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Tere tulemast, kevad!
Esimesed päiksekiired on ajanud karud koopast välja.
Lase Sinagi kevadpäike tuppa ja kevadrõõm südamesse!



vallavalitsus
Mittetulundusühendustele investeeringutoetuste maksmise korrast
Rae Vallavolikogu 08.02.2011 määrusega nr 50 kehtestati Rae valla eelarvest
mittetulundusühendustele investeeringutoetuste maksmise kord. Rae valla
eelarvest sihtotstarbelise investeeringutoetuse maksmise kord (edaspidi Kord)
sätestab Rae valla eelarvelistest (edaspidi vallaeelarve) vahenditest ühekordse
sihtotstarbelise toetusena sihtasutustele, mittetulundusühingutele (ka korteriühistud) ja seltsingutele (edaspidi mittetulundusühendused) (v.a aiandus-,
hoone- ja garaažiühistud) käesolevas korras nimetatud projektide elluviimiseks
eraldatavate sihtotstarbeliste investeeringutoetuste Rae valla eelarvest taotlemise,
taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra. Rae valla sihtotstarbeline investeeringutoetus on Rae valla
eelarveliste vahendite arvelt makstav eraldis paragrahvis 2 nimetatud investeeringuobjekti ehitamise kulude katmiseks või oma- ja kaasfinantseeringu osa kulude
katmiseks riigieelarvelistest, muudest siseriiklikest, Euroopa Liidu või välisvahenditest toetuste taotlemisel.
Toetatavad tegevused:
1) matka-, tervise- või õpperaja või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud rajatise ehitamine või parendamine;
2) keskkonna-, ajaloo- või kultuuri õppealase objekti ehitamine või parendamine;
3) küla, loodus- või kultuuriloolist objekti tutvustava püsiviida, tähise ja kaardi
ostmine ja paigaldamine;
4) avaliku ujumiskoha ehitamine või parendamine;
5) seltsimaja, spordisaali või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud
hoone või selle osa ehitamine, sisustamine või parendamine;
6) pargi, haljasala, külaplatsi, puhkeala või muu sellise avalikuks kasutamiseks
määratud rajatise rajamine, ehitamine või parendamine;
7) mängu- või spordiväljaku või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud
vaba aja veetmise rajatise ehitamine või parendamine;
8) väljaspool korraldatud jäätmeveo piirkonda jäätmete avalike kogumispunktide ehitamine;
9) korteriühistute parklate ehitamine;
10) korteriühistute ja külaosade avalikuks kasutamiseks mõeldud mänguväljakute ja puhkealade rajamine.
Täpsem info, taotluste kord ja taotlusmaterjalid on leitavad www.rae.ee
Birgit Parmas, keskkonnaspetsialist

Rae vald saab lisaraha
Rae valla asutused saavad
hoonete parandamiseks lähiajal lisaraha summas 353 000
eurot.
Valitsuse otsusega kiideti 3. märtsil heaks riigi kasutamata saastekvoodi müük, mille tulu investeeritakse
koolidesse, lasteaedadesse, spordihoonetesse ja teistesse objektidesse üle
Eesti.
Eraldatud vahenditest soojustatakse
ja viimistletakse Rae vallas Rae kultuurikeskuse, vallamaja, kahe lasteaia
– Tõruke ja Pillerpall – ning Lagedi
põhikooli fassaadid. Samuti soojustatakse katused, rajatakse soojustagas-
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tuse ventilatsioonisüsteem ning nüüdisajastatakse hoonete küttesüsteemid.
Lisaks väisilme ja hoonete sisekliima paranemisele muutuvad hooned
energiasäästlikumaks. Arvestuste kohaselt saab vald kokku hoida aastas ca
30 000 eurot.
„Meil on hea meel tõdeda, et ühiste
jõupingutuste tulemusena oleme jõudnud veel ühe paketiga positiivse tulemuseni,“ ütles vallavanem Veigo Gutmann.
Hoonete renoveerimist korraldab
Riigi Kinnisvara AS ja rahastab rahandusministeerium.
Järgmistes taotlusvoorudest planeerib vald saada abi Jüri tervisekeskuse ja
Rae hooldekodu remondiks.

Vallavolikogu kehtestas
Aaviku külas
reoveekogumisala
Määratati Rae valla Aaviku külas
Vana-Aaviku reoveekogumisala, mille
pindala on 14,9 ha ja reostuskoormus
206 inimekvivalenti. Otsus on tehtud
teatavaks ajalehes Rae Sõnumid ja valla
veebileheküljel.
Vaata lisa: www.rae.ee

Jüri Gümnaasiumi
ruumidel on uued
üürihinnad
Rae Vallavalitsus kehtestas Jüri Gümnaasiumi ruumide üürileandmiseks
uued tunnihinnad. Klassiruumi saab
rentida hinnaga 5 eurot. Puidutöökoda
ja metallitöökoda tunnihind on 19,50
eurot. Õppekööki, tütarlaste tööõpetuse
klassi, keemialaboratooriumi, auditooriumi ning füüsika ja bioloogia laboratooriumi saab kasutada rendihinnaga
16 eurot tunnis. Nõupidamiste ruumi
eest tuleb maksta 10 eurot tunnis, aula
eest 32 ja söögisaali ning puhveti rentimise eest 13 eurot tunnis.
Uus hinnakiri on kasutusel 18. veebruarist 2011. Vallavalitsuse otsuse leiab
valla kodulehelt www.rae.ee

Toimus Rae valla
üldplaneeringu arutelu
Üldplaneeringu
konsultant
Hendrikson&Ko esindaja Pille Metspalu tutvustas 10. märtsil toimunud
üldplaneeringu arutelul olulisemaid
üldisi planeerimispõhimõtteid ja üldplaneeringu lahendusi. Seejärel tutvustas valla arhitekt Stina Metsis kõikide
vastuväidete sisu ja toimus arutelu
vastuväite esitanutega. Kõige enam
puudutasid vastuväited territoriaalselt
Peetri küla, Kadaka küla ja Patika küla.
Arutelul osales 39 inimest.

vallavalitsus
Korterelamud saavad uue näo KredExi abiga
Rae valla kümned korteriühistud
on aktiivselt osalenud Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavate toetuste hankimisel sihtasutuse KredExi
kaudu. Tänaseks on näiteks Mõigus
Juhtme tänavas ning Jüris Kasemäe tänavas ühistute initsiatiivil rekonstrueeritud
juba paljud kortermajad.
Toetused võimaldavad korteri- ja
hooneühistutel või korteriomanike ühisustel taotleda tagastamatut abi. Esmalt
tuleb teha energiaaudit, seejärel ehitise
ekspertiis ning energiaauditi soovituste
alusel koostatakse ehitusprojekt.
Vanemaid korterelamuid on mõistlik ja ka vajalik rekonstrueerida kompleksselt. Tellida tuleb hoone fassaadide,
otsaseinte, katuse (katuslae), keldri soojustamine koos kütte- ja ventilatsioonisüsteemi moderniseerimisega.
Soovitame ühistutel kaasata oma ala
ehitusspetsialiste nii projekteerimiseks,
omanikujärelevalveks kui ka projektijuhtimiseks.
Korteriühistute juhatuse liikmed on
alati teretulnud Rae Vallavalitsuse, et
küsida ehitusalast konsultatsiooni projekteerimistingimuste, ehitusprojektide
ja ehituslubade teemal.
Enno Harmipaik
Ehituse vanemspetsialist

KredExi kaudu saab toetust
taotleda järgmistele töödele:
1) korterelamu fassaadi rekonstrueerimisega ja soojustamisega seotud kulu;
2) korterelamu katuse rekonstrueerimisega ja soojustamisega seotud kulu;
3) korterelamu akende ja välisuste vahetamisega seotud kulu;
4) korterelamu keldrilae soojustamisega seotud kulu;
5) korterelamu katuslae soojustamisega seotud kulu;
6) korterelamu küttesüsteemi asendamise, rekonstrueerimise või tasakaalustamisega seotud kulu;
7) korterelamu ventilatsioonisüsteemi
uue soojustagastusega süsteemiga asendamise või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimisega seotud kulu;
8) korterelamus taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete paigaldamisega seotud kulu;
9) korterelamu üldkasutatavate ruumide viimistlustööde kulu, kui see on rekonstrueerimistööde lahutamatu osa;
10) korterelamu rekonstrueerimistööde projekteerimise ja omanikujärelevalvega seotud kulu;
11) korterelamu liftide juhtimissüsteemi ja ajami osalise või täieliku rekonstrueerimisega ning sellega kaasnevate töödega seotud kulu.

Uus
inimene Alates 1. märtsist töötab
vallas Rae vallas lastekaitse-

spetsialistina Ene Sipp

Sotsiaaltöö-alase kõrgharidusega lastekaitsespetsialisti ametis tööd alustanud Ene Sipp on varem töötanud
Rakvere Linnavalituses lastekaitsetöötajana, kriminaalhooldusametnikuna, lastekodus kasvatajana, juhtinud
lastele ja peredele suunatud projekte ning tugiisikute tegevust. Ene Sipp on osalenud lastekaitse ühingu tegemistes ja teinud koostööd Eesti Lastekaitse
Liiduga.
Vastloodud ametikoha põhieesmärk on tagada lapsele
seadusega ette nähtud õiguste kaitse ning kindlustada lapse heaolu
tema kasvukeskkonna
mõjutamise kaudu. Lisaks koordineerib ta Rae
valla koolide ja lasteaedade tugiteenuste võrgu
arendamist.

Toetust ei saa taotleda:
1) elektrisüsteemi töödeks (välja arvatud liftisüsteemi rekonstrueerimine);
2) vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
töödeks;
3) kinnistu piirete, parklate, haljastuse,
pinnasega, välisvalgustusega seotud ja
muudeks sellisteks töödeks;
4) ehitustöödeks, mis ei ole seotud
korterelamu sisekliima parandamisega,
piirdetarindite või kandekonstruktsioonide rekonstrueerimisega või mis ei anna
energiasäästu.
Renoveeritud korterelamu Rae vallas

RAE VALLAVALITSUS teatab
järgmise detailplaneeringu
algatamisest:
Jüri alevik Tuule tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae Vallavalitsuse 22. veebruari 2011 korraldusega nr 132. Planeeringuala moodustab Tuule tn 5 kinnistu ja lähiala, mis on vajalik teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks. Planeeringuala suurus on ca 0,6 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamumaa
sihtotstarbelise kinnistu jagamine kaheks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse lahendamine. Planeeritav ala
asub Jüri alevikus Jüri–Aruküla teest põhja pool üksikelamutega hoonestatud alal. Juurdepääs alale toimub Tuule tänavalt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae
valla kehtiva ja menetletava üldplaneeringuga ning menetletava Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus piirkond on ette nähtud elamualaks.
Veigo Gutmann, vallavanem
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Peetril on uus külavanem ja arengukava
Märtsi alguse päevil ametisse astunud Peetri uus külavanem on Margus
Laula.

Mairiika Kirsimägi annab üle külavanema
au ja kohustused Margus Laulale.

Viieks aastaks ametisse valitud uus külavanem kogus Peetri küla 7. märtsi üldkoosolekul 84
poolthäält ning see oli enamus kohalviibinud elanike häältest.
Margus Laula on varem olnud Peetri küla eestseisuses ja osalenud paljude küla ürituste korraldamisel. Külavanem rõhutas, et Peetri ei ole pelgalt magala, siin peab olema lõbus elada.
Eelmine külavanem Mairiika Kirsimägi astus oma kohalt tagasi töökoormuse kasvu tõttu
oma põhitööl. Mairiika lubas samuti jätkata aktiivselt Peetri elu edendamisel ning oli siiralt
rõõmus, et tema mantlipärijaks sai Margus Laula.
Üldkoosolekul kiideti heaks ka Peetri arengukava, millega saab tutvuda aadressil
www.peetri.ee/areng.
Peetri küla rahvas kohtus ka vallavanem Veigo Gutmanniga, kes kõneles vallaelu puudutavatel teemadel.

Ilmus Julius Põldmäe raamat
„Seitse ballaadi Jüri
kihelkonnast“

Katkenud koolitee kutseõppes
võib jätkuda

Vahetult enne Vabariigi aastapäeva,
23. veebruaril nägi trükivalgust JuSeitse ballaadi
Jüri kihelkonnast
lius Põldmäe raamat „Seitse ballaadi
Jüri kihelkonnast“. Sellest raamatust
saab teada näiteks, mida tähendab
Jüri kihelkonna iidne nimi Ocrielae
ja veel palju muud huvitavat.
Juba varasemalt on ilmunud Rae
Sõnumites Põldmäe ballaadid, nagu
Julius Põldmäe
„Vaskjala silla piiga“, „Lehmja tammik“ ja „Ussiaugu talu“. Lisaks leiame
raamatust luulevormi seatud legendid Jüri kiriku ja Saha kabeli saamisloost ja Põhjasõjast.
Valla aukodaniku sulest pärit ballaadid on illustreerinud
samuti meie oma inimene – Tõrukese lasteaiaõpetaja Karin
Geimonen, kelle must-valged pliiatsijoonistused on ilmekaks
täienduseks Julius Põldmäe värssidele.
Raamatut on kõigil soovijatel võimalus osta vallamajast ja
valla raamatukogudest. Raamatu andis välja Rae vallavalitsus
Julius Põldmäe 100. sünniaastapäeva tähistamiseks.
Kristi Aru

Kel on pooleli jäänud kutsehariduse omandamine,
saavad seda jätkata Euroopa Liidu programmi toel.
Programmi eesmärgiks on luua kutseõppe õpingud katkestanutele võimalused oma õpingute lõpuleviimiseks. Kutseõppeasutustesse ja rakenduskõrgkoolidesse luuakse programmi raames
kutseõppe õppekohad, mida rahastatakse täiendava riikliku koolitustellimuse alusel.
Programmi sihtrühmaks on ajavahemikus 01.01.2003–
01.09.2009 kutseõppeasutustes või rakenduskõrgkoolide kutseõppe
õppekavadel õpingud katkestanud, kes on eelnevalt või VÕTA
põhimõtteid arvestades täitnud vähemalt 50% õppekava mahust.
Alates 01.01.2011 muutuvad sihtrühmale seatud tingimused ning
siis võivad programmis osaleda kutseõppeasutustes või rakenduskõrgkoolide kutseõppe õppekavadel õpingud ajavahemikus
01.01.2000–01.09.2010 katkestanud, kes on eelnevalt või VÕTA
põhimõtteid arvestades täitnud vähemalt 35% õppekava mahust.
Programmi raames toetatakse katkenud õpinguid kuni aastani
2013. Haridustee jätkajatele kehtivad kõik tavapärased õppurite
õigused ja kohustused, sealhulgas õigus õppetoetusele.
Programmi rakendab Haridus- ja Teadusministeerium ning rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Lisainfo www.hm.ee/kutse

Kuue küla ühine vastlatrall peeti maha Vaidasool
Tänavu oli juba teine aasta, mil pidasime meie valla lõunapoolsete küladega ühist vastlapäeva.
Laupäeva, 5. märtsi hommik oli veel pilves ja tuuline, aga kella 12-ks oli tuul
pilved laiali lükanud ning taevas säras kevadine päike. Et meie vastlapäevale on
kõik huvilised oodatud, siis lisaks Aruvalla, Vaidasoo, Salu, Suursoo ja Urvaste
külade rahvale said moodustatud ka Vaida ning külaliste meeskonnad.
Nii saigi lõbusas sportlikus stiilis üksteisest mõõtu võtta. Võistlesime suu-re
reega mäest alla laskmises ja kombineeritud teatevõistluses, lastelegi oli võistlus
pikima liu peale. Sai süüa maitsvat hernesuppi ja juua kuuma jooki, loomulikult
ei puudunud ka vastlakuklid. Väikses käsitöönurgas võis iga soovija meisterdada endale vastlavurri, lapsed said sõita lumesaani järel kelgul. Kellel külm
hakkas, võis end soojendada lõkke ääres. Tänusõnad kordaläinud päeva eest
kõigile, kes õla alla panid. Eriline tänu Uue-Kadaka talule, kes platsi andis, Marjaku talule lumetõrje tegemise eest, Kasemetsa talule hernesupi eest, valla majandusametile lumesaani eest ja Edvi Aole ree eest!
Sulev Aaslaid
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Võidukas Vaida võistkond
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Parimad mõttesportlased elavad Rae vallas
Tänavustel valdade talimängudel võtsid valdade esindusmeeskonnad omavahel mõõtu nii talispordis kui ka palli- ja mõttemängudes. Rae valla meeskond sai I koha kabes ja II koha males.

II koha maleturniiril saavutanud võistkonda kuulusid (vasakult) Aivo Hommik, Enda Lõhmus, Kariina Grauberg, Anti Kaar ja Tarmo Tuul.

I koha kabeturniiril saavutanud võistkonda kuulusid (paremalt) Arvo
Koppel, Jüri Hermann, Kaari Vainonen, Veronika Pikkel ja Joanna Sild.

Seli külast külavanema pilgu läbi
Aeg lendab hämmastava kiirusega ja äkki märkad,
et sinu külavanema-volituste aeg hakkabki lõpule
jõudma. Samas tagasi vaadates leiad, et selle aja jooksul on küllalt palju ka korda saadetud.
Selle perioodi sisse mahub kindlasti kõige suurema tööna võitlus
Maanteeametiga Vaida–Pajupea teele mustkatte paigaldamiseks. Kõik
kevaded, suved ja sügised täitis pidev kirjade saatmine ja telefonikõned nii
Seli kruusakarjääride valdajatele kui ka Maanteeameti direktorile. Küla läbiv tee oli pidevalt kas
porimülgas või täitsid küla hingematvad tolmupilved. See võitlus läbis punase joonena kõiki
neid aastaid ja päädis lõpuks eelmise aasta kevadel enne jaanipäeva lõpliku mustkatte paigaldamisega.
Aastal 2010 algas võitlus järgmise monopoolse trassivaldajaga. Eesti Energia alustas küla läbiva
220 kV kõrgepingeliini rekonstrueerimist. Vaatamata rasketele läbirääkimistele, õnnestus uus liin
viia elamutest võimalikult tervisele ohutusse kaugusse ja liinitrassi rajamistööd praegu käivad.
Külas on viimastel aastatel regulaarselt toimunud ühised jaanituled ja vastlapäevad, ühiselt ja
aktiivselt on osaletud Rae valla küladepäeval ja toimunud on muidki küla ühiseid koosistumisi.
Hästi on korda läinud igakevadised koristustalgud. Moodustatud sai ka MTÜ Selimäe Külaselts.
Seli küla rahva kiituseks pean ütlema, et meie küla on küll väike, kuid rahvas on hämmastavalt
aktiivne ja tegutsedes üksmeelne.
Soovin järgmisele valitavale külavanemale jõudu ja edu ning võimalust näidata oma võimekust
küla ette kerkivate probleemidega toimetulekul.
Mati Prits, Seli küla külavanem

Teadaanne
Seli küla külavanema
valimised toimuvad
6.04.2011 kell 18.00
Rae valla vallamajas
Külade toas
aadressil Aruküla tee 9.
Seli küla rahvas hoolitsemas selle eest, et silt ikka nähtaval oleks.

Ilusal külal
kole mure
Peetri küla üldkoosolekul arutleti probleemi
üle, kuidas hoida Peetri
tänavad puhtad lemmikloomade väljaheidetest.
Üheks ettepanekuks oli
muretseda rohkem prügikaste
tänavate äärde, kuid ega see üksi
probleemi ei lahenda. Kõige
enam sõltub meie parkide,
tänavate ja teepeenarde puhtus
lemmiklooma omanike suhtumisest. Kui koer teeb oma häda
keset tänavat ja koera omanik
jätab selle „imetlemiseks“
teistele, siis mingil hetkel ei
olegi enam kuhugi vaadata, kus
fekaale ei ole...
Ilusa küla konkursil saadud
II koha tiitel jääb siis vaid meenutuseks, et kunagi on hinnatud siinset keskkonda kõrgelt.
Kuid siiski olid elanikud seda
meelt, et sellel ei tohi lasta juhtuda. Kui keegi märkab lohakat
lemmikloomaomanikku,
on
tal õigus juhtida tähelepanu
väärteole. Kui peale korduvat
tähelepanu juhtimist midagi ei
muutu, siis tuleb informeerida
koerte ja kasside pidamise eeskirja mittetäitmisest Rae vallavalitsust, kel on õigus teha rahaline trahv.

märts 2011 · Rae Sõnumid





seltsielu

Kuidas Patika küla oma laulukoori sai

Mitmes Rae valla külas tähistatakse sellel aastal küla kirjaliku esmamainimise 770-ndat
aastapäeva. Lisaks sellele kavandatakse tähistada sügisel
ka Jüri Muusikaseltsi 145-ndat
aastapäeva.
Patika küla inimesed otsustasid neid
kahte tähtpäeva väärikalt tähistada ja tulid kokku, et moodustada oma küla koor.
Saatsime teated laiali. Esialgu tundus, et
tagasiside on loid, aga kui 19. veebruaril
Vaida Raamatukogu saalis Patika küla
juurtega, Kose kogenud dirigendi Heli
Sepa juhendamisel 13 lauljaga laulsime
Rae valla laulu- ja tantsupeo lugusid,
olime üsna kindlad, et taas on alguse
saanud õige asi ja me ei pea oma etteastega ootama augustis toimuva külapäevani,
vaid võime võib-olla juba koos teiste Rae
valla kooridega üles astuda mais toimuval
Jüri Klunkeril.
Varasematel aegadel on Patika küla
rahvas vedanud ühist kultuurielu koos
Vaida piirkonna rahvaga, olgu selleks siis

Vaida–Kautjala Seltsi „Ilmarine“ laulu-, tantsu- ja
näiteringid või hiljem ka
Vaida sovhoosi isetegevusrühmade tegevus Patika kultuurimajas. Otsustasime ka nüüd kutsuda
oma sekka teiste Vaida
piirkonna külade inimesi,
et taastada valla lõunapiirkonnas täiskasvanute
koorilaulu
tradistioon.
Meiega on juba ühinenud
lauljaid Aruvallast, Urvastest ja Vaidast. Kutse
on avatud ka kõigile teistele. Erinevatel
põhjustel oleme seni teinud proove mitmes kohas: Vaida Raamatukogus, Vaida
Põhikoolis ja Kose Gümnaasiumis, aga me
otsime oma „pesa“. Hea meel on sellest, et
kõik, kellelt oleme küsinud luba ruumide
kasutamiseks, on lahkelt seda ka lubanud.
Siinkohal olgu öeldud tänusõnad Reet
Raudkepile ja Indrek Uuemaale.
Mõnede lauljate kommentaarid pärast
esimesi proove
Eva Patikalt:
Minul kui Patika uustulnukal oli väga
meeldiv teiste oma küla inimestega kooriproovis kohtuda. Vast edaspidi jõuab ka
juba lähemalt tutvuda.
Enamasti on dirigent see, kes koori
kava valib. Väga tore, et siin saab sõna
sekka öelda. Kuigi ma muusikakoolis
ei ole käinud, on mul koorilaulja staaži
umbes 25 aasta jagu.
Merike Patikalt:
25 aastat koorilaulmist on vägagi tubli
saavutus ja kaalub iga nurga pealt üle
minu muusikakooli-hariduse. Kahjuks ei
ole ma pärast kooli oma edaspidises elus

selles suunas edasi liikunud, kuigi hing
vahete-vahel tunneb muusikaga tegelemise vastu suurt igatsust. Siit ka soov uuesti
laulmisega tegelema hakata – ehk ei ole
veel hilja?
Marilin Patikalt:
Mina liitusin kooriga päris mitmel
põhjusel, olulisemaks oli võimalus oma
kodukandi inimestega paremini tuttavaks
saada ning koduvälist regulaarset ja lõõgastavat tegevust leida. Kuivõrd kooliajast
on laulmisest väga positiivsed mälestused
jäänud, siis otsustasingi proovida. Ja ma
pole pidanud üldse kahetsema, sest siiani
on need väga meeleolukad laupäevad olnud.
Eneken Patikalt:
Olen lapsena laulnud koolikooris ja
soov laulda pole kuhugi kadunud. Kui külavanem Margus mõtte külakoori loomisest välja pakkus, siis olin kohe nõus kaasa
lööma. Juba esimene proov oli paljulubav
ning lootust andev – et sellest ettevõtmisest võib asja saada! Kogu see kokku tulnud seltskond ja loodava kooriga seotud
tulevikumõtted tekitasid mõnusa tunde ja
kindla soovi selles osaleda.
Ja meil on tohutult vedanud, sest meid
juhendab super-koorijuht Heli – rõõmus,
särav ja inspireeriv naine.
Selline positiivne tagasiside lubab loota
koorile aktiivset tegevust. Kooriproovid toimuvad esialgu üks kord nädalas,
laupäeval või pühapäeval, vastavalt sellele,
kuidas suuremale osale lauljatest sobib.
Kui Sul tekkis seda koorijuttu lugedes
soov meiega liituda, siis anna endast teada
e-posti kaudu: margus.vain@gmail.com
või telefonitsi: 511 4273.
Margus Vain

Okupatsioonimuuseum
meeldis memmedele ja
taatidele
Märtsi alguses võtsid Rae valla
memmed ja taadid ette sõidu okupatsioonimuuseumisse. See käik muuseumisse oli nagu retk noorusaegadesse, mis
ei olnud küll ilus, kuid tekitab täna nii
mõneski eakas nostalgia nooruse järele …
Ühised meenutused ja meeldiv vastuvõtt
tegid retkeliste südame soojaks.
Tiiu Võsu
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Rae valla memmed ja taadid okupatsioonimuuseumis.

tasub teada
Harjumaa käimispäev
„Sinu sammud loevad”
17. aprillil Jüri Gümnaasiumi juures
Päevakava:
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
13.00
14.00
15.00
15.30

Registreerumine ja kogunemine
Kepikõnni tutvustus
Avasõnad
Ühine soojendusvõimlemine
START 3, 5 ja 7 km käimisradadele
Kepikõnni tutvustus
Start suletakse
Õnneloos osavõtjate vahel
Finiš suletakse
Lõpetamine

Kõigile osalejatele jagatakse meeneid ning
toimub loosimine, mille peaauhindadeks
on 3 paari spordijalanõusid. Raja läbinuid
ootab soe tee ja kosutav pirukas koolimajas.
Kogu päeva vältel on võimalik mõõta oma
tervisenäitajaid südamekabinetis ja figuurisõprade juures. Kaasa saab võtta huvipakkuvaid ja kasulikke materjale nii liikumise
kui ka toitumise kohta ning osaleda terviseteemalistes töötubades.
Lastele erinevad mängud ja võistlused.

Tee oma tervisele heategu ja tule
käimispäevale!
Üritus toimub iga-aastase südamenädala
raames, mille avaürituseks sel korral on üleriigiline käimispäev. Käimispäev viiakse läbi
Euroopa Liidu toetusel Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tervislikke valikuid toetavad
meetmed 2010–2011“ raames.

Eesti Päevalehe ja Akadeemia
korraldatud elulugude võistluse võitja,
Rae valla Ülejõe külavanema
Aleksander Torjuse raamatu

„Sina ei pea mitte
imestama“
esitlus toimub Lagedi Raamatukogus
29. märtsil kell 18.oo

Päästeamet kuulutab välja loominguvõistluse „Õnnetus hüüab tulles!”
Päästeamet korraldab karikatuuri-, koomiksi- ja animatsioonivõistluse „Õnnetus hüüab tulles!”. Konkursile saavad
oma töid esitada nii lapsed kui ka täiskasvanud.
Konkurss toimub kahes vanuserühmas. Alates 16. eluaastast saab esitada
karikatuure teemal „Õnnetus hüüab tulles!”, lapsed alates 6. eluaastast esitavad õpetlikke koomikseid ja animatsioone teemal „Mina – õnnetuste ennetaja”.
Konkursi patroon on Heinz Valk, kelle arvates võimaldab karikatuur elu
valupunkte rõhutada, kujutades olukorda võimendatult. „Inimeste elus käivad
traagika ja huumor sageli käsikäes ja ka selline tõsine asi nagu õnnetuste ennetamine saab käia läbi absurdi ja koomika,” arvab vanameister.
Paremad tööd kuulutatakse välja 27. mail Tartus uues Ahhaa keskuses, kus
saab vaadata 4D kino ja nautida enneolematuid teadusatraktsioone.
Võitjatele on väärt auhinnad välja pannud paljud toetajad. Auhindadeks on
nutitelefon, sülearvuti, ekstreemspordi kaamera, matkavarustus, seiklusmatk ja palju muud.
Kõige tabavamaid töid kasutatakse edaspidi tule- ja veeohutuse ennetustöös
ning neid esitletakse Päästeameti meediakampaaniaid toetavatel Internetilehekülgedel või jagatavates teavitusmaterjalides.
Võistlustöid ootame hiljemalt 6. maiks 2011 e-posti aadressil
rescue@rescue.ee. Neid võib tuua ka Päästeametisse aadressil Tallinn, Raua 2
või viia lähimasse päästekomandosse.
Konkursi täpsem info ja reeglid: www.rescue.ee

Rae Vallavalitsus kuulutab välja Rae
valla fotokonkursi 2011
Konkursi tingimused:
• Osaleja peab olema Rae valla elanik
• Fotosid hinnatakse neljas kategoorias:
• Loodus
• Inimene
• Rae vald
• Vaba teema
• Igasse kategooriasse võib autor esitada kuni 3 fotot
• Fotod esitada CD-l JPG/ JPEG formaadis ning foto suuruseks vähemalt
3 megapikslit
• Digitaalne töötlus on lubatud ainult piltide lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel määral heleduse/ tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks
Kõigi konkursile esitatud fotode autoriõigused jäävad nende autoritele, ent
konkursil osalemisega antakse korraldajale õigus tasuta kasutada konkursil
auhinnatud fotosid konkursi tulemuste avalikustamiseks trükiväljaannetes ja
Internetis.
Konkursitööd tuua või saata CD-l Rae Vallavalitsusse hiljemalt 2011. aasta
detsembri lõpuks. Juurde lisada autori kontaktandmed ning millises kategoorias osaletakse. Osavõtja vastutab andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on
konkursile saadetud fotode autor.
Võitjate väljakuulutamine ja autasustamine toimub Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel 2012. aasta veebruaris.
Küsimuste korral aitab teid Kristi Aru 605 6760; kristi.aru@rae.ee
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Fabian – õppurkülaline Saksamaalt

Fabian Sonnenberg

5. veebruarist kuni 4. märtsini
viibis meie vallas oma praktikat
tegemas Fabian Sonnenberg Saksamaa Liitvabariigist, Kölni Riiklikust Ehrenfeldi Kutsekoolist.
Fabian Sonnenberg oli Eestis, Rae vallas sooritamas Leonardo da Vinci välispraktika stipendiaadina oma haridusteemalist praktikat. Fabian õpib koolis, kus
kahel päeval nädalas jagatakse teoreetilisi
teadmisi ja kolmel päeval toimub praktika
erinevates asutustes-ettevõtetes. Peamised
õppesuunad on hotellindus, laste hoolekanne, teoloogia ja toidutehnoloogia. See
väga laiapõhjaline kool annab paljudele
noortele võimaluse valida õppeaineid
paindlikult. Fabian on juba teine noor,
kes tuli praktikat sooritama Rae valda.
Vestlesime Fabianiga, enne kui ta tagasi
Kölni suundus.
Miks sa valisid praktikakohaks just
Eesti ja kes see oli sinu esimene valik?
Jah, see oli esimene valik, sest ma polnud Eestist varem kuulnudki! Meil käis
koolis loenguid lugemas üks õppejõud
Eestist, kes kirjeldas Eestit kui fantastilist
maad, kus on palju toredaid ettevõtmisi
ja põnevaid paiku. See tegi mind uudishimulikuks, hakkasin Internetist otsima
Eesti kohta materjale ja olin pidevalt
ühenduses ka oma Eesti-õppejõuga. See
kõik oli minu jaoks väga uus ja põnev, ma
lihtsalt tahtsin siia tulla ja kõike oma silmaga vaadata. Nii et valik ei olnud sugugi
raske.
Mis maa see Eesti siis on?
Nii palju lund! Alles täna, eelviimasel
päeval nägin esimest korda maapinda,
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sest päike oli juba natuke sulatanud, aga
nii palju lund pole ma eluski näinud…
ja võib-olla ei näe niipeagi. See on tõesti
põnev. Anne-Ly kirjutas küll mulle, et on
külm ja palju lund ja et soojad riided tuleb
kaasa võtta, aga sellist pilti ei osanud ma
ette kujutada. Aga oli väga põnev ja pean
nentima, et haige pole ma selle aja jooksul
tõesti kordagi olnud.
Ja inimesed on nii sõbralikud, abivalmis
ning südamlikud. Mul oli paar juhust linnas, kus seisatasin ja uurisin bussiplaani
– et kuhu minna ja mida teha. Kohe tuldi
juurde ja küsiti, kas on abi vaja, kas saab
aidata … seda Saksamaal naljalt ei kohta.
Ja muidugi, need kaupluste lahtiolekuajad, see on ju fantastika! Kui Saksamaal
on kõik poed avatud kuni 18.30-ni, siis
siin saad ju vabalt pärast tööd poest läbi
astuda ja osta, mida vajad. Ja veel – Internet, see on igal pool! Saksamaal see nii ei
ole. Fantastiline!
Sa tegid kaasa ka presidendimatka,
mis mulje see jättis?
Väga põnev oli! Nii paljud eestlased
lihtsalt – matkavad, ja veel nii ilusas metsas! See on jällegi asi, mida ma Saksamaal
iial ei kogeda ei saaks. Saatsin pidevalt raja
pealt sõpradele mobiili kaudu pilte, et kus
ma olen ja mis ma teen, nemadki elasid
meie matkale kaasa. Kahju muidugi, et 23.
veebruari öömatk jäi külma tõttu ära.
Olid enamiku ajast Jüri noortekeskuses. Millised on eesti noored võrreldes
sakslastega?
Ega nad väga palju ei erinegi, üldjoontes on noortel sarnane muusikamaitse,
nad püüavad mängida hea ja halva piiril,
pannes nii ennast kui ka noorsootöötajaid proovile. Noored on uudishimulikud, avatud, sõbralikud. Võrreldes saksa
noortega on eestlased omavahel vähem
konkureerivad. Kui Saksamaal püüab iga
noor olla teisest parem, siis siin ma seda
nii palju ei tunnetanud.
Ühel päeval olid sa Õie lasteaias Võilille
rühmas. Mis seal põnevat oli?
No nii rahulikke lapsi ma lihtsalt ei
olegi näinud! Tublid ja arusaajad ja kõike
kaasa tegevad … Mingil hetkel ma isegi
mõtlesin, et kas see saab olla tõsi – nii rahulikud ja mõistlikud lapsed, väga super,
siin oleks küll lust töötada! Suur tänu kasvataja Dianale.
Mida sa ise kõige rohkem õppisid siin
oldud aja jooksul?
Näiteks oskan ma nüüd valmistada

plastlusikatest ja tühjast plastpudelist laelampi, siis oskan teha šokolaadi, meisterdada põnevatest materjalidest sõbrapäevakaarte ja olen rikkam ühe toitumise
õppetunni võrra, mida lasteaias koos
lastega nautisin. Nii mõnegi eestikeelse
sõna olen õppinud. Ja ma tean, mis on
mulgipuder. Söök on siin suurepärane!
Kas on ka midagi, mis ei meeldinud või
mis tundus koomilisena?
Bussiliiklus siin on midagi sellist, millest ma aru ei saanud. Ilmselt on kuu aega
liialt lühike aeg, et seda hoomata. Tallinnas puudub minu arust igasugune loogika
bussiliikluses.
Küsitles Anne-Ly Suvi

Vene keele
nädal Vaida
põhikoolis
Veebruaris toimus Vaida koolis vene
keele nädal, mil õpilased said nelja päeva
jooksul tutvuda vene kultuuri ja kommetega. Ürituse organiseerija oli vene keele
õpetaja Ljudmila Zahhartšuk, kes valmistas vahva stendi vene laste mänguasjadega. Stendil olid matrjoškad ja petruškad
ning nukud rahvariietes. Lapsed said
näha, milline on vene samovar, lilleliseks maalitud puulusikad ja tuntumad
vene muusikainstrumendid balalaika ja
karmoška.
Kaheksanda klassi õpilased koostasid
stendi ilusate piltidega Sankt-Peterburist.
Õpetaja Zahhartšuk näitas õpilastele vene
multifilme ja vahetundidel kõlas vene
muusika. 9. veebruaril korraldas endine
pedagoog Aleksandra Solovjova kontserdi
oma õpilaste Angelina Kochi ja Evgenija
Grigorjevaga. A. Solovjova klaverisaatel
esitasid nad soololaule ja duette.
A. Solovjova esitas populaarseid
meloodiaid ka bajaanil ja lõpuks lauldi
kooliteemalisi tšastuškasid. Publik aplodeeris tuliselt, esinejatele kingiti Vaida
kooli logoga pastapliiatsid ja maiustusi.
10. veebruaril esitas iga klass, kus õpitakse
vene keelt, oma selgeksõpitud laulu. Seega
läks üritus igati korda, pakkudes kõigile
huvi ja meelelahutust. Tänan Vaida kooli
peret suure töö eest selle keelenädala korraldamisel!
Aleksandra Solovjova-Kull
muusikaõpetaja

hariduselu

Rõõmus päev Vaida koolis
2. veebruaril avati Vaida põhikoolis kodundusklass. Ühes
ruumis on nüüd tänapäevane
õppeköök, teine ruum sai söögitoaks koos huvi- ja klassivälise
tegevuse võimalustega.

Sõbralikus koostöös huvikooliga
toimub n-ö söögitoas ka osa klaveritunde.
Õppeköögi avamisele olid oodatud
Rae Vallavalitsuse ja Rae Huvialakooli
esindajad, külalised Vaida lasteaiast ja
oma kooli töötajad. Kooli direktor Indrek
Uuemaa ütles avasõnad ja rääkis kõrvalhoone renoveerimisest ning tänas kõiki
asjaosalisi. Tikandiga põll kingiti kodundusklassi tulevasele perenaisele Külli Alliksaarele, kes töötab koolis esimest aastat
käsitööõpetajana. Eelmine õpetaja Evi
Sõrmus avaldas siirast tänu Rae Vallavalitsusele abi eest kodundusklassi

avamisel. Ta märkis, et siiani on neljal
korral varemgi kodundusklassi rajamist
alustatud, kuid ikka on ruumipuudusel
see töö teostamata jäänud. Seda suurem
on rõõm, et aastatepikkune unistus on
täitunud.
Abivallavanem Aivo Hommik avaldas
arvamust, et köögis tahaksid ka poisid
toimetada. Järgmisest õppeaastast saabki
see nii olema, sest seda näeb ette uus õppekava.
Pärast lindi läbilõikamist pakuti kõigile
pannkooke, mida seekord tegi köögitädi
Laine. Külalistel oli võimalus tutvuda köögiga ja piiluda ka kappidesse. Kõik vajalik
on uus: köögitarbed, -tehnika, lauanõud,
pliidid, külmkapp jne.
Kiidusõnu jätkus ruumide sisustuse ja
kujunduse kohta ka valla haridusameti
peaspetsialistil Heli Gescheimeril. Samuti
tunnustas ta kooli direktorit sihikindla tegevuse eest kõrvalhoonele sobiva raken-

Jüri Gümnaasiumi võõrkeele
nädal oli sündmusterohke
Meie koolis õpetatakse-õpitakse viit võõrkeelt: inglise, vene,
soome, saksa ja hispaania keelt.
Juba teist aastat on avatud inglise
keele süvaõppe klass, kus alustatakse inglise keele õppimist juba
1. klassis. Sel aastal otsustasime
igale võõrkeelele pühendada
erineva päeva. Nii oli teisipäev
inglise, kolmapäev vene, neljapäev saksa ja reede hispaania
ning soome keele päev.

Inglise keele päeval toimusid kõikidele
gümnaasiumiklassidele viktoriinid inglise keelt kõnelevate maade kultuurist ja
geograafiast. Keskastme õpilased osalesid
lastelaulu „Põdra maja“ tõlkevõistlusel,
kõikides klassides joonistati idioome,
mille hulgast paremaid oli võimalik vaadata võõrkeelte korrusel eksponeeritud
näitusel. Ka meie kõige nooremad, 2.C
ja 2.C süvaklassi õpilased võtsid keelenädalast aktiivselt osa, kirjutades oma
sõbrast ja joonistades pilte ingliskeelse
kirjelduse järgi.
Meie arvutiõpetaja Jana Ratasepp,
kes on elanud ja töötanud rohkem kui
aasta Austraalias, näitas 7. klasside õpilastele
slaidishowd ja rääkis
väga köitvalt elust Austraalias, selle mandri
erakordse looduse ilust
ja inimestest.
Vene keele päev algas meeldiva üllatusega.
Meie korrusel, kaunilt
pitslinaga kaetud laual
ootas samovar tulise
teega, lisaks pakuti
kommi ja rõngikuid.
Toimusid viktoriinid,
joonistati Vene mui-

Köögitädi Laine pannkoogid moosiga ootasid
maiustajaid. Foto: Monika Lukkonen

duse leidmisel.
Kõige siiram tagasiside avatud õppeköögi kohta jõuab koolini alles siis, kui
õpilased saavad kokakunstis kätt proovida. Neile jääbki veel soovida õnnestumisi
söögitegemisel ja meeldivaid maitseelamusi.
Eve Möls
Vaida Põhikooli õppealajuhataja

nasjuttude teemalisi pilte ja idioome,
tundides lahendati venekeelseid ristsõnu.
Päevale lisas meeleolu kooliraadiost kostev vene muusika.
Saksa keele päeval oli koolis külaliseks
sakslane Fabian Sonnenberg, kes osales
kõigis saksa keele tundides. Ta rääkis
karnevalikommetest Saksamaal, ühiselt
valmistati kodundusklassis saksa rooga
– Kartoffelpuffer’eid. Fabiani sõnul osutusid parimateks küpsetajateks 11. klassi
noormehed Rauno ja Kaido. Vahetundidel kuulati saksa muusikat.
Reede hommik algas särtsakate salsahelidega, mis tuletas kõigile meelde, et
täna on ju hispaania ja soome keele päev.
Oli, mida oodata, sest oli ju teada, et 10. ja
11. humanitaarklasside õpilased olid eelnevatel nädalatel alustanud hispaania- ja
soomekeelse ühisnäidendi „Ma ei suuda
sind unustada“ proovidega. Meeldiv oli
tõdeda, et näidend oli põnevalt üles ehitatud ja õpilased rääkisid ladusas hispaania ning soome keeles. Näidendi süžee oli
meie hispaania keele õpetaja Ingrid Hinojosa ja soome keele õpetaja Marge Gorbunovi ühislooming.
Lõpetuseks tahaks öelda, et võõrkeelte
nädal õnnestus hästi tänu meie õpilastele ja õpetajatele, kelle loomingulisus,
innukus ja koostöövalmidus olid keelenädala edukuse võtmeks.
Sirje Nurk
Jüri Gümnaasiumi võõrkeelte õppetooli
juhataja ja inglise keele õpetaja
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Vilistlased võtsid ujumises mõõtu
Jüri Gümnaasium tähistas vabariigi aastapäeva traditsioonilise teateujumisega, kus omavahel võtsid mõõtu kool ja vilistlased.
Vastavalt traditsioonile ujutakse nii
mitu vahetust, kui palju on koolil aastaid.
Seega, sügisel suure juubeli maha pidanud gümnaasiumi tiim ja kooli vilistlased
olid seekord valmis ujuma kolmkümmend vahetust.
Vilistlased olid välja pannud eeskujuliku võistkonna, kuhu kuulsid näiteks
Krister Barbo, judoklubi „Mikata“ treener
ja Peetri kooli kehalise kasvatuse õpetaja,
Madis Sarik Jüri Gümnaasiumi esimesest
lennust ja vilistlaskogu esimees, koolipõlves silma paistnud kergejõustiklased
Ragnar Kaasik, Lauri Korjus ning Rain
Neimar.

Nii nagu viimastel aastatel ikka, oli aga
ka seekord võidukas Jüri Gümnaasiumi
võistkond, kuid siiski mitte enam paari
vahetusega nagu eelmisel aastal, vaid
ainult ühega.
Võistluse viisid läbi Henri Ausma ning
Mikk Sarik.
Pärast ujumist toimus bankett võistlejatele ja korraldajatele ning autasustamine. Rae vallavanem ja Jüri Gümnaasiumi vilistlane Veigo Gutmann andis üle
autasud parematele. Kolm paremat meest
olid seekord Martin Siller 28,76 (JG),
Tõnis Vesiaid 28,97 (VIL) ja Tahvo Riso
29,45 (JG) ning kiiremad naisujujad olid
Õnne-Liisa Kunman 32,55 (JG) , Kristin
Nurk 37,00 (JG) ja Kelin Pihlakas 37,14
(JG). Vastuvõtul pakuti traditsioonilist
lõhesuppi, mis oma hääduses meenutavat presidendi vastuvõttu ja kuuldavasti
inspireeris nii mõndagi osalejat võistlema
tulema.

Esimese vahetuse ujujad Kristjan Tammearu
(VIL) ja Õnne-Liisa Kunman (JG) alustamas
tasavägist teateujumist.

Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht
Foto: Urmas Põldre

Tele- ja teatritähed mängisid Jüris võrkpalli
Kallid Rae
valla elanikud!
Jüri Gümnaasiumi spordiõppetool
on nõus vastu võtma õpilaste suusatundide tarbeks teie kasutult seisma
jäänud suusavarustust. Suusavarustust võib tuua Jüri spordihoone administraatori kätte.
Jüri Gümnaasiumi üldtelefon:
622 4200
Pehmed ja
Karvased pärast tulist
võrkpallilahingut.

Jüri Gümnaasiumi traditsiooniline sõbranädala spordiüritus
koos kuulsustega toimus seekord juba pisut enne sõbrapäeva
ja kandis järjekorranumbrit viis.
Võistluse mõte on aastate jooksul
jäänud püsima – avaliku elu tegelasi kutsutakse Jürisse, et koos õpilaste ja õpetajatega mängida erinevaid võistlusmänge
ning tuua kuulsad inimesed seega õpilastele lähemale.
Tänavusel, väikese juubeli aastal valis
õpilasesindus spordialaks võrkpalli. Tuntud inimestest tulid Jüri Gümnaasiumi
sõbrapäevale seekord Lembitu Kuuse
Eesti Televisiooni spordisaadete toimetusest ning NO99 Teatri näitleja Tambet
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Tuisk, kes on mänginud filmides „Detsembrikuumus“, „Mina olin siin“, „Polli
päevikud“ ja paljudes teatrietendustes.
Lisaks oli mängu vilistamas legendaarne
Eesti koondislane Janis Sirelpuu, kes on
Eesti võrkpallikoondist esindanud ligi
sada viiskümmend korda.
Mõlemad kuulsused olid võrkpallis
heal tasemel ning see tegi kogu mängu
väga tasavägiseks ja huvitavaks. Lõpuks,
pärast kolmandat geimi selgus siiski võitja
– võistkond Pehmed, keda tunti Lembitu
Kuuse järgi. Sellesse võistkonda kuulusid
veel kehalise kasvatuse õpetaja Laura Kärson, õpilased Kairi Suurekivi ja Mihkel
Kasepuu ning vilistlased Oliver Papp ja
Erki Saks. Pehmete võistkonda juhendas
Ingrid Pukk.
Vastasvõistkonnas Karvased olid li-

saks Tambet Tuisule kehalise kasvatuse
õpetajad Ülle Uuemaa ja Marek Sooäär,
õpilastest Merilin Liutkevicius ja Kaido
Suurekivi ning vilistlane Priit Pästlane.
Karvaste võistkonda juhendas Marje
Tahk.
Eeskujulikku kaasaelamist näitasid ka
mõlema poole „fänniklubid“, parimana
jäi silma 1.C klass, kes sai eriauhinna.
Varasematel aastatel on kuulsustest
osalenud Indrek Tarand, Martin Reim,
Tarmo Männard, Erkki Nool, Ott Kiivikas, Meelis Atonen ning mängitud on
indiakat, korvpalli, jalgpalli ja saalihokit.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht
Foto: Urmas Põldre

spordielu
S p o r d i k e s k u s e

UJULA
SOODUSPILET*
E–R 6:30–8:00

Ühe korra pilet

h i n n a d

10 korra pilet

1,5h

2h

3h

1,5h

2h

3h

1,60

2,25

2,90

14,40

20,15

25,90

E–R 8:00–16:00

1,90

2,55

3,20

17,25

23,00

28,75

E–R 16:00–22:00 ja L, P

2,55

3,20

3,85

23,00

28,75

34,50

UJULA TÄISPILET

u u e d

Ühe korra pilet

10 korra pilet

Rae valla pensionäride
UJULA eriaja PILET

1,5h

2h

3h

1,5h

2h

3h

E–R 6:30–8:00

2,90

3,85

4,45

23,00

35,65

40,25

E–R 8:00–16:00

3,50

4,80

5,75

28,75

37,40

51,75

Ühe korra pilet

10 korra pilet

E–R 16:00–22:00 ja L, P

4,45

5,75

7,65

38,35

48,90

63,25

0,65

6,40

UJULA PEREPILET

Ühe korra pilet
1,5h

2h

10 korra pilet

3h

1,5h

2h

3h

(2 + 1 kuni 16 a)

9,60

12,80

16,00

86,30

115,05

143,80

(2 + 2 kuni 16 a)

10,85

14,05

17,25

97,80

126,55

155,30

4–6 a laps

0,95

1,30

1,60

8,65

11,50

14,40

SOODUSPILET*

Ühe korra pilet
1,5h

* Õpilastele ja noortele kuni 22 a,
pensionäridele ja puuetega inimestele
Kuni 3 a laps tasuta
Rae valla kodaniku
10 korra pilet

10 korra pilet

2h

3h

1,90

2,85

1,5h

2h

3h

12,80

25,65

UJULA

R a e
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1,5h

2h

3h

Rae valla kodaniku
30 korra pilet
1,5h

2h

3h

E–P
Kuupilet

16,00

Treeningud - Bailatino
E–P

2,55

23,00

Komplekspilet
E–P

3,20

TÄISPILET

3,85

28,75

Ühe korra pilet
1,5h

34,50
Rae valla kodaniku
10 korra pilet

10 korra pilet

2h

3h

3,20

4,80

1,5h

2h

3h

28,75

43,20

1,5h

2h

3h

25,90

Rae valla kodaniku
30 korra pilet
1,5h

2h

3h

38,90

70,00

105,05

46,80

84,35

126,35

Jõusaal
E–R 6:30–16:00
Kuupilet
E–R 16:00–22:00 ja L, P

31,95
3,85

5,80

Kuupilet

34,50

28,75
52,00

38,35

34,30
34,50

Treeningud - Bailatino
E–R 6:30–16:00

2,55

23,00

20,45

54,95

E–R 16:00–22:00 ja L, P

4,15

37,40

33,85

91,40

Komplekspilet
E–R 6:30–16:00

4,80

5,75

43,15

51,75

39,00

46,65

105,45

125,90

E–R 16:00–22:00 ja L, P

6,40

7,65

57,50

69,00

51,75

62,00

139,95

167,45

Vesiaeroobika
Märtsis toimuvad treeningtunnid Teisipäeviti ja
Neljapäeviti 17.30 ja 18.45. Aprillis ja mais toimuvad
treeningtunnid Teisipäeviti ja Neljapäeviti 18.00
Treener: Maiu Herzmann
Pilates algajatele ja edasijõudnutele
Treeningtunnid edasijõudnutele toimuvad Esmaspäeviti ja Kolmapäeviti 19.00. Treeningtunnid algajatele toimuvad Esmaspäeviti ja Kolmapäeviti 20.00
Treener: Kristi Pedaru
Bodypump Les Mills
Treeningtunnid toimuvad Teisipäeviti ja Neljapäeviti
18.00 ning Pühapäeviti 19.00
Treener: Marek Sooäär

Tee oma sõbrale sportlik kingitus

Sportlikud sünnipäevad

Milleks joosta mööda poode, kulutades palju väärtuslikku aega ja otsida seda „midagi". Meie oleme selle
teinud Teile palju lihtsamaks: meilt saab osta 15 € või
30 € väärtuses kinkekaarte, millega rõõmustada oma
sõpru või sugulasi. Sellist kingitust väärib iga sõber!

Jüri spordihoones on võimalik pidada nii laste kui
ka täiskasvanute sportlikke sünnipäevi. Võimalus on
rentida ujularadu ja erinevaid saale. Torti saab süüa
aeroobikasaalis või nõupidamiste ruumis. Lisainfot
saab telefonil 622 4247 või saatke oma soovid
e-posti teel: info@raespordikeskus.ee

Too sõber trenni!
Tuues meile uue kliendi, kes ostab endale toojaga
üheaegselt 10x- või kuukaardi, saab kliendi tooja oma
10x- või kuukaardi poole hinnaga. Pakkumine kehtib
ainult sihtgrupiti – kui laps toob lapse, nooruk toob
nooruki, täiskasvanu toob täiskasvanu ja pensionär
toob pensionäri.

23. märtsil toimuvad Rae valla
lahtised MV ujumises Info ja registreerimine: tel 622 4240 või info@raespordikeskus.ee

www.raespordikeskus.ee
märts 2011 · Rae Sõnumid
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kultuurielu

Fotokonkursi võidutööd selgunud!
Rae kultuurikeskuses on võimalik märtsikuu lõpuni vaadata
näitust 2010. aasta Rae valla fotokonkursi parematest töödest.
Edaspidi saab võidutöid näha
aasta jooksul rändnäitusena
meie valla raamatukogudes.
Kokku laekus konkursile 155 fotot,
mis võistlesid neljas kategoorias: loodus,
inimene, Rae vald ja vaba teema.
Kõige populaarsemaks kategooriaks
osutus loodus, kus võistles 48 fotot.
Populaarsuselt järgmine oli vaba teema
41 fotoga. Hea meel oli näha võistlusel
uusi tulijaid-tegijaid ja eelmistel fotokonkurssidel osalenud meistreid, kelle
omavaheline mõõduvõtmine on saanud
juba traditsiooniks.
Žürii hindas fotosid, teadmata autorite
nimesid. Kuigi žüriiliikmete arvamused
ei kattunud kõigi esitatud tööde osas,

kujunesid siiski välja kindlad favoriidid.
Enim punkte ehk 40 punkti maksimaalsest 48-st sai kõikide kategooriate
arvestuses Aarne Vesi foto „Õhkõrn“.
Võitjaid autasustas vallavanem Veigo
Gutmann Rae kultuurikeskuses Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel, andes üle fotopoe kinkekaardid ja Julius Põldmäe äsja
trükivalgust näinud raamatu „Seitse ballaadi Jüri kihelkonnast“.
Fotosid hindas žürii järgmises koosseisus: Stina Metsis, Rae Vallavalitsuse
arhitekt, ja fotograafid Andre Altjõe, Ardi
Hallismaa ning Peeter Viisimaa.
Kui Rae kultuurikeskusesse ei ole
mahti tulla kuni märtsi lõpuni, siis
aprillist alates on tööd üleval Vaida
raamatukogus, seejärel Lagedil, Peetris
ja Jüris. Väikest valikut konkursitöödest
tutvustame laiemale publikule kindlasti
ka ajalehe Rae Sõnumid vahendusel.

Loodus - I koht - Argo Kiin „Mai 2010“

Kristi Aru

Võitjad kategooriate kaupa
Loodus
I koht
II koht
III koht
Inimene
I koht
II koht
III koht

Robert Lepp „Põlvkondade
tugev side“
Aarne Vesi „Öises linnas“
Joosep Vaikma

Rae vald
I koht
II koht
III koht

Karli Möller „Jüri kirik“
Neil Savi „Eramaa“
Karli Möller „Tammed“

Vaba teema
I koht
Aarne Vesi „Õhkõrn“
II koht
Jaan Keinaste „Laev, udu
ja linn“
III koht
Karli Möller „Küüslauk“

Inimene - I koht - Robert Lepp „Põlvkondade tugev side“

Rae vald - I koht - Karli Möller „Jüri kirik“

Vaba teema - I koht - Aarne Vesi „Õhkõrn“

Rae Sõnumid · märts 2011

Argo Kiin „Mai 2010“
Karli Möller „Sügisene
pargitee“
Jaan Keinaste „Kohe, kohe
saad suutäie“

kultuurielu

Loodus - II koht Karli Möller
„Sügisene pargitee“

Loodus - III koht - Jaan Keinaste „Kohe, kohe saad suutäie“

Inimene - II koht - Aarne Vesi „Öises linnas“

Inimene - III koht - Joosep Vaikma

Rae vald - II koht - Neil Savi „Eramaa“

Rae vald - III koht - Karli Möller „Tammed“

Vaba teema - II koht - Jaan Keinaste „Laev, udu ja linn“

Vaba teema - III koht - Karli Möller „Küüslauk“

märts 2011 · Rae Sõnumid
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valla väärikad

Sajand mälestust Julius Põldmäest

Üliõpilasena koos oma professori Leo Leesmentiga Berliini Ülikooli ees juunis 1937.

Koduloo-uurija Varje Malsroos
kirjutab Rae valla aukodanikust,
kes oleks tänavu saanud 100aastaseks.
(Algus jaanuarikuu Rae Sõnumites)
Juliuse elu kajastavas kodu-uurimuslikus töös aastast 1997 on olemas tema
lapselapse Reet Tamme, tänase kunstiajaloolase lood vanaisast.
Tsiteerin Reeda lugu oma vanaisast:
„Päris väiksena ei pööranud ma oma
koduümbruse headele külgedele suuremat tähelepanu. Minu jaoks oli loomulik,
et ümber oli palju loodust – raba, jõgi,
põllud, heinamaa ja isegi üks allikas üsna
maja lähedal, kuhu ma üksinda minna ei
tohtinud. Olin umbes nelja-aastane, kui
vanaisa mulle oma „lindude raamatust“
mõned linnuhääled selgeks õpetas ja
mind rabaservale neid kuulama viis.
Lapseeast ongi mulle vist kõige rohkem meelde jäänud külaskäigud vanaisa
raamatukogutuppa. See oli kõige põnevam tuba meie korteris, kuna sisaldas
hulganisti minu jaoks ebatavalisi asju ja
mõjus seepärast salapärasena. Kaks seina olid maast laeni täis raamaturiiuleid,
nende ristumiskohal seisis vanaisa kiiktool, mille taga riiulil oli ühe kihvaga
portselanelevandi koht (teise kihva olin
ma juba ära lõhkunud). Et jõuda mõne
silmahakanud raamatuni, pidin tihti
mööda riiuleid üles ronima. Kõige ülemiste riiulite juurde tõstis mind aga vanaisa. Raamatutest on mulle millegipärast
meelde jäänud saksakeelne „Napoleon“,
mida vanaisa mulle ümber jutustas, vahel
ka otse tõlkis. Raamatukogutoa akna all
asus suur must kirjutuslaud, mille laua-
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plaadi-alune sahtel oli lukus ja kus vanaisa hoidis minu arvates väga väärtuslikke
asju, mida ma ainult siis vaadata võisin,
kui olin lubanud hea laps olla. Seal olid
mõned sakiliste servadega vanaaegsed
fotod, puunupuga tempel vanaisa nimega
ja pisikese plekk-kapsli sees vile, mis
puhudes andis la-tooni.
Omaette väikesel laual asetses vanaisale väga tähtis masin, kirjutusmasin
nimelt. See oli ostetud 30. aastatel ja teeninud vanaisa 90. aastateni alguseni välja.
Ka minu esimesed kirjatööd olid tehtud
selle masinaga.
Igal kevadel läksime koos vanaisaga
metsa häid mahlakaski otsima ja samas
aitas ta teha mul vilepilli, mida ta hästi
oskas. Eriti põnev oli aga see, kui jäime
vanaisaga kahekesi koju. Ootasin neid
üliharvu kordi väga, sest siis lubas vanaisa
mul suure saladuskatte all teha nii mõndagi keelatut. Näiteks vaadata vanaema
kingakappi või kääksutada vana viiulit.
Üks vanaisa paljudest voorustest minu
jaoks oli tema hiiglasuur jutuvada. Igasuguseid lugusid oli ta valmis rääkima igal
ajal. Vanaisa raamatute hulgas leidus suurel hulgal luulekogusid. Kuna vanaisa oli
noorena oma venna Rudolfi kaudu tolleaegsete kirjandustegelastega kokku puutunud ja ka mulle nende elust rääkinud,
hakkasin huvi kasvades otsima kõikvõimalikke lisamaterjale, milleks esialgu
saidki vanaisa kogutud luuleraamatud.
Lugesin eriti palju Heiti Talvikut ja Betti
Alverit, kellelt ilmunud luulekogud olid
vanaisal peaaegu täielikult olemas.
Peale selle luuletas vanaisa vahetevahel ka ise. Kui välja arvata tema ballaad
Vaskjala silla piigast, siis tõsistest asjadest
ta kirjutanud ei ole. Küll aga on ta teinud
lugematul hulgal vemmalvärsse igasuguste tähtpäevade puhul. Vanaisa on
väga realistlik inimene. Tema jaoks on
kõige tähtsam seadus ja kord. Suurema
osa elust olen harjunud vanaisa nägema
oma kirjutusmasina taga töötamas, paksu
portfelliga arhiivi minemas või sealt tulemas, käsikirju ümber trükkimas. Tema
elu ja tegemisi kõrvalt vaadates võib küll
kindlalt öelda, et aega niisama surnuks
lööma ei ole ta kunagi pidanud. Viimaste
aastakümnete tööd, ajalookirjutamist on
ta võtnud väga tõsiselt. Vahest isegi nii tõsiselt, et tekib tunne, nagu oleks tegemist
kirgliku hobiga.“
Eesti Kodu-uurimise Seltsi juhatuse
liige Alfred Kasesalu on Juliusest kirjutanud 1997. aastal järgmised read: „Juba
esmatutvumisel tõdesin, et tegemist on
targa, haritud, üdini ausa ja loomupärase
huumorimeelega mehega, keda võib alati

usaldada. Olles elanud ja töötanud muutuvatel aegadel, ei kartnud ta rääkida oma
töö-, sõja- ja vangla-aastatest. Ikka tajusid
selles, kuidas Julius on jäänud inimeseks
ka äärmuslikes olukordades. Imetlusväärne on tema ergas vaim ja töövõime,
oskus kirjutada paeluvalt paljudest probleemidest. Julius Põldmäega kokku puutunud teavad, et tema mõtestav ja humoorikas vestlus rahustab.“
Lõpetuseks tahaksin tulla selles loos
tagasi Kolmeküla väljale. 15. septembril 1919. a läks Julius koos emaga üle
Kolmeküla välja põldude, kust vili oli
juba koristatud, ja põldudevahelist teed
mööda esimest päeva kooli. Lugema oli
ta õppinud salaja õlekubude vahel, järjekindlalt iga päev paari nädala vältel, sest
hirm kooli minna, oskamata lugeda, oleks
esimese koolipäeva veelgi raskemaks
teinud. Kooli jõudnud, käskis ema tal hea
poiss olla. Koolipoisil hakkas nii hale, et
kukkus nutma...
Esimesed kooliaastad kodukoolis
teeneka koolijuhi, nõudliku ja ainet valdava õpetaja Johannes Ratassepa, Hella
Ratassepa ja kauaaegse Jüri kiriku köstri,
kooli muusika ja eesti keele õpetaja käe
all andsid esimesed eluväärtused kaasa
terveks eluks.
Julius Põldmäe koolimälestustes on
lõik kevadisest jalutuskäigust Lehmja
tammikusse, kus viibiti terve päev. Sellest pidid osa võtma kõik, nii õpilased kui
ka õpetajad. Seal mängiti, tantsiti, lauldi,
võisteldi ja tunti end koolimuredest vabana. Keegi ei tohtinud varem lahkuda,
aga ometi tuli Julius koos mõne poisiga
varem ära. Johannes Ratassepp oli poiste
kadumist märganud ning noomis neid
järgmisel hommikul ja lubas jätta pärast
tunde koolimajja pattu kahetsema. Juliusel oli olemas põhjus tammikust äraminemiseks, nimelt pidi ta kodutööks valmis
kirjutama kirjandi teemal „Kuusk“. Poisil
oli käsk ette näidata kirjand, mille lõpulauses oli ta öelnud: Kunagi pannakse
meid kõiki kuuselaudadest kirstus kodumaa mulda puhkama.
Julius Põldmäe on kirjutanud sellest hetkest nii: „Võib-olla ma eksin,
kuid minule, poisikesele, tundus õpetaja
silmis midagi läigatavat. Ta pani mulle
käe õlale ja ütles, et ei karista mind, sest
olin rääkinud tõtt. „Jää ikka ausaks!“ olid
koolijuhataja soovisõnad. Olen püüdnud
sellest deviisist – jää ikka ausaks – siiani
kinni pidada.“
Julius Põldmäe ei unusta teda.
Varje Malsroos, koduloo-uurija

tasub teada

Märtsikuu uudiskirjandus
Putinita

Tervise kokaraamat

Mihhail Kasjanov, Jevgeni Kisseljov

Aive Luigela

Raamat, mille ilmumine Putini-ajal on
analüütikute sõnul tõeline ime, avab lugejatele
Venemaa võimu telgitaguseid ning paljastab
jahmatavaid fakte suurriigi lähiajaloo sündmustest.
Saadaval Jüri, Lagedi ja Vaida
raamatukogus

Armastatud autori ja tervisliku toitumise
eeskõneleja Aive Luigela kuues raamat sündis
ideest pakkuda enam levinud tervisehädade
ja haiguste leevendamiseks sobivaid toiduretsepte ning toitumissoovitusi. Raamatus
käsitletakse nii immuunsüsteemi tugevdamist, toiduallergia ohjamist, südamele, neerudele ja teistele organitele meelepäraseid toite ning ka lihtsalt nõuandeid ja nippe,
kuidas organismi puhtana hoida ja turgutada.
Saadaval Jüri, Vaida raamatukogus

Lõpupidu Heli Künnapas
Raili viimane gümnaasiumiaasta tõotab tulla igav ja haigutamiseni tuttav. Ootamatult
muudavad tema elu huvitavaks kooli tulnud
uued abituriendid – tõmmu seltskondlik
Marcus ja heledapäine, veidi eraklik Roomet.
Ja äkki muutuvad Raili elus kooli ja korvpallitrenni asemel tähtsaks hoopis teised asjad.
Saadaval Jüri, Lagedi, Peetri, Vaida raamatukogus

Konrad Mägi:

Kunstnik. Looming. Aeg

Meie kodude kraam
Mirjam Peil

Kunstiajaloolasest autor tutvustab meid
lähemalt vanematelt ja vanavanematelt
päritud „eestiaegsete asjadega”. Tuttava
välimusega igapäevaesemed on pärit 19.
sajandi lõpukümnendeist Teise maailmasõja
alguseni. Saadaval Jüri, Lagedi raamatukogus

Flandria tee Claude Simon

Maie Raitar, Andres Sööt

Konrad Mäge (1878–1925) võib pidada
eesti kunsti imeks. Ta lõi oma erilise maastikukooli, sugereeris hulkadele oma loodustunde, oma värviilma, oma kunstilise
ilmamõistmise ja vastuvõtlikkuse. Käesolev raamat sisaldab
hinnatud kunstniku tööde reproduktsioone, tema kaasaegsete
kommentaare ja arvamusi ja killukesi tema elust ja ajast.
Saadaval Jüri raamatukogus

Unistuste nimel
Anneli Ammas
Priimabaleriin Kaie Kõrb on pidanud oma
unistuste täitumist kaua ootama – nii võeti
ta balletikooli vastu alles teisel katsel ning
ka praeguse eluetapi kõige tähtsamaid tegelasi, imelisi kaksikuid Eduardi ja Raimondit
ootas ta koos abikaasaga seitse pikka aastat.
See raamat ongi Kaie Kõrbi püüdlemisest unistuste täitumise
poole. Saadaval: Jüri, Lagedi, Peetri, Vaida raamatukogus

C. Simoni 1960. a ilmunud „Flandria teed”
peetakse kirjaniku loomingu ja ühtlasi prantsuse moodsa romaani tüüpiliseks näiteks.
Romaan lähtub suuresti C. Simoni enda Teise
maailmasõja kogemusest, olles seega sõjaromaan, ent ka teos elust, armastusest, surmast
ning elutahtest.
Saadaval Jüri, Lagedi, Peetri, Vaida raamatukogus

127 tundi vangis
kaljulõhes Aron Ralston
„127 tundi vangis kaljulõhes” on autori
esimene raamat, mille põhjal valmis 2010.
aastal ka film „127 tundi”. Inimtühjal Utah’
kanjonitemaal matkates tundis Aron Ralston
end alati täiesti koduselt, kuni ühel päeval
naelutas liikuma hakanud 800-naelane kaljurahn tema parema
käe ja randme vastu kanjoni seina. Kanjonilõhest pääsemiseks
pidi mees sooritama kõige meeleheitlikuma teo, mida inimene
on suuteline ette kujutama. Saadaval Jüri raamatukogus

Maire Aunaste tuleb Jüri raamatukokku
Pühapäeval, 3. aprillil kell 14.00 tuleb Jüri raamatukokku Maire Aunaste.
Räägime telestaari kolmest raamatust: „Iseennast kuulates“ (1997), „Viis aastat peidus“
(2005) ja „Mitte ainult meestest“ (2009). Lisaks raamatutele tuleb juttu telesaadetest,
intervjuudest ja jutusaadete tegemisest, erinevustest meie ja Ameerika telesaadete vahel.
Maire Aunastel on oma iganädalane saade nii teles kui ka raadios ning oma nädala mõtted
avaldab ta Maalehe lisas TERA.
Kohapeal on võimalik tutvuda autori raamatutega ning soovi korral neid ka endale osta.
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Veterinaarid annavad nõu:
kuidas vältida lemmiklooma jooksuaega
Kevadega koos jõuab kätte
loomade jooksuaeg. Tiheda asustuse ja liiklusega paigas kaasnevad sellega omad ohud meie lemmikutele.

Emastel kassidel on jooksuajad aastaringselt ja isased kassid on vajadusel
valmis ette võtma 5-10 kilomeetri pikkust
pulmaretke, et jõuda indleva emaseni.
Emased kassid levitavad jooksuajal spetsiifilisi lõhnu, mis levivad üpris kaugele.
Isased kassid reageerivad sellele märgistamisega. Märgistamise ajal on eritatav
uriin eriti vänge lõhnaga. Nendel pikkadel
retkedel on isastel kassidel suur võimalus
sattuda õnnetustesse.
Kassid jäävad sageli auto alla. Nad võivad saada pureda koertelt ning kaklused
teiste isaste kassidega lõpevad tihti tõsiste
vigastustega. Samuti on ohtlikud kassikontsertidest tüdinenud inimesed, kes
võivad tulistada kasse õhupüssist.
Lisaks saavad kassid kokkupuutel
teiste kassidega nakkuseid: kõrvasügelised, klamüüdia, kasside immuunpuudu-

likkus (analoogne inimese HIV viirusele),
ülemiste hingamisteede nakkused (nt
herpes), viiruslik peritoniit (kõhukelmepõletik), seennakkused (n-ö kassihaigus),
sise- ja välisparasiidid. Need haigused on
ohtlikud nii emastele kui ka isastele kassidele. Mõnigi neist haigustest on ravimatu ja võib lõppeda surmaga.
Steriliseeritud ja kastreeritud kassid
muutuvad kodusemaks, isased kassid
lõpetavad märgistamise. Head hiirepüüdjad on nad edasi ka pärast operatsiooni.
Operatsioon ei muuda kassi iseloomu.
Mõned kassid võivad muutuda laisemaks,
kuid enamasti on selle põhjuseks liigne
toitmine.

Nõuanne isase
kassi omanikule

Nõuanne emase
kassi omanikule

Vältimaks isase kassi suundumist pulmaretkele, on omanikul kaks võimalust
tema takistamiseks:
Isast kassi võib siseruumides kinni
hoida, selleks et vältida pulmas käimisega
kaasnevaid probleeme. Halvimal juhul
hakkavad nad siseruume märgistama ja
koleda häälega karjuma.
Kui emaste kasside puhul on võimalik
kasutada inna ärahoidmiseks hormoonravi, siis isaste kasside puhul seda rakendada ei saa, kuivõrd puuduvad sobivad
preparaadid.

Emasel kassil algavad jooksuajad 6-7
kuu vanuselt. Erinevalt koertest ei ole kassidel nõreeritust. Jooksuajal käitub kass
iseloomulikult: urvitab tagakeha, tammub paigal, tõstab saba üles ja kräunub
kutsuvalt. Emased kassid üldiselt oma
territooriumi ei märgista. Tavaliselt häirib
omanikke valjuhäälne kisa ja õue nõudmine, mis võib kesta päevi. Jooksuajad
toimuvad aastaringselt ja kahe jooksuaja
vahe ei ole mitte pool aastat, vaid indlemisintervall on heades söötmis-pidamistingimustes nädal. Ind kestab 3-5 päeva.
Halvimal juhul on innavabu päevi 2-3
kahe jooksuaja vahel. Kassil toimub ovulatsioon ainult paaritumise ajal. Innaaja
lõpetab ainult edukas paaritus. Kass on
võimeline uuesti paarituma ja järglasi
saama kohe pärast poegimist. Pidev poegimine kurnab emaslooma ja lühendab ta
eluiga.

Pikaajalise manustamise korral tuleb
lasta kassil vahepeal 2-3 kuud innelda, et
vältida kasvajate teket ning ainevahetuse
häirumist. Peamised kõrvaltoimed on
piimanäärme kasvajad, emakakasvajad
ja põletikud, ainevahetushäired maksa,
neerupealiste ja pankrease talitluse muutumisest.
Parimaks lahenduseks soovimatu tiinuse vältimiseks on kassi steriliseerimine.
Selle operatsiooniga eemaldatakse emakas koos munasarjadega. Pärast operatsiooni manustatakse kassile valuvaigistit. Kassid jäetakse kliinikusse toibuma
3-4 tunniks. Samal päeval peaksid nad
kodus toas soojas olema, neile võib süüa
anda. Järgmisel päeval tunnevad nad
end tavapäraselt. Haava kaitsmiseks saab
kass kaela krae või selga vesti. Kodus
peab haava puhastama vesinikülihapendi
3%-lise lahusega või kaaliumpermanganaadi roosa lahusega. Tüsistusena võib
esineda tundlikkust õmblusmaterjalile
(siis hakkab haav nõretama ja tursub).
Pärast steriliseerimist esineb kehakaalu
tõusu. Kaalu suurenemist saab omanik
kontrollida normeeritud söötmisega.
Kaalu suurenemist tuleb kindlasti vältida, sest sellega kaasneb oht suhkruhaiguste, südamehaiguste ja artriidi
tekkeks.

Parim viis isase kassi kontrolli all
hoidmiseks on tema kastreerimine. Selle
operatsiooniga eemaldatakse kassi munandid. Pärast operatsiooni manustatakse kassile valuvaigistit. Kass jäetakse
kliinikusse toibuma 3-4 tunniks. Samal
päeval peaks kass kodus toas soojas olema, talle võib süüa anda. Järgmisel päeval
tunneb ta end tavapäraselt. Omanik peaks
jälgima, et kass operatsioonihaavasid
ei lakuks. Tavaliselt paraneb kass kraed
kandmata. Kastreerimisjärgselt esineb
kehakaalu suurenemist, mida saab kontrolli all hoida normeeritud söötmisega.
Kaalu suurenemist tuleb kindlasti vältida, sest sellega kaasneb oht suhkruhaiguste, südamehaiguste ja artriidi tekkeks.
Kastreeritud kassidel esineb sagedamini
põiekivide ja -liiva teket. Seda saab vältida
kvaliteetse toidu söötmisega.
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Soovimatute järglaste saamise vältimiseks on omanikul kolm võimalust:
Paaritumise vältimiseks saab emast
kassi hoida toas. Siiski häirib omanikke
kassi pidev kräunumine.
Jooksuaja vältimiseks võib kasutada
hormoontablette. Neid tablette peab
andma ühel konkreetsel päeval nädalas,
iga nädal. Tablettide andmist tuleb alustada kahe jooksuaja vahel ja peab olema
veendunud, et kass ei ole tiinestunud.

Loomaarstid Helena Trus
ja Inge Mängel
Jüri loomakliinik, www.veterinaar.ee

Loomaarstid Helena Trus
ja Inge Mängel
Jüri loomakliinik
www.veterinaar.ee

nõuanne

Millised on ohud virtuaalmaailmas?
Rae valla piirkonna politseinik
kirjutab virtuaalse maailma ohtudest, mis varitsevad meid kõiki.
Peamised ohud virtuaalmaailmas on
kaotada raha, sõpru, eneseväärikus ja
identiteet. Kõige lihtsam soovitus igaühele
Internetis liigeldes: ära tee midagi sellist,
mida sa päris elus ei teeks!
Erinevates Interneti-põhistes sotsiaalvõrgustikes suheldakse tihtipeale
võõraste inimestega. Tähtis on teada, et
inimene teisel pool arvutiekraani võib
enda kohta rääkida mida iganes ning
tegelikult ei pruugi ta olla see, kellena end
esitleb. Virtuaalmaailmas on oht sattuda
seksuaalkuriteo ohvriks ning alaealiste
osas pannakse selliseid tegusid toime üha
enam. Seetõttu tasubki kainelt kaalutlev
olla enne, kui otsustad oma uuele juhututtavale mõne pildi saata või tema ettepanekul veebikaamera ees piinlikes situatsioonides esineda. Kõik, mis sa endast
Internetti üles laed, sinna ka jääb ega kao
sealt kunagi, ja isik, kellele sa faile saadad,
saab neid korduvalt kasutada. Kurjategijad kasutavad neile saadetud materjale ka
väljapressimiseks, ähvardades materjalid
avalikustada, kui nõudmisi ei täideta.
Kurjategijad varitsevad ohvreid seal,
kus neid kõige rohkem leidub: mängude
lehed, suhtlusportaalid, foorumid ning
isegi ajalehtede kommentaariumid.
Virtuaalmaailmas on oht kaotada
identiteet. See tähendab, et keegi avab
sinu andmetega mõne konto või kasutab
mingil muul moel ära sinu isikuandmeid ja isiklikke fotosid. Sellisel juhul on
oluline salvestada võimalikult palju fakte:
milliseid andmeid ja pilte on kasutatud,

millest saad aru, et kontot tehes on just
sind silmas peetud (tegemist võib olla ka
nimekaimuga).
Kõik me teame, kui lai mõiste on koolikiusamine ning tänapäeval on sellele
lisandunud veel küberkiusamine. Saadetakse halvustavaid kirju, Interneti-lehekülgedele riputatakse üles laimu, luuakse
kiusatava nimeline libakonto või võetakse
kogunisti mõni kiusatava konto lihtsalt üle. Et küberkiusajat peatada, pead
kiusaja blokeerima, kopeerima halvustava sisuga teated ning teavitama portaali
omanikku kiusajast.
Laialt levinud arvutikelmused on järgmised: oksjonikelmused – oksjonil ostetud kauba eest on tasutud, kuid kaup ei
jõua ostjani; pangakaartide kelmused –
inimese teadmata võetakse tema pangakaardiga arveldusarvelt raha välja; krediitkaardipettused ning manipulatsioonid arvelduskontoga – inimese teadmata,
nõusolekuta on tema arvelduskontolt tehtud rahalisi tehinguid.
Arvutikelmustena on vaadeldavad ka
mobiiltelefonidega tehtavad pahateod.
Noortel on raske mõista, et telefonis
paiknev SIM-kaart on tegelikult reaalne
raha, mis kajastub iga kuu lõpus arvena.
Mobiiltelefoni kaotamine või vargus võib
minna maksma palju rohkem, kui ainult
telefoni väärtuse, kui SIM-kaarti pärast
telefoni kaotamist või varguse avastamist
ei sulgeta. Kui telefoni satub valedesse
kätesse, on sellega võimalik helistada
eritariifiga numbritele, kanda rate.ee
kontole SOL-e jne ning paraku ei toimi
selliste eriteenuste puhul operaatorite
blokeering arve piirmäära osas.
Samuti tuleb teada, et ka virtuaalmaailmas on teiste inimestega halvasti

käitumine lubamatu ning anonüümsus,
mis arvutiekraani taga istudes tekib, on
näiline, sest igast tegevusest jäävad maha
jäljed, mida on hiljem võimalik tuvastada.

Soovitusi noortele:
• Mõtle enne, kui tegutsed!
• Ära tee midagi sellist, mida sa päris
elus ei teeks!
• Internetis teiste suhtes halvasti
käitumine ei ole aktsepteeritav.
• Interneti anonüümsus on näiline –
Internetti jääb sinust maha palju jälgi.
• Ära usalda alati seda, mida näed!
• Julge rääkida – vanemad, õpetaja,
sõbrad, vanemad õed/ vennad.
• Kahjulikud tegevused peata –
blokeeri, kopeeri, reageeri!
• Ebaseaduslikust sisust anna teada
politseile või vihjeliinile: www.vihjeliin.ee

Kersti Kald
Piirkonna politseinik

Käimas on loomade steriliseerimise
ja kastreerimise kampaania
Kuni märtsikuu lõpuni kestab kampaania kasside ja koerte
steriliseerimiseks ja kastreerimiseks – registreeru kohe!
Kampaania peamine rõhk on kutsuda loomaomanikke steriliseerima
ja kastreerima oma kasse, kuid sel korral võimaldavad mõned
kliinikud ka koerte steriliseerimist/ kastreerimist. Steriliseerimise
ja kastreerimise kampaaniast võtab osa hulk kliinikuid üle Eesti.
Kampaaniat korraldab Eesti Loomakaitse Selts
koostöös Royal Caniniga.
Kampaanias osalemiseks tutvu tingimustega ja registreeru
lehel www.loomakaitse.ee või helista loomakaitse infotelefonile
5550 5009.

Aruküla tee 29, Jüri alevik, Rae vald
Tel: 607 58 85, mob: 513 1714
Oleme avatud: E–R 10.00–20.00,
L 10.00–16.00
Mikrokiipimine märtsis SOODUSHINNAGA
18 eurot! Uued koeratoidud tutvumishinnaga!
Suurtele kottidele kaasa toidutünn!
märts 2011 · Rae Sõnumid
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PUITBRIKETT
PELLETID

Peetri Pizza otsib
teenindajat-pizzameistrit

KOJUVEDU ÜLE EESTI

väljaõpe kohapeal
Sooviavaldajatel võtta ühendust Kersti Uusväliga, tel 5662 6010
Gregmart OÜ

TULE KONSULTATSIOONILE!
Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Tiit Kirss

Angela Virak

56 484 334
66 84 700

56 640 991
66 84 700

OST

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

Üürin välja
3-toalise kõigi mugavustega korteri
Jüris Kasemäe tänavas.
Võib pikemaks ajaks.
Hind: kommunaalmaksud + 160 EUR
Tel 505 6993
Rae Sõnumid · märts 2011
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reklaam

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

Jüri Konsumis avatud
KINGSEPATÖÖKODA ja
VÕTMETE VALMISTAMISE
TÖÖKODA

Avatud:
E–R 10.00–19.00
L 10.00–16.00
P suletud

OÜ Kaubaekspress pakub tööd
sçTagaluugiga varustatud veoautodele:ç
ççç&URGOONIçMÛÛDUDçnçPIKKUSççMçnççMçJAçKÛRGUSç çMçç
çççSOOVITAVALTçKAçKßLJELTçLAITAVAD
sçPakiautodeleçMAAKONNASISESTEKSçVEDUDEKS

Kontakt 503 3114, 505 5512, raimu@kaubaekspress.ee, arne@kaubaekspress.ee
märts 2011 · Rae Sõnumid
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www.hansalex.ee

• Ekskavaator-koppade
renditeenus
• Kõikvõimalikud kaeveja pinnasetööd
• Vee- ja kanalisatsiooni
trasside ehitus

Bruno Vassari
kehahoolduste kuu
15 märts – 15 aprill

# Üldehitus

• Viinamarja ja merevetika kehahooldus –
# Siseviimistlus
20 eurot
• Isesoojenev tselluliidihooldus kehale
–
# Välistrasside
ehitus
20 eurot
# Elektritööd
Salong avatud:
• Cataplasma tselluliidihooldus – 20
eurot
E–R 10–20, L 10–17
# Projekteerimine
• Massaaž UVASILM massaažikreemiga
–
tel 607 4293
20 eurot
www.muskuslill.ee
Aadress: Akadeemia tee 47, Tallinn 12618
Asume Jüris Konsumi
Ostes 5 hooldust korraga, Tel:
saad
5565 5468 või 5560 4300
keskuses
ühe hoolduse tasuta!
www.infrabau.ee

• 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, Petri küla
Rae vald 75312,
HARJUMAA

EHITAGE OMA MAJA
KOOS MEIEGA
Üldehitustööd, vundamenditööd,
müüritööd, puutööd, katusetööd,
plaatimistööd, sisetööd.
E-post: raemeistrid@gmail.com
Tel. 5665 0748
www.raemeistrid.ee

•
•
•
•
•

Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

Kontakt: Finestum OÜ
Tel 641 1977, 5556 3500
info@termo.ee
www.termo.ee
Rae Sõnumid · märts 2011

VEDU24 - suurim
transpordifirmade
andmebaas!
Vaata: www.vedu24.ee

reklaam

Kutsume ostma
maitsvaid UVICU
tooteid!
Asume: Aruküla tee 57, Jüri

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

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides
Turbabrikett

OÜ Lexkavaator otsib meeskonda kogemustega laadurekskavaatori juhti.

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

Kohaletoomine Rae vallas tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

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

Lume koristus katuseLt ja jääpurikate tõrje!

Hoolduskoristus, majahoidjateenus, suurpuhastus, remondijärgne
puhastus, akende pesemine, põrandate vahatamine, vaipade
masinpesemine, muru riisumine ja niitmine jne…
Rae valla
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

elanikele ja
firmadele
soodustus
kuni 15%

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!
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kuulutused ja teated
kuulutused

jekte ning aitan kasutusloa taotlemisel.
Tel 523 8412, tiina@cmv.ee

Ühendame Sinu kinnistu ühise veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Teostame san-tehnilisi, üldehitus- ja elektritöid. Kaevame ekskavaatorlaaduriga,
veame kuni 15-tonniseid koormaid. Paigaldame kiviparketti hoovides ja tänavatel. Tel 660 4455, 5850 4300

Ostan kasvavat metsa, kuuse-männipalki
ja paberipuud. Abistan paberite vormistamisel ja raietöödel. Transport olemas.
Tel 5663 6007

Müüa saetud küttepinnud 180 €/ koorem
ja saetud ning lõhutud küttepuid (lepp)
35 €/ rm. Info ja tellimine: 5346 6680;
www.hirvlisaeveski.ee
5. klassi koolipoiss otsib inglise keele õpetajat Jüris. Margus, tel 509 4656

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

Kojutoomisega värsked seakondid 3 €/
20 kg kast ja seakamar 5€/ 10 kg kast.
Tellige ka valmistoodangut! Tel 5359 6544

Teadaanne
27. märtsil 2011. a
kell 11.00 toimub
mänguväljaku juures
Pildiküla üldkoosolek

Teen rõivaste parandustöid. Tel 5345 2848

Päevakord:

Puitpõrandate paigaldus, lihvimine, restaureerimine, lakkimine, õlitamine ja
hooldamine. Töö kiire ja korralik!
Tel 5340 5988

Müüa lõhutud küttepuid. Hind ruumi
kohta: lepp 32 EUR, kask 45 EUR, sanglepp ja haab 35 EUR. Transport alates
10 rm-st tasuta. Tel 506 2645

• külavanema valimine
• heakorrapäev
• majade ühistu projekti arutamine
• kohapeal kerkinud küsimused

Müüa 3-toaline korter Peetri külas Uusmaa
teel (2/3), otse omanikult. Tel 5624 4244

Rõivaste parandus, korrigeerimine ja
õmblemine. Individuaalne lõigete konstrueerimine. Peetri küla piires võin ka ise
kohale tulla. Tel 5661 8219

Ootame aktiivset osavõttu!

Ostan metsa raieõigust Harjumaal. Sobilikud on lepa- ja kasemetsad. Puu kvaliteet ei ole määrav. Tel 5614 5184
Koostan elamute ja abihoonete ehituspro-

Pildiküla eestseisus

Pottsepp, korstnapühkimine. Küttekehade remont. Tel 558 8671

INFRABAU OÜ
# Üldehitus
# Siseviimistlus
# Välistrasside ehitus
# Elektritööd
# Projekteerimine
Aadress: Akadeemia tee 47, Tallinn 12618
Tel: 5565 5468 või 5560 4300
www.infrabau.ee

JOSERA KOERAJA KASSITOIDUD
Rae valla
piires kohaletoimetamine
tasuta.

HOLDES FINANTS OÜ
RAAMATUPIDAMINE
VÄIKEFIRMADELE
mõistliku hinnaga
Helista ja küsi lisa
56 243 986

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

kuulutused ja teated

Märtsikuu sünnipäevalapsed 2011
Helmi-Regiina Aloe	
Sergeieva Liidia	
Milja Pedaja	
Pjotr Gorelik	
Linda Kundla	
Astrid-Velisate-Melanie
Heinamägi
Õie Aulik	
Aili Rannaste	
Endel Klimov	
Heino Horm	
Luule Limbach	
Helju Vainomäe	
Helgi Palm	
Õie Pulman
Linda Toomesso
Nikolai Alfred Papmehl	
Juhanes Koch
Valentina Reinsalu
Väino Misler	

Veebruaris registreeritud
sünnid Rae vallas
Kaur Guzas
Rimo Toomik
Hugo Marten Härma
Lucas Johannes Grauberg
Reinhard Vahtre
Andreas Laurberg
Marten Pokk
Ahto Andry Radik
Andri Apri
Joosep Hunt
Pärtel Pelt
Pert Trutsi
Keitlin Peet
Marie Verk
Rebeka Jassik
Maia Kateriin Kuuskmaa
Alisia Podvernjuk
Marian Gorain
Anna Elisa Raaga
Anni Lips

92
86
85
85
85
84
84
83
82
82
82
81
81
81
80
80
80
80
75

Henno Kaska	
Väino Laid
Elmar Adamson
Helgi Agasild
Gennady Golubev	
Mart Piliste	
Rein Metsis	
Krista Pugi
Raivo Tali
Vladimir Kadotšnikov	
Mart Kangro
Ilmar Veski
Rein Kuusk	
Urmas Link	
Elve Hallik	

75
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65

Õnnitleme!

Päästeteenistuse teated, veebruar

Kiriku teated
Jumalateenistused Jüri kirikus
toimuvad igal pühapäeval kell 12.00.
Piiblitund-vestlusring igal komapäeval
kell 19.00 Koguduse majas.
www.eelk.ee/juri

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

01. veebruar

Likvideeriti rongi ja auto avarii Kulli ülesõidul

07. veebruar

Põleng Soodevahe külas Roosimäe teel

08. veebruar

Põleng Peetri külas, Peetri tee 23. Avarii Ringteel, Lagedil

09. veebruar

Avarii Ringteel, Jüris

10. veebruar

Suits pööningul, Mõigus Vati tee 6

11. veebruar

Avarii Tartu mnt-l Patika viadukti all. Poolhaagisega veoki kallutatav
jahutsistern tõusis iseenesest üles ning põrkus vastu viadukti.

13. veebruar

Kiirabile appi, Patika, Jõekääru 23

14. veebruar

Avarii Kadaka külas

21. veebruar

Likvideeriti avarii Kulli ülesõidul (rongiõnnetus jalakäijaga)

27. veebruar

Põles saun Peetri külas Väike-Vägeva teel

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus,
Aruküla tee 9, Jüri
sonumid@rae.ee
Reklaamikontor OÜ
Reusner AS

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.
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Jürikuul Rae vallas igav ei hakka!
Doris Jürgens kutsub kõiki Rae valla elanikke
mõtlema juba jürikuu ettevõtmistele
Aprill on kohe käes ja kenaks traditsiooniks on saanud jürikuu
tähistamine rohkearvuliste sündmustega. Tegevust jätkub valla
erinevates paikades terveks nädalaks.
Tänavu toimuvad jüripäeva üritused 16.–23. aprillini.
Jüripäeva nädalat alustatakse sportlikult judo-turniiriga. Seejärel võisteldakse nädala jooksul mitmel alal, nagu male, autoorienteerumine ja veekorvpall.
17. aprillil saab oma samme lugeda ja ka testida oma kõnnikiirust, sest Harjumaa käimispäev „Sinu sammud loevad“
toimub seekord just Jüris.
Jürikuu olulisem ühisüritus toimub aga 21. aprillil Kirikumõisa pargis, kus leiab aset ülevallaline jüripäeva jooks. Lapsed võib julgelt kaasa võtta, sest neid ootavad erinevad atrakt-

sioonid ja mängujuht.
Õhtu jooksul võib näha ja kuulda trummishowd, esineb talendisaate staar ja lehepillimängija Erki-Andres Nuut. Silmailu
pakuvad tantsutüdrukud, muusikaelamusi Jüri Gümnaasiumi
koolibänd Breymes.
Suurejoonelist showd trummidel teeb Tallinn 2011 projekti
üks olulisemaid esinejaid TRUMM-IT orkester, kes kasutab professionaalsete instrumentide kõrval ka kanistritest-tünnidest
valmistatud pille.
Kes spordist ja võistlemisest väsib, neile pakume midagi
hingele ja vaimule: plaanis on vabahariduslikud loengud erinevatel teemadel. Kõigest täpsemalt saab lugeda juba aprillikuu
Rae Sõnumitest.

