesearendamise teel
ei pea saavutusi tingimata harjumuspäraste
edu parameetritega mõõtma. Kui õppimisele pole järgnenud kohe palgakõrgendust või
kõrgemat ametikohta, ei tohiks käega lüüa.
Tegelik kordaminek on see, et julged otsustada ja muuta oma elu, küllap tuleb siis
kõik muu nagunii. Investeering iseendasse
on jääv.
Õppimine avab ukse võimalustele. Alusta juba täna ja usu, homme vaatad maailma
uute silmadega!
KUULA:
• Vikerraadios on igal reedel „Huvitaja”
saates kell 10-11 juttu täiskasvanuharidusest. Järelkuulatav: www.err.ee

VAATA:
• ETV ekraanil igal laupäeval kell 18 saade „Tagatargemad”, www.err.ee
LOE:
• Ajakirja Õpitrepp teine number ilmub 15.
septembril. Küsi kohalikust raamatukogust ja
omavalitsusest või loe: www.andras.ee
INFORMATSIOONI ÕPPIMISVÕIMALUSTE KOHTA LEIAB:
1) haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt www.hm.ee rubriigist „Õppijale”;
2) kutseõppeasutuse või kõrgkooli täiskasvanute koolituse osakonnas on võimalik
osaleda erinevatel kursustel, info õppeasutuse koduleheküljelt ja www.hm.ee/tasutakursused;
3) vabahariduslikus koolituskeskuses
(rahvaülikool, rahvakool, huvialakool) on
samuti võimalik osaleda erinevatel kursustel. Info: www.vabaharidusliit.ee ja koolituskeskuste kodulehekülgedelt.
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Ootame uusi pillipuhujaid!
Jüri gümnaasiumi puhkpilliorkester alustab uut hooaega.
Proovid toimuvad igal kolmapäeval ja reedel algusega kell
15.00 gümnaasiumi orkestriruumis. Ootame uusi mängijaid kõikidesse pillirühmadesse. Oodatud on nii tüdrukudpoisid kui ka täiskasvanud. Ka praegu on mängijaid igas vanuses, kokku 30 liiget, nende seas gümnaasiumi õpetajaid.
Lisainfot ja registreerida saab telefonil 501 3778, Kuuno
Kasak, orkestri juht.
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MTÜ 3.T korraldas kohtumise Aleksei Turovskiga
20. augustil toimus MTÜ Kolmas Tee korraldamisel kohtumine tunnustatud loomauurija Aleksei Turovskiga ja seda matkaloengu vormis.
Ilm oli suurepärane ja Jüri kiriku parklasse oli kella kaheks kogunenud umbes 50 loodushuvilist, et kohtuda Turovskiga ja matkata Rae koolimajja, kus oli plaanitud tuntud loomauurija ettekanne.
Matk kulges rahulikus tempos ja rohkete peatustega, kus Turovski
tutvustas looduse saladusi. Teel ei “pääsenud” tema käest üksi juhuslik putukas, lind ega liblikas. Kõigist oli palju ja huvitavat rääkida.
Teepeal oli niipalju huvitavat, et plaanitud 45 minuti asemel vältas
see 2,5-kilomeetrine matkake ligi 30 minutit kauem, mille üle küll
kedagi kurtmas ei kuulnud - otse vastupidi.
Rae koolimaja hoovile rahvuslipu alla oli lisaks matkalistele kogunenud veel umbes 30 loodushuvilist, kes soovisid kuulata Aleksei
Turovski loengut rebastest ja jänestest. Ettekanne oli emotsionaalne
ja kaasahaarav ning kestis ligi tunni.
Pärast ettekannet oli kõigil võimalus nautida ilusat ilma, suupisteid piknikulaualt ja arutada kuuldud ettekande teemadel ning pärida
Aleksei Turovskilt loomariigi saladuste järele. Küsimusi kuulsale
külalisele oli palju.

Jüri gümnaasiumi puhkpilliorkestri trummarid mänguhoos.
Pilt on tehtud tänavu enne laulupidu Sauel puhkpillipäeval.
Vasakult: Orkestrijuht Kuuno Kasak, Robin Veskus, õpetaja
Laura Karson, Marleen Hiiekivi ja Anett Männiste.”
Foto: Laura Karson

Algavad uue hooaja
täiskasvanute
seltskonnatantsutunnid.
Oodatud on nii algajad kui ka edasijõudnud.
Õpime valsse, tangot, foksi, rokki, rumbat jpm, lisaks ilus
muusika ja mõnus seltskond.
Treeningud toimuvad kolmapäevaõhtuti.
algajatel 18.30 – 19.45
edasijõudnutel 19.45 – 21.15
Esimene kohtumine
30. septembril 2009
Rae kultuurikeskuses.
Kaasa võta
tantsupartner,
sisejalatsid ja hea tuju !
Tantsuõpetaja,
Eve Aunver
Info tel. 5566 6038,
www.tkroyal.ee

Turovski seletas looduse saladusi.

Suur tänu Aleksei Turovskile, kõigile korraldajatele, osalejatele,
kes kõik aitasid kaasa meeldiva ürituse õnnestumisele. Tunneme
suurt heameelt, et osalejaid oli palju (ligi 80 huvilist).
Pildid ja kommentaarid üritusest MTÜ Kolmas Tee kodulehel
www.kolmastee.com
Krister Parbo
MTÜ 3.T liige

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614
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Lagedi koorilauluseeme idaneb
2008. aasta kevadel alustas Lagedi põhikoolis lauluharjutustega rühm lauluhuvilisi Lagedi elanikke. Initsiatiivgrupi moodustasid Lagedi põhikooli õpetajad.
Jõudsime selgeks õppida Rae valla klunkeri laulud ja võtsime sellest üritusest ka osa.
Septembris alustasime uuesti ja meie pere suurenes veelgi. Kaugeimad osalejad sõitsid proovi Arukülast. Nüüdseks on meist kujunenud küll väike, aga väga sõbralik ja ühtehoidev segakoori koosseis.
Möödunud hooaeg oli adraseadmise aeg, mil õppisime üksteist
tundma, töötasime selle nimel, et meie hääled sulanduksid ja et meie
laul oleks nauditav nii kuulajaile kui ka meile endile. Ja mis seal
salata – õppisime ka üksteisega arvestama, mis on ühe kollektiivi
elu-olus väga oluline oskus.
Meie proovid toimusid üks kord nädalas. Kevadeks jõudsime
omandada repertuaari, mille hulgas oli nii klassikalisi koorilaule kui
ka laule popmuusika valdkonnast. Esinemisi oli arvukamalt kui möödunud hooajal, sealhulgas osalemine traditsioonilisel klunkeril. Kahjuks ei saanud me osa võtta suurest peost sel lihtsal põhjusel, et meie
koor polnud peole registreerimise ajal veel sündinudki.
Lauluhooaja lõpetasime juunikuu algul toreda koosviibimisega.
Täname Tiiut, Margitit, Johannest ja kõiki Lagedi meesansambli
liikmeid toreda ja hästi organiseeritud peo eest!
Septembris jätkame kooriharjutusi Lagedi põhikooli ruumides. Repertuaari põhisuunaks oleme seadnud klassikalise koorilaulu viljelemise, kuid kindlasti ei puudu sealt ka nn rosinad muudest stiilidest.
Eeloleval hooajal ootame oma ridadesse ka uusi lauljaid, kel on
huvi sellise repertuaari vastu ja soov tegelda koorilauluga ning endasse laadida positiivset energiat mõnusas laulusõprade seltskonnas.
Boonuse annab kindlasti eelnev koorilaulu harrastamise kogemus.

Lagedi lauljad klunkeril mais 2009.

Meiega liituja peaks olema valmis pühenduma ühisele tegevusele
– osalema kohusetundlikult kõikidel kooriharjutustel ja esinemistel,
aktiivselt kaasa lööma koori seltsielus. Kõigil uutel liitujail palume
eelnevalt kontakteeruda dirigendiga tel. 5344 0595. Uue hooaja
esimene kokkusaamine on suve viimasel päeval, 23. septembril
kell 19.00 Lagedi põhikoolis. Kaasa võtta väike piknikukorvike
ning hunnitu hulk häid ideid!
Lagedi koorilauljad

Vana - Baskini Teatri etendus

„PUBLIKULE KEELATUD“
16. oktoobril kell 19.00 Rae Kultuurikeskus
Piletid hinnaga 150.-/125.- müügil alates 14. septembrist Rae Kultuurikeskuses E-N kell 9.00-21.00
Lavastaja: Eino Baskin
Kunstnik: Jaak Vaus
Osades: Helgi Sallo, Anne Paluver,
Marika Korolev, Marju Männik, Raivo
Rüütel, Tõnu Kilgas, Raivo Mets, Toomas
Tross ja Jüri Karindi
Autor: Jean Marsan (Prantsusmaa)

Meie meelest on see üks paremaid teatrikomöödiaid, mida oleme kohanud. Teatriteemalised komöödiad põhinevad enamasti situatsioonkoomikal
- kõikvõimalikel apsudel, segadustel, juhustel ja juhtumistel, mis võivad
ette tulla laval, lava taga ja teatrimajas üldse. “Publikule keelatud” (“Interdite au publique”) tugineb peamiselt karakterikoomikale. On ju teada
tõsiasi, et teatrirahvas - eriti näitlejad - on pisut isevärki. Neil on tavalisest suurem esinemisvajadus, nad on eriti edevad, kuulsusjanulised ja tihti
lapsemeelsed. Just neid ja veel muidki näitlejatele omaseid jooni on Jean
Marsan oma komöödias teravdatult käsitlenud - ja tagajärjeks on groteskne
komöödia, milles ometi on tunda autori sooja suhtumist teatrirahvasse juba kas või sellepärast, et ta nende arvel head nalja sai teha. Pealegi tundis
ta seda maailma läbi ja lõhki, kuna sõi samast katlast - oli näitleja, lavastaja
ja näitekirjanik. Meile meeldib see komöödia ka sellepärast, et ta tekitab
meis assotsiatsioone - vägisi tulevad silme ette Vanalinnastuudio esimesed
aastad ja meie oma Vana Baskini Teater praegu. Ruumikitsikus, rahanappus, kõik tehakse n-ö põlve otsas ja saab valmis viimasel tunnil, näitlejad
on laenatud ja värvatud... kuid teha tahtmist on enam kui küllalt!
Lisainfo tel. 605 6759
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Rae Kultuurikeskuse ringid ja kollektiivid 2009/2010 hooajal
Jrk
nr ringi/kollektiivi nimi
1
Jüri Perekoor
2
Rae Kammerkoor

ruum
aeg
juhendaja
Harjutussaal T 19.00 - 21.00 Rutt Ridbeck
Kaaretuba ja E 18.00 - 20.00 Alice Pehk

alustab hooaega
29. septembril
7. septembril

3

Naisrahvatantsurühm Jüri Marid

harjutussaal
Suur saal

4

Noorte segrahvatantsurühm Sukad ja Tagi

Suur saal

5
6
7
8
9
10

Tantsurühm Lustilised
Lauluansambel Lustilised
Rae Huvialakooli Laulustuudio
Võistlustantsuklubi Royal – laste võistlustants
Võistlustantsuklubi Royal – täiskasvanute seltskonnatants
Body-aeroobika

Suur saal
Kaaretuba
Harjutussaal
Suur saal
Suur saal
Suur saal või
fuajee

11

Kangitreening

Suur saal või T 18.30 - 19.30 Kristel Soodla
fuajee
N 20.00 - 21.00

12. augustil

12
13
14
15
16

Süvavenitus
Eakate tervisevõimlemine
Line-tants
Joogakursus algajatele
Mälumänguklubi

Fuajee
Suur saal
Suur saal
Kaaretuba
Suur saal

Kristel Soodla
Virve Sepp
Krista Rattus
Silva Laius
Jevgeni Nurmla

8. septembril
29. septembril
7. septembril
23. septembril
9. septembril

17

Memme-taadi klubi

Suur saal

Elvira Luur

4. oktoobril

Info tel. 605 6759 või kodulehelt http://kultuur.rae.ee/

E 19.00 - 21.00 Linda Pihu
T 21.00 - 22.30
T 21.00 - 22.30 Linda Pihu
N 20.30 - 22.30
N 19.00 - 20.30
N 17.00 - 19.00
N 14.00 - 19.00
E, T ja K 14.00
K 18.30 - 21.30
T 19.30 - 20.30
N 19.00 - 20.00

T 18.30 - 19.30
T 12.00 - 13.00
E 21.00 - 22.00
K 19.00 - 20.00
1 kord kuus II
kolmapäeval
18.00 - 21.00
1 kord kuus
II pühapäeval
14.00 - 18.00

Linda Pihu
Paul Mürkhain
Külli Ovir
Eve Aunver
Eve Aunver
Külli Alliksaar

7. septembril
3. septembril mehed
24. septembril kõik
1. oktoobril
27. augustil
3. septembril
2. septembril
30. septembril
11. augustil

Koduvalla kunstigalerii kutsub!
Würth’i Kunstigaleriis on avatud kunstnik Agne KuusingSoome akvarellmaalide näitus, mis kannab nime „Mälumustrid“.
Kunstnik on selgitanud näituse ideed: „Mälu on paradoksaalne
– ta hoiab meeles, kuid see, mida ta meeles hoiab, tundub olevat pääsmatult kadunud. Inimene mäletab, hoolimata sellest, kui
palju on seda kogemustel põhinevat materjali, mis ta mäletamist
kinnitada võiks. See aga tähendab, et mälu funktsioonidest on
mäletamine ehk väikseim – palju rohkem tegeleb mälu moonutamise ja unustamisega.“
Just seda moonutatut ja kaduma määratut püüab kunstnik läbi
õrnade akvarellitoonide kas või viivukski taastada.
Agne Kuusing-Soome sõnul on „Mälumustrid“ saanud inspiratsiooni erinevatest ajahetkedest, kohtumistest, mõtetest ja
mälestustest. Akvarellidest kumavad läbi nii kunstniku vanaema
jutustused tema pikast ja huvitavast eluteest Setomaal kui ka autori enese raputav elamus üle 200-kilomeetrisel jalgsirännakul
Camino de Santiago de Compostela teel.
Abstraktsete mälupiltide vahele on kollaažidena põimitud
fragmendid autorile olulistest inimestest ning paikadest.
Näitus on Würth’i Kunstigaleriis avatud kuni 25. septembrini.
Würth’i kunstigalerii asub Rae vallas, Vana-Tartu mnt 85 ja on
avatud tööpäeviti 9.00–17.00

Mälu, mineviku ja oma juurte tajumine ning mõtestamine on Agne
Kuusing-Soome jaoks oluline. Pildil on kunstnik koos poegadega.
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Suurlaager tõi kokku gaididskaudid Eestist ja üle maailma
11. juuli keskpäeval hakkas Järvamaal skautide ja gaidide laagriala parkimisplats Tagametsas täituma suurte bussidega ning metsaaluse
vallutasid kiiresti gaidid ja skaudid nii Eestist
kui ka välismaalt, et üheskoos nautida järjekordset suurlaagrit, millel seekord oli nimeks
“Tähemets”. Loomulikult selleks ajaks oli osa
skaute-gaide ammu kohal ning eel-laagris valminud mõnus laagripaik vajalike ehitistega:
pesuruumid, köögid, varjualused, kohvik, tegevustelgid, seiklusrajad jms.
„Meie all-laager oli ikka tõesti väga vinge.
Tasemel ehitised, nägi väga kaunis ja esinduslik välja ning tegijad olid hakkajad ja tublid.“
Laagriline Kathriin Karus.
Kogu laagriala oli jaotatud kaheksaks täheks. Skautide-gaidide all-laagrid olid Siirius,
Veega, Kastor ja Polluks, Päike, Kapella. Hundudele-hellakestele oli oma all-laager Sabatäht, juhtidele-külalistele Põhjanael ning kõige
pisematele oli ka lasteaed Väike Karu. Kõik
all-laagrid eristusid eri värvi kaelarättidega ja
kõik mõtlesid endale iseloomustavad hüüud,
mis isegi pärast laagrit veel peas kõlavad. Põhjala Gaidide Malev oli Siiruse all-laagris koos
Lääne Skautide Malevaga ning külalistega
Kanadast, Rootsist ja Türgist. Kui keegi meist
hüüdis: „Are you serious?“ („Kas teil on tõsi
taga?“) kisasid kõik vastu: „Yes, we are Serious!“ („Jah, meil on tõsi taga“).

Hellakeste laagrikodu.” Foto: Margit Maidla

rätile, kuhu nad ise soovisid. Paaril ööl sai suure teleskoobiga ka kuud ja tähti taevalaotusel
uudistada.

„Siiriuslased said oma ülesannetega väga
hästi hakkama. Neil oli moodustatud tugev
meeskond, kuhu olid haaratud head ja kogenud
juhid nii Lääne Skautide Malevast, Põhjala
Gaidide Malevast, Kanadast kui ka Rootsist.
Kuna laagrit valmistati ette juba varakult,
kandis see vilja. Eriline tänu meie all-laagri
meeskonnale: Remi Neitsov (all-laagri juht),
Mari Seljamaa (abijuht), Marit Voog ja Mariana Mutso (programmijuhid), Juhan Bernadt
(abijuht), Veljo Ilumäe (ehitus- ja varustusjuht), Marianne Matisen (info) ja paljud teised,
kes oma tubli panuse andsid!“ Suurlaagri alllaagrite juht Heikki Mutso.

„Tegevustest võiks esile tõsta Planetaariumit ja ronimist. Viimane paelus ilmselt paljusid
ning oli tegevuseks, mis nõudis nii mõneltki
eneseületust ja aitas kõrgusekartusest üle (sh
mina). Eriti vahva, et valida sai vähemalt kolme erineva raskusastmega ronimisülesande vahel. Siinkohal oleks vist oluline ka välja tuua, et
ESÜ (Eesti Skautide Ühing) korraldatud Ämbliku erialakursus on väga korda läinud ja selle
tulemusi said väga paljud organisatsiooni liikmed ka tunda. Nüüd on organisatsioonil omal
olemas inimesed, kes seiklusradu üles seavad.
Nii et suurepäraselt tehtud.“ Laagriline Kathriin Karus.

Mitme päeva jooksul oli laagrilistel võimalus külastada põnevaid tegevusvälju ehk “päikesesüsteemi planeete”. Kuuel planeedil sai
ennast proovile panna nii muusika, kunsti, käsitöö, spordi, teaduse kui ka gaidluse/skautluse
vallas. Kõigil soovijail oli võimalus külastada
planetaariumi ning ronida 14 meetri kõrguse
puu otsa, lisaks said kõik soovijad endale ise
trükkida laagri T-särgi – just sellele pluusile või

Ükski korralik gaidi- ja skaudilaager ei
möödu ilma matkata. Ka “Tähemetsa” laager
ei möödunud ilma matkapäevata. Igale vanusegrupile oli planeeritud erineva raskusastmega matk, mille käigus said laagrilised aasta
jooksul õpitud teadmisi ja oskusi proovile panna. Täisealised gaidid ja skaudid said ennast
proovile panna 24 tunni matkal, kus ööpäeva
jooksul polnud aega silmagi kinni lasta, sest

24 tunni jooksul tuli matkates läbida 140 km
jalgsi, kanuudega, jalgratastel ja orienteerudes.
See matk oli väga populaarne ka väliskülaliste
seas, kes vapralt ettenähtud distantsi läbisid. 8
tunni matk seevastu hõlmas erinevate kontrollpunktide läbimist – mõned olid mehitatud ja
ülejäänutes tuli spetsiaalse kiibi abil oma jälg
jätta. Matk oli selles suhtes väga hea, et kõik
said seda läbida just nii pikalt ja kiiresti/aeglaselt, kui soovisid.
„Matk kestis kaheksa lõbusat tundi. Meie
meeskonnas oli seitse toredat liiget. Kiirustasime matkal nii läbi tiheda metsapadriku kui ka
jalgu jahutava jõevee. Kõigil meil olid lisana
kaasas sõbrad pea kohal, st kärbsed, parmud
jmt elukad. Lisaks tervitas meid ühel teepervel
vaskuss. Suurema osa punktidest läbisime kiipi
kasutades, kuid jõudsime ka kolme mehitatud
tegevuspunkti. Lõpusirgel tegime paar kiiremat jooksusammu, et ajast mitte üle minna.“
Laagriline Keiti Voog.
Kõigil laagrilistel oli võimalus ennast ja
oma meeskonda proovile panna ka erinevatel
spordivõistlustel. Tulised lahingud peeti maha
nii rahvastepallis, jalg- kui ka võrkpallis. Oma
panuse võitu andsid kindlasti ka pealtvaatajad,
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kes hoogsalt kaasa elasid ning kõva lärmi tegid. Hüüud olid samuti väga elavalt ja loovalt
tekkima seal platsi ääres. „We will have a lot of
fun in the sub-camp of the sun“ („Meil on väga
lõbus Päikese all-laagris!“)
Laagris oli avatud ka raamatukogu, nimelt
elav raamatukogu, kust sai laenutada elavaid
raamatuid – inimesi, kes jututasid põnevaid
lugusid enda elust ja kogemustest. Elavateks
raamatuteks olid seekord laagris osalevad välismaalased ning mõned külalised.
„Elavas raamatukogus laenutasime HongKongi tüdrukut, pimedat noort ja osteopaati.
Kõikidega oli äärmiselt põnev rääkida ja uut
infot koguda. Hong-Kongi tüdruk rääkis oma
kultuurist ja tavadest, küsisime palju nende
elu-olu kohta ja kuidas nad nii kaugelt siia
Eestisse sattusid. Pime noor rääkis oma elust
ning näitas, kuidas ta kirjutada saab. Osteopaat
rääkis, kuidas ta inimesi mitmesuguste hädade
ja haiguste puhul aitab. Huvitav oli teada saada
inimeste elust, kelle tegemistest ma enne midagi ei teadnud.“ Laagriline Keiti Voog.
Lisaks toimus suurlaagris ka näitus “20 aastat gaidluse ja skautluse taastamisest Eestis”
ning skautluse looja Lord Baden-Powelli ehk
„Bii-Pii“ jalajälje pidulik avamine.
Ühestki laagrist ei puudu ka mõnusad lõkkeõhtud, mis koondavad ühise lõkke ümber nii
suured kui ka väikesed gaidid ja skaudid. Üheskoos lauldakse traditsioonilisi gaidi- ja skaudi-

NOORED/
ÜRITUSED
laule, tehakse lõkkenalju ning veedetakse mõnusalt aega. Suurlaagri ühistel suurlõketel, mis
koondasid lõkke ümber kõik laagrilised, esitati
kolmes osas Urmas Lattikase ja Madis Trossi
poolt suurlaagri jaoks uuendatud muusikali
“Tähtede poole”. Lõkkeõhtud lõpetas ühine
sõprusring, mille käigus sooviti kõigile laagrilistele head ööd.
„Laagrielu oli kirev ja tegevusterohke, mulle
isiklikult pakkus elamust 8-tunnine matk, erinevate tegevusväljade külastamine (eriti hinge
läks planetaarium ja ronimise tegevuspunkt,
kus sain ise abiks olla) ja üleüldine positiivne atmosfäär kogu laagri territooriumil. Väga
armsaks jäid hetked, mil saime omakeskis alllaagri lõkkeõhtutel ühiseid mänge mängida,
viisijuppe laulda ja üksteise seltskonda nautida.
Tegime selle nimel kõik palju tööd, et Siiriuse
ere sära üle terve laagri kumaks.“ Laagriline
Oksana Marjunitš.
Kaheksa laagripäeva jooksul oli ka külalistepäev, mil vanemad ja sõbrad said külastada
Tähemetsa laagrit ning koos lastega osaleda
erinevates tegevustes, süüa laagritoitu ning
hingata mõnusat metsahõngu. Oli näha, et
paljud vanemad tassisid oma lastele lisatekke
ja vihmariideid, sest esimeste päevade vihm
hirmutas küll hetkeks ära. Õnneks laagri teine
pool toimus ilusa päiksega, ja kui natuke vihma
ka vahepeal tuli, ei heidutanud see kedagi.
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„Meie noorte tagasiside on väga positiivne. Seda suurlaagrit peeti isegi paremaks kui
eelmist tänu sisukamale tegevusele.“ Kanada
skaudijuht Mikk Jõgi.
Eelviimasel päeval toimus laagris ka Tähevälja laat, kus usinad gaidid ja skaudid müüsid laagri raha eest enda valmistatud esemeid
ning pakkusid erinevaid teenuseid, alustades
kehamaalingutest ning lõpetades lõõgastavate
massaažide ja kehahooldustega. Laada lõpuks
oli nii mõnigi väike hundu/hellake (s.o noorem
skaut/gaid) endale soetanud hunniku värvitud
kive või kattunud üle keha maalingute alla. Viimase päeva õhtul toimus suur lõkkeõhtu, kus
etendati laagri muusikali ning laulis ka laagri
vältel kokku pandud koor. Õhtu lõpetuseks esines väga lahe bänd nimega Pääsusilm.
Suurlaagris osales gaide ja skaute kaheteistkümnest erinevast maakonnast Eestis, lisaks
Austriast, Belgiast, Kanadast, Soomest, Saksamaalt, Hong-Kongist, Leedust, Sloveeniast,
Rootsist, Türgist, Ühendkuningriikidest ja
USA-st ning väliseestlased USAst, Kanadast ja
Austraaliast. Külalised korraldasid rahvusõhtuid, kus nad tutvustasid oma riiki ja kultuuri
– sai rahvustantse vihtuda, mänge mängida,
maitsta rahvustoite ja sõlmida sõprussidemeid.
Mari Seljamaa, Põhjala Gaidide Malev
Kaija Niiler, Lääne Skautide Malev
Marianne Matisen , Lääne Skautide
Malev

Omavalitsustöötajate suvespordipäevad

A

ugusti keskel toimusid Rae vallavalitsuse ja Harjumaa Spordiliidu eestvedamisel 16. Harjumaa omavalitsustöötajate suvespordipäevad.
Toimumiskohaks oli Viikingite küla Kose
vallas ja teemaks viikingid ning kõik sellega
seonduv. Ka võistlusalad olid temaatilised: viikingite sõda, linnuse teatevõistlus, kratitegu.

Omavalitsuste juhid võtsid mõõtu kuningate
kolmevõistlusel. Lippu hoidis kõrgel meie vallavanem Raivo Uukkivi, kes viskas oda ja kirvest ning vehkles mõõgaga teistest osavamalt.
Rae valla poolt korraldatud teatevõistlusel tuli
peale hea sportliku vormi näidata ka natuke
oma teadmisi – tunda Harjumaa omavalitsuste
vappe. Lisaks võistlustele käidi matkal Sinial-

likate juures ning lavastati fotosid viikingitega
seotud teemadel. Napilt, ühe punktiga, võitis
seekord Keila vald, järgnesid Raasiku ja Anija.
Järgmised suvepordipäevad on traditsiooniliselt võitja ehk Keila valla korraldada.
Kristi Aru
kultuuri- ja haridusameti spetsialist

Viimased juhtnöörid Harku ja Rae valla võistkondadele. Ja kaasaelajaid on nagu murdu! Foto: Martin Minn
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Rae valla külade ja alevike esindajad osalesid külade
parlamendi VIII istungjärgul
7.–9. augustini peeti Tartumaal Rannus
VIII Eesti külade maapäeva. Liikumise Kodukant poolt korraldatakse maapäeva iga
kahe aasta järel erinevates maakondades.
Maapäevale oli saabunud 300 külade esindajat Eestist ja umbes 50 väliskülalist. Harjumaa grupis olid Rae, Raasiku, Nissi, Harku,
Kiili, Kuusalu ja Saku valla külade ja alevike
esindajad.
Maapäevalisi olid tulnud tervitama Eesti
Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves,
põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder,
regionaalminister Siim-Valmar Kiisler ja
„Aasta küla 2009” patroon, riigikogu esimees Ene Ergma ning mitmed väliskülalised.
Regilauluga tervitas maapäevalisi Liikumise
Kodukant esimene president Mikk Sarv.
Ene Ergma tänas kõiki „Aasta küla 2009”
nominente, sealhulgas ka Juminda külvanemat Karli Lambotit ja kinkis kõigile tähistaeva kaardi. Suurema au osaliseks said aga
konkursi „Aasta küla 2009” võitnud Viitina
küla esindajad Võrumaalt ja Kiideva küla
esindajad Läänemaalt.
Avatseremoonia lõppes Mihkel Zilmeri
ühislauluga „Eestimaa”, millest on saanud

Iga maapäevaline sai oma tükikese Siiri Puhalineni ja tema abiliste valmistatud Leivatalu
võileivatordist. Foto: Neil Savi

liikumise Kodukant mitteametlik hümn.
Pärast avatseremooniat jätkus
maapäev Rannu rahvamaja õuel,
kus maakonnad tutvustasid pikMaapäeva sisukate mõttetalgute tulemusel jõuti
nikulaudadel teistele oma kandi
otsusteni, mille järgi liikumise Kodukant võrgustik
toite. Presidentki oma saatjatega
korraldab järgmisel paaril aastal oma tööd. VIII Eesti
käis toite maitsmas. Harjumaakülade maapäeva otsusega lähtub liikumine Kodulaste laual olid Saida juust ja kokant koos Kodukandi koolituskeskusega järgmistest
hupiim, Kiviloo kitsesõir ja vutijuhistest:
munad, Jumindal suitsutatud lest
1. Jätkab kogukondades vajalike teenuste kaardisja Jüri suitsuliha, mille kõrvale
tamist ja väljatöötamist koostöös kohalike omavalitpakuti mitut moodi Jumindal ja
suste ja riigiga.
Patikal valmistatud rukkileiba.
2. Tegutseb jätkuvalt külavanemaid koondava kaMagustoiduks Kadaka, Lagedi ja
tusorganisatsioonina.
Assaku magusad koogid ja Na3. Töötab välja strateegia pärimuskultuuri väärtusbala naturaalsed mahlajoogid.
tamiseks.
Teiste maakondade laudadelt
4. Toetab põlvkondadevahelist koostööd: traditjäid meelde Piirsalu jahimeeste
sioonide edasikandmist ja uuendamist; noorte hääle
suitsutatud metssiga, Häädetugevdamist kogukonna otsuste mõjutamisel ning
meeste sinised kartulid rullmopkoos noortega arendab positiivse maaelu kuvandit.
siga ja rohelised nõgesekotle5. Kaitseb külaliikumise huve valitsuse tasandil,
tid ning Mädapea mõisaproua
et tagada järjepidev rahastus võrgustiku tugevdamivalmistatud karulaugusiirup ja
seks.
liköör.
6. On avatud koostööks piirkondlike tegevusgrupKõhud täis, jätkus õhtu kopidega maaettevõtluse arendamisel.
halike kapellide saatel südaööni
Maapäeva eel korraldati väliskülalistele õppetantsides.
reis läbi Lääne-, Pärnu- ja Viljandimaa külade ning
Laupäev algas mõttetalgutega
rahvusvahelisel konverentsil „Development of rural
Tartumaa eri paigus. Konguta
areas needs our activities”, Rannus loodi uus rahvusrahvamajas ja Majala külas arutvaheline ühendus European Rural Community Asleti maapiirkondades pakutavate
sociatioon (ERCA).
teenuste üle, Puhja seltsimajas
Eesti külade VIII maapäeva toeatajad: Euroopa
räägiti rahvatradistioonide hoidKomisjon, EV Põllumajandusministeerium, Kodamisest ja edasikandmisest. Külanikuühiskonna Sihtkapital, Vabaühenduste Fond,
vanemad kogunesid Uula huviMaamajanduse Infokeskus, Kohaliku Omaalgatuse
keskusesse, et seal oma muresid
Programm, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartu Maaja rõõme teistega jagada.
valitsus ja umbes sada Tartumaa vabatahtlikku, kes
Ülenurme noortekeskuses aruosalesid maapäeva korraldamisel.
tasid noored nende ees seisvatest
väljakutsete ja võimaluste üle

maal elada ja areneda. Liikumise Kodukant
eestkoste- ja arendustegevuse üle käisid tõsised arutelud Meeri külamajas ja Luke mõisas ning LEADER töörühm oli koos Rõngu
rahvamajas. Kõiki töörühmi juhtisid tunnustatud juhendajad.
Päev jätkus sportlikus stiilis, kus maakonnad võistlesid saapaviskes, kõmbikõnnis,
saapavõrkpallis ja teatevõistluses. Harjumaa
esindus sai tänu aktiivsele osavõtule saapaviskes esikoha. Kõmbikõnnis tõi Harjumaale
teise koha meie bussijuhi Arved Vainu hea
sooritus, mis andis silmad ette ka enamikule noortest. Õhtu jätkus kohapeal sündinud
näidendiga, millesse andis oma osa ligi 100
maapäevalist.
Pühapäeva hommikul tehti kokkuvõtteid
ja jagati auhindu, räägiti Kodukandi Koolituskeskuse ja EMSLi tulevastest tegevustest
ja avaldati järgmise, 2011. aasta maapäeva
korraldaja - Läänemaa. Lõpetuseks kuulati
Mihkel Zilmer juuniori loodud sümfoonilist
teost „Eestimaa” ainetel ja söödi Siiri Puhalineni ja tema abiliste valmistatud leivatalu
võileivatorti, et siis oma kodukanti tagasi
sõita ning uue nõu ja jõuga maaelu arendamist jätkata.
Rae vallast käisid maapäeval Kadaka,
Kopli, Patika, Salu, Soodevahe, Vaidasoo
külade ja Assaku ning Lagedi alevike esindajad.
Täname MTÜ Kodukant Harjumaa ja
MTÜ Rae Valla Alevike- ja Külavanemate
Seltsi, kes toetasid külavanemate osalemist
Eestimaa külade VIII maapäeval Rannus.
Margus Vain
Patika ja Kautjala külavanem Harjumaa grupi juht

september 2009

ÜRITUSED

RAE SÕNUMID • 17

Rae valla VI küladepäeva korraldaja
on selgunud!
A

ugustikuu eelviimasel laupäeval
tähistati Rae vallas Kadaka külas
külade päeva ning küladeliikumise kümnendat aastapäeva.
Külade päeva tähistamise traditsioon sai
alguse kuus aastat tagasi ning vallaelanike
huvi oma koduküla või alevikku esindada
on suur. Samuti on saanud traditsiooniks, et
iga-aastane külade päeval edukalt esinenud
küla saab järgmise külade päeva korraldamise õiguse; nii ongi Kadaka küla 2008. aasta
külade päeval oma suurepärase esinemise
eest saanud tänavu nimetatud au osaliseks.
Päev algas külade ja alevike esindajate
rivistuse ja lippude heiskamisega. Oma tunnustuse aktiivsele küladeliikumisele andis
Rae vallavanem Raivo Uukkivi. Rae valla
alevike ja külade seltsi juhatuse esimees Ado
Sepa tänas kõiki külade ja alevike vanemaid
ning aktiivseid külade esindajaid.
Piduliku osa lõppedes andsid külade-alevike esindajad üle kodutöö – pildi, luuletuse,
anekdoodi või midagi muud kadakast – ning
jõukatsumine võis alata. Hüpped üle heinapalli ning plastmassist golfikepiga tennisepalli tagaajamine murul on eredamad näited
külade esindajate proovilepanekust. Mõõtu
võeti ka puude raiumises, mälumängus ning
isegi tulekustuti käsitsemises. Lõbus oli pimesi orienteerumine.
Kultuurilist meelelahutust pakkusid tantsuansablid Sukad&Tagi, Jüri Marid, Jüri
gümnaasiumi noored rahvatantsijad ning
Viljandi rahvatantsuansambel Vabajalg.
Meeleolukat muusikat pakkus meesansambel Kuldne Õhtupäike. Omamoodi
muusikalise elamuse kinkis pereansambel
Absolut klubimuusikat esitades.
Sõjatehnikahuvilistele tutvustasid Harju
maleva Kose malevkonna kaitseliitlased relvi, vormiriideid ja sõjamasinaid.
Lapsed said end linnusebatuudil hüpates
välja elada ning taas energiat jäätisest ja
suhkruvatist ammutada.
Jõukatsumiste ja mõõduvõtmiste tulemusena selgitati välja osavam, kiirem ja
tugevam, kelleks osutus Suursoo küla. Teise
koha pälvis Peetri küla ning auväärsele kolmandale kohale platseerus Karla küla. Autasustamisel anti Suursoo külale üle ”rändkarikas” – kibu, kuhu põletatud iga-aastase
külade päeva võitjaküla nimi ja aasta, millal
võit toodi.
Õhtusel simmanil tantsitas rahvast ansambel Paps ja Pojad.

Tänavuselt küladepäevalt viis võidu koju Suursoo küla.

Rae valla kuues külade päev
Sellel aastal toimus järjekorralt kuues külade päev ja seekord Kadaka külas. Tõestamaks oma eesmärki ja tutvustamaks Rae valla erinevaid külasid ning ka alevikke, sai
korraldaja sellega suurepäraselt hakkama. Platsile oli kogunenud suur hulk Rae valla
külade ja alevike elanikke ning ka uudistajaid naabervaldadest. Tahaks ka ära märkida
küladevahelisi võistlusi, nende erilisust ja ka harivust (päästeteema). Mind külavanemana üllatas väga seik, et Suursoo küla nime alla registreerisid ka need, kellel juured meie
külas, kuid kes juba mitmendat põlve mujal elavad. Ikka mäletatakse. Ja muidugi see, et
muidu nii vaikses külas, nagu on Suursoo, on küla eest võistlejaid nii palju. Seega kasutaksin võimalust tänada meie küla võistkonda, kes tõesti kogemata küla esimeseks tõid.
Ja muidugi korraldajaid ja kõiki osavõtjaid, kes toredale üritusele palju kaasa aitasid.
Ning kuna Suursoo külas on korra juba külade päev toimunud, siis saavad seekord traditsioonilise korraldamise õiguse järgmised külad ning loodame, et järgmine üritus saab
olema sama hea või ehk paremgi veel.
Taivo Laherand
Suursoo külavanem

Turupühapäev!
Rae kultuurikeskuses toimus 23. augustil kell 11.00–13.00 kasutatud lasteriiete ja jalanõude müük.
Tahan teid, kallid ostjad ja müüjad, Doris ja Külli Rae kultuurikeskusest, tänada!
Ilma teie kõigi abita ei oleks saanud me maailma parandada!
Müüjaid oli üllatuslikult palju! Selle üle saab tunda uhkust, et meie vallas mõtlevad
inimesed loodussäästlikult.
Sooviksin korraldada koostöös Rae kultuurikeskusega samalaadse „rohelise“ lasteriiete müügi ka hilissügisel. Siin on palve tulevase turupäeva müüjatele ja ostjatele: kui
Teil on ettepanekuid, kuidas turupäeva veel paremini korraldada, siis võite sellest mulle
lahkesti e-kirjaga märku anda. Uue turupäeva reklaami jälgige meie valla lehest.
Loodussäästlikku elu!
Kersti Peterson
smartest4u2@hotmail.com
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Rohkem ilu Rae aedadesse!
Just nii võiks pealkirjastada memme-taadi
klubi reisi Juminda poolsaarele augustikuu
viimasel laupäeval. Juhendajaks oli kaasas
aiandusasjatundja Mati Laane, Sammalhabeme või ka Jüri Pihli välimusega mees.
Esimene võrdlus pärineb internetist, teine
oma kogemusest.
Esimene peatus tehti Lääne-Virumaal
Mõdriku küla taga Villemsoni püsikute kollektsiooniaias. Tiigiga ilutaimede näidisaed
kihas mitmevärvilistest liblikatest.
Teise peatuse tegime Võlumäel, kus esmast tähelepanu köitis TOBEDUSE sammas, mille taustal tegime ühispildi. Sealse
dendropargi omanik ja rajaja dendroloog
Ülo Sinisalu ise oli reisimas ja sellepärast
tutvustas tema ning samba tausta härra Mati
Laane. Pearõhk oli siin looduslikul mitmekesisusel, nagu mäed, orud, veesilmad, maakivirajatised.
Kolmas planeeritud peatuskoht – piisonite
vabapidamisega farm – jäi vaateulatusse lukus värava tagant.
Lõunapeatuse tegime Rakveres, linnas,
mis on viimastel aastatel tunduvalt muutunud. Ainulaadne purskkaev sirmi all ja palju
roosipeenraid – need on esimesed, mida mõned aastad tagasi veel ei olnud.
Neljas peatus Lahemaal Tapurla külas Juminda poolsaarel oli Tõnu talu puukoolis.
Kui Mõdrikult võeti kaasa pisemaid ilupõõsapüsikuid, siis siit siginesid bussisalongi
põranda põhja alla juba päris suured roosija puuistikud. Mõnigi süda jäi kripeldama

Külastatud dendropargi võlud. Foto: Tiiu Võsu

parajasti puuduva või oma perega kooskõlastamata ja sellepärast tegemata jäänud
ostu pärast.
Viimase peatuse tegime Juminda poolsaare tipus, kus ühelt poolt uhtus kivist randa
Kolga ja teiselt poolt Hara lahe vesi. Kellegi

poolt kokkuklopsitud silt näitas, et siit on
Tallinnasse 44, Peterburi 281 ja Stokholmi
419 km.
Tiiu Võsu

RAE
TALU-AIA LAAT
sõnumid

3. oktoobril kell 11.00-15.00 Rae Kultuurikeskuses
• Kell 12.00 Aive Luigela loeng teemal „Maitsetaimed“
• Huvilistele õpitoad - nõelviltimine, purkide kaunistamine
ja ehete valmistamine
• Kell 12.00 lastele kaaretoas tasuta nukuteatri etendus
„Punamütsike“
• Avatud taluaia näitus „Nunnuke“, kus võimalus
eksponeerida huvitavaid saadusi koduaiast
• Müügil aia- ja põllusaadused, hoidised, küpsetised ja käsitöö
• Ootame “Maiasmoka messikesele“ kodus valmistatud hoidiseid ja
küpsetisi ning selgitame välja parimad, registreerimine tel. 605 6759
• Kogume kokku huvitavamad ja parimad retseptid, mis pääsevad
Üritust toetab Kohaliku
koostatavasse retseptikogumikku
Omaalgatuse Programm

AVATUD TALU-AIA KOHVIK!

Lisainfo tel. 502 9006
või info@alustamealgusest.ee
Marianne Rosenfeld

RAE VALD
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Talu-aia laat Rae kultuurikeskuses
R

ae Kultuurikeskus ja MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored korraldavad 3. oktoobril TALU-AIA LAADA.
Laadale on oodatud kõik, kel on midagi teistele müügiks pakkuda: aiasaadused,
hoidised, küpsetised, isetehtud käsitööesemed jne. Oodatud on ainult kodumaine
kaup!
Need inimesed, kel ei ole midagi müüa,
on oodatud oma hoidiste ja küpsetistega laadapäeval toimuvale MAIASMOKA-messile. Valime välja parima hoidise aiasaadustest, parima hoidise metsaandidest ja parima
küpsetise. Iga grupp jaguneb veel magusaks
ja soolaseks. Võimalus võita kuus peaauhin-

da, lisaks üllatusauhinnad huvitavamatele
toodetele.
Kes ei ole kade, võiks oma retsepti ka
teistega jagada. Retseptide põhjal on kavas
koostada retseptiraamat.
Ootame Rae valla ja ka ümbruskondade
valdade rahvast kindlasti talu-aia laata külastama. Samal ajal toimuvad ka käsitööalased töötoad, kus saab kätt proovida kuivviltimises, pärlitest ehete valmistamisel,
ilusate siltide kujundamisel hoidiste purkidel. Töötubadesse on teretulnud ka lapsed
igas vanuses. Aive Luigela jagab aga oma
loengul kogemusi maitsetaimede kasutamisest. Lapsed saavad vaadata nukuteatri Kehra Nukk etendust „Punamütsike“.

Üritus toimub TÕN-i nädalal. Laada korraldamist toetavad Kohaliku Omaalgatuse
Programm, Rae Kultuurikeskus ja Rae Vallavalitsus.
Huvilistel, kes soovivad osaleda kas laadal või maiasmokamessil, palume kiiresti
ühendust võtta.
Korraldajad ootavad aktiivset osavõttu.
Kindlasti on meil palju toredaid aiapidajaid
ja käsitöötegijaid, kes aitavad oma õla alla
panna üritusele, mida tahame muuta kauakestvaks traditsiooniks.
Marianne Rosenfeld
MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored

Kas toksida palli koduhoovis või osaleda Eesti meistrivõistlustel ja
rahvusvahelistel turniiridel?
Kas olla äss kodutänaval või näidata oma oskusi ja võimeid Eesti parimate
noormängijate vastu?

VALIK ON SINU!
Juba aastaid Eesti tippklubide hulka kuulunud FC Jyri ootab ka sellel sügisel oma sõbralikku ja
elutervesse jalgpalliperre uusi poisse ja tüdrukuid, kel sünniaastaks 1998.–2004. a.
Palli saab mängida nii Jüris kui ka Peetri külas.

Tule ja liitu meiega ning just Sinust võib saada tulevane Eesti koondise mängija!

Info ja registreerimine
gruppidesse:
toomas@fcjyri.ee
5133269 Toomas Klaas
www.fcjyri.ee
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Korvpalliklubi Rae Koss
poiste tegus suvi!
Nüüd, kui sügis on kätte jõudnud, oleks
aeg heita pilk tagasi möödunud suvele. Tõsi
ta on, et palju asju tehes möödub Eestimaa
lühike suvi liiga kiirelt. Samas on hea anda
hinnang just sellisele suvele, kus on palju
korda saadetud. Mai lõpus, kui õpilastele
koolis anti kätte tunnistused ja saadeti nad
suvepuhkusele, toimus KK Rae Koss III
noorteturniir. Võistkondi osales turniiril
kokku neli. Lisaks võõrustajatele tulid külla
võistkonnad Tabasalust, Haapsalust ja Märjamaalt. Turniiri võitis Tabasalu Palliklubi
võistkond, kes saavutas kolm võitu. KK
Rae Koss mängis välja noorteturniiri senise kõrgeima II koha (kaks võitu). Haapsalu
võistkond platseerus ühe võiduga III kohale
ning Märjamaa jäi sedakorda võiduta ja pidi
leppima IV kohaga.
KK Rae Koss poiste hooaja lõpetamine
toimus 6. juunil. Hooaja lõpetamist oli pikalt ette planeeritud ning see toimus ühise
matkapäevana Matsalu lahe ääres Läänemaal. Matkapäevast võtsid osa poisid, nende vanemad ja õed-vennad. Matkapäeva
viis matkajuhina läbi abitreener Mikk Sarik.
Matkati kuue kilomeetri pikkusel matkarajal
Kiideva-Puise-Nina. Tee peal õpiti tundma
erinevaid puid ja põõsaid, toimus piknik ja
peletati eemale massiliselt kallale tulevaid
sääski.
Matka alguses ähvardasid matkalisi tumedad vihmapilved, kuid matkaliste teekonna
lõppu jõudes siras taevas päike. Suvi oli
kõigi jaoks alanud. Tagasi Kiidevale liiguti
mööda merd suurte kalapaatidega, mis pakkusid poistele kustumatu elamuse. Kiideval
veedeti ülejäänud päev palli mängides ja külaelu uurides. Treeneritel oli võimalus läbi
viia lapsevanemate koosolek ning jagada
poistele kätte suvised individuaalsed treeningplaanid. Nõnda sai suve alguses hooaeg
2008/09 väärilise punkti.
Juuni lõpus (25.–30.VI) toimusid Tallinnas koolinoorte maailmameistrivõistlused
kergejõustikus. Nendel suurvõistlustel osales 600 sportlast 27-st riigist. Oma panuse
selle suurvõistluse korraldamisse andsid
algviisiku jagu noori raekoslasi (treeneri nõudmisel/vabatahtlikult). Viis poissi
esinesid MM-võistluste avatseremoonia
lipu-show’s. Avatseremooniat kanti üle ka
otsepildis TV-14-s. Lisaks olid poisid abiks
erinevate kultuuriürituste ettevalmistamisel
ja läbiviimisel.
6.–8. juulil toimus linnalaager Jüris. Kolme päeva jooksul treeniti kaks korda päevas.
Hommikusi korvpallitreeninguid kutsuti

Treener Howard Frier poisse rivistamas.” Foto: Henri Ausmaa

tegema kahekordne Eesti meister korvpallis Howard Frier (USA). Frier valiti Eesti
meistriliiga parimaks mängijaks hooajal
2004–2005. Eelmisel hooajal pallis mees
Hispaania I liigas. Oma karjääri jooksul
on ta mänginud paljudes Euroopa riikides
ning olnud oma võistkonnas alati üks liidritest. Palusime Howardil teha treeningud nn
ameerikalikus stiilis. Loomulikult olid treeningud poiste jaoks huvitavad, ka treenerid
omandasid mõned head ja uued harjutused.
Pärast viimast treeningut andsime poistele
võimaluse küsida tippkorvpallurilt küsimusi selle kohta, mis neid huvitab. Selgus, et
Howard oli korvpallitreeningutel hakanud
käima alles 16-aastaselt! Enne seda oli ta
käinud niisama sõpradega palli mängimas,
kuid seda tehti iga päev mitmeid tunde. Poisid said teada, et Howardi üks parimaid sõpru on ülikoolikaaslane Chauncey Billups,
kes on hetkel maailma tugevaima korvpalliliiga NBA üks hinnatumaid tagamängijaid.
Treenerid jäid linnalaagriga väga rahule.
Oli näha, et poisid olid individuaalse treeningplaani järgi tööd teinud suvel.
Spordilaager Kuremaal.
Juuli lõpus mindi järgmiseks hooajaks
põhjalikult ette valmistuma Jõgevamaale
Kuremaa spordikeskusesse. Seal käidi laagris ka eelmisel suvel. Kaheksa päeva kestnud
laagris valati ämbrite viisi higi. Lisaks ras-

ketele treeningutele oli poistel võimalus neli
korda päevas käia Kuremaa järves ujumas,
õhtuti mängiti rannas võrkpalli. Lisaks meile olid Kuremaa spordikompleksi suvelaagri
jaoks sobivaks paigaks valinud Tartu Palliklubi, Tiit Soku Korvpallikool, Kuremaa
Spordiklubi ja H-Stuudio tantsutüdrukud
Tartust. Tänu meie poiste väga heale käitumisele valisid H-stuudio tantsutüdrukud välja just meie poisid, et korraldada koos disko
ja seltskonnamängude õhtu.
3. augustil, pärast mõnepäevast puhkust,
jätkati treeninguid taas Jüris. Terve augustikuu treeniti kolm korda nädalas ja septembrist tõsteti treeningkordade arv taaskord
tavapärasele viiele korrale nädalas. Korvpalliklubi Rae Koss poisid loodavad algaval
hooajal pakkuda oma poolehoidjatele palju
huvitavaid sportlikke elamusi. Ootame oma
kodumänge vaatama kõiki korvpallihuvilisi.
Mängude kohta saate infot Jüri spordihoonest
või e-posti aadressilt henri@eksl.sport.ee .
Korvpalliklubi Rae Koss ootab ka uusi poisse
ja tüdrukuid korvpallitreeningutele. Meie vanusegrupid on järgmised:
1994-1996 sündinud poisid
1998-2000 sündinud poisid
1999-2001 sündinud tüdrukud
Pall korvi!

Henri Ausmaa
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Hullumeelsetena
näivad vesimatkad
Rae spordikeskuse ujumistreenerinstruktor Teet Daaniel läbib ujudes
hirmuäratavalt pikki marsruute.
22. juulil osales Teet koos teiste
vabatahtlike ja iseseisvate maratonujujatega (VIM) neljapäevasel
ujumistuuril ümber Muhu ja Hiiu
väina, marsruudil manner–Vormsi–Hiiumaa–Saaremaa–Muhu. Ujumist alustati Noarootsi poolsaarelt
ning pärast 3,5 kilomeetri läbimist
jõuti õhtuks Vormsi saarele. Kuna
seekordset retke otsustati võtta nn
mõnuga, siis ajaga võidu ei ujutud
ja pärast igat etappi ootasid osalejaid puhkus ja söök.
Teet Daaniel uurib aega, mis kulus tal koos viie
Saarel ööbiti telkides ja hommikaaslasega Suure väina ületamiseks. Finiš võeti
25. juulil kell 00.59 Virtsu majaka juures.
kul alustati sealt edasi ujumist HiiuFoto: Malle Elv
maale, vahemaaks 12 kilomeetrit.
Ilm oli küll päikeseline, kuid väga
tuuline, õnneks laabus kõik enamvähem plaanipäraselt ning matka
Niisamuti meeletu ettevõtmine oli Teet
teise päeva õhtuks jõudsid ujujad väsinuDaanielil ja tema sõbral Priit Vehmil Võrtstena, kuid teotahtelistena Hiiumaale. Juba
järvest mööda Emajõge Tartusse ujudes. Dissamal õhtul sõideti autodega Emmastesse,
tantsi pikkuseks oli sedakorda 56 kilomeetet seal telkida ja reede hommikul üle Soela
rit, mille läbimiseks kulus 12 tundi. „Eks ma
väina Saaremaale ujuda. Sedakorda ei läinud
ise ei lootnud, et suudan sellega hakkama
kõik plaanipäraselt, sest ilmataadil oli ujujasaada, aga kange tahtmine oli see läbi teha.
tele pakkuda tugevat lainetust koos vihma ja
Vaimne pool oli seal väga tähtis, sest tuli
vastutuulega. Nii võetigi vastu otsus ületada
igasugu segavaid tegureid ette mõtetes, mis
väin paadiga ja kasutada pärituult ujumiseks
vahel jubedalt kiusasid ega lasknud keskenSaaremaalt Hiiumaa poole tagasi. Pärastlõududa, aga pidasin sellele meeletule pingenaks oli väin ületatud.
le ikkagi vastu. Loobumismõtteid suutsin
Vabatahtlikud maratonujujad plaanisid
vältida. Jõudnud poole maani, polnud veel
osa võtta ka välja kuulutatud Väikese väina
hullu, aga umbes 35. kilomeetrist hakkas
avaveeujumise etapist, see oli planeeritud
raskeks minema ja oli üks suur kannataminende matka viimasele päevale. Juba kuuene. Viimased kümme kilomeetrit valutasid
teistkümnendat korda peetaval etapil tuli
õlad meeletult, kuid tahe püsis ja pingutasin
ujuda aja peale ning teistega võidu. Seega
lõpuni. Meid saatis ka saatepaat kahe inimeotsustasid VIM-id päeval enne suurt võistsega pardal, kes meile juua ja süüa jagasid:
lust läbida Suure väina kuue kilomeetri pikjook iga 15 min järel ja söök iga tunni järel.
kuse distantsi, kuid hindasid oma võimeid
Kohale jõudes polnud ma enam võimeline
veidi üle, sest finišisse jõuti kell 1.00 öösel.
emotsioone välja näitama, kuna kurnatus oli
Sellest hoolimata olid nad seitse tundi hiljem
tõsine ja meid tõsteti kaldale Tartus AtlantiMuhu–Orissaare etapi stardis, et teistega
se klubi ees. Üllatuseks andis Tartu linnapea
jõudu katsuda. Ajaliselt ujusid VIM-id kõige
Urmas Kruuse meile üle tänukirja hea eespikemat distantsi 4,5 tundi! Tuuri läbisid alkuju andmise eest rahvasportlastele,“ räägib
gusest lõpuni kuus ujujat: ainsa naisena KinTeet.
ne Tõnnison, meestest Teet Daaniel, Henri
„Kui meid kaldale tõsteti, ei jaksanud ma
Kaarma, Romet Tepper, Bruno Nopponen ja
rääkidagi, kuid tänaseks olen juba korralikult
Toomas Haggi. Andrus Jaamulil jäi läbimata
taastunud sellest ja nagu öeldakse, et süües
Muhu–mandri vaheline etapp ja Priit Vehm
kasvab isu, siis järgmisel aastal on kindlasti
ujus kaasa esimese pikendatud etapi Rohumidagi huvitavat jälle plaanis.“
külast Vormsile. Paadi kapten Rain Berezin
„Ei ole ohtlikult sügavaid veekogusid,
ujus kahel etapil ujujaid toetades osaliselt ka
vaid oskamatus ujuda ja oma jõuvarusid jaise kaasa. Kokku ujusid vesimatkajad 29, 8
gada,“ selgitab Teet Daaniel, kes õppis ise
kilomeetrit. Tulevikus loodetakse nõndaviisi
ujuma alles 30-aastaselt ja seepärast julgeb
ujudes läbida kõik Eestimaa saared ja laiud.
väita, et hilja ei ole kunagi!
Üritusega soovitakse propageerida ujumist
ja selle mitmekülgseid võimalusi sportlikuks vaba-aja veetmiseks.

Mis on jooga?
T

ihti arvatakse, et joogaga tegelemise eesmärk on keerata end sõlme
mõnda keerulisse asendisse ja siis nautida peent vaimsust nõudvaid mõtteid.
Või on need lihtsalt venitus- ja painutusharjutused, mida kasutatakse niikuinii
igas trennis.
Jooga on iidne süsteem oma füüsilise ja
vaimse tervise säilitamiseks ja parandamiseks, mille toime ja tulemused on järele proovitud tuhandete aastate jooksul. Jooga aitab
kaasa paremale enesetundele kõige laiemas
mõttes - hoida oma keha ja emotsioonid heas
toonuses, seeläbi olla iseendaga rohkem rahul, mis omakorda tagab suurema rahulolu
teiste inimestega ja ümbritsevaga.
Kuigi asanad ehk füüsilised asendid on nn
tuntuimad jooga tööriistad, on joogas ka palju
muid vahendeid. Jooga õpetab hingamise abil
lõõgastuma ja rahunema, kui vajame rahu,
aga samuti tõstma oma energiataset, kui on
vaja olla aktiivsem ja energilisem. Joogafilosoofia õpetab, kuidas tegeleda efektiivsemalt
nende asjadega, mida me saame mõjutada, ja
jätta rahule need, mida me muuta ei saa.

Kes võib tegeleda joogaga?

Igaüks. Siin pole takistuseks vanus, tervis, painduvus ega kehakaal - lihtsalt igaühe
jaoks on võimalik leida just temale sobiv harjutus või selle modifikatsioon.
Kuna tulemused joogas (k.a ka need eriti
peened ja keerulised asendid) saavutatakse
hingamisharjutuste teel, siis niikaua, kuni me
suudame hingata, suudame tegeleda joogaga
ja ammutada temast kasu.

Mida praktilist joogatund annab?

• Leevendab seljavaevusi, liigeste probleeme jm haigusi. Süstemaatilise ja õige praktiseerimise juures ka ravib ja ennetab neid.
• Parandab oluliselt keskendumisvõimet.
• Vähendab stressi ja emotsionaalseid pingeid.
• Leevendab üleminekuea probleeme.
• Õpetab kannatlikkust ja tasakaalu.
• Aeg ja raha, mis on investeeritud joogatundidesse, hoiab kokku hoopis rohkem aega
ja raha, mis kulub arstirohtude, seljaoperatsioonide, liigeseproteeside jms jaoks.
Joogatunnist lahkud alati puhanuna ja täis
reipust.

Kuidas alustada?

Üks paljudest võimalustest on tulla algajate joogakursusele Jüris.
Algajate joogakursus alustab septembri
lõpus Rae kultuurikeskuses kolmapäevaõhtuti.
Juhendaja on Silva Laius.
Tel. 5661 4214.
Silva on rahvusvaheliselt sertifitseeritud
juhtimiskonsultant. Joogat on harrastanud
üle 10 aasta. Praegu õpib ta Krishnamacharya
Healing and Yoga Foundation’is traditsioonilise jooga joogaõpetajate 4-aastastel kursustel. Kooli lõpetamine tagab joogaõpetaja
rahvusvahelise sertifikaadi, mis annab õiguse
õpetada joogat terves maailmas. Hetkel on
Silva lõpetamas teist kursust.
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Koolialguse eri 10 = 12

Kõikidel septembrikuus ostetud õpilaste ja noorte (kuni 22. a)
10 korra kaartidel on peal 12 kasutuskorda.

Too sõber trenni!

Tuues meile uue kliendi, kes ostab endale 10 korra või kuukaardi, saab klienditooja oma 10 korra või kuukaardi poole hinnaga.
Kehtib ainult sihtgrupiti – laps toob lapse, nooruk toob nooruki,
täiskasvanu toob täiskasvanu ja pensionär toob pensionäri.

Vesiaeroobika

1. septembrist algasid taas õhtused vesiaeroobika treeningud
– 17.30 ja 18.45.
Hommikuse treeningtunniga – 12.00 – alustasime 8. septembrist. Treeningtunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti. Treener
Maiu Herzmann.

Laste tervisestuudio

2. septembrist alustas treeningtundidega laste tervisestuudio.
Individuaalsed ujumistunnid toimuvad esmaspäeviti 15.30–17.00
ja kolmapäeviti 15.00–16.30 ning võimlemistunnid esmaspäeviti
17.30 ja kolmapäeviti 17.00.
Info ja registreerimine telefonil 507 9260.

Juudoklubi AITADO

2. septembril toimusid selle hooaja esimesed laste treeningtunnid.
Treener Krister Parbo. Info ja registreerimine telefonil 5648 4950.

Taipoks

2. septembrist alustas uut hooaega taipoksiklubi Fighter Gym.
Treening sobib nii meestele kui ka naistele. Info ja registreerimine
telefonil 5347 4146.

Shaping

6. septembril kell 16.00 toimus shaping’u näidistrenn.
8. septembrist hakkasid treeningtunnid toimuma teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 20.00. Treener Kristel Vaht.

Bailatino – DanceAct Tantsustuudio kutsub trenni

Treeningtunnid toimuvad kolmapäeviti 17.00 ja 18.00 ning pühapäeviti 18.00 ja 19.00. Tunde viib läbi DanceAct Tantsustuudio
kvalifitseeritud bailatino treener Jane Kensap. Edasijõudnute esimene treeningtund toimus 6. septembril 18.00.
Treeningutesse saab ennast registreerida:
http://danceact.ee/trennid/registreeru/

Aeroobika ja pilates

7. septembril algasid aeroobika ja pilatese treeningud. Treeneriks
Kristi Pedaru. Treeningtunnid toimuvad endiselt esmaspäeviti ja
kolmapäeviti. Pilates kell 19.00 ja aeroobika kell 20.00.

Kõhutants

8. septembrist jätkuvad kõhutantsu treeningtunnid teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 19.00. Treeneriks on Anna Puhk.

Bodycombo

september 2009

8. septembrist pakume uut treeningstiili, mille nimeks on bodycombo. Tegemist on efektiivse lihastreeninguga, mis sobib nii naistele kui ka meestele. Treeningtunnid hakkavad toimuma teisipäeviti
ja neljapäeviti kell 18.00. Treeneriks on Marek Sooäär.

Indrek Sei ujumiskool

Alustas treeningutega 8. septembril. Treeningtunnid edasijõudnutele toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti ning algajatele reedeti.
Treener assistent Britta Westholm.
Info ja registreerimine telefonil 5559 6663 või e-kirja teel
brittawest@hotmail.com

Spordiklubi Fortuna

Kutsub alates 17. septembrist 6 kuni 14-aastaseid lapsi tegelema
ujumise ja lestaujumisega.
Registreerimine toimub e-kirja teel info@skfortuna.ee

10 korra kaardid

Kõiki 10 korra kaarte on võimalik osta alates 17. augustist (kuni
kohti jätkub) ning kehtima hakkavad need septembrist (treeningu esimesest tunnist).

Meie personaaltreener Marek Sooäär on tagasi

Uusi aegu saab broneerida, kui kirjutate terviseklubi@yahoo.com
või helistate 524 4927.

Täiskasvanute ujumiskursus

Sul on võimalus parandada oma ujumisoskust või alustada täiesti
algusest!
Kursus koosneb 12 tunnist (E, K) ning maksab 1080 EEK. Kursusele on võimalik registreerida ka lapsi al 12. eluaastast. Treener Teet
Daaniel.
Uue kursuse esimene tund on 28. septembril. Info ja registreerimine 622 4240.

Pensionäride soodusujumine

Esmaspäevast reedeni, ajavahemikul 14.00–16.00 on pensionäridel võimalik osta 1,5 tunnine ujulapääse 20 krooni eest. Sooduspileti ostmisel on vaja esitada pensionitunnistus.

Kinkekaart

Saabusid müügile Rae valla Spordikeskuse kinkekaardid
väärtuses 250.- ja 500.Tee oma sõbrale sportlik kingitus.

Sportlikud sünnipäevad

Jüri spordihoones on võimalik pidada nii laste kui ka täiskasvanute sportlikke sünnipäevi. Võimalus on rentida ujularadu ja erinevaid
saale. Torti saab süüa aeroobikasaalis või siis nõupidamisteruumis.
On võimalik tellida ka juhendaja, kes aitab mänge ja võistlusi korraldada. Lisainfot saab telefonil 622 4247 või saatke oma soovid meili
teel info@raespordikeskus.ee

Kõik kabe- ja malehuvilised

Pakume teile võimalust kolmapäeviti Jüri spordihoones koos
käia.
Kui olete sellest huvitatud, siis helistage telefonil 622 4247 või
kirjutage meie meilile info@raespordikeskus.ee, et siis juba leppida
kokku kindel kellaaeg.

Külasta ka meie kodulehte  
www.raespordikeskus.ee
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Politseiprojekt „Julge sekkuda!“
K

äesoleva aasta maikuus tutvustasid Ida-Harju politseiosakonna
töötajad kohalikes ajalehtedes planeeritavat ennetusprojekti „Julge sekkuda!“.
Projekti eesmärkideks olid sotsiaalse
hoolivuse tõstmine – iga hooliv kaaskodanik märkab, sekkub, aitab ja vajadusel
kutsub korrale – ning teadlikkuse tõstmine hoolivast käitumisest.
Seoses projektiga kuulutasime aprillikuus
välja plakatikonkursi kunstikoolide õpilastele ning plakatite kujundamiseks pakkusime välja mõned mõtteterad: „Kui märkad,
siis hoolid.“, „Ma tahan suureks kasvada.“,
„Võõraid lapsi ei ole olemas ja omasid me
ei tapa.“, „Aga miks sa lubasid?“, „Hoolimine ei ole pealekaebamine.“, „Märkamata
jätmine = hoolimatus.“, „Kas ikka armastad
oma last ?“ jne.
Millised on olnud meie tegemised seoses projektiga?
Kunstikoolide temaatilise konkursil valmis maikuu viimastel päevadel 16 põnevat
noorte kujundatud plakatit. Meie tänusõnad
Mare Villemsoole ning Sirje Voolmaale
Kehra Kunstidekoolist, Olga Haakile Maardu Kunstide Koolist ning MTÜ Kose Kunstikeskuse juhendajale Tiia Rodile, kes meie
info lastele edastasid ja ka noori tegemistes
suunasid.
Politseiametnikud valisid nende hulgast
välja kolm parimat plakatit trükkimiseks.
Parimaks valikuks osutusid 18-aastase Maar
du neiu Nadežda tööd, milles kõige enam
kajastusid sõltuvusainete kahjulikkus ning
pere hoolivus. Tema tööd olid kujundatud
noortepäraselt, kuid juba tuntava professionaalsusega.
Kes olid veel tublid plakatite kujundajad?
Maardu linnast Veronika ja Ekaterina,
Kehrast Marianna, Mirjam, Nikita, Jakov,
Tiina, Kärol ning Elina ja Koselt Maris, Adele, Ingeli, Kati, Kadri-Ly ning Markkus.
Projekti raames sõitsime 13. augustil to-

redale ja meeleolukale merereisile Pedassaarele. Reis sai teoks tänu omavalitsuste
ja piirivalve abile, kes on projektis kaasfinantseerijaiks. Esiteks tänan Kose valla töötajaid Ellenit ja Terjet ning tublit bussijuhti
Maidot, tänu kellele jõudsime Koselt läbi
Kehra linna Maardu linna ning sealt suurde ja võimsasse Muuga sadamasse. Seal
ootas meid juba Muuga piirivalvekordoni ülem Raivo Männik oma meeskonnaga
ning peagi astusime laevale Pikker. Kuueliikmeline meeskond koos kapteniga võttis
meid lahkelt vastu ja hoolitses selle eest, et
peale pooleteisttunnist laevasõitu viidi meid
väikese kiire kaatriga Pedassaarele. Pärast
omavahelist tutvumist, saare uudistamist,
suplemist, grillimist ning erinevate mängude mängimist tõid piirivalvurid meid jälle
tagasi. Et rohkem ekstreemsust oleks, saime
tagasiteel kaks korda kaatriga sõita ning randusime hoopis Kaberneeme sadamas. Täname ka tublisid piirivalvureid. Samuti täname
Rae valla töötajaid, kes kogu seltskonna toidulaua eest hoolt kandsid. Aitäh!
Meie projekt on planeeritud tervele aastale, seepärast tegutseme edasi ja sügisel
viime projekti käigus valminud tööd trükikotta. Praegu tegeleme soodsaima pakkuja
leidmisega.
Loomulikult ootame ka teiste omavalitsuste kui kaasfinantseerijate abi. Saame aru,
et käesoleval ajal on kõigil raske, kuid ühtsuses peitub jõud…
Taas algab jällegi uus kooliaasta. Kooliminekut ootavad eelkõige esimeste klasside
lapsed, aga ka suuremad. Septembrikuus on
kõikjal näha päevitunud, kuid ülemeelikuid
koolijütse. Seda tähelepanelikumad peame
olema meie, täiskasvanud. Eriti liikluses. Ja
nagu ütleb meie projekti nimigi “Julge sekkuda!“, ole vajadusel toeks nii väikestele kui
ka suurtele.
Tiiu Karner
Ida-Harju politseiosakonna
noorsookonstaabel

KUI SA OLED LANGENUD

• HOOLETUSE,
• HALVA KOHTLEMISE,
• FÜÜSILISE, VAIMSE VÕI SEKSUAALSE
VÄGIVALLA OHVRIKS,

ON SUL ABI SAAMISEKS VÕIMALUS PÖÖRDUDA
OHVRIABITÖÖTAJA POOLE.

NB! Soovijail on vajalik vastuvõtule ette registreerida telefonil 600 6204
(Harju Ohvriabikeskus) või saata kirjalik teade
e-mailile: oksana.sviridenko@ensib.ee
Vastuvõtt toimub iga kuu teisel teisipäeval kella 13–15 Jüri konstaablipunktis
(Aruküla tee 9, Jüri).
Kontakt: Oksana Sviridenko, Sots. kindlustusameti Harju ohvriabikeskuse
peaspetsialist
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POLITSEITEATED
KEHALINE
VÄÄRKOHTLEMINE:
6. augustil kella 12.30 ajal tungis
tundmatu mees Rae vallas Lagedi
alevikus Posti tänaval kallale 25-aastasele mehele.
VARGUSED
10. augustil varastati Rae vallas Rae
külas asuvast kinnisest hoovist istikuid. Varaline kahju on selgitamisel.
7. augustil varastati Rae vallas Peetri
külas eramaalt metalli. Politsei pidas
kahtlustatavatena kinni ja toimetas
politseiosakonda 35-aastase Mareki,
48-aastase Sergei ja 52-aastase Sergei.
8. augustil varastati Rae vallas Jüri
alevikus asuvast keldrist tööriistad,
jalgratas, muusikakeskus ja muid
asju. Politsei pidas kahtlustatavana
kinni ja toimetas politseiosakonda
27-aastase Ruslani.
21. augustil varastati Rae vallas Peetri
külas pargitud autost rahakott koos
dokumentidega. Varaline kahju on
4 100 krooni.
22. augustil üritati varastada Rae
vallas Assaku alevikus asuvast kuurist muruniiduk. Varaline kahju on
12 000 krooni.
24. augustil varastati Rae vallas Peetri
külas asuvast talumajast televiisor ja
vokk. Varaline kahju on 2 400 krooni.

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
11. augustil kustutati tugevalt suitsev
lõke Lagedil.
12. augustil kustutati järelvalveta lõke
Peetri külas.
13. augustil toimus põleng Assakul,
Järve teel.
14. augustil toimus põleng Lagedil
Killustiku tänaval.
18. augustil toimus autoavarii Tallinna ringteel Lagedil, kus tuli koristada ka reostust.
21. augustil abistati kiirabi Lagedil.
22. augustil toimus autoavarii Tartu
maantee 10ndal kilomeetril.
27. augustil põles Kurna külas karjalaut.
28. augustil toimus Kurna külas karjalauda järelkustutus.
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SPG Õigusbüroo OÜ

võtab rendile
ruumid
ca 30-40 m²
Rae vallas.

Kontakt 528 1105
Jüri lastehoid Naljatilk
Kallid lastehoiu Naljatilk
esimese rühma lõpetajad!
Soovime teile ilusaid lasteaia-aastaid ja
täname teie peresid, et olite kõik headeks
kaaslasteks meie esimesel tegevusaastal!
Lastehoid Naljatilk

KRIYA HATHA JOOGA
kursused
Vaida lasteaias Pillerpall
ESMASPÄEVITI kell 18.30
algajatele ja edasijõudnutele
juhendaja: Anneli Hallik
tel. 5661 6948, anneli@maatee.ee
(algus 7. septembril)
NELJAPÄEVITI kell 18.45
algajatele
juhendaja: Siiri Villido
tel 5660 0914, siirivil@gmail.com
(algus 1. oktoobril)

• TÄNAVAKIVIDE MÜÜK JA PAIGALDUS
• ÄÄREKIVIDE MÜÜK JA PAIGALDUS
• HALJASTUS
• TEE-EHITUS (killustikalused, liivaalused)
• TRANSPORTTEENUSED
(väikekaubikuga)
• GRANIITKIVI JA MARMORKIVI MÜÜK
NING PAIGALDUS
www.tuurmaa.ee
Tel. 5811 8322
tuurmaa.teedeehitus@gmail.com

Body & Mind sarjast SÜVAVENITUS
Rahuliku muusika saatel venitustund,
kus kasutatakse harjutusi PILATESEST
ja JOOGAST.
Rae Kultuurikeskuses
teisipäeviti kell 18.30–19.30
275.- kuu, 85.- kord
Treener Kristel Soodla
tel. 516 2361 kristel@nomad.ee
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Puitbrikett otse tootjalt!
25 kg kottides
ühe tonni hind 1950.- ja
neljakandiline 10 kg kottides
alusel 960 kg alus hinnaga 2200.Vedu Tallinnas ja lähiümbruses
tasuta.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Info ja tellimine tel 682 7227
GSM 5661 2555,
info@briketipoisid.ee
www.briketipoisid.ee

soodsamalt parimat
HALJASTUSTÖÖD
• Niitmine ja trimmerdamine
alates 0,25 EEK/m² kord

• Haljasalade, tiikide ja teede projekteerimine
ning rajamine
• Haljasalade ja teede korrashoid aasta ringi
• Piirdeaedade ehitus ja parandus
• Kopatööd
• Konteiner- ja kallurveod ning konteinerite rent
• Kasvuhoonete müük ja paigaldus
• Septikute ja imbväljakute müük ning paigaldus
• Kojamehe- ja koristajateenused
(täislahendused nt: ühistutele, logistikakeskustele)

www.rkmteam.ee info@rkmteam.ee
GSM 5558 3483

Puitbrikett
aasta ringi
otse tootjalt.
Pakendatult 25 kg kotid,
12 kg kotid ja 1-tonnised Big Bag’id
Info ja tellimine:
GSM 526 0602, Tel 672 5666
info@puitbrikett.ee
www.puitbrikett.ee

Kennu Mängutuba Jüris
ootab uuel hooajal lapsi
- mängima
- sünnipäevi pidama
- beebide ja väikelaste
ringitundidesse
Täpsem info ja registreerimine
tel: 5693 9904
www.kennumangutuba.ee
info@kennumangutuba.ee
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KUULUTUSED
Müüa hariliku sireli kultuursortide istikud.
Õite mitmekesine värvus. Tel. 676 6267.
Müüa lõhutud küttepuud: kask 450 kr/m³.
Transport alates 8 m³ tasuta. Tel. 5354 4240.
Superhinnad klaasplastist KOGUMISMAHUTITEL ja SEPTIKUTEL. Mahutid 3m³- 6500 kr,
5m³ - 9000 kr, 10m³- 15 400 kr, septik 3m³- 11
000 kr ( lisandub käibemaks).
Tel +372 5566 7792. www.eccua.ee
Haljastusprojektide ja eskiiside koostamine;
haljastuse hooldus; istutusalade rajamine ja
taimede istutamine, pajuvitstest kandilised,
ümmargused peenraäärised, kompostikastid,
aialambid jpm. Firmalt OÜ GARDENMAID
(Tallinna Lillefestivalil osaleja).
Julika Korv 514 0524, Liina Heck 5656 5509.
Teen rõivaste pisiparandusi. Tel. 5345 2848.
Säästa kuni 70% küttekuludelt! Õhksoojuspumpade müük ja paigaldus. Hinnad alates
11750,- Tel. 666 1355 www.kodukliima.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel. 5565 0564.
Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate, soemüüride ehitus ja remont. Uste vahetus, tõmbeprobleemid, konsultatsioon.
Tel. 515 0555.

Ostan kasvavat metsa, kuuse-männi palki ja
paberipuud. Abistan paberite vormistamisel ja
raietöödel. Oma transport. 5663 6076.
Septembrikuus alustab Kiilis aadressil Allika
tn 20 tegevust uus lastepäevahoid, avatakse
üks segarühm. Asume uues eramus, mis sisustatakse spetsiaalselt laste jaoks, majal on aiaga
piiratud õueala. Rohkem infot leiate kodulehelt
www.lastepesa.ee - asukoha kaart, hinnad ja
registreerimise vorm.
Puude hooldus ja raie probleemsetes kohtades, nagu kalmistutel, parkides, hoonete läheduses jm.
Telefon 712 0538, email: douglas.fir@mail.ee
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. www.
nagusul.ee Tel. 522 1151.
Ostan spetsiaaltööriistu palkmajade ehitamiseks. Tel. 5660 6010.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel. 502 9075.
Alumiiniumkatuseredelid. Tel 515 9155
Teeme erinevaid üldehitustöid, vundamendid,
seinad ja katused. Tel 501 3305.

Analoogtelevisiooni lõpp jõuab lähemale
Vähem kui aasta pärast 1. juulil 2010 lülitatakse välja õhu kaudu leviv analoogtelevisioon ning kogu Eesti läheb üle
digitaaltelevisioonile. See tähendab olulist muutust kõigile neile, kes vaatavad telepilti tavalise katuseantenniga.
Üleminekut digitelevisioonile pole tark jätta viimasele
hetkele ja avastada järgmisel suvel ootamatult, et
teler ei näita enam pilti. Mida varem digi-tv ajastusse
astuda, seda varem uusi telekanaleid tavaantenni kaudu
ka vaadata saab. Samuti jääb nii piisavalt aega sobiva
digiboksi väljavalimiseks ning vajadusel ka katuseantenni
kohendamiseks. Välitöid katusel on kõige mugavam teha
soojade ilmadega, mitte aga talvel libedaga.
Parim võimalus digitaaltelevisioonile üleminekuks on
ZUUMtv, mis on Eesti populaarseim õhu kaudu leviv
digi-tv teenus. ZUUMtv klientideni jõuavad tavalise
katuseantenni kaudu kõik üheksa kodumaist telekanalit:
ETV, ETV 2, Kanal 2, TV3, Kanal 11, TV6, telekanal Seitse,
TV 14 ning MTV Eesti. Koos välismaiste telekanalitega
ulatub aga tavaantenniga nähtavate digikanalite arv
ühtekokku 30-ni, mis pakub huvitavaid teleprogramme
praktiliselt igale maitsele. Seni sai sellist kanalite
hulka vaadata vaid kaabeltelevisiooni või satelliit-tv
vahendusel.
Lisaks suuremale arvule telekanalitele toob ZUUMtv
vaatajateni hulgaliselt lisavõimalusi, näiteks erinevates
keeltes heli ja subtiitrite valiku, pildi formaadi valimise,
võimaluse vaadata ühe nupulevajutusega otse
teleriekraanilt terve nädala telekava, lapseluku jm.
Oluliseks eeliseks on ka analoogtelevisioonist oluliselt
parem pildi ja heli kvaliteet.
Tavaantenniga digi-tv vaatamiseks on vajalik digiboks.
Starmani pakutavat digiboksi ehk ZUUMboxi saab ka

rentida alates 39 kroonist kuus või osta järelmaksuga
alates 79 kroonist kuus. Seadet on võimalik proovida
kaks kuud ilma ZUUMtv kuumaksuta. ZUUMbox on
läbinud põhjaliku testimise ning saanud Eesti Digilevi
ühilduvusmärgi, mis annab televaatajale kindluse, et
see seade töötab õhu kaudu levivas digi-tv võrgus ka
aastate pärast. ZUUMboxile on sisse ehitatud kaardipesa
tasuliste kanalite vaatamiseks ning seadme menüüd ja
kasutusjuhend on eestikeelsed. ZUUMboxiga on kaasas
kõik vajalikud kaablid ja universaalne kaugjuhtimispult ka
teleri juhtimiseks.
Enamikel juhtudel tähendab digilevile üleminek ainult
ZUUMboxi ühendamist antenni ja teleri vahele, kanalite
otsingut ning digikanalite pilt ongi teleril ees. Kui on
vajalik olemasoleva katuseantenni kohendamine või
uue antennikaabli vedamine, tulevad televaatajale
appi Starmani digi-tv abimeeskonnad, kes lisaks
paigaldustööle ka ZUUMboxi kliendile koju toovad. Digi-tv
abimeeskonna saab kohale kutsuda Starmani klienditoe
telefonilt 1770 või e-posti aadressilt klienditugi@
starman.ee. ZUUMtv-ga liitunule on abimeeskonna
esmane visiit tasuta.
Selleks, et teha digitaaltelevisioonile üleminek
võimalikult mugavaks, käivad Starmani töötajad
väiksemates kohtades ise televaatajate juures
ZUUMtv-d tutvustamas. Lisainfot saab ka veebilehelt
www.zuum.ee, Starmani klienditoe telefonilt 1770 või
ONOFFi, +- Elektroonika, Klicki, Euronicsi või Experti
kauplustest üle Eesti.

ZUUMtv
Liitumistasu:
(sisaldab ZUUMboxi tasuta
paigaldust) 299 krooni
Kuutasu:
kaks esimest kuud tasuta,
edaspidi
99 krooni (23 kanalit, millele
lisandub 6 tasuta Eesti telekanalit)
ZUUMboxi rent alates 39 kroonist
kuus (kohe välja ostes hind alates
1395 kroonist)
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VARIA

Septembrikuu
sünnipäevalapsed
HELENE TEDRE		
LOVISE PILVIK		
LAINE ALLIKMÄE		
SALME LAIKMERAND
MERIEM ATKEEVA
AINO RÄNNE		
ERVIN HERMASTE		
FELIKS-ELDOR AUSLA
EVI OJAMETS		
TAALI TOOM		
OTTO ROSENSTRAUCH
ELFRIEDE PIILBERG
SALME TIIS			
PETR VOLYNKO		
HEINAR MALSROOS
JURI KLÕŠOV		
TIIU KALDMÄE		
VALENTINA TULIT
TALVI ROOSAAR		
MARE-ANN VIINA		
MATI KIVISTIK		
AIN IHER			
AADU MESILA		
KALEV NEIVELT		
ELLE-MALL KAKK		
TIIU VOOG			
HILLAR KASPER		
ÜLLE TARIKAS		
TÕNU PAIST			
REIN SUVI			

93
91
89
88
84
84
84
84
83
83
83
82
82
80
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65

RAE SÕNUMID • 27

Rae Vallavalitsuses augustikuus
registreeritud sünnid:
Laura Nõmm
Alexander Holodkov
Sofia Prants
Karl Erik Kompus
Kike Krüger
Lisette Vainumäe
Kadri Kasemaa
Sebastian Noormets
Cärolin Hallang
ReimoMets
GregorKalve
Jarko-Revo Reinson
TrevorKulla
Richard Laanemets
Mirtel Riivald
Zlata Strelets
Chris Cevor Kirtsi
Joosep Ra Listra
Rennely Arund
Ken-Christoffer Samoilov
Jolanthe Laureen Tamm

Haara Kahvlist!
Kõht koriseb? Vajad kosutust?
Hommikul, lõunal, õhtul...
Pubi Kahvel pakub Sulle ergutava
kohvi ja hommikusöögi, teeb parima
lõunapakkumise, katab soliidse õhtueine.

Kahvli praad (päevapakkumised)
alates 45.- kroonist.
Korraldame Sinu sündmuse,
pakume catering-teenust ja
ettetellimisel katame Sinu peolaua.

Küsi ka meie kliendikaarti!
Aruküla tee 29, Jüri, Rae vald
Oleme avatud
E-N 10-19, R 10-22,
L 11-22, P 12-18
tel. 623 2766,
e-post: info@pubikahvel.ee

MÄLESTAME
Rae Vallavalitsuses
augustikuus
registreeritud surm:

Peeter Kütsen
Jekaterina Teedla
Mälestame
kauaaegset endist
töötajat

JEKATERINA TEEDLAt
ning avaldame kaastunnet
omastele.
Vaida lasteaia Pillerpall pere

Rae Sõnumid
Väljaandja:
		
		
Trükikoda:
Toimetaja:

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
75301 Jüri
Rae vald, Harjumaa
Vali Press OÜ
Styna Eerma, 5667 7874, sonumid@rae.ee

Kujundaja: Katrin Põdra, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5100 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu
25. kuupäevaks.
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