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Sõnumid
Rae valla ametlik väljaanne

Juuninumbris:

• Kas teie teate lapsi, kes
vajavad kaitset?
• Kõik tublid Rae valla
õpilased
• Mees, kes kutsub isamaale appi mehed hauast
• Retk Rae valla lõunaküladesse ja Jüri klunkeri
külastus
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Jüri gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetav Merli Aron (vasakul) näeb end teiste silmis viimase inimesena, kellest uskuda
kuldmedaliga lõpetamist. Kuid head õpitulemused ei pea võrduma pailapseliku oleku ja kodus õppimisega. Merli klassiõde Aveli Vellerind kuldmedaliga ei üllata, kuid neiu vaidleks kõigi noortega, kes peavad õpetajaid kalgi südamega
inimesteks, kui need ei luba järele vastata. Õpetajate lapsena teab ta, kui palju peab õpetaja tunni ettevalmistamiseks
kodus tööd tegema. Loe lähemalt lk 7.
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vallavalitsus
Rae vallavolikogu liikmed pidasid
korralist istungit 10. mail
Kinnitati Rae valla haridusvõrgu
arengukava aastateks 2011–2020 ja tunnistati kehtetuks Rae vallavolikogu otsuse
nr 197 1. punkt. Haridusvõrgu arengukava peamine siht on tagada kõigile oma
valla elanikele koht lasteaias ja põhikoolis
ning luua ühtne, mainekas ja kogu valda
kattev haridusvõrgustik, mis oleks terviklikult eristatav naaberomavalitsuste
haridusvõrgustikest ning suudaks konkureerida naabruses asuva Tallinna linna
haridusvõrgustikuga. Arengukava annab
suunised ja konkreetsed lahendid põhieesmärkide saavutamiseks.
Otsustati võtta kaitse alla mitmesajaaastane kadakas Suursoo külas. Eesmärk
on tagada Suursoo külas kasvava kadaka
säilimine ning seetõttu määras volikogu
puu kaitsevööndiks 9 meetrit.
Anti vallavalitsusele luba sõlmida
haldusleping ASiga ELVESO ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise ja korrashoiu tagamiseks.

Otsustati jagada Kuremetsa katastriüksus ja moodustati uued katastriüksused.
Sihtotstarbed ja aadressid määrati
järgmiselt:
Kuremetsa – Soodevahe küla, Rae
vald, Harjumaa; pindala 12,97 ha; sihtotstarve maatulundusmaa 100%;
Kuresoo – Soodevahe küla, Rae vald,
Harjumaa; pindala 5,50 ha; sihtotstarve
maatulundusmaa 100%.
Otsustati jagada Kesa katastriüksus ja
moodustati uued katastriüksused.
Sihtotstarbed ja aadressid määrati
järgmiselt:
Kesa – Pajupea küla, Rae vald, Harjumaa; pindala 7959 m²; sihtotstarve elamumaa 100%;
Kesaniidu – Pajupea küla, Rae vald,
Harjumaa; pindala 4,87 ha; sihtotstarve
maatulundusmaa 100%;
Härjasilma – Pajupea küla, Rae vald,
Harjumaa; pindala 7,14 ha; sihtotstarve

Rae vallavolikogu liikmed pidasid
erakorralist istungit 25. mail
Muudeti Rae valla eelarvest toimetuleku kindlustamiseks peretoetuste maksmise ja lapse koolitee kulude hüvitamise
korda. Määrusega saab tutvuda Rae valla
koduleheküljel aadressil www.rae.ee. Õigusakt on kättesaadav kiirinfo menüüst
„Eeskirjad ja korrad“ alt.
Otsustati saata teisele lugemisele Rae
valla arengukava.
Otsustati taotleda Rae valla munitsipaalomandisse Assaku alevikus asuvad
maaüksused aadressidel Järve tee L1 ja
Järve tee L2 ligikaudse pindalaga 1150 m²
ja 2273 m². Maaüksuste sihtotstarve on
transpordimaa.
Otsustati taotleda Rae valla munitsi-

paalomandisse Aaviku külas asuv Muri
maaüksus ligikaudse pindalaga 43 345 m2
ning sihtotstarbega üldkasutatav maa.
Otsustati jagada Soohaldja katastriüksus ja moodustada uued katastriüksused koos aadresside ja sihtotstarvetega
järgmiselt:
Soohaldja – Suursoo küla, Rae vald,
Harjumaa; pindala 6943 m²; sihtotstarve
elamumaa;
Soohaldja – Suursoo küla, Rae vald,
Harjumaa; pindala 12,56 ha; sihtotstarve
maatulundusmaa;
Laasimetsa – Suursoo küla, Rae vald,
Harjumaa; pindala 8816 m²; sihtotstarve
elamumaa.

maatulundusmaa 100%.
Otsustati seada isiklik kasutusõigus
Rae vallale kuuluvale kinnisasjale Peetri külas Salu tee T3 piirkonnas ASi Eesti
Gaas kasuks.
Otsustati mitte algatada Lagedi aleviku Jüri tee 51 kinnistu detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamist,
kuna planeeritava tegevusega ei kaasne
eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi,
nagu vee, pinnase või õhu saastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus,
kiirgus ja lõhn.
Otsustati vähendada territoriaalse
planeerimise majandamiskulu 11 508
euro võrra ja suunata see raha Jüri gümnaasiumi, Peetri lasteaed-põhikooli ja
Vaida põhikooli personalikuludeks.
Otsustati saata teisele lugemisele peretoetuste määruse „Rae valla eelarvest
toimetuleku kindlustamiseks peretoetuste maksmise ja lapse koolitee kulude hüvitamise kord“ muutmine.
Otsustati jätta vastu võtmata „Rae
valla arengukava 2025“, kuna otsuse tegemiseks oli vaja volikogu koosseisu poolthäälte enamust.
Otsustati jagada Õlleköögi tee 2 ja
moodustada uued katastriüksused koos
aadresside ja sihtotstarvetega järgmiselt:
Õlleköögi tee 2 – Kurna küla, Rae vald,
Harjumaa; pindala 17128 m²; sihtotstarve
maatulundusmaa;
Tallinna ringtee – Kurna küla, Rae
vald, Harjumaa; pindala 2581 m²; sihtotstarve transpordimaa.
Otsustati mitte algatada Järveküla
küla Karu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu strateegilist keskkonnamõju hindamist. Kavandatud tegevus ei avalda olulist
mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese
tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus
ja ruumiline ulatus ei ole ümbritsevale
keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna
vastupanu- ja taastumisvõimet, siis oluline keskkonnamõju puudub.

Peetrisse
plaanitakse spordija puhkekompleksi
Vallavalitsus kinnitas OÜ-le Aldamor spordi- ja puhkekompleksi
ehitusprojekti koostamiseks arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused. Spordikompleks rajatakse Peetri
külla Aruheina tee 8 kinnistule.
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Nõuded muru
niitmisel
Vastavalt Rae valla heakorraeeskirjale
on kinnistuomaniku kohustus teha tiheasustusalade haljasalal umbrohutõrjet
ja niita muru.
Muru või kulu kõrgus ei tohi olla rohkem kui 15 cm ja see peab olema sobivuses naabrite muru kõrgusega. Ära ei tohi
unustada, et kinnistuomaniku kohustused laienevad automaatselt ka puhastusalale, milleks on kinnistu või ehitusega
piirnev ala, mis ulatub sõidutee lähima
servani.
Tiheasustusalaks loetakse Lagedi, Jüri,
Assaku ja Vaida alevikku ning Peetri küla.
Samuti kõik menetletava üldplaneeringu
maakasutuskaardil esitatud olemasolevad
või kavandatavad elamumaad, ärimaad,
tootmis- ja ärimaad, keskusemaad ning
ühiskondlike ehitiste maad.
Hajaasustusalal on vaja rohtu, heina
või kulu niita ehitise ümber vähemalt 15
meetri ulatuses.
Sel suvel toimub kinnistute heakorra,
sealhulgas ka muru niitmise üle Rae valla
territooriumil ulatuslik kontroll.
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist

Kunksmoor OÜ
sai ettekirjutushoiatuse
Peetri külas Tartu maantee ääres kaubeldakse burgeritega alates selle aasta
veebruarist. Hoone, kus toitlustust on pakutud, kohaldati ehitiseks vagunelamust
ja paigaldati põllule kohalikult omavalitsuselt ehitusluba taotlemata.
Rae vallavalitsus peab taunimisväärseks olukorda, kus ebaseaduslikus ehitises
pakutakse avalikkusele toitlustusteenust.
Ettevõtja ei ole ehitusluba taotlenud ka
parkla rajamiseks, mida samuti loetakse
omavoliliseks tegutsemiseks seadust eirates.
Seadusest tulenevalt on kohalikul
omavalitsusel kohustus teostada järelevalvet ehitiste seaduslikkuse üle ning õigus
teha ettekirjutusi likvideerida ebaseaduslikke rajatisi ja ehitisi, mis sageli ei vasta
ka ohutusnõuetele.
Vallavalitsus kohustas Kunksmoor
OÜd lammutama kinnistul Vägeva tee
1, Peetri küla õigusliku aluseta ehitatud
parkla ja hoone. 1. juunil burgeriputka
kinnistult likvideeriti.

Peetri küla uueneb
Kuna Eestis on mõni linn väiksema elanike arvuga kui Peetri
küla, pidas vallavalitsus õigeks
algatada diskussioon Peetri küla
staatuse muutmiseks. 24. mail
Peetri koolis toimunud avalikul
arutelul leidsid Peetri küla elanikud küla asustusüksuse ja nimevahetusele nii poolt- kui vastuargumente.
Pooldajad usuvad, et staatuse muutmine aitab viia sisu vormiga kooskõlla ning
sellest võidab Peetri sotsiaalne infrastruktuur. Asustusüksuse staatuse muutmist
mittepooldavad inimesed leiavad peamiselt, et külana säilib paikkonna identiteet
ja Peetri säilitab atraktiivsuse.
„Tulin külla elama kuus aastat tagasi,
tulin külla elama,“ rõhutas küla staatuse
säilitamise pooldaja. Osa elanike jaoks
on ajaloolise küla säilitamine oluline, sest
sellel on emotsionaalne väärtus. Kuid paljud elanikud mõistavad, et Peetri puhul
ei ole ammu enam tegemist külaga. Vallavanem Veigo Gutmanni sõnul on juba
1995. aastal kokku lepitud, et Peetrist saab
tiheasustusala.
Vallavanem tõdes, et praegu, kui piirkonnas elab umbes 4000 elanikku, on
Peetrisse vaja perearsti, lasteaiakohti,
laiendust ootab kool ning vaja on ka toidukauplusi. Kuid asustusüksuse muutmist on vaja ennekõike sellepärast, et sellest võidab piirkonna teehooldus.
„Külas on teed ja alevis tänavad,“ tõdes
vallavanem ning selgitas, et teede ja tänavate hooldusel kehtivad erinevad nõuded.

Tänavate hooldusel on rangemad nõuded
ja selleks annab riik omavalitsusele ka
rohkem raha. Vallavanem on veendunud,
et kui asustusüksus on oma sisu poolest
pigem linn kui küla, siis tuleb seda vastavalt ka käsitleda. Küla on hajaasustusega
asula või üldjuhul vähem kui 300 alalise
elanikuga tiheasustusega asula. Alev ja
vallasisene linn on vähemalt 1000 alalise
elanikuga tiheasustusega asula.
Paremini hooldatud teedele vastuseisjaid ei olnud, kuid inimesi huvitas maamaksu küsimus. Kui Peetrist saab alev,
kas see toob kaasa ka muutusi maamaksu
suuruses, uurisid mitmed kohalolijad.
Vallavanema sõnul ei mõjuta asustusüksuse liigi muutmine praegu kehtiva
seaduse järgi maamaksu hinda. Samuti
ei ole ette näha tulenevalt asustusüksuse
muutmise protseduurist ka kulusid kodaniku jaoks. „Tänavasilte ei pea ümber
tegema,“ lubas Veigo Gutmann.
Saalis olnud elanikud eelistasid Peetriküla alevile rohkem nime Peetri alev või
Peetri alevik. Leidus ka neid, kes arvasid,
et Peetrist võiks saada ka linn või Tallinna
linnaosa. Elanike arvu arvestades võiks
Peetrist linn küll saada, kuid vallavanema
sõnul ei anna linnaks muutmine lisaväärtust.
Vallavanema sõnul arutab volikogu
Peetri küla nime ja staatuse muutmise
eelnõud augustis toimuval istungil. Arvestades elanike arvamust, oleks kõige
otstarbekam asutusüksuse tüüp ja nimi
Peetri alevik. Kui kohanimenõukogu lubab selle nime kasutusele võtta ja volikogu kiidab muutuse heaks, saab Peetri
külast lähitulevikus Peetri alevik.

Peetri külas elab rohkem
elanikke kui Mõisaküla linnas.
Küla alevikuks muutmine
tagab parema teehoolduse.
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RAE VALLAVALITSUS teatab

Detailplaneeringute avalikud väljapanekud 27.06.2011–10.07.2011
Rae vallavalitsuses:
Soodevahe küla Tammiku 1
kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Vastu võetud Rae vallavalitsuse 24. mai
2011 korraldusega nr 449.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarve äri- ja
tootmismaaks, tagada krundile juurdepääs, tehnovõrkudega varustamine ning
hoonestus- ja ehitustingimuste seadmine.
Planeeritav ala paikneb Soodevahe külas kahe raudtee ja Betooni tn vahelises
piirkonnas Rae valla piiri ääres, Rae valla
kehtiva üldplaneeringuga äri- ja tootmismaaks ettenähtud alal. Praegu toimub
juurdepääs kinnistule läbi Tallinna linna
Betooni tänavalt keerava sisetee kaudu.
Detailplaneeringuga on nähtud ette uus
juurdepääs üle reformimata riigimaa Betooni tänavalt. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva valla üldplaneeringuga.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 10.07.2011.

Tulemused detailplaneeringute avalikustamisest ja avaliku
arutelu toimumisest:
Veneküla küla Lagedi 11c kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kehtivat valla üldplaneeringut, milles antud alale arendustegevust
ette ei ole nähtud. Eesmärk on planeerida
üks elamu ja turismi arendamiseks ärimaa krunt, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, haljastus, lahendada
liikluskorraldus ning varustada krundid
tehnovõrkudega. Detailplaneeringu eesmärki toetab valla menetlemisel üldplaneering, mille järgi võib antud kohas
arendada elamufunktsiooni ja seda toetavat ettevõtlust. Planeeritav kinnistu asub
Veneküla külas valla piiri ääres Pirita jõe
kaldal. Kinnistuga piirneb loodest raudtee. Juurdepääs alale on Veneküla teelt
läbi Tallinna linna.
Avalikustamine toimus 25.04.2011–
22.05.2011, mille käigus esitati 7 vastu-
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väidet ja ettepanekut ühe kirjaga. Need
puudutasid peamiselt planeeritava ärifunktsiooni täpsustamist, planeeritud
mahu sobivust ning rohevõrgustiku ja
Veneküla külamiljöö säilitamist.
Avalik arutelu toimub 30.06.2011 kl 16
Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja
istungite saalis.

otstarbelist piirkonda ettevõtte arendamiseks, moodustada kaks eraldiseisvat krunti, millest ühele kavatsetakse rajada avalik
juurdepääsutee Vaskjala kanali puhkealale ja teisele piirdega eraldatud territooriumile rajada tootmishallid elektriseadmete
tootmiseks. Detailplaneering on kehtivat
üldplaneeringut muutev.

Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalid saadaval
http://gis.rae.ee/.

Soodevahe ja Veneküla küla Tallinna
vangla piirkonna ja lähiala detailplaneering, planeeringuala suurus on ligikaudu 50 ha, eesmärgiga muuta osaliselt
kehtivat Soodevahe tööstuspargi detailplaneeringut seoses kinnistute sihtotstarbe muutmisega riigikaitsemaaks vangla
planeerimise eesmärgil ning äri- ja tootmismaaks. Detailplaneering on kehtivat
üldplaneeringut muutev.

Kavas on algatada detailplaneeringud
Karla küla Lõolapõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering, planeeringuala
suurus on ligikaudu 10 ha, eesmärgiga
planeerida alale kuni 5 elamumaa sihtotstarbelist krunti hajaasustuse põhimõtte
alusel nii, et enamik kinnistust säilitab
olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbe.
Lagedi aleviku Jõe tn 9 kinnistu ja
lähiala detailplaneering, planeeringuala
suurus on 6303 m², eesmärgiga jagada
olemasolevast elamumaa sihtotstarbelisest kinnistust välja ligikaudu 1800 m²
suurune elamumaa krunt.
Lehmja küla Lille kinnistu ja lähiala
detailplaneering, planeeringuala suurus
on ligikaudu 10,7 ha, eesmärgiga lahendada kinnistule osaliselt ärimaa ning ärija tootmismaa krundid ning ligikaudu 13
ühepereelamu ja 2 ridaelamu krundist
koosnev elamupiirkond. Detailplaneering
on kehtivat üldplaneeringut muutev.
Vaidasoo küla Vana-Tartu mnt 56
kinnistu ja lähiala detailplaneering,
planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9
ha, eesmärgiga jagada kinnistu kolmeks,
moodustades 2 elamumaa krunti ja 1 ärimaa krundi Vana-Tartu mnt äärde.
Jüri aleviku Sookase tee piirkonna
detailplaneering, planeeringuala suurus
on ligikaudu 6,7 ha, eesmärgiga laiendada
väljakujunenud äri- ja tootmismaa siht-

Karla küla Sookarla kinnistu ja lähiala detailplaneering, planeeringuala suurus on ligikaudu 5 ha, eesmärgiga lahendada kinnistule hajaasustuse põhimõtte
alusel kuni 2 elamumaa krunti nii, et enamik kinnistust säilitab maatulundusmaa
sihtotstarbe.
Pajupea küla Aasa 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering, planeeringuala
suurus on ligikaudu 7,5 ha, eesmärgiga
lahendada 1 elamukoht hajaasutuse põhimõtte alusel nii, et enamik kinnistust
säilitab olemasoleva sihtotstarbe.
Järveküla küla Hiiemäe tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering, planeeringuala suurus on 3079 m², eesmärgiga
muuta kinnistu sihtostarvet ja jagada kinnistu kaheks elamumaa krundiks.
Peetri küla Peetri II kinnistu ja lähiala detailplaneering, planeeringuala
suurus on ligikaudu 1,2 ha, eesmärgiga
lahendada kuni 3 elamumaa krunti, 2
ühepereelamu ja 1 ridaelamu rajamise
eesmärgil.
Peetri küla Tammiksalu kinnistu ja
lähiala detailplaneering, planeeringuala
suurus on ligikaudu 3,9 ha, eesmärgiga
lahendada ridaelamutega elamupiirkond.

uudised

Päris oma lusikas Emad, vaadake
Möödunud aastal Veevalaja, Kalade, Jäära ja
meid!
Sõnni tähtkujus sündinud tüdrukud ja poisid
said vallalt nimelise ja sünnikuupäeva graveeringuga hõbelusika.
Vallavanem Veigo Gutmann jagas hõbelusikaid enam kui sajale väiksele Rae valla kodanikule, kes koos emmede-issidega või koos teiste
tähtsate suurtega vastuvõtule tulid. Muusikalise
tervitusega esinesid Rae huvialakooli ja Peetri
põhikooli lapsed.
Hõbelusikad ootavad ka teisi väikseid kodanikke, kes sünnijärgselt registreeritud Rae valda.
Vald saadab kõigile koju ka kutsed.

Lagedil on kooliharidust antud üle 200
aasta. Kaasaegses Lagedi koolis on au sees
igal kevadel emadepäeva tähistamine.
Tänavu peeti emadepäeva pidu 6. mail,
teatas kooli IT-juht Signe Järve.

Kõik väiksed kodanikud saavad vallalt nimelise lusika,
mille annab üle vallavanem Veigo Gutmann.

ELVESO elektri hind muutub septembrist
AS Eesti Energia muudab 1. augustist elektrienergia ja võrgutasude hindasid. Seoses
Eesti Energia ASist sisseostetava elektri hinna tõusuga muutuvad AS ELVESO elektrienergia ja võrgutasude hinnad 1. septembrist.Konkurentsiamet kooskõlastas 20. mai
otsusega 7.1-5/11-015 AS ELVESOuued elektrienergia võrgutasude hinnad ja otsusega
nr 7.1-5/11-016 uue elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmäära.
Uued hinnad AS ELVESO klientidele hakkavad kehtima 1. septembril ja on nähtavad
AS ELVESO veebilehel www.elveso.ee.

Mai alguses korraldati emadele kontsert ja
peolised said vaadata mitmekülgset õpilastööde näitust.

Patika bussipeatus
sattus
„muutumismängu“
 Patika bussipeatus enne, kui „Teeme
ära!“ raames käärisid käised üles Tallinna
Ülikooli Kultuuriklubi tudengid.
 Patika bussipeatus pärast talgute korras
tehtud tööd.

Otsitakse kauneid kodusid

Suvine Rae spordikeskus

Üldise heakorrataseme tõstmiseks ja ilu väärtustamiseks
kuulutas Rae vallavalitsus välja 2011. aasta heakorrakonkursi „Kaunis kodu”.

VESIAEROOBIKA, PILATES JA BODYPUMP!

Kandidaate võib konkursile esitada iga vallakodanik. Oma kandidaadist
saab vallavalitsusele teatada kirjalikult või suuliselt 20. juunini. Eelneval
viiel aastal esikoha saanud objekte kandidaatideks seada ei saa.
Hindamine toimub järgmistes kategooriates:
• individuaalelamud,
• ettevõtted, asutused.
Hindamiskriteeriumid on järgmised:
• objekti välishooldus, sobivus maastikku,
• haljastus (lilled, hekid, puud jne),
• dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne),
• üldmulje.
Vallavanema juhitud komisjon vaatab objektid üle juulis. Iga kategooria
kolme paremat autasustatakse tänukirja ja mälestusesemega.

1.-31. juulini on Jüri spordihoone SULETUD
Välisväljakud jäävad avatuks
Vesiaeroobika treeningtunnid juunis: T ja N kell 18:00
Suviselt soodne ujula

Ühe korra pilet
2h

3h

Õpilased ja noored kuni
22a

2 ühe hinnaga

E–R 6.30–16.00

3,00

3,50

E–R 16.00–22.00 ja L, P

3,50

4,00

Perepilet

Erihinnad

(2 + 1 kuni 16a)

10,00

13,00

(2 + 2 kuni 16a)

11,00

14,00

4–6a laps

1,00

1,50

Hinnad kehtivad 1.-30. juunini ja 1.-31. augustini.
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Rae valla tublid lõpetajad
Avaldame kiituskirjaga 3. - 8. klassi lõpetajate nimed, kes olid 3. juunil kutsutud vallavanema vastuvõtule
Rae kultuurikeskusesse.
Rae valla koolide lõpuklasside parimad selguvad pärast eksameid. Kõik tublid lõpetajad osalevad pidulikul lõpuaktusel, millest võtab osa ka vallavanem, ja saavad mälestuseks meene.
Erinevalt lõpetajatest said juuni alguseks selgeks Rae valla algklasside tublid õpilased ja enne suvepuhkusele minekut said nad välja teenitud tunnustuse koolidirektorilt ja vallavanemalt.

Jüri gümnaasium
3.a klass
1. Karl Adamson
2. Triini-Liseth Anderson
3. Karoliine Kivistik
4. Marian Liis Kopp
5. Iris Laanearu
6. Markus Nahkur
7. Hanna Puusta
3.b klass
1. Robin Aloe
2. Gertrud Helin
3. Ott Kattel
4. Joanna-Britt Metsar
5. Helena Migur
6. Annabel Tammsaar
7. Ronan Vahtras
8. Suzanne-Liis Väljaots
9. Hanna-Liisa Znamenskaja
3.c klass
1. Grete Eerikson
2. Ove Eslon
3. Alice Kardin
4. Johannes Kodumäe
5. Emmeliine Koor
6. Marcel Malsroos-Väli
7. Markus Mõttus
8. Hanna Naudi
9. Stiina Vard
3.d klass
1. Hendrik Hergauk
2. Jade Marie Laido
4.a klass
1. Desiree Himuškin
2. Eliise Johanson
3. Kristiine Kivistik
4. Roosmarii Kukk
5. Maarja Isabel Ruudna
6. Meriliis Saar
7. Pilleriin Saar
8. Anette Tammiste
9. Roland Väljataga
4.b klass
1. Robin Marten Leppik
2. Lislotte Minejev
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3. Annika Talvet
4. Henriette Uustalo
4.c klass
1. Cristopher Anderson
2. Margareth Kendrali
3. Kai Ly Kröönström
4. Grethe Liis Kutti
5. Carmen Lepik
6. Leho Lepik
7. Lisette Metsniit
8. Dagmar Danoa Piir
9. Liisa Torsus
10. Andra Velve
4.d klass
1. Ken Kaevats
2. Norman Laidvee
3. Anete Pedaru
4. Rasmus Puusta
5. Mari-Liis Tamm
4.e klass
1. Kristin Raik
2. Rika Remmel
3. Karoliina Sirel
4. Robert Vain
5. Mikk Viigand
6. Nadežda Todurova
5.a klass
1. Annika Annus
2. Ragnar Esken
3. Kerttu Ivask
4. Laura Kuningas
5. Mailiis Kõrgemäe
6. Grete Maidla
7. Sandra Veretennikov
5.b klass
1. Roland Jõearu
2. Karel Kuristik
3. Kristina Laurits
4. Karl Erik Ljäkin
5. Ariina Mürkhain
5.c klass
1. Aaron Avaste
2. Meinhard Helin

3. Triin Taal

2. Kertu Teras

5.d klass
1. Andra-Riin Abel
2. Kristi Kajasalu

6. klass
1. Igor Zahhartšuk
2. Mariette Vassus
3. Risto Vähi

6.a klass
1. Natali Bergman
2. Britt Maiste
3. Kristina Napritson
4. Hanna-Karoliine Paesüld
6.b klass
1. Janet Maria Koha
2. Henri Roos
7.h klass
1. Anett Ehrberg
7.r klass
1. Markos-Johannes Jõemets
2. Andres Kolbassov
3. Mareli Leemet
4. Kristjan Luur
5. Birgit Maidla
8.h klass
1. Kristin Nurk
8.r klass
1. Rain Mürkhain

Vaida põhikool
3. klass
1. Bretely Jäätma
2. Leemet Loik
3. Diana Maslova
4. klass
1. Rasmus Allikvee
2. Markus Buinevitš
3. Mattias Pärt
4. Saskia Sõrmus
5. Ida Victoria Vähi
5. klass
1. Anette Evisalu

Lagedi põhikool
3. klass
1. Hanna Kass
2. Lisette Raud
4. klass
1. Kevin Kenk
2. Tarmo Kasak
5. klass
1. Lemme Tonsiver
2. Elo Petron
8. klass
1. Riste Kaaret

Peetri kool
4. klass
1. Heleanor Kala
2. Hanna Kaljaste
3. Erik Kiviselg
4. Marion Maasar
5. Birgit Murd
6. Olesja Ossipenkova
7. Helene Unt
8. Genet Vaaderpass
5. klass
1. Sander Sagar
6. klass
1. Grete Mandre
2. Evelin Trusova

uudised

Kuldmedaliga tüdrukud

Head sõbrannad Aveli Vellerind ja Merli
Aron saavad mõlemad kuldmedali ja leiavad, et head õpitulemused ei pea võrduma
pailapseliku kodus õppimisega.

Jüri gümnaasiumi lõpetab tänavu 70
õpilast, kellest kolm on välja teeninud
kuldmedali. Rae valla ainsa gümnaasiumi
kuldse kolmiku moodustavad Aveli Vellerind, Merli Aron ja Madli Pani. Kuidas
näevad oma elu praegu neiud, kelle ees
on avatud paljude koolide uksed? Oma
mõtetest räägivad riigieksamite eel Aveli
ja Merli.
Kui noortelt uurida, kas Eestis on hea
elada, on vastused vastandlikud. Ka värsked kuldmedaliga lõpetajad ei ole ühte
meelt. Aveli ei mõista, miks minnakse
nii kergekäeliselt parematele jahimaadele, seevastu Merli mõistab lahkujaid, sest
kõik väljarännanud on oma eluga rahul.
Parema elu vastu ei oleks ka Avelil midagi, aga selles tüdrukus kaalub patriotism üles mugavama elu. „Mina ei kavatse
kuskile välismaale elama minna. Kui, siis
ainult reisima, aga ma ei leia selles midagi, et läheksin päriselt mujale elama,“ on
Aveli kindlameelne.
Aveli klassiõde Merli ei mõista Eestist
lahkunuid noori hukka, sest neiu meelest
on Eestis raskem läbi lüüa. Aveli aga sellega nõus ei ole ja väidab, et Eestis peaks
olema kergem läbi lüüa, sest konkurents
on väiksem.

Eestist lahkumine on mõlema neiu
jaoks vaid teoreetiline. Palju reaalsem
on jätkata ülikoolis. Merli soovib minna
Tallinna Tehnikaülikooli ehitusinseneriks
õppima ning Aveli on valinud Tartu Ülikoolist välja kaks eriala, mida ta sooviks
õppima minna. „Kas bioloogia või füsioteraapia. Ma tahaksin tulevikus tegeleda
sportlastega,“ kõneleb Aveli, kel endal ka
spordipisik nii sügaval sees, et jooksutossud nurka pikalt seisma ei jää. Sportlik
neiu seoks end tulevikus aga tööga, kus
saab loomadega tegeleda. Avelile meeldivad tohutult hobused.
Merlil praegu ehitusinseneriks saamise
kõrvale teist varianti panna ei ole. „Ainuke asi, mida olen suutnud välja mõelda,
mida ülikoolis õppida tahan,“ arutleb
heledapäine tütarlaps, kes on harjunud
sellega, et kõik tema valiku üle imestavad.
„Insenere on alati vaja,“ põhjendab joonestamist ja matemaatikat armastav neiu
oma valikut. Merli valiks ka arhitektiameti, kuid Eestis õpetatakse seda kunstiakadeemias ja see teeb unistuste täpsusest ja
süsteemsusest lugu pidava tüdruku jaoks
ameti liiga kunstiliseks.
Tulevane insener tunnetab, et ilmselt
alguses temas ülikoolis väga tõsist inseneri ei nähta. Üks ettekujutatav tark insener
ei ole ju heledapäine ja pikajuukseline
näitsik, kelle tantsuoskused pimestavad
vaatajate silmi. Neiu tunnistab uhkusega,
et on tegelenud võistlustantsuga ja nüüd
harrastab showtantsu. Vahepeal on ta
teinud veel kergejõustikku. „Kõik imestavad, et õpin viitele. Viimane asi, mida
minult oodati, on kuldmedaliga lõpetamine,“ meenutab Merli ja lisab, et õppima
teda piitsutatud ei ole ja kõik on lihtsalt
kergelt kätte tulnud.
Ega Avelilegi ei meenu, et teda oleks

õppima sunnitud. „Mul ei ole kunagi olnud preemiaid ega karistusi. Suhtumine
on olnud selline, et kui õpid, saad viie ja
sul endal on hea. Vanemad ei ole mind
mõjutanud,“ tunnistab õpetajate tütar
Aveli. Vanematelt on neiu saanud arusaama, et kui ma õpin, õpin endale ja see ei
ole teiste asi, et mina saaksin väga häid
hindeid.
Kuldmedaliga lõpetajad meenutavad,
et kogu õppimise protsess Jüri gümnaasiumis on olnud tore. Vaid 6.–7. klassis
tundsid nad, et leidub õpilasi, kes viielisi
nohikuks peavad. Tüdrukud on alati end
tegutsejatena tundnud ja õppimisele mitte ülemäära suurt rõhku pööranud. Selleks pole aegagi olnud, sest mõlemal on
olnud palju teisi tegevusi.
Kõige raskem on kooliskäimise juures
olnud Aveli jaoks hommikune ärkamine.
„Olen olnud krooniline esimesse tundi
hilineja,“ meenutab neiu, malbe naeratus
näol. Jüri kooliga on olnud mõlemad lõpetajad rahul ning kõik see, mis hakkab
edasi juhtuma, tundub põnev.
RS
RS
Merlile pole õppimine kunagi raske
olnud. Aveli leiab,
et õpetajatesse ei
tasuks suhtuda
karmilt. Õpilased on
vahest pahased, et
miks õpetaja ei luba
asju järele vastata,
kuid reeglina ei näe
keegi seda, kui palju
peab õpetaja tunni
ettevalmistamiseks
tööd tegema.

Kuldne õhtupäike särab
Rae valla meesansambel Kuldne Õhtupäike tähistas mais viiendat tegutsemisaastat.

Rae valla meesansambli tegevusest saab
lugeda raamatust „Kuldne Õhtupäike“.
Ansamblisse kuuluvad: Jaan Hiio, SvenAllan Sagris, Ernts Oherde, Heino Vompa,
Johannes Tõrs, Sulev Hermaste, Janno
Pärtna, Meelis Rohula, Valter Sääsk, Paul
Kroon, Lembit Sall, Peeter Hütt, Peeter
Böckler, Erich Krieger. Ansambli juht on
Kuuno Kasak.

Kui Rae valla laulumehed viis aastat
tagasi esimest korda rahvale esinesid, oli
meeste jaoks päiksetõusu aeg. Nüüd on
päike värvunud kuldseks ja soliidses eas
härrasmehed pidasid oma meesansambli
Kuldne Õhtupäike esimest juubelit.
Rae valla laulumeeste tegemisi vaadates pole eestlased mitte ainult laulurahvas.
Esinemine ja pidude pidamine kukub
meil ka hästi välja. Kuldne Õhtupäike sä-

rab ja on säranud paljudel lavadel ja laulumeeste seltsielu iseloomustab muusikakeeles kõige paremini lõbus marss.
Lõbus oli ka meesansambli sünnipäevapidu. Esitleti värsket raamatut „Kuldne
Õhtupäike“, mis võtab kokku laulumeeste
viieaastase tegevuse. Rae valla meesansambli juht Kuuno Kasak kirjutab raamatu eessõnas, et oleme koos tähistanud
Eesti riigi olulisemaid tähtpäevi, osalenud
valla sündmustel ja käinud esinemas ka
kodust kaugemal. Igal pool on mehed kogenud head vastuvõttu ja igalt poolt saanud uusi tuttavaid ja sõpru.
RS
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Tulevased haritlased Vaidast

Vaida põhikooli lõpetavad koos Annika ja
Konstantiniga 15 õpilast. Lõpetajate klassijuhataja oli Ljudmila Zahhartšuk.

Kes ma olen kümne aasta pärast, seda ma täpselt ei tea, kuid
kindlasti olen kõrgkoolis käinud
ja haritud – nii näevad end Vaida põhikooli lõpetajad Konstantin
Jermošin ja Annika Väinsaar, kelle tunnistusele kirjutatakse vaid
viied.

No küll on igav tunnistus, on täiskasvanute maailmas üks paljukorrutatud käibefraas viielise õpilase tunnistust uurides.
Kas see just kõik noored naerma paneb,
aga kel endal kool seljataga, oskab sellise igavuse arvel oma tuju tõsta. Isegi kui
hindeid ei peeta kõige olulisemaks, pole
üheülbalise viiterea vastu ilmselt kellelgi
midagi.
Konstantin ootab väga suvevaheaega.
Ta on õppimisest tüdinud. Seevastu Annika ei unista puhkamisest üldse. Neiu
läheb suveks Viikingisse ettekandajana
tööle ja aega tuleb reserveerida ka heinateoks oma maakodus. Päikest ta võtta ei
kavatse, sest see hakkab tööd tehes niisama ka külge.
Nii Annika kui Konstantin tunnevad
pisut kurbust, et sügisel pole neil enam
põhjust Vaida põhikooli tulla. „Klassikaaslased jäävad meelde, väga kokkuhoidev klass oli meil,“ meenutab Annika.
Konstantin, kes liitus klassiga 2. klassis ja
tuli venekeelsest koolist, on temaga igati
nõus.
Õpetaja Tiia Möls kiidab Annikat ja
Konstantini taevani. Mida kriitilist saakski öelda pedagoog sedavõrd kohusetundlike, töökate, laia silmaringiga ja aktiivsete noorte kohta. „Annika tantsib ja laulab
hästi,“ tutvustab õpetaja klassi üht parematest õpilastest. Konstantin on aga õpetajale silma hakanud kui väga huvitavate
mõtetega noormees.
Huvitavate mõteteni on Konstantin
jõudnud tänu igavusele. Noormees te-

leviisorit eriti ei vaata. „Mul pole mitte
midagi teha ja siis ma uurin elu,“ kõneleb
noormees. Juba 2. klassis uuris noormees
koos oma kaksikvennaga entsüklopeediat. Konstantini vend Artur õpib Jüri
gümnaasiumis, mis tähendab, et sügisest
on vennad ühe kooli õpilased. Ka Annika
on sügisest sama gümnaasiumi õpilane.
Uus elu pisut hirmutab, kuid liiga palju
neiu ette ei mõtle. „Läheb nii, nagu läheb.“
Vaida kooli uksest astuvad aga sisse
uued tüdrukud ja poisid.
RS

Konstantin ja Annika jätkavad õpinguid
umbes kümme kilomeetrit Vaidast kaugemal asuvas Jüri gümnaasiumis.

Vaida Pillerpalli lasteaia talgupäev
Aitäh teile, lapsevanemad, lapsed ja lasteaiatöötajad üheskoos
tegutsemise ja lasteaia paremaks
muutmise eest!

Ühine talgupäev Vaida Pillerpalli
lasteaia hoovis.
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Vaida kandi lastele teeb lasteaias käimise rõõmsamaks ja tegusamaks suur
õueala, kus asuvad mitmed mängualad
ja -vahendid. Meie, lapsevanemad, oleme
huvitatud, et neid vahendeid oleks piisavalt, et need oleks lapsele huvitavad ja
heas korras. Kuigi lasteaia ülalpidamine
on kohaliku omavalitsuse töö, on võimalik ühiskondliku algatuse ja koostöö raames ka lastevanematel anda oma panus
lasteaia veel paremaks muutmisel.
Sellest ideest lähtudes korraldas Vaida Pillerpalli lasteaia hoolekogu 19. mail
talgud. Ettevõtmine õnnestus hästi ja

üheskoos lastevanemate, lasteaiatöötajate ja lastega rajati uusi ja korrastati juba
olemasolevaid mängukohtasid ja -vahendeid.
Ühiselt kinnitati keha supi ja koogiga
ning vaadati Pillerpalli lastele juba traditsiooniks saanud omanäolist tantsu.
Lasteaiast lahkudes olid rõõmsad nii
laste kui ka nende vanemate näod ning
enne väravast väljumist vaadati rahulolevalt veel tagasi tehtud tööle.
Ardi Mitt
Pillerpalli lasteaia
hoolekogu liige

hariduselu

Hüvasti Lagedi, me lendame nüüd ära
Lagedi põhikooli 9. klassi lõpetavad tänavu kaks tüdrukut ja
kaks poissi. Sügisest ei seo neid
peale Lagedi koolis koos õpitud
aja enam midagi. Juunis seob
neid noori veel ühiselt kogetav
kerge lõpetamise närvikõdi ja
küsimus, mis edasi saab.
Ükski neljast lõpetajast ei jutusta, sära
silmis, oma tulevikuplaanidest, sest kindlat plaani ei ole. Noored soovivad põhikooli lõputunnistuse kätte saada ja eks
siis näeb, milline kool on kõige kutsuvam
ja jõukohasem.
Nii, nagu Lagedi kooli neli tublit noort,
tunneb end sadu noori üle Eesti. Ja lisaks
küsivad tuhanded noored, kas ma olen
piisavalt hea, et väljavalitud kool mind
vastu võtab. Mis saab siis, kui ei võta?
Risto Aitsen, Silver Konno, Annabeth
Aru ja Reelika Haaboja tunnevad kõik
veidi hirmu selle ees, mis neid järgmisest
sügisest ees ootab. „Natuke ikka,“ jääb
gümnaasiumis jätkata sooviv Annabeth
napisõnaliseks. Klassiõde Reelika ja klassivennad Silver ja Risto ei soovi samuti
sellest pikemalt rääkida. Kindlasti on ees
ootamas ka palju head, usuvad nad üksmeelselt.
Ristole ennustab koolidirektor Ester
Kaidro tegusat tulevikku. Kui Risto saab

Vasakult: Silver, Reelika, Risto ja Annabeth
ootavad pikisilmi suvevaheaega, et sügisest
uue hooga ja uues koolis alustada.

õppima minna keevitajaks, on see konkreetne oskus, millega tulevikus leiba teenida. Kutsekooli tunnistus pakub tänapäeval kindlamat tulevikku kui kõrgkooli
oma.
Millist ametit tahaks tulevikus Reelika
ja Annabeth osata, seda koolijuht ei tea,
sest noored ei tea seda veel isegi. Tüdrukud soovivad minna gümnaasiumisse.
Katsed on tehtud ja tulemus positiivne.
Silver tahab kindlasti kutsekooli õppima
minna ja teha tulevikus füüsilist tööd.
Neljal klassikaaslasel oli kunagi üle
kümne klassiõe ja -venna. Üheksa aastat
tagasi alustas 1. klass 17 õpilasega. Need
olid toredad ajad, meenutab Reelika ning
veel meenutab ta ühiseid koristus- ja aia-

töid ja kevadkoristust. Ristole jääb meelde ränk õppetöö. Noormees tunnistab, et
õppimine pole olnud tema tugevaim külg,
kuid see-eest on talle meeldinud teised tegevused. Risto on olnud tubli näiteks võitluskunstis. Mitte kõik noored ei pühendu
tõsiselt õppimisele või ei tee nad seda nii
palju, kui nende vanemad ja ka õpetajad
tahaks.
Osa noortest küsib ikka, milleks küll
füüsika, kui saab elada ilma. Risto räägib
poolnaljatades, et matemaatikata ei ole
võimalik hakkama saada, sest raha tuleb
osata lugeda. Matemaatika oli ka kõigi
nelja lõpetaja lemmikaine.
RS

Heade muutuste teel

Lagedi kool.

Lagedi kooli õpetaja ja hoolekogu liige Mariina Paesalu kirjutab eesseisvatest muutustest
Lagedi koolis.
Üsna palju aastaid on Lagedi koolimaja renoveerimist oodatud. Nüüd viimaks
paistab valgus. Hiljuti avalikkuse ette

jõudnud Rae valla haridusvõrgu arengukavas on kirjas, et Lagedi kool rekonstrueeritakse üheksa klassikomplekti jaoks,
kusjuures õpilaskohti on tulevikus 180
lapse tarvis. Samasse hoonekompleksi rajatakse kõigile nõuetele vastav spordisaal,
loovus-, muusikaõpetuse ja käsitööklass.
Kooli staadion uuendatakse ja muudetakse funktsionaalsemaks. Koolimaja
juurdeehitisse rajatakse ka lasteaed. Kogu
see ilus hoonekompleks on plaanis avada
1. septembril 2012.
Tähtis roll selles, et Lagedi koolimaja
hakatakse lähiajal uueks muutma ja et
seda tehakse 9-klassilise põhikooli jaoks,
on kindlasti Lagedi kooli töökal hoolekogul ja teistel Lagedi piirkonna aktiivsetel
inimestel, kes kannatlikult ja argumenteeritult pidasid läbirääkimisi Rae valla
juhtidega.
7. mail toimusid üle-eestilise „Teeme
ära!“ raames Lagedi kooli juures toredad
talgud, kuhu tuli kokku palju peresid.

Isad, emad ja lapsed üheskoos tegid puhtaks suure maa-ala. Pärast koguneti ühispildile ja maitsti kaasatoodud mõnusaid
küpsetisi.
Usinalt tehakse tööd Lagedi 770. aastapäeva tähistamiseks. Sel puhul toimuvad
perepäev, ekskursioon Lagedi huvitavatesse paikadesse ja kohaliku rahva vabaõhuetendus (vt kuulutust rubriigis „Tasub
teada“). Viimane on ilmselt aastapäeva
oodatuim üritus, kus esinevad üheskoos
koolilapsed, vilistlased, lapsevanemad
ja teised entusiastlikud Lagedi elanikud.
Kindlasti ei saa märkimata jätta ka seda,
et sügisel on Lagedi kooli 1. klassi oodata
tunduvalt rohkem õpilasi, kui sel kevadel
koolist ellu saadetakse.
Kõigil, kes tunnevad huvi Lagedi kooli
vastu, tasub külastada kooli uuendatud ja
väga mitmekesist kodulehekülge aadressil
www.lagedi.edu.ee.
Mariina Paesalu
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Kuhu minna jaanitulele?
Kui tänavu jaaniajal ei hakka vihma ladistama, ei tohiks tegevusest puudust olla kusagil vallas. Rae valla külavanemad annavad
teada, kunas toimub jaanipäevatrall.
Aruvalla
Ardi Mitt teatas, et Aruvalla külas toimub Koplimetsa talu lagendikul jaanituli 22. juunil algusega kell 19.
Seli
Aet Vilgats informeeris, et Seli küla jaanituli toimub küla platsil
23. juunil algusega kell 20.
Veneküla
Ramses Alliksoo lubas, et Veneküla küla jaanitulepidu algab
Mustika kinnistul 23. juunil kell 18. Toimuvad spordimängud
lastele ja suurtele, muusika ja karaoke, grillimine, suur telk.
Suur tuli süüdatakse kell 20.
Salu
Sirli Tiik teatas, et Salu külas alustatakse jaanitulepidu
23. juunil kell 19.
Aaviku
Veiko Parts andis teada, et Aaviku küla otsustas jaanituld teha
23. juunil ja kohaks, nagu ikka, küla keskel olev lõkkeplats.
Pildiküla
Janek Ljäkin teatas, et Pildiküla jaanipäev toimub 22. juunil.
Lagedi
Kai Lasn teatas, et Lagedi rahva jaanilaupäeva tantsuõhtu koos
lõkke süütamisega algab 23. juunil kell 21 Lagedi kooli aias.
Kurna
Katrin Lauberg informeeris, et Kurna küla jaanituli on
23. juunil küla lõkkeplatsil.
Vaidasoo
Kaia Pilvik teatas, et Vaidasoo külas süüdatakse ka tänavu traditsiooniline küla jaanituli 22. juunil kell 20.45. Kogu tegevuse
sisustavad pidulised ise, osalejad saavad lustida omavahelistes
jõukatsumistes – kavas on kaikavedu, suvesuusa ralli, paaris
kotijooks.
Peetri
Peetri külas toimub kaks jaanipäevapidu. Peetri Selts teavitas, et
jaanitulepidu algab Peetri kooli kõrval kelgumäel kell 19. Vana
Veski restorani juures alustatakse jaanitulepidu kell 20. Mõlemas
kohas pakutakse meelelahutuslikku programmi.

Patika
Margus Vain lubab, et Patika jaanituli toimub 23. juunil ja tuli
süüdatakse kell 21. Jaanipäeval tuleb taas esitusele Kivirähki
„Kalevipoeg“ Rae kultuurikeskuse näiteringi Omad esituses.
Kavas rahvuslikud mängud ja simman.
Suursoo
Taivo Leherand teatab, et Suursoo rahvas saab ühisest jaanitulest osa võtta 22. juunil. Pidu algab kell 18 kogunemisega, tuli
süüdatakse kell 22.
Rae
Toomas Hiio informeeris, et Rae küla jaanituli algab traditsiooniliselt 23. juunil kell 20.
Kogu vallarahva ühine jaanitrall toimub 22. juunil iidses
Lehmja tammikus Jüris.

22. juunil jaanipäev Jüris
Kell 12 jaanilaat Rae hooldekodu ees oleval platsil
Müüakse käsitöökaupu, riideid, jalatseid, istikuid,
kodutarbeid, mänguasju, ehteid, toidukaupu jpm
Kell 12.30 mängib lastega Pipi Pikksukk
Lastele on kogu päeva vältel avatud eraldi batuudiala

Kell 19 jaaniõhtu avamine Lehmja tammikus
Esinevad Rae kultuurikeskuse rahvatantsurühm Lustilised
ja Jüri gümnaasiumi noorterühm
Esineb Beer Brass Band
Kell 21 jaanitule süütamine
Tantsuks mängib ansambel Meie Mees
Lisaks mängud, võistlused suurtele ja väikestele
Sööke ja jooke pakub Viikingite küla
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Võidutule teekond
Võidupüha ametlik tähistamine algab teisipäeval, 21. juunil Pärnumaal Toris. Eesti sõjameeste mälestuskiriku altari küünlast süüdatakse
kõigi Eesti eest langenud sõjameeste võidutuli.
Torist viiakse tuli Tallinna Vabaduse väljakule
Vabadussõja võidusamba juurde ning sealt võidupüha paraadi toimumise paika Viljandisse.
Viljandis jagab president Toomas Hendrik Ilves 23. juunil toimuval paraadil võidutule Kaitseliidu malevate esindajatele, kelle ülesandeks
on viia tuli kõikidesse maakondadesse.
Harjumaa valdade esindajatele jagatakse võidutuld Paldiskis Peetri mägedes, kus tähistatakse maakaitsepäeva.
Rae valda jõuab võidutuli 23. juunil kell 18
ning antakse Jüri kirikuaias üle valla alevike
ja külade esindajatele ning kõigile soovijatele.
Jüri kirikuaias mälestame kõiki Eesti Vabadussõjas langenuid sõdureid Kaitseliidu piduliku
rivistuse ja pärja asetamisega Vabadussamba
jalamile.
Neljapäeval, 30. juunil algusega kell 18
toimub Lagedi põhikoolis
Lagedi aleviku elanike ja
Ülejõe küla elanike

ÜLDKOOSOLEk
Päevakord aleviku elanikele:
1. Alevikuvanema tegevusaruanne
(alevikuvanem Kai Lasn)
2. Uue alevikuvanema valimine
Päevakord Ülejõe küla elanikele:
1. Külavanema tegevusaruanne
(külavanem Aleksander Torjus)
2. Uue külavanema valimine
Koosolekud ühinevad:
3. Lagedi kandi areng lähiajal –
eelarve olukord
(vallavanem Veigo Gutmann)
4. Kohapeal algatatud küsimused
Küsimusi neil teemadel ootame
27. juuniks e-posti aadressile
kai.lasn@rae.ee
Aleviku eestseisus info tel 5340 6006
Ülejõe külavanem info tel 514 6442
Patika ja Kautjala küla

koosolek
toimub 16. juunil kell 20 Kure talu
koplis (jaanituleplatsil)
Päevakorras:
• 2010. a tegevuste ülevaade
• 2011. a tegevuste tutvustus
• külavanema ja külade eestseisuse
valimine

VIII Rae valla külade päeva
kava
VIII Rae valla külade päev toimub Järveküla lõunaservas Uuesalus
30. juulil
Kell 13.00
Kell 14.00
Kell 15.00
Kell 16.00
Kell 17.30
Kell 18.30
Kell 19.15
Kell 20.00
Kell 21.30

Saabumine. Avatakse parklad, söögi- joogikohad
Rivistus ja avamine
Viktoriin. Külavanemate ja külade võistlused
Pakume sooja suppi
Omavalmistatud sõidukite paraad ja mäest allasõit
Heino Seljamaa kohverteatri etendus „Lotte”
Võistlejate autasustamine
Noorteansambli esinemine
Esineb ansambel Kala

Päeva juhib Marko Reikop

Kohale sõidavad ka politsei-, kiirabi- ja päästeauto, mille sisustust ja võimalusi on
nii suurtel kui väikestel võimalus uudistada. Külla tuleb ka Lõvi Leo.
Lastel on võimalus voolida, valmistada nukke, pärleid jne – osalustasu 2 eurot.
Sõita saab hobusega – pilet 2 eurot.
AS Aide toob kohale ümberpööratava Volvo, milles viibijad saavad kogeda (pilet
2 eurot), mis tunne on istuda autos pea alaspidi. Lisaks saab proovida veel kokkupõrke simulaatorpinki, katsetada peatoestendi, uurida mopeedi ja jalgratta turvavarustust jne.

Kõikide teenuste ja söögi-joogi eest saab tasuda vaid sularahas.

Külade võistkonnad on kuueliikmelised. Võistkonnad peaksid olema avarivistusel
kell 14. Soovitatav on kasutada külade eristamiseks kas särke, mütse või muud atribuutikat.
Riietus võiks olla vaba ja sportlikke tegevusi võimaldav. Võistkonna liikmeid võib
vahetada vastavalt vajadusele ja soovile. Võistlusalad on sportlikud ja lõbusad.
Ärge unustage huumorit, täpsust, aga ka jõudu. Iga võistkond valmistab kodus sõiduriista (liikumiseks mööda maad), millega oleks võimalik mäest alla sõita. Sõidukil peab olema vähemalt kolm ratast. Sõiduk tuleb kohale tuua hiljemalt kella 16ks,
et seda saaksid imetleda kõik kohaletulnud. Sõiduki peavad võistkonna liikmed
mäe otsa toimetama ja sellega sealt siis alla sõitma. Kui sõidukil puuduvad pidurid,
on looduslikuks piduriks mäe all ootav tiik. Ei juhtu midagi, kui see esimene sõit
ka viimaseks jääb ja sõiduk poolel teel laguneb. Hinnatakse leidlikumaid ja fantaasiarikkamaid sõidukeid.
Võistlusi hindab kohtunikekogu. Iga võistlusala hinnatakse eraldi punktidega. Võidab kõige enam punkte saanud võistkond.
Külavanemate võistlusel selgitatakse välja parim külavanem ja võistluse tulemusi ei
arvestata üldarvestuses. Eraldi arvestust peetakse ja selgitatakse välja parimad ka
viktoriinis ning „autodega” mäest alla sõitmisel.
Viktoriinis võivad osaleda ka teised külaelanikud.
Auhinnatakse kolme paremat võistkonda. Auhinnad on esemelised.
Küladel palume osalemisest teada anda hiljemalt 10. juuliks Järveküla külavanemale Urmas Taalile taalitooma@hotmail.com.
Samuti ootame initsiatiivi vabatahtlikelt, et tehtud saaksid kõik tööd lasteplatsil,
võistlustel ja muudes tegevustes. Infot ja registreerida saab Veronika juures
veronikai@hot.ee.
Kuna külade päeva korraldamine vajab nii raha, sööki-jooki, auhindu ja palju
muudki, on kõik head toetajad oma abikäetega väga oodatud. Teie pakkumisi ootab Jaan jaan.urvet@eesti.ee.
Külade päeva toetavad Rae vallavalitsus, Rae valla alevike- ja külavanemate selts,
Kalev, Saku, maanteeameti Põhja regioon, IBE-Estonia, Balbiino, Uuesalu külaselts, kohaliku omaalgatuse programm.
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Suvised rahvapeod
aastapäevade tähistamiseks

Vaida 770 tähistamine
Laupäeval, 9. juulil
11.00 päeva pidulik avamine raamatukoguesisel platsil
11.30–13.00 Vaida raamatukogus näitus
„Vaida läbi aegade“
13.00–17.00 tegevused Vaida põhikoolis
Koolimajas:
avatud fotonäitus: „Mälestusi täis on atmosfäär“,
õpilastööde näitus, väikeses saalis jookseb
filmiprogramm „Vaida 750“, „Vaida 760“ ja muud
Õues:
lastega tegelevad mängujuhid, avatud skatepark
14.00 tuletõrjeautod, politseiautod ja
muud põnevad masinad
15.00 võrkpalliturniir
(võistkonnas 6 mängijat, kellest üks peab olema naine,
mänguaeg sõltub võistkondade arvust)
17.00 ajalootund Vaida raamatukogus:
vanem aeg, Vaida mõis, Vaida drenaaž,
Vaida aare ja muud põnevat
19.00–2.00 jaanituleplatsil: esinemisprogramm,
mälumäng (võistkonnas 5 liiget).
Tantsuks mängib ansambel

See oli aasta 1866, mil sündis Rae vald ja seda täiesti märkamatult meie vana-vana-vana-vanaisade jaoks, kes oma argitöid
tehes soistel põldudel tööd rügasid. Just sel aastal andis keiser
Aleksander II välja maakogukonna seaduse Eesti kubermangule,
mis pani aluse kogukondlikule omavalitsusele. Sellest 23 aastat
hiljem ühendati vallakohtu seadust järgides Rae vallaga väikesed
mõisavallad.
Tänavu peab Rae vald 145. aastapäeva. Kuid siinne Euroopa
kõige põhjapoolsem tammik –Lehjma tammik – on tunduvalt vanem kui 145 aastat ja inimeste elupaigaks on olnud praegune Rae
valla territoorium juba muinasajal. Kaasaegses Rae vallas elab aga
varsti juba 13 000 inimest ja elanikud on ära jaotunud 27 küla ja
nelja aleviku vahel.
Paljudel Rae valla kogukondadel on varuks oma plaan, kuidas
tähistada nii valla kui piirkondade aastapäevi. Paljud külad on esmamainitud juba 1241. aastal.
Kadaka küla ja Lagedi alevik pakuvad 18. juunil etendust „Lagedi läbi seitsme sajandi“ Lagedi piirkonna 770. ja Kadaka küla
475. aastapäeva puhul. Lisainfo www.kadakakyla.blogspot.com,
Marju Lutt, e-post hindreku@hot.ee.
Aruvalla, Vaida, Salu ja Vaidasoo küla elanikud teevad ühise
peo piirkonna 770. aastapäeva tähistamiseks kogu päeva kestvate
ettevõtmistega 9. juulil.
Lisainfo Kaia Pilvik, e-post kaia@pilvik.eu.
Rae vald kutsub vallaelanikke aastapäeva peole 11. juulil.
Kella 9–11 pakub vallamaja ees hommikukohvi vallavanem Veigo
Gutmann ja vallamaja rahvas kostitab kohvi kõrvale hea ja paremaga.
Kell 15 heisatakse pidulikult Rae hooldekodu ees valla lipp
ja kell 19 ootab LIISI KOIKSON kõiki Jüri kirikusse, kus algab
taasiseseisvunud Rae valla 20. aastapäeva ja Rae valla asutamisele
aastal 1866 pühendatud kontsert.
Rae kultuurikeskuse kaaretoas saab tutvuda Rae valla lähiajalooga. Avatud on Reet Raudkepi koostatud näitus „20 aastat Rae
valda“. Lisainfo http://kultuur.rae.ee
Järveküla korraldab 30. juulil Uuesalu asunduses traditsioonilise Rae valla külade päeva. Lisainfo Jaan Urvet, jaan.urvet@eesti.ee.
Täpsem info ürituse kohta lk 11.
Patika küla pidutseb küla 770. aastapäeva tähistamiseks 13.
augustil ja korraldab lauritsapäeva laada ja vahva kultuuriprogrammi. Lisainfo Margus Vain, e-post margus.vain@gmail.com.
Peetri küla kutsub aastapäeva tähistama koos laadaga, mis toimub 27. augustil.
Lisainfo Margus Laula, e-post margus@peetri.ee.

Jalgpalliväljakute broneerimine
Broneeri endale sobiv aeg Jüri spordihoone ning Peetri
ja Vaida põhikooli jalgpalliväljaku kasutamiseks.
Terve väljak 21,30 eurot (60 minutit) ja 1/2 väljakut
(ainult Jüris) 12,80 eurot (60 minutit)
Palume kõik sooviavaldused saata e-posti teel
info@raespordikeskus.ee

Rae spordikeskus otsib lauatennise treenerit

Rae valla spordikeskus / Jüri spordihoone otsib spordiklubi eestvedajat, kes sooviks Jüri spordihoones hakata
korraldama õpilastele lauatennise treeninguid. Statsionaarselt on üleval kolm lauatennise lauda (eraldi ruum),
lisaks on spordikeskusel olemas veel kaks lauda.
Rae vallas kehtiv sporditoetuste kord. http://www.raespordikeskus.ee/kontakt/maarused_korraldused/article_id-283
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Üks korralik kevadet täis pidu Lehjma tammikus
Teadjad jutustavad, et vanasti käinud
Rae valla noored klunkrit pidamas ja pärast seda jätkus head tuju pikaks ajaks.
Klunker polnud muud, kui tantsu ja lauluga pidu. Tänapäeval peetakse pidu küll
21. sajandi kombel, kuid kokkutulemise
eesmärk on ikka sama. Sellepärast kan-

nab Rae valla tantsu ja laulupidu nime
Jüri klunker.
27. mail Lehjma tammikusse kogunenud rahvas ei osalenud enam väiksel valla
peol, see oli sadade lauljate ja tantsijatega
üritus, kuhu külalisi saabus erinevatest
Harjumaa paikadest.

Esinesid lasteaialapsed, koolilapsed,
noored, suured ja eakamad inimesed.
Laulis koor, kõlas torupill, esines õpetajate kapell ja puhkpilliorkester, kitarristide
bänd.

Head asjad ja ettevõtmised ei kao kuhugi ja
klunkeri ellukutsuja Linda Pihu võib olla rahul
nii ürituse populaarsuse kui kõrval seisva Kaja
Kalmeriga Rae kultuurikeskusest, kes aitab
pidu sisse juhatada.

Jüri gümnaasiumi 4–6. kl tantsurühm.

Jüri klunkeril vaheldus tants lauluga. Paremalt
Jüri perekoori mehed esinevad koos Catriona
Tauste ja Brey Velkbergiga.

Külalised Loolt Loolille kultuurikeskusest.

Noorte segarühma Sukad ja Tagi meeste etteaste.

Noorte segarühm Sukad ja Tagi.

Klunkeri nooremad esinejad käivad veel lasteaias.

RS

Klunkeril osales sadu inimesi. Iidsed Lehmja
tammede oksad pakkusid noorematele pealtvaatajatele head vaadet tantsu ja lauluplatsile.

Klunkeri nooremad esinejad
käivad veel
lasteaias.

Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilane
Kristel Kutser mängis
tänavu esmakordselt
klunkeri ajaloos torupilli.
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„Lõunaosariigid“ pakuvad
avastamisrõõmu
Kui lähed Nuustakule, käi enne
ära Pariisis, nii võiks kõlada tuntud ütluse tänapäevane versioon,
sest ikka kipume sinna kaugemale ja oma kodupaigas leidub kohti, mis täiesti avastamata.
Mai keskel otsustas üks osa Rae valla
elanikest tutvuda oma koduvalla vaatamisväärsustega, mida ei ole võimalik leida
ühestki enim külastatud turismiobjektide
loetelust. Täiesti tavaline Põhja-Eestile omane lavamaa maastik ja liigirikkad
segametsad, kuid vaatepilt oli lummav ja
seda vaatamata vihmasele ilmale.
Ekskursioonijuht Vaino Napp, kes on
põline Rae valla mees, viis rännumehed
ja -naised Rae valla lõunaosariiki. Härra
Napp on uurinud põhjalikult valla lõunakülade ajalugu ja sõidutas huvilisi kitsastel
kruusateedel paksude metsade ja põldude
vahel ning tutvustas mahajäetud paiku ja
rõõmsameelseid inimesi, kes naudivad
täiel rinnal elu tsivilisatsioonist eemal.

Urvaste küla lookleval kruusateel sõites lummab loodus ja
loodusehääled.

 Vaino Napp on
Salu küla mees ja
tunneb peensusteni
nii Salu küla kui teiste
lõunakülade ajalugu.

 Uus-Vanaka talu
veski on ehitatud
kohaks, kus kuningas
jala käib.

 Põllumajandusega tegeleva
Uus-Vanaka talu argipäevane
tööriist on juba eksootiline
vaatepilt paljudele Rae valla elanikele, kes elavad vaid paarkümmend kilomeetrit talust eemal.



Piknik kosutas mõnusalt.

 Uus-Vanaka talu peremees
Robert Koch on tõsine mees
ja ekskursioonijuht Vaino Napp
soovitab ka teistel elada õiget
talupere elu.

Rae Sõnumid · juuni 2011

kogukonnaelu
 Urvaste küla taluperemees
Marek Lepp ei ela tüüpilises talus.
Selles hoones asus kunagi kool ja
viljaladu. Tänane peremees restaureeris maja selliseks, nagu nägi
kunagi välja kool.

 Kõik ekskursioonil osalejad küll pildile ei mahtunud, kuid pildi lõunakülade elust said kõik osalenud
inimesed.
 Vaino Napp viskas nalja ja rääkis ekskursantidele
nii mõndagi, mida prouad veel ei teadnud.

Kevadine avastusretk Salu,
Urvaste, Suursoo külas
Merike Mikk kirjutab, kuhu
härra Vaino Napp teda koos teiste
rännumeeste ja -naistega viis.
14. mail sai mõnusa jätku igakevadine
traditsioon, kus kõigil soovijail on võimalik osa võtta Rae valda tutvustavast
ekskursioonist. Seekord asuti koduvalda
avastama juba 12. korda ning sihtpunktideks olid Salu, Urvaste ja Suursoo küla.
Külasid tutvustas selle kandi mees,
koduloouurija Vaino Napp. Ta ütles küll
ekskursiooni sisse juhatades, et meil ei ole
Rae vallas Emajõge ega Munamäge, kuid
samas näitas ja rääkis ta mõne tunni jooksul palju huvitavat, mis oli uudiseks ka
neile, kes juba aastaid vallas elanud.
Esimene peatus oli Salu külas asuvas
Uus-Vanaka talus, kus tulijaid tervitasid
peremehe Roberti ja perenaise Valja kõrval ka nende koerad, lehmad ja hobune.
Olime külalisteks päris ehtsas talus, kus on
kümneid hektareid maad ja kus töökohustused liidavad ühte perekonna erinevad

põlvkonnad. Edasi kulges sõit Salu küla
külaplatsile, mis lummas suure nurmenukuväljaga. Seal oli kunagi külakool, mida
meenutasid nüüd kivivaremed.
Järgmine peatuspaik oli Urvaste küla
kunagine koolimaja. Ekskursioonil osalejatel oli võimalik võrrelda 1930. aastatel
tehtud fotot praeguse majaga. Imestasime
ja imetlesime, kui hästi on vana maja praeguse peremehe Marek Lepa eestvõtmisel
taastatud ning kus nende kolme lapsega
pere elab. Kõrged laed, paksud kivimüürid, aia ehitamist ootavad maakivid – kõik
see kokku oli väga üllatav ja meeldejääv.
Urvaste küla piirides tegime väikese
pikniku, mis hoolimata vihmasajust oli
mõnus turgutus. Ja sõit jätkus Suursoo
küla poole. Sõitsime läbi 1999. aastal loodud Paraspõllu looduskaitsealast, kus kasvab 17 kaitse all olevat taime ja kus elab
Eestis haruldane lind rohunepp. Külla
jõudes suutis Vaino Napp kõiki osalejaid
rabada sellega, et see küla ongi otse suurde
sohu ehitatud ja seda tehti üle Eesti riikliku ettevõtmisena 1930. aastatel. Riik haris
põllumaa, ehitas majad ja katsetas, kas ja
mis soomaal kõige paremini kasvab. Kahel pool teed tervitasid meid Eesti esimese
naisarhitekti Erika Nõva projektide järgi
ehitatud majad.
Tagasiteel Vaita ja Jürisse jagati bussis
elavalt reisimuljeid. Mõnetunnine ekskursioon oli igati hariv ja meeldejääv, millest
oskasid rõõmu tunda nii suuremad kui
väiksemad osalejad.
 Rae valla lõunakülad on looduslikult
väga kaunid.

Salu küla
külaplatsil rõõmustasid kõiki
ekskursante
nurmenukud.
100 aastat
tagasi jooksid
nurmenukkude
keskel ringi
Salu kooli lapsed. Koolimaja
säilinud ei ole.

Kuidas õppisid lapsed 100
aastat tagasi.

Vaino Napp näitas kunagist koolimaja
platsi Salu külas ja jagas kätte Konstantin
Suurkuuse mälestuse, kuidas tema õppis siis, kui aastanumber oli 1911.

Mälestusi koolipõlvest

Lõpetasin siin selle kooli 1911. aastal.
Õpetaja nimi oli Reinvald. Koolis õppis
kolm jagu. Õppisime piiblilugu, vene
keelt, eesti keelt ja rehkendamist. Õpilasi
oli koolis 40 ümber. Õpetajaid oli üks. Ta
karistas meid niipidi, et pidid püsti seisma. Hernestele panekut ei mäleta. Päev
algas igal hommikul palvusega, õpetaja
mängis harmooniumi ja lapsed pidid
kirikulaulu kaasa laulma. Kirjutasime
krihvliga tahvlile. Õppimisruume oli üks.
Seal asetsesid pikad pingid ja õpetaja
kantsel. Nurgas asus suur ahi, mida
posid kordamööda hagudega kütsid.
Kütist muretseti perede peale. Igal
perel, kust laps koolis käis, tuli tuua
koorem hagu.
Peale õppimisruumi oli veel teine tuba.
Seal sõime ja seal seisid ka meie leivakotid. Nurgas asus jooginõu – suur tõrs.
Klassitoa kõrval elas õpetaja. Majas oli
kaks ahju ja maja peale kaks korstent.
Koolimajast umbes 50 m eemal oli laut ja
kuur õpetaja tarvis.
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Ma tõusen ka hauast,
kui kutsud mind, Isamaa

Johannes Tõrs ootab ettehelistamisel kõiki
külla Lagedil asuvasse vabadusvõitlejate
muuseumisse.

4. juunil Johannes Tõrsi (71)
koduõuele kogunenud kõrged
ametnikud, riigitegelased ja austusväärsed külalised said kõik
kutse lausega „Ma tõusen ka
hauast, kui kutsud mind, Isamaa“.
Johannes ei saatnud klantspaberil etiketi ja protokolli õpiku järgi
kujundatud kutset, sest oluline on
sõnum.
Kes Johannest tunnevad, neid ei ehmata naljalt ükski hingelt vabadusvõitleja
väljaütlemine või tegu. Juba traditsiooniks on saanud Eesti ja Soome lipupäeva
tähistamine end läbi ja lõhki vabadusvõitlejana tundva Johannese eramuuseumis.
Lipupäeva tähistamise kõrval ei unustatud ära ka Soome marssali, riigihoidja ja
presidendi Carl Gustaf Emil Mannerheimi 144. sünniaastapäeva, kes muuseas
111 aastat tagasi Kuressaare sanatooriumis on oma haiget põlve ravinud.

Kirjamees Valter Sääsk on öelnud Johannese kohta, keda sõbrad Jussiks kutsuvad, et see mees läheb kas või läbi halli
kivi. Nii olevat mees kunagi ise enda kohta öelnud.
Tugeva isiksusena on Johannes jõudnud ühe omanäolisema vabadusvõitlejate
muuseumini Lagedil. Kui kogutud sõjaarsenali rahasse ümber arvestada, võib tema
nimega miljonäride edetabelit pikendada.
Kuid härra ise muretut miljonärielu ei ela,
seevastu elu, mida ta elab, on miljonärielust ehk väärtuslikumgi.
Avalikkusele on Johannes jutustanud
oma elust erinevaid seiku, mis kõik on
otsesemalt või kaudsemalt teinud temas
eraisikust muuseumiomaniku. „Kui ümberringi hirmus tapmine käis, olin ema,
vanaema, õe ja vennaga reheahjus peidus,” on ta jaganud oma mälestusi elu
esimestest aastatest Saaremaal. Väikse Johannese isa oli siis II maailmasõjas ja koju
tagasi ta enam ei tulnud.

Selgrooga mees
Sõjakoledused üle elanuna sai temast
aastaid hiljem meremees, kuid merd ta
väga pikalt sõita ei saanud, sest Nõukogude võimu silmis ei olnud Johannes just
tegija. Merelt minema aetuna elatas ta end
restaureerimistöid tehes ning värvilisi aknaid ja kroonlühtreid valmistades.
Elu kulges rahulikult, kuni ühel öösel sai Johannes nägemuse, millest on ta
avalikkusele pajatanud järgnevalt: „1988.
aasta 20. oktoobril kell 5 hommikul sain
nägemuse, et pean rajama Eesti vabadusvõitluse muuseumi. Ja just siia Lagedile,
Pirita jõe ja Leivajõe vahelisele saarele.”
Sellele saarele pidi ta rajama muuseumi põhjusel, et enne II maailmasõda asus
seal president Konstantin Pätsi noorema
venna Voldemar Pätsi talu.
Talust polnud järel midagi,
kuid Johannes teadis, milline
peab uus vana Pätsi talu olema.
Oma nägemuse teoks tegemiseks hakkas ta võimu- ja
rahameeste uksi kulutama ja
raha teenimiseks sigu kasvatama. Eksponaate väljapaneku
tarvis otsis ta ajalehtede kaudu,
samuti metsas uidates ja veekogudesse sukeldudes.
Pargis saab vabalt ringi kõndida ja
erinevat sõjatehnikat uurida.
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1989. aasta 1. juulil sai muuseumihoone nurgakivi. Avamispidu peeti võidupühal 1994. aastal.
Eesti Vabadussõja tutvustuse ja paljude II maailmasõja relvanäidiste kõrval
hõlmab väljapaneku põhiosa Eesti vabatahtlike võitlust Soome Jätkusõjas NSV
Liidu vastu. Muuseumis on mitmeid II
maailmasõjast pärit lahingumasinaid,
mida pole eksponeeritud kusagil mujal
Eestis.

Kõik huvilised saavad eksponaate vaatamas
käia etteteatamisega esmaspäevast kuni
laupäevani.

Kui muuseum oli juba mõne aasta
töötanud, soovis Tõrs muuta selle veel
põnevamaks, rajades saarele umbes kolmekilomeetrise raja, kus turist maksab ja
sõidab tankiga ringi. Kuid see idee jäi rahanappusel ellu viimata. Mõtteid on härra
peas olnud teisigi, kuid kõiki häid asju ei
saa kahjuks elus reaalsuseks muuta. Nii jäi
katki ka Johannese soov müüa kogu kollektsioon saare peal riigile ja jääda auga
väljateenitud pensionipõlve nautima.
Praegu kuulub sõjaarsenal Johannesele ja ilmselt on ta ainus mees Eestis, kel
suur maja ja kelder on relvade, kiivrite,
mundrite, mütside, saabaste, seljakottide
või mürsukildudega justkui vooderdatud.
Pole Eestis olemas eksperti, kes oskaks
pakkuda, kui suure varanduse omanik on
härra Tõrs. Härra ise oleks oma elutöö riigile müünud 23 miljoni krooni eest.
Johannese tehtud tööd on tunnustatud
kõrge riikliku autasuga. Vanahärra võib
pintsakule kinnitada Kotkaristi hõberisti ning Soome Vabariigilt saadud Roosi
Rüütelkonna rüütliristi. Johannes Tõrs on
HARJUMAA AUKODANIK ning 1999.
aastast Rae valla aukodanik. 2009. aastal
anti mehele Rahvuskultuuri Ühenduse
aastapreemia.

kogukonnaelu
Suvel Külma parki
Eesti kõige suurema eraisikule kuuluva
relvakollektsiooni omanik Johannes Tõrs
ootab ettehelistamisel kõiki Rae valla Külma parki, kus eksponeeritakse nii eelmis-

tes sõdades kui II maailmasõjas kasutusel
olnud sõjatehnikat, relvi, sõjaväevorme ja
palju muud.
Ajaloo- ja tehnikahuvilistel tasub
kindlasti oma silmaga vaadata üle Johannes Tõrsi sõjatehnika Lagedi vabadusvõitlejate muuseumis.

Kel huvi, saab helistada telefonil
676 6197 või 5648 2293 ja tellida omale
ekskursiooni. Vabadusvõitlejate muuseumi e-posti aadress on evvml@hot.ee ja
kodulehekülg
http://www.hot.ee/v/vvmuuseum/.

Mõtisklus sinimustvalgest
Rae valla koduloouurija Varje
Malsroos käis mai lõpus memmedel ja taatidel külas ning uuris,
kuidas ja kus hoiti trikoloori vanasti tavalises Eesti taluperes,
ja sai teada, et paljudel peredel
ei jätkunud raha lipu ostmiseks
ning sinimustvalget omada oli
tõeline uhkus ja luksus.
Vaskjala küla vanemad inimesed mäletavad, et Eesti Vabariigi ajal lehvis rahvuslipp Rae vallamaja, Rae koolimaja ja
esialgu Rae vallamaja juures olevas, Tiina
Kontusele kuuluva apteegi lipuvardas, hiljem Jüri kiriku lähedal oleva uue apteegi
lipuvardas. Rahvuslipp asetati Jüri kirikus
altari ette riiklikel pühadel. Kodudest toodi päikesepaistesse vanavanemate hellalt
hoitud ja hoolikalt peidetud sinimustvalged lipud.
Paljud külainimesed olid vaesed ega
jaksanud lippu osta. Külas on aga peresid,
kus eestiaegsed sinimustvalged lipud on
siiani alles. Väiksemaid lippe hoiti kokkuvoldituna vanade pildialbumite vahel,
ka õmmeldi riidest kotikesi, kuhu peideti
lipp. Mõnes kodus harutati lipu värvikangas kolmeks tükiks ja peideti erinevatesse
kohtadesse. Siberisse küüditatud viisid
võimalusel enne minekut rahvuslipud lähedastele hoida ja kaitsta.
Paljud nooremad inimesed mäletavad,
et lipp olevat olnud korralikult kapis ja
selle püha tähendus kõigile pereliikmetele
teada.
Augustis 1941 põlesid Vaskjala külas
paljud talud. 23. augustil süütas hävituspataljon Raudsepa, Kööba, Musti, Peetri,
põles ka Rae koolimaja rehehoone. Pajupeal põlesid Möldri laut, Musti ja Vanaotsa. 24. augusti varahommikul süttisid
lahingutules Vaskjala küla taludest Milgi,
Liuka, Köstrimäe, apteegimaja ja Lepiku.
Tuhaks põlesid ka kalliks peetud sinimustvalged lipud.

Kuidas Eesti riik omale lipu sai
Olid 19. saj lõpuaastad Eestimaal Venemaa tsaaririigis. Ärkamisaeg oli eesti
haritlase ja maamullase talupoja sidunud

ühte ärksate mõtetega. Taluperede lauale
ilmusid J. V. Jannseni toimetatud Perno
Postimees (1857) ja hilisem Eesti Postimees ehk Näddalaleht, Eestimaale kingiti
oma eepos „Kalevipoeg“ (1862), asutati
Eesti Kirjameeste Selts (1872), toimus esimene laulupidu (1869), ilmus Carl Robert
Jakobsoni „Kolm isamaa kõnet“ (1870) ja
tema toimetatud ajaleht Sakala (1870) jne.
Kihelkonnad said valdadeks oma
maad kalliks pidava talupoja juhtimisel
(Rae vald loodi 1866. a). Hakati talusid
päriseks ostma.

Väiksemaid lippe hoiti
kokkuvoldituna albumite
vahel, ka õmmeldi riidest
kotikesi, kuhu peideti lipp.
Oli aeg otsima hakata vabaduse märki, lootuse sümbolit, millele anda edasikanduv sõnum. Alguse sai meie lipu lugu
29. septembril 1881 Tartus, üliõpilaskorporatsiooni Vironia asustamiskoosolekul, kus Aleksander Mõtuse idee põhjal
määrati kindlaks korporatsiooni värvid
– sinine, must ja valge. Eesti Üliõpilaste Selts (1870) võttis need värvid koos
lahtimõtestatusega oma lipu värvideks,
sest üliõpilaskorporatsiooni asutada ei
lubatud. 1884. aasta 4. juunil õnnistati
sinimustvalge Eesti Üliõpilaste Seltsi lipp,
praegune Eesti Vabariigi riigilipp, Otepää
kiriklas.
Meie lipul on Eestimaa saatus ja südametunnistus, ilu ja
au, lõputu lootus, pikk
teekond saamaks omariikluse sümboliks. 24.
veebruaril 1918 kuulutati
sinimustvalgete lippude
lehvides välja Eesti Vabariik ja sama aasta 12. novembril sai sinimustvalge
lipp ehteks ja eestlaste
uhkuseks
Toompeale
Pika Hermanni torni tippu. 27. juuni 1922 võttis
riigikogu vastu seaduse,
mis lõplikult fikseeris sinimustvalge lipu staatuse riigilipuna. 21. juunil

1940 kõrvaldati Pika Hermanni tornist
Eesti Vabariigi lipp. Eestimaa oli alistunud võõrvõimule.
21. juunist 1940 kuni 7. augustini 1990
(Eesti Vabariigi ülemnõukogu võttis vastu seaduse riigilipu ja riigivapi kohta), st
50 aastat pidi eesti rahvas kandma oma
mõtetes lootust, et ehk siiski on midagi muutumas, meeltes kumamas Fr. R.
Kreutzwaldi eeposest „Kalevipoeg“ lõpulausumine: „Aga ükskord algab aega…“
Eestlaste mälu ja süda ei unustanud
Nõukogude võimu aastatel oma vabaduseaega, Eesti Vabariigi aegne põlvkond
oli pärandanud oma lastele ja lastelastele
õige mõtteviisi võõrriigis elamiseks.
Uus põlvkond eestlasi oli julge astuma
uut sammu tulevikku.
Ehkki riskiga, lehvisid esimesed sinimustvalged lipud Võrus, avaliku kasutusõiguse sai meie rahvuslipp 17. aprillil
1988, mil toimusid Tartu muinsuskaitsepäevad.
1988. aasta juuni öölaulupidudel lainetas lauluväljak taeva, heleda lootuse ja
karmi unustuse värvi kangastest.
See oli ülev!
Praegu omab meie rahvuslipp kevadises päikesesillerduses, juuniööde valguses, sügiseses värvidekirevuses ja talvises
kuupaistes kõiki Eestimaa looduse värve,
meie siiraid tundeid ja meelespidamisi,
jätkuvat soovi elada selles ajas ja ruumis
oma rahvusena.
Varje Malsroos
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noorteelu

Laps ootab kaitset
aastaringselt
Lastekaitsepäevale mõeldes
tõdeb Rae valla lastekaitsespetsialist Ene Sipp, et kahjuks on tänapäeva Eestis osa laste elu mõru
maiguga, kuid vallarahva hulgas
on ta kohanud palju inimesi, kes
tahavad teha head lastele.
Heaks näiteks on Vaida Selma poe
omanik Selma Koch, kes vahepeal pidas
omaalgatuslikult „noortekeskust“. Kahjuks on see praegu soiku jäänud, kuid
mine tea, võib-olla saab seda algatust toetada enne uue noortekeskuse valmimist.
Teine tore näide on Reet Raudkepp, kes
on näidanud üles tõsist muret Vaida laste
ja noorte hea käekäigu pärast ning selle
nimel ka tegutsenud.
Aastas on 365 päeva ja ainult üks päev
neist on lastekaitsepäev. Tegelikult võiksime ja peaksimegi me kõik kaitsma ja
hoidma lapsi aasta ringi. Muudame Lastekaitse Liidu üleskutse meie igapäevaelu
koostisosaks!
Olen kolm kuud Rae vallas töötanud ja
võin öelda, et hoolivust Rae valla inimestel jätkub, kuid kahjuks mitte alati ja kõikjal ei märgata abivajajat. Me kõik saame
midagi ära teha nende jaoks, kes ise veel
enda eest seista ei oska ega suuda. Piisab
sellest, kui näeme, et vajatakse abi, ei saada hakkama või ollakse lihtsalt õnnetu.
Selleks ei pea tundma seadusi, et sekkuda,
vaid tuleb kuulata oma südame häält. Siin
ongi kogukonnal endal suur vastutus ja
kohustus.

Noorte heateod rändasid
koolidesse

Eraelu on küll puutumatu, kuid on
valdkonnad, kus me lihtsalt oleme sunnitud sekkuma. Kui näed, et sinu naaber
ei tule toime laste kasvatamisega või on
lapsed sootuks hooletusse jätnud. Kui
tegemist võib olla perevägivalla juhtumiga või kui adud oma lapse õppeasutuses
koolivägivalda, millest lapsed eriti rääkida ei söanda. Kindlasti on oluline tähele
panna puudust kannatavaid peresid, sest
seda asjaosalised ise hea meelega just ei
tunnista.
Kokku tuleb puutuda ka eelarvamustega. Peame arvestama sellega, et laste ja
noorte puhul on mõjutajateks keskkond
ja pere, kus nad on kasvanud siiani, ning
sellega, et laps alles õpib elama ja me kõik
saame olla heaks eeskujuks ning toeks,
mitte kahjustades laste mainet, kes on
mingil viisil elu hammasrataste vahele
jäänud.
Kui ei saa ise hakkama hea sõnaga või
abistavat kätt ulatades, võib alati pöörduda lastekaitsespetsialisti poole. Oluline on, et probleemist juba algstaadiumis
spetsialistile teatatakse, seda efektiivsemalt saab meetmeid rakendada. Kõik
eelnevad näited on elust enesest võetud ja
tänapäeva Eestis kahjuks vägagi levinud.
Tahan rõhutada, et ega üksinda ei teegi
midagi ära, kogukond on siin suureks
toeks ja abiks.

Peeter Böckler meenutab, et haridusja teadusminister Tõnis Lukas ja Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni
Eesti piirkonna (LIONS) kuberner Vello
Tamm tunnustasid märtsis eelmise aasta
lõpus väljakuulutatud kirjatööde konkursil edukalt esinenud õpilasi ja nende
juhendajaid. Rae vallast osalesid konkursil kõikide koolide õpilased. Tänutäheks
kinkis Erich Krieger koolidele õpilaste
kirjatükid, mis köidetud raamatuks „Heategu läbi minu silmade“.
Selles raamatus kirjutab Peetri lasteaed-põhikooli õpilane Stella Tukia, kes
sai konkursil eriauhinna „puhutulede“
eest, järgmist: „Minu heategu seisneb
leiutises, mis võiks meil igapäevast liiklemist turvalisemaks muuta. Minu arvates
on talvel väga halb autoga sõita, kui juhtub nii palju avariisid. Sellepärast kirjutangi oma leiutisest – puhutuledest. Just
– mitte udu-, vaid puhutuled. Need on
selleks, et puhuda sooja õhku maanteele,
samal ajal puhudes ka auto eest ära keerlevat lund.“

Ene Sipp

Rae noored teevad Kraadios oma saadet
Üheskoos jõutakse
teha rohkem kui
üksi, tõdeb Jüri
noortekeskuse
noortejuht
Aivo Tammela.
Kui aktiivsed noored kokku saavad, nagu
juhtus Nissi vallas
Riisipere kultuurimajas, räägitakse sellest
veel kaua. Üks osa juttu on jõudnud ka
Rae Sõnumitesse ja see võtab uhkelt kokku, millised on olnud need projektid, mis
noortele endile on eriti korda läinud.
Kõige enam on korda läinud see, et
erinevate piirkondade noortekeskused
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on andnud noortele võimaluse osaleda
üritustel ja veel enamgi innustanud neid.
Paljudel tekkis tänu sellele uusi ideid,
kuidas noorte elu kodukohas paremaks
muuta.
Rae valla noored tulid välja ideega teha
Keila noorteraadios Kraadio oma saadet.
Kraadio toodab uudiseid, muusikasaateid, intervjuusid, puudutades noortele
huvi pakkuvaid teemasid. Esimene Rae
valla noorte saade sai valmis maikuus.
Edaspidi saavad raadiomeeskonnaga liituda kõik huvilised. Infot saab Jüri noortekeskusest. Raadiotegijad on Mart Oviir,
Artur Haljaste, Kristo Männik, Evert
Daniel.
Aivo Tammela

 Erich Krieger andis Stella Tukiale üle raamatu „Heategu läbi minu silmade“, kus on
sees ka Stella enda heategu.
Foto: Peeter Böckler
 Erich Krieger autogrammiküttide küüsis.
Foto: Peeter Böckler

spordielu

Spordipäeval näitasid Jüri
koolinoored häid tulemusi
Gümnaasiumi poisid 100 m finaalis endast
maksimumi andmas. Foto: Urmas Põldre

Kuigi ilm oli jahe, oli ligi paarsada
7.–11. klasside õpilast rivistunud spordipäeva alguseks. Spordipäev algas traditsiooniliselt kooli direktori Maria Tiro
sütitava sõnavõtuga ja kooli lipu heiskamisega. Kooli tunnusmuusika saatel lipu
heiskamise au said endale 7. –9. klasside
ja 10.–12. klasside kooli kompleksarvestus võitjad 8.h ja 11.r esindajad.

Sel aastal võisteldi järgmistel aladel: 7.
klassid ja 8.–9. klassid kuulitõukes, kõrgushüppes, poisid 100 m ja tüdrukud 7. kl
60 m ning 8.–9. kl 100 m jooksus. Päeva
lõppu jäid poistel 800 m ja tüdrukutel 600
m jooksud. Gümnaasium võistles kaugushüppes, kuulitõukes, 100 m jooksus
ning tüdrukud 600 m ja noormehed 800
m jooksus.
Spordipäeva silmapaistvamad tulemused saavutasid Kristjan Luur 7.r klassist
kõrgushüppes 1.55, Mareli Leemet 7.a
klassist 60 meetri jooksus 8,6 ja kõrgushüppes 1.40, Erik-Sander Mätas 7.a klassist kuulitõukes 4-kilose kuuliga 10.36.
8.–9. klassidest näitasid suurepäraseid
tulemusi Alex Talisanen 8.h klassist kõrgushüppes 1.60, Sander Kosk 9.h klassist

Pihta saime!
12. märtsil toimus Elvas jahilaskespordi hooaja avalöök, kohal olid ka Kohu
talu peremees Margus Valgma Patika külast ja Inga Kõue Karla külast. Aset leidis
Eesti karikavõistluste I etapp harjutuses
Compak Sporting 100 märgi laskmises.
Mõlemad laskesportlased tabasid hästi
märki. Inga Kõue võitis naiste arvestuses
kolme osalenud naislaskuri seas esikoha
75 tabatud märgiga, Margus võistles tugevas meestekonkurentsis 48 laskuriga ja
võitis lõppkokkuvõttes 3. koha. Hooaja
alguse kohta oli lastud väga hea tulemus
ning see annab lootust heaks laskeaastaks.

Peagi, 17.–19. juunini, on Eestis Männiku jahilasketiirus toimumas Euroopa
meistrivõistlused harjutuses Compak
Sporting 200 märki, mille peakorraldajaks on koostöös Eesti Jahispordi Liiduga
Rae valla ettevõte Järveka OÜ. Võistlus on
erakordne kahe asja poolest. Osalema tuleb 432 laskurit 23 riigist, mis on laskurite
rekordarv selles harjutuses. Eestile on see
esimene kord korraldada nii kõrge tasemega võistlust.
Eelseisvat suurvõistlust silmas pidades
tuleb Margusele soovida kiirete põllutööde vahele leida aega harjutada ning loota

100 meetri jooksus 12,0, Kristi Põldmäe
8.h klassist tüdrukute kõrgushüppes 1.35,
Uku Pärn 9.r klassist 800 meetri jooksus
2.22,7 ja temal tihedalt kannul Karl Sirak
9.h klassist 2.23,5 ning Kristina Kostina
9.a klassist kuulitõukes 3-kilose kuuliga
8.16.
10.–11. klasside hulgas jooksis Keit
Kokk 11.r klassist 100 meetrit ajaga 11,4
ja Oliver Vahi 10.h klassist 11,6. Viiekilost
raudmuna tõukas Rauno Veski 11.r klassist 12.41.
Lisaks neile olid tublid kõik õpilased,
kes spordipäeval oma kehalised võimed
proovile panid ja ennast ületasid.
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi spordijuht

Margus
Valgma
lasketäpsust
saab vaadata
17.–19. juunini
toimuvatel
Euroopa
meistrivõistlustel Compak
Sporting 200.

head tulemust tugevas Euroopa konkurentsis kodustel laskeradadel.
Inga Kõue
jahilaskesportlane

Vabariiklik „TV 10 olümpiastarti“
tõi Jürisse palju isiklikke rekordeid
„TV 10 olümpiastardi“ viimane ehk
neljas etapp toimus mai viimasel nädalavahetusel Tartus vastrenoveeritud Tamme
staadionil. Sel etapil olid jürikatest tooniandjateks jooksjad. Kavas olnud neljal
jooksualal püstitati koguni neli isiklikku
rekordit. Etapi parima koha, üheteistkümnenda, saavutas suurepärase sooritusega Erast Männik noorema vanuseastme 1000 meetri jooksus tulemusega
3.30,70, kuigi nädal varem jooksis ta sama
distantsi koguni kuusteist sekundit aeglasemalt. Vanemas vanuseastmes parandas
600 meetris kuus sekundit oma isiklikku
rekordit Robin Andros, saavutades tule-

museks 1.57,31. Viis sekundit parandas
oma isiklikku rekordit 600 meetri jooksus Kätlin Kruus nooremate tüdrukute vanuseastmes, joostes välja tulemuse
2.00,85. Õnne-Liisa Kunman jooksis
neli sekundit parema isikliku rekordi –
2.10,43 – 600 meetri jooksus. Palliviskes
püstitas isikliku rekordi kooli parim judotüdruk Britt Maiste tulemusega 39.28.
Silmatorkavalt hea tulemuse saavutas
ka Ermo Ehas poiste vanemas vanuseastmes, joostes 1000 meetrit ajaga 3.13,0.
Rõõm on tõdeda, et Jüri gümnaasiumi
tulemused selles sarjas Eesti noorte tippudega mõõtu võttes järjest paranevad ning

aina rohkem on kasvanud noorte huvi
kergejõustiku ja ka selle sarja vastu.
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi spordijuht
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Tohiksin ma küsida
Jüri gümnaasium osaleb 2009.
aastast rahvusvahelises projektis „Could I Ask?“, mida toetab
sihtasutus Archimedes.
Meie partneriteks on Scoala nr 51 (Bukarest, Rumeenia), Scuola Secondaria Di
I Grado „Cocchi-Aosta” (Todi, Itaalia),
Vasvári Pál Általános Iskola (Dunaujvaros, Ungari), Scoala Generala Galsa-Arad
(Arad, Rumeenia), Şehit Mustafa Akbaş
Ilköğretim Okulu (Eskişehir, Türgi),
Szkoła Podstawowa Nr 30 (Olztyn, Poola).
Et töö ühtlases tempos sujuks ja arusaam projekti eesmärkidest oleks ühene,
on osalevates koolides toimunud projektikoosolekud. Selle aasta mai neljas nädal
tõi kõik partnerid Eestisse.
Erinevatest maadest osalejate võõrustamine andis taas ka meie kooli töötajatele võimaluse proovile panna oskuse teha
koostööd, et kõik toimiks ja aitaks püstitatud eesmärkideni jõuda. Nii kujunes
erinevate päevade ettevõtmisest tervik,
kuhu panustasid paljud Jüri gümnaasiumi töötajad: õppedirektor Esta Hio kandis tõlgi rolli, Tallinna päeva juhtis õpetaja Ingrid Hinojosa, infojuhid tegelesid
materjalide interaktiivse esitlemise poolega, külaliste toitlustamise koordineerimise eesotsas olid direktori asetäitja majanduse alal Marika Rohtla ja sööklajuhataja
Ljudmilla Toom. Kõike toimuvat juhtis
ja jälgis oma valvsal pilgul direktor Maria
Tiro.

Mida on andnud rahvusvahelises projektis osalemine?

Eelkõige on õpetajad teinud sisukat
koostööd mitmekesiste ainetundide ette-

valmistamisel ja läbiviimisel. Mõned näited tundidest, mille sisu tuleneb projekti
teemadest.
Tervisliku toitumise kuu raames II ja
III kooliastme kunstiõpetuse tundides retseptide väljamõtlemine ja illustreerimine,
6.b klassi klassijuhatajatunnis tervislike
salatite valmistamine ja degusteerimine,
kooli tervisenõukogu eestvedamisel kõiki
kooliastmeid kaasanud salatikonkurss.
Hea kodaniku teema andis koostöövõimaluse erinevate ainete, õpilaste ja
õpetajate tegevuse lõimimisele: nii valmisid 4. klasside ühiskonnaõpetuse tundides mõistete „liikuvad kettad“. Et laste
töö sisu meie partneriteni viia, tõlkisid
7. klassi õpilased need inglise keelde. 3.
klasside inimeseõpetuse tundide teemade
sisu raamib „Lapse õiguste deklaratsioon“.
Selle alusel koostasid ja kujundasid õpilased rühmatööna lapse õiguste püramiidi, esitades õigused enda jaoks tähtsuse
järjekorras. 7. klasside õpilased tegelesid
õiguste teemaga juba Euroopa Liidu seaduste tasandil. Nende arutelude tulemusena valmisid postrid laste õigustest ja
kohustustest. Samuti koostati plakateid
sõbra ja sõpruse teemal.
Euroopas on üheks sidusaks teemaks
jõulude tähistamine. Projekti käigus tutvustasime oma partneritele Eesti jõulukombeid: rahvakultuurist pärit mängud,
piparkookide küpsetamine, päkapikud
kui üllatuste toojad.
Meedia teema tõi kaasa töö ajakirjandusega, õppekäigu rahvusraamatukokku,
meie kultuuri tutvustamiseks rahvusnukkude meisterdamise kunstiõpetuse tundides.
Kooli õppekava arenduse toetamiseks
sobis hästi teema „Olen see, mida loen“.
Saime tänuväärset materjali
õpilaste lugemisharjumustest
ja raamatueelistustest.
Projekti
tulemuslikkuse
hindamiseks on erinevatele
tegevustele seatud ühised eesmärgid:
• tõsta õpilaste teadlikkust
lapse õigustest ja kohustustest
riigi kodanikuna,
• aidata õpilastel arendada
oskusi parimate otsuste tegemiseks,
• parandada õpilaste oskusi
IKT-vahendite kasutamisel ja
võõrkeelte õppimisel.
Anne Kloren
Jüri gümnaasiumi õppedirektor
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Jüri gümnaasiumis öeldi
veel kord „ei”
meelemürkidele

Ei ole mingit põhjust, miks
peaks noor inimene suitsetama
hakkama. Konkurss „Suitsuprii
klass“ aitab mitte sattuda meelemürkide lõksu.

Sel aastal toimus Tervise Arengu Instituudi läbiviidav „Suitsuprii klassi“ võistlus juba üheksandat korda. Konkurss toimus 11. oktoobrist 2010 kuni 11. aprillini
2011.
Klasside osavõtt on vabatahtlik ning
põhineb vastastikusel aususel ja usaldusel, mis liidab nii õpilasi kui ka õpetajaid.
Jüri gümnaasiumi klassidest alustasid
konkursil 4.a, 4.b, 4.e, 5.a, 5.c, 5.d, 6.a,
8.h, 8.r. Suitsupriidele klassidele toimusid mitmed üritused – oli plakativõistlusi,
toimus sõpruskohtumine lauatennises –
ning klasse ergutati ka puuviljade ja šokolaadiga.
Lõppu jõudnud klassidele – 4.a, 4.b,
4.e, 5.a, 5.c – toimus väike tänuüritus, kus
tehti kokkuvõtteid, oli viktoriin teadmiste
peale ja arutati ühiselt, mida see konkurss
õpilastele on andnud edaspidiseks. Kõlanud vastustest tuli välja kena mõte, et
koos on lihtsam öelda „ei“ meelemürkidele ja mitte alla anda kiusatustele.
„Suitsuprii klassi“ võistlus on suitsetamisvastane ennetusprogramm 4.–12.
klasside õpilastele. Konkursi peamisteks
eesmärkideks on ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimise alustamist laste ja
noorte seas, motiveerida tubakat tarbivaid õpilasi sellest loobuma ning toetada
tubakavabadust kui eluviisi.
Anli Vahesalu
Külli Liiv
Jüri gümnaasiumi tervisenõukogu liikmed

mitmesugust

Tänuavaldus Rae valla
lasteaedadele ja koolidele
2010. aasta sügisel jagati Rae valla õppeasutustele tulbi- ja nartsissisibulaid, et
muuta lasteaedade ja koolide ümbrust
kaunimaks. Soovituslik oli ka sibulate istutamisele kaasata lapsi, et neidki loodusele lähemale tuua.
Sügisel istutatavad sibullilled on varased õitsejad, kuna talletavad elutegevuseks vajalikud toitained maa-alusesse
sibulasse. Kevadised sibullilled sobivad

murusse istutamiseks (eriti krookused
ja nartsissid) ja lillepeenrasse püsilillede
vahele. Silma rõõmustavad need siis, kui
püsililled alles ärkavad talveunest ja meie
kliimas külmakartlikke suvelilli on veel
vara peenrasse istutada.
Siinkohal täname kõiki osavõtjaid!
Ülle Oja
Rae valla majandusameti haljastusspetsialist

Rahvusvaheline tantsupäev
nii- ja teistmoodi
Jüri gümnaasiumi huvijuht
Kaidi Laidvee kirjutab, kuidas Jüri
gümnaasium pühendas sel aastal
rahvusvahelisele tantsupäevale
traditsioonilised aprillis toimuvad kevadballid ning üle-eestilise
ühistantsimise.
Rahvusvaheline tantsupäev sai alguse
1982. aastal UNESCO ja rahvusvahelise
tantsukomitee CID algatusena ning on
pühendatud modernballeti looja JeanGeorges Noverre’ (1727–1810) sünnipäeva auks. Ühistantsimist korraldas Eesti
Rahvatantsu- ja Rahvamuusikaselts juba
kolmandat korda, sama palju on ka Jüri
gümnaasium neis kaasa löönud.
Reedel, 29. aprillil, rahvusvahelisel
tantsupäeval oli nii mõnelegi üllatus, kui
ühel hetkel hakkas kooliõuele kogunema rahvariietes lapsi – seati end valmis
Vikerraadiost otseülekande järgi tuleva
„Tõmba, Jüri!“ tantsimiseks. Tantsis 88
tantsijat seitsmest tantsurühmast, sh huvialakooli 1. kl rühm.

Lisaks oli väiksematel tantsijatel põnev
vaadata noorterühma esituses suvel toimuva XI noorte laulu- ja tantsupeo kavas
olevat „Tõmba, Jüri“ autorivarianti, operetist „Rummu Jüri“ Ida Urbeli koreograafias. Publiku hulgast arvas nii mõnigi,
et selline õuekontsert võiks edaspidigi ja
siis juba pikemalt toimuda. Nii need traditsioonid sünnivad.
Ballide traditsioon vormis, kus ballid
läbivad kõiki kooliastmeid, on kestnud
meil kuus aastat. Nüüd juba teatakse,
mida oodata – nii ettevalmistuse kui ka
kõige muu osas. Sellise ettevõtmise elluviimise juures on suureks eelduseks 1.–6.
klassini toimuvad tantsuõpetuse tunnid.
Samuti oleme ballide eel korraldanud
teistele lisaõpet. See pole mitte ainult
tantsuoskuse arendamine, vaid ka elementaarse viisakuse õppimine – kuidas
käituda pidulikul üritusel, kuidas kaaslasega suhelda, tantsule paluda jms. Ja oleme püüdnud võtta ballide kombestikust
tuntud tavasid (nt poistel tantsukaardid).
Kevadballide vahepausidel sai näha tantsimas tantsuklubi Royal tantsulapsi ning
meie laululapsi. Siinkohal
suur tänu ballide traditsioonide algatajatele, tantsuõpetajatele Eve Aunverile ja Linda Pihule. Lisaks
sai ballide korraldamisega
tuttavaks meie uus tantsuõpetaja Joonas Kollom.
Kaidi Laidvee
Jüri gümnaasiumi huvijuht
Tants teeb meele rõõmsaks ja
sellepärast tantsitakse Jüri
gümnaasiumis meeleldi.

Kaunid tulbid Vaida aleviku Pillerpalli
lasteaia hoovis. Foto: Ülle Oja

Kuidas memmed
ja taadid pidasid
lasteaias volbripäeva
Aktiivne memm Tiiu Võsu meenutab volbripäeva, mis oli Rae
valla eakatele tõeliselt pidulik.

Seda rõhutas uus kogunemiskoht, milleks oli valla üks uuemaid ja ilusamaid
hooneid – Õie lasteaed. Sellist päevahoidu sooviks oma lapselapsele igaüks meist.
Eriti meeldejäävaks muutis kokkusaamise Jüri kultuurikeskuse töötajate organiseeritud kohvilaud ja külalised, kelleks
olid seekord Roela tantsijad, lauljad ja
mitme küla kapell.
Kaerajaaniga otse kohvilaudade vahel
tähistati ühiselt vast möödunud tantsupäeva meie tantsujuhi Linda Pihu juhendamisel. Selle aasta tantsu – koerapolkat –
tantsisid rahvatantsijad vabal saalipoolel.
Eeskava esimese osa täitsid Roela esinejad, teise osa, juba pärast kohvipausi,
meie Lustiliste lauljad-tantsijad. Lustiliste lauljad oma tuntud headuses esitasid
lisaks tuntud lauludele ka uusi. Lustiliste
tantsurühm oli suurem kui mitmel varasemal esinemiskorral, aga ka veidi arglikum mitme uue tantsija tõttu, kelle jaoks
oli see esimene tants publiku ees. Kokkutuleku lõpetamiseks tantsiti ühises ringis nii makimuusika kui oma muusikute
saatel. Roela tantsijate juhendamisel õpiti
uus lauluga tantsumäng, mille sõnad olid
eelnevalt laudadele jagatud ja kõlasid nii:
„Tere, sõbrakene, tere, vellekene, tere, taadikene, tere, memmekene! Kus oled sina
ära käinud? Mida oled sina ilmas näinud?
Anna käsi, sõber, lähme lahku, küll me
kohtume jälle!“
Et kokku saadi vanade tuttavatega, vahetati meeneid ja peeti meeles juhendajaid-organisaatoreid.
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Viuh
Transport OÜ
Veoteenus
kallur-multiliftiga,
kraana.
Konteinerid 10, 15 ja
25 kuupmeetrit.
TULE KONSULTATSIOONILE!
Vaata ka parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Olmer Õigus

Kaili Tamm

56 560 460
66 84 700

56 268 258
66 84 700
OST

MÜÜK

ÜÜR
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HINDAMINE

EHITUS

INVESTEERIMINE

Samas liiva, killustiku,
mulla, kruusa ja
pinnase müük.
Rendime
järelveetavaid
korvtõstukeid.
Kontakt 502 11 11
Sillavahe tee 1, Jüri
Rae vald

reklaam

Kutsume ostma
maitsvaid UVICU
tooteid!
Asume: Aruküla tee 57, Jüri
Müügil on UVICU
külmutatud ja jahutatud
lihatooded: PELMEENID,
FRIKADELLID, KOTLETID,
HAKKLIHA, SÜLT,
GRILLTOOTED, AHJUPRAED,
KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD,
KÜLMUTATUD KALAD, JOOGID
JA ALKOHOOLSED JOOGID.

HINNAD SOOSAMAD
KUI MUJAL!
KAUPLUS AVATUD: E-R 10.00-18.00
L 10.00-16.00

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides
Turbabrikett
Kohaletoomine Rae vallas tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

OÜ LEXKAVAATOR
Teeme kõikvõimalikke pinnase- ja
kaevetöid. Teostame ka vee- ja kanalisatsiooniliitumisi liitumispunktist.
Lisaks teeme ka kõikvõimalikke taastamistöid (haljastus, asfalteerimine jne.)
Laadurekskavaatorite rent, kallurite
rent, roomikekskavaatori rent, bobcat’i
rent, sõelutud mulla müük, liivamüük,
killustiku müük, täitepinnase müük.
Tel 5191 4467, Thomas Puhk
Aaviku tee 24, Jüri, Rae vald, Harjumaa
kerised@kerised.ee

Graniitkindel teerajaja

GRANIIDIST SILLUTISKIVIDE MÜÜK
TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
KAEVETÖÖD
TELESKOOPLAADURIGA
Tel +372 58 118 322

E-post: tuurmaa.teedeehitus@gmail.com

www.tuurmaa.ee
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TAMMIKU
AUROPESULA
Jüri, Veetorni 9

Vana Veski restoran

(Peetri tee 2, Peetri küla) kutsub

Jaanitule peole,

mis toimub ööl vastu 24.06.11.

E–R 9–18, L 10–16
Selle kupongi ettenäitamisel on kõik
pesula teenused

Elav muusika, ansambel
Maia & Special Project, tantsud,
meelelahutus, mängud.
Peo algus 23.06.11 kl 20.00.
Pidutseme kuni kl 02.00.
Ootame kõiki külla!

Müüa saetud ja lõhutud
küttepuud (sh pakendatud
tootmisjääke)
Samas müüa lehtpuu
saepuru
Info tel 52 44 969

-10%

• välispesu
• sisepuhastus
• keemiline puhastus
• poleerimine ja
vahatamine

Peetri külas anda rendile
aiamaaks sobilikud maalapid
Suurused alates 50m2
Hind alates 64 €/a

INFO JA
BRONEERIMINE
6034 334

Kontakt: Compakt Maadehaldus
tel: 6696714, e-post: info@compakt.ee

AS G4S Eesti, turvalahenduste pakkuja Tallinna lennujaamas,
kutsub oma meeskonda

LENNUNDUSJULGESTUSE
TÖÖTAJAID
kes teostavad lennueelset julgestuskontrolli ning
seisavad lennujaama turvalisuse ja kaitse eest.
Kandideerimise eelduseks on:
s VANUS ALATES  ELUAASTAST
s KESKHARIDUS
s EESTI KEELE OSKUS VËHEMALT
kesktasemel
s INGLISE KEELE OSKUS SUHTLUSTASEMEL
s SEADUSEKUULEKUS

Pakume:
s MITMEKESIST TÚÚD JA KARJËËRIVÜIMALUSI
s LENNUNDUSJULGESTUSE KOOLITUST
s STABIILSET SISSETULEKUT
s KUULUMIST LENNUJAAMA SÜBRALIKKU
KOGUKONDA

(UVI VÜI KàSIMUSTE KORRAL TULE MEIE KARJËËRIKESKUSESSE 4ALLINNAS
-USTAMËE TEE  /LEME 3INU JAOKS AVATUD % 2  
+AASA VÜTA PASS VÜI )$ KAART JA HARIDUST TÜENDAV DOKUMENT
Lisainfot küsi telefonil 6511 787, 13322
või e-posti aadressil personal@ee.g4s.com.

Vastuvõtukatsed 10. klassi
16. juunil kell 11.00
MEEDIA- JA HUMANITAARSUUND
Meediaõpe meediaekspertide juhendamisel,
Euroopa keeled ja kultuurid
LOODUS- JA REAALSUUND
Praktikumid ja projektid looduses, majandusõpe
ja õppefirma loomine
UUS! RAHVUSVAHELINE ÕPPEKAVA
International Baccalaureate
Ingliskeelne gümnaasiumiharidus, rahvusvahelise
kogemusega õpetajad

Võimalus konkureerida tasuta õppekohale!
Vaata ka www.audentes.ee/erakool/
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Aruküla tee 29, Jüri alevik, Rae vald
Tel: 607 58 85, mob: 513 17 14
Oleme avatud: E–R 10.00–20.00, L 10.00–16.00
Kassi kastreerijale/steriliseerijale kinkepakk!
Uued koeratoidud tutvumishinnaga.

KÜTTEPUUD
PUITBRIKETT
PELLETID

Pakkumised
13.06 – 30.06.

Kohalevedu üle Eesti.
www.polarheat.ee
56 499 499

# Üldehitus

• Royal Jelly näohooldus – 23 eurot
# Siseviimistlus
• Naturae näohooldus – 23 eurot# Välistrasside ehitus
Salong avatud:
• Spreipäevitus + 6 min solaariumi # Elektritööd
		
E–R 10–20, L 10–17

# Projekteerimine tel 607 4293

15 eurot

• Previa pH hooldusravi juustele – 8 eurot
• Gelish hooldus + kiirmaniküür – 15 eurot

Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus

Mullad, seemned, väetised

Kauplus avatud:
E–R 08.00–19.00
L 10.00–16.00

Aiatööriistad
Puitmaterjalid
Viimistlusmaterjalid
Üldehitusmaterjalid

Vana-Tartu mnt 20,
Järveküla, Rae vald.
Tel 666 0119
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

www.muskuslill.ee
Asume Jüris Konsumi
keskuses

HOLDES FINANTS OÜ
RAAMATUPIDAMINE
VÄIKEFIRMADELE
mõistliku hinnaga
Helista ja küsi lisa
56 243 986
holdesfinants@gmail.com
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Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

VEDU24 - suurim
transpordifirmade
andmebaas!

Kontakt: Finestum OÜ
Tel 641 1977, 5556 3500
info@termo.ee
www.termo.ee

Vaata: www.vedu24.ee

JOSERA KOERAJA KASSITOIDUD
ahjud • pliidid
kaminad • soemüürid
ahjutarbed

tel 5648 4951
ahjumeister@ahjumeister.ee

Rae valla
piires kohaletoimetamine
tasuta.

Informatsioon ja tellimine
tel 5645 1077 või
toidud@vapratee.eu

Arkop OÜ müüb

liiva ja kruusa
Suuresta küla
Seli-Jaani
liivakarjääris
Rae vallas
Lisaks müüme
sõelutud
haljastusmulda,
täitemulda ja
maakive
Kohaletoomise võimalus
Hinnad soodsad
tel 56943040
arkop@arkop.ee
Rae Sõnumid · juuni 2011

AVATUD UUS APTEEK JÜRIS
Aruküla tee 8, Jüri alevik
(Vallamaja vastas)
MÕISA APTEEK
E–R 9.00–19.00
L 10.00–15.00
Tel 646 6112
OOTAME TEID MEIE APTEEKI!

Korralda oma töised ja vaba
aja üritused Jäneda Mõisa
Turismikeskuses!
Naudi loodust ja kireva
ajalooga paika – parim
puhkus tuleb Sulle Jäneda
Lõõgastuskeskus-SPAst.
Helista ja küsi pakkumist! Tel 384 9750
info@janedaturism.ee · www.janedaturism.ee
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IGALE KODULE
OMA LIPP!
Paigaldame
kvaliteetseid lipumaste,
iga eesti kodu ehteks.

*
*
*
*

KINNISVARA

ost
müük
vahetus
rent

Hõbesõlg OÜ
tel. 55 655 001
55 655 009
www.hobesolg.ee
info@hobesolg.ee

Loo Autokeskus OÜ pakub
autode konditsioneerisüsteemide kontrolli, täitmist
ja vajadusel ka remonti.
Teostame ka esitulede
reguleerimist stendis.

Tere tulemast!

www.hobesolg.ee
info@hobesolg.ee
tel. 55 655 001
tel. 55 655 009

JÜRI MARI
LASTEHOID
Alates juunist avame Jüris
uue lastehoiu aadressil
Rae vald, Jüri, Kasemäe 5-1.
Info sirlekorka@hot.ee või
telefonil 5557 5966
Vaata ka: www.jyrimari.ee
Kõik küsimused oodatud e-mailile

Loo Autokeskus OÜ

Kaevu 2a, Pildiküla, Jüri,
75308, Harjumaa
GSM 5850 1186
Tel 600 0140
Faks 600 0139
info@looautokeskus.ee
www.looautokeskus.ee

WWW.HANSALEX.EE

s Ekskavaator-koppade
renditeenus
s Kõikvõimalikud kaeveja pinnasetööd
s Vee- ja kanalisatsiooni
trasside ehitus
s Talvine lumetõrje ja
vajadusel lume äravedu
Teenuste täpsem loetelu meie
kodulehel www.hansalex.ee
Võtke meiega ühendust:
tel. 5384 5999,
peeter@hansalex.ee
RTV Hansalex OÜ
Tuleviku tee 10, Peetri küla
Rae vald 75312,
HARJUMAA

AKENDE PESEMINE!

Hoolduskoristus, majahoidjateenus, suurpuhastus, remondijärgne
puhastus, põrandate vahatamine, vaipade masinpesemine, muru
riisumine ja niitmine, piirdeaedade remont ja korrastus jne…
Kuldsed Käed OÜ, Ida tee 13B, Rae vald 75304,
tel/faks 661 1600, Enn Tühane 502 9295,
e-post: kuldsedkaed@neti.ee, www.kuldsedkaed.ee

Rae valla
elanikele ja
firmadele
soodustus
kuni 15%
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OSTAME VANAMETALLI
Peterburi tee 105,
Iru korstna kõrval,
juurdepääs Saha-Loo teelt
Avatud E–R 7.30 – 16.00, L 8.00 – 15.00
Metallieksport OÜ

Vana-Na
rva mnt.

Saha-Loo tee

28

METALLIEKSPORT

vaata kodulehelt
www.lounaekspert.ee
tel 5097627

valvurit
kelle põhiülesandeks on järelevalvetoimingute
õigeaegne ja nõuetekohane teostamine

Iru korsten

tee
rburi
Pete

www.metallieksport.ee
tel 609 6117, 5306 9000

• aedade ja väravate
ehitus
• väravaautomaatika ja
uksetelefonide
paigaldamine
• avamine mobiilist
• lipud ja lipumastid
ja palju muud

Maardu üksus
(Vana-Narva mnt 17, Maardu)
ootab oma meeskonnaga liituma

Kandidaatidelt eeldame:
• väga head eesti keele oskust
(C1-taseme tunnistuse olemasolu)
• Eesti Vabariigi kodakondsust
• keskharidust
• kõrget moraalitunnetust ja laitmatut
minevikku
• pingetaluvust, head suhtlemisoskust ja
arvutioskust
• valmisolekut vastutusrikkaks tööks
Kasuks tuleb:
• sisekaitseline haridus
• töökogemus vanglasüsteemis

Buldooser T-170 teenus
Teede ehitus
Pinnase planeerimine
Vundamentide ja tiikide lükkamine
Hind kokkuleppel. Tel 5564 3493

Omalt poolt pakume:
• töötasu alates 607,17 eurost
• huvitavat tööd
• arenemis- ja koolitusvõimalusi
CV ja kandideerimisavaldus saata Tallinna
Vangla üldosakonnale aadressil Magasini 35,
Tallinn 10138 märgusõnaga „Personal“ või
üldosakonna peaspetsialisti e-posti aadressile
krista.klooren@just.ee
Lisainfo Tallinna Vangla üldosakonna
peaspetsialisti telefonil 612 7521
(Krista Klooren)

NUHJA TALL KUTSUB:

Laste ja noorte suvelaagrid Nuhja Tallis!

Laager kestab esmaspäevast reedeni.
Hind 130 eurot – ratsutamine 1x päevas
Hind 170 eurot – ratsutamine 2x päevas.
*Võimalik tulla ka päevastesse laagritesse (ilma ööbimiseta)!
1 päeva hind 25/33 eurot (ratsutamine 1x/2x päevas)

Veel on vabu kohti 18-22 juulil toimuvas laagris!!!
Päevahoid Vägeva teel 30-2 ootab uues
kuues alates juunist uusi mudilasi.
Viimased kohad veel registreerimiseks!

WWW.PONNI.EU
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Mais alustab uus algtaseme ratsakursus lastele ja noortele.
Ka kõikidele teistele ratsutamishuvilistele on talliuksed avatud.
Info ja reg. tel. 5073401 Liina Hõlpus; nuhjatall@hot.ee
www.nuhjatall.ee | Asume Lagedil, Kopli külas.

reklaam

VESI JA
ON
KANALISATSIO

eppel
l
u
k
k
Ko
U
MAKS
JÄREL lus!
võima

MEILT SAATE TELLIDA:
Majasiseseid torutöid
Veemõõdusõlmede korrastamist

Torustike survepesu
Torustike kaamerauuringuid

Vee- ja kanaliühenduse ehitust
liitumispunktist kuni majani

Omanikujärelevalvet

MIKS VALIDA VEEMEES?
Ehitusele on tagatud kindel garantii (2 aastat)
Tasumine arve alusel peale tööde lõpetamist
Pikaajaline kogemus ja professionaalsus
Meie töö on kiire ja kvaliteetne

Veemehega saab ühendust võtta
telefonil 62 62 620.
Hinnapäringuid saab edastada e-postiga
veemees@watercom.eu
või koduleheküljel www.watercom.eu

Ülemiste City’s avatakse
lasteaed

Ootame kõiki 1,5 kuni 6-aastaseid lapsi sügisel
avatavasse eralasteaeda Kalli-kalli.
Lasteaed asub Ülemiste City linnakus
renoveeritavas hoones aadressil Keevise 2.
Lasteaia käsutuses on hoone esimene korrus
ja majatagune haljasala. Lasteaeda on
planeeritud 4 rühma ning kokku on kohti
68 lapsele. Hakatakse pakkuma ka
päeva- ja õhtuhoidu.
Täpsemat teavet lasteaia kohta ja lasteaiakoha
avalduse leiate aadressil www.kalli.ee
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teated
kuulutused
Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ning aitan kasutusloa taotlemisel. Tel 523 8412, tiina@cmv.ee.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee.
Keevitustööd. Treppide, väravate, kergkonstruktsioonide valmistamine ja projekteerimine. Töö täpne, kiire ja soodne!
Tel 5194 7696, reinmoondu@hot.ee.
Teen rõivaste parandustöid. Tel 5345 2848.
Müüa lõhutud küttepuud. Hind ruumi kohta: lepp 32 eurot,
kask 45 eurot, sanglepp ja haab 35 eurot. Transport alates 10 rmst tasuta. Tel 506 2645.
Rõivaste parandus, korrigeerimine ja õmblemine. Individuaalne lõigete konstrueerimine. Peetri küla piires võin ka ise kohale
tulla. Tel 5661 8219.
Pottsepp, korstnapühkimine. Küttekehade remont.
Tel 558 8671. Nimi Potipoiss.

Hoonete ehitusprojektid, mõõdistusprojektid, ehitustööde järelevalve. Korteriühistutele teeme fassaadide soojustamise projekte. Tel 509 9173, info@pilveprojekt.ee.

MAAD JA MAJAD KORTERID
Mari Rõuk
Margit Alloja
+372 509 3995
+372 5615 9661
mari.rouk@uusmaa.ee margit.alloja@uusmaa.ee

Soovin Teile rääkida Jeesusest Kristusest. Tel 5554 1135, Peep.
Sugaring depilatsioon. Vanim karvaeemaldusmeetod, mis on
tõhus ka väga tugevale ja lühikesele karvale. Tulemuseks pehme
ja sile nahk. Soodsad hinnad ja vajadusel tulen teile koju. Peetri
külas transport tasuta. Tel 5557 3373.
Muru niitmine. Rohu ja võsa trimmerdamine. Aedade hooldus.
Poa Projekt OÜ. Tel 5649 5635.
Müüa 3-toaline korter Peetri külas Uusmaa teel (2/3), otse omanikult. Info tel 5624 4244.
Müüa maasikaid Oru külas Hiie talus 1. juulist. Tel 505 6993.
Väga maitsev kodune meekook! 6 eurot/kilo. Peetri külas.
Tel 5669 3068, Olga.
Teen rohu- ja heinamaadel niitmistöid. Tel 527 1184.

Kojutoomisega värsked seakondid 3 eurot 20 kg ja seakamar 10
eurot 20 kg kast. Võimalik ka 1/2 kasti. Tellige ka valmistoodangut! Tel 5359 6544.

Aitame Teid kõigis
kinnisvaraalastes
küsimustes!

Langetame teile ohtlikud puud, puhastame territooriume võsast ja puidujäätmetest. Teeme raietöid. Kontakt tel 525 0893 või
5626 0344, e-pdt info@vahergrupp.ee.

Teen päeva-, õhtu-, pulma- ja fotomeiki. Helistage 502 8460 ja
tulen meigikohvriga kohale.
Ostame metsakinnistuid, kasvavat metsa ja metsamaterjali. Pakume parimat hinda. Tel 5649 6699, www.kampavara.eu.
Otsitakse laotöölisi, kasuks tuleb eelnev laotöö kogemus. Tel
505 3166.

Päästeteenistuse teated, mai
2. mai 		

Põles praht Jüri katlamaja juures

9. mai 		

Põles Vaidasoo külas Kasemetsa talu abihoone

11. mai 		

Oru külas põles elumaja

13. mai 		

Ringteel Jüris koristati auto alla jäänud põder

21. mai 		

Kiviloo külas põles elumaja

Silmade kontroll
ja prillide müük
15.06.2011
kella 11:00-st
VAIDA raamatukogus
Info ja eelregistreerimine
telefonil 6035230
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EHITAGE OMA MAJA
KOOS MEIEGA
Üldehitustööd, vundamenditööd,
müüritööd, puutööd, katusetööd,
plaatimistööd, sisetööd.
E-post: raemeistrid@gmail.com
Tel. 5665 0748
www.raemeistrid.ee

teated

2011 juunikuu sünnipäevalapsed

Mais
registreeritud
sünnid:
Ville Haiba
Erik Süld
Andero Tatrik
Markus Laan
Daniel Meriloo
Kevin Arro
Joosep Saar
Annamarii Sillandi
Marleen Sisask
Merilyn Riipas
Elizabeth Marks
Helena Meriloo
Saskia Marleen Parre
Heidi Grau
Nora Heleene Tenson
Lisett Koltšin
Nora Aksalu
Melinda Merendi
Saara-Laura Raidsalu

Fjodor Ahtamonov	

89

Jaan Hiio

70

Salme Kuus	

88

Helle Ikner	

70

Liidia Stepanjuga	

87

Jakob Patursky

70

Jelena Mašinistova	

86

Anne Rentel	

65

Vilma Ööbik	

85

Svetlana Härm	

65

Luisa Plukš

85

Reet Lilleoks	

65

Toivo-Voldemar Malmila	 84

Anne Ermaküla	

65

Viktor Mossov	

81

Lembit Vaarik	

65

Valter Kruuk	

81

Irja Laidvee	

65

Avrora Žeglovskaja	

81

Jaak Raidma	

65

Hubert Uudam	

80

Urve Otspere	

65

Valentina Bergman	

80

Anna Soikonen	

65

Arvi Promann	

75

Rein Karm	

65

Kalju Rosvald	

75

Toivo Reinik	

65

Silvia Lembit	

75

Maie Metsis	

65

Urho Lukkonen	

75

Aino Luts	

65

Marje Saar	

70

Malle Haab	

65

Maaris Kivistik	

70

Maria Volmerson	

70

Anna Tilk	

70

Õnnitleme!

Faina Vihm	

70

Anatoli Tšerkassov	

70

maikuus lahkunud:
Endel Klimov
Boris Pavlov

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
RKontor OÜ
Reusner AS

Taissia Jacukovicz
Lia Poltimäe

Aino Pukko

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5900 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

juuni 2011 · Rae Sõnumid

31

Anton Thor Helle sündis 1683. aastal Tallinnas kaupmehe pojana. Temast
saab 30 aasta pärast tulevane Jüri kiriku pastor, kes jääb ametisse samuti 30
aastaks. Oma parimates aastates paneb ta Lehmja tammiku lähedal kokku
esimese eestikeelse piibli. 50-aastase mehena armub ta endast 40 aastat
nooremasse naisesse, vürstitar Sofia Odojevskajasse. Mis sai edasi pastorihärra elus ja kuidas elati toona Rae vallas, sellest jutustab Loone
Otsa kirjutatud, tõsielul põhinev ajalooline näidend.

Kui Sina tunned, et tahad oma näitlemisoskust proovile panna ajaloolises näidendis,
siis peatselt anname teada, kuna ja kuhu oma
ande proovilepanekuks tulla.
Rae valla ajaloost jutustav humoorikas näidend esietendub
juba sel sügisel.
Näidend on pühendatud Rae valla 145. aastapäevale.

Rae vald kutsub vallaelanikke

aastapäeva peole
11. juulil

Kella 9–11 pakub vallamaja ees hommikukohvi vallavanem
Veigo Gutmann ja vallamaja rahvas kostitab kohvi kõrvale hea
ja paremaga.
Kell 15 heisatakse pidulikult Rae hooldekodu ees valla lipp.
Kell 19 ootab LIISI KOIKSON kõiki Jüri kirikusse, kus algab
taasiseseisvunud Rae valla 20. aastapäeva ja Rae valla asutamisele
aastal 1866 pühendatud kontsert.
Rae kultuurikeskuse kaaretoas saab tutvuda Rae valla lähiajalooga.
Avatud on Reet Raudkepi koostatud näitus „20 aastat Rae valda“.
Lisainfo http://kultuur.rae.ee

