Detsembrinumbris:
• 15.detsembrini saab esitada
taotlusi spordi- ja huvitegevuse
kulude katteks
• Rae vald sotsiaalmeedias
• Tulevane superstaar võib
sirguda sinu kodus

• Jõuluvana postkontor
ootab kirju

Rae valla ametlik väljaanne

nr 11 detsember 2013

Rae Kammerkoor. Foto Rae Sõnumid

Esimese advendiküünla süütamine Rae vallas toimus Jüris tervisekeskuse esisel platsil
1.detsembril. Jõuluootuse aega mahub veel mitmeid üritusi ning aasta viimaseks
ühispeoks on traditsiooniline aastalõpupidu.

Eesseisvad üritused
14. detsember
15. detsember
		
		

17. detsember
27. detsember

kell 11–15
kell 12
kell 13
kell 16
kell 16
kell 19

Käsitöölaat Rae kultuurikeskuses
Lagedi kandi laste jõulupidu Lagedi koolis (eelregistreerimisega)
Eakate jõulupidu Peetri kooli aulas
Kontsert „Hetke vaid mõni mälestus kestab.“ Jüri kirikus
Rae valla eakate jõulupidu Rae kultuurikeskuses (eelregistreerimisega)
Aastalõpupidu Rae kultuurikeskuses
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Taotluse esitamise tähtaeg spordi- ja
huvitegevuse kulude hüvitamiseks on
15. detsember
Taotlust saab esitada tehtud kulutuste
eest ajavahemikus juuni kuni detsember.
Kuluhüvitise taotluse blanketi saab Rae
valla koduleheküljelt aadressilt http://rae.
kovtp.ee/et/blanketid.

Kuluhüvitise taotlusele tuleb juurde lisada
maksekorraldused treeningtasu/õppetasu
maksmise kohta. Taotlused võib saata elektrooniliselt koos digiallkirjadega (taotleja ja
treeneri allkiri vajalik) aadressile info@rae.ee
või tuua vallamajja vastuvõtusekretäri kätte

(Aruküla tee 9, Jüri).
Kuluhüvitist võib taotleda vastavalt volikogumäärusele 5-19 aastasele lapsele või
noorele, kes õpib algkoolis, põhikoolis,
gümnaasiumis, kutsekoolis või kõrgkooli
päevases õppes.
Kuluhüvitise väljamaksmise üheks tingimuseks on lapse ja mõlema vanema sissekirjutusnõue kolm kuud enne kuluhüvitise
taotluse esitamise tähtaega.
Merilin Sillard
Haridusameti referent

Lusikapeole mittetulnud saavad hõbelusikad kätte vallavalitsuse kantseleist
Rae vallal on traditsiooniks kinkida kõigile väikestele sünnijärgselt Rae valda
registreeritud vallakodanikele nimelised
vallavapiga hõbelusikad.
Hõbelusikad antakse üle kolmel kuni neljal
korral aastas noore vallakodaniku vastuvõtul, kuhu ootame pisipõnne ja tüdrukutirtse
koos vanematega.
Lapsevanemad, kes on saanud vallalt
kutse üritusele, kuid ei ole saanud tulla oma
lapse hõbelusikale järgi, saavad lusika kätte
vallavalitsuse kantseleist, mis on avatud esmaspäeval, teisipäeval 8.00-17.00, kolmapäe-

Foto Rae Sõnumid
val 8.00-18.00 ja neljapäeval 8.00-17.00 ja
reedel 8.00-14.00. Lõunaaeg on (v. a reedel)
kell 13.00-14.00. Lisainfo telefonil 605 6750.
RS

Alustati Jüri Gümnaasiumi laiendamist
26.novembril allkirjastati ehitusleping
Jüri Gümnaasiumi laienduseks, mille järel
algasid gümnaasiumiosa laiendustööd.
Gümnaasiumiosa laienduse tulemusel saab
kool juurde umbes 30 klassiruumi ja multifunktsionaalse 96-kohalise auditooriumi.
Õppepinda saab juurde ka huvialakool, mis
praegu tegutseb ruumide kitsikuse tõttu vaid
200 noore huvides.
Gümnaasiumi laiendus lubab õpilaste
arvul kasvada vähemalt 1100-ni. Güm-
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naasiumis saab õppida kolmel õppesuunal:
reaalsuund, loomemajandus ja kultuur ning
ettevõtlus ja rahvusvahelised suhted.
Tänavu suvel Rae vallavalitsuse poolt
korraldatud riigihankele gümnaasiumihoone laienduseks esitati kokku 14 pakkumust,
millest odavaim oli Facio Ehituse OÜ, OÜ
Facio ja RIITO Ehituse AS ühispakkumus.
Ehituse järelevalvet teostab Ehituskorralduse OÜ. Kooli laiendamine läheb maksma
ligi 3,7 miljonit eurot.
RS

RAE
VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18

Tallinna lennujaama lennuliiklusala
arendusprojekti keskkonnamõju
hindamise (KMH) hindamistulemusi
tutvustav avalik arutelu toimub 16.
detsembril kell 17.00 AS-i Tallinna
Lennujaam administratiivhoones.
Kuni 14. detsembrini saab tutvuda KMH aruandega ja esitada küsimusi ning vastuväiteid. Aruanne
on kättesaadav:
• AS Tallinna Lennujaam kodulehel http://www.
tallinn-airport.ee/news (kontaktisik projektide
koordinaator Annika Sõrmus, e-post: annika.
sormus@tll.aero, tel 6058 916)
• Tallinna Keskkonnaametis ja kodulehel www.
tallinn.ee/est/Tallinna-lennujaama-lennuliiklusala-arendusprojekt (kontaktisik juhtivspetsialist
Ülle Luiks, tel 6404 767, e-post ylle.luiks@ tallinnlv.ee)
• Rae Vallavalitsuses ja kodulehel http://rae.
kovtp.ee/et/uudised-ja-teated (kontaktisik keskkonnaspetsialist Birgit Parmas, tel 6056 745,
e-post birgit.parmas@rae.ee).
• Ramboll Eesti AS-i kodulehel www.ramboll.ee/
news (kontaktisik projektijuht Andres Brakmann,
e-post: andres.brakmann@ramboll.ee, tel 6988
356; KMH osas juhtivkonsultant Hendrik Puhkim,
tel 6988 352, e-post:hendrik.puhkim@ramboll.ee)
Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti eesmärk on tõhustada lennujaama
keskkonnasäästlikku ja efektiivset käitamist,
tõsta lennuohutust ning lennujaama keskkonnaseisundi parendamise kaudu leevendada
lennujaama infrastruktuuri ebasoodsat mõju
keskkonnale. Eesmärgi saavutamiseks on kavas
rajada lennujaama lennuliiklusala ida- ja lõunasuunale sellised keskkonnakaitselised infrastruktuuri süsteemid ja rajatised, mis tõstavad
oluliselt Tallinna lennujaama käitamise ohutust
ning keskkonnasäästlikkust.
KMH läbiviimise eesmärk on anda otsustajale
teavet kavandatava tegevuse elluviimisega tõenäoliselt kaasneda võivate oluliste negatiivsete
keskkonnamõjude ning nende leevendusmeetmete kohta, mida tuleb arvestada tehnilise
eelprojekti koostamisel ja ehitusloa andmisel.
KMH aruanne on dokument, mis annab ülevaate
hindamistulemustest.
AS-i Tallinna Lennujaam administratiivhoone
asub aadressil Lennujaama tee 12, Tallinn.
RS

Aasta lõpus tasub
oma elukoha aadress
elanikeregistris üle kontrollida
Neli põhjust, miks on kasulik oma elukoha
aadress elanikeregistris üle kontrollida.
Põhjus 1: Koduomanikud saavad maamaksuvabastuse
Lähtudes 2013. a 1. jaanuarist kehtima
hakanud „Maamaksuseaduse“ muutmise seadusest vabastatakse koduomanikud
maamaksust vastavalt kehtivale üldplaneeringule tiheasustuses kuni 1500 m2 suuruse
ning hajaasustuses kuni 2 ha suuruse maa
osas. Maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse
osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud
tingimustele.
Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ja on sama kinnistu
endale rahvastikuregistris elukohaks valinud.
Seega kontrollitakse Maamaksuseaduses
sätestatud tingimustele vastavate isikute
andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel seisuga 1. jaanuar 2014.
Loe täpsemalt maksusoodustuste kohta
http://www.fin.ee/maamaksusoodustus
Põhjus 2: Välistage olukord, et te
polegi sisse kirjutatud
Vallavalitsuse registripidaja Merike Sultsi
sõnul tuleb tähelepanu juhtida sellele, et
kinnisvara ost või müük ei too kaasa automaatselt muutusi elukoharegistris. Kindlasti
tasub eluruumi omanikel kontrollida, kas
sissekirjutus on seal kus elatakse. Mõistlik
on üle vaadata ka see, kas ostetud eluruumist
on välja kirjutatud endine omanik.
Uuel eluruumi omanikul on õigus ühepoolselt eluruumist välja kirjutada isikud,
keda ta sinna ei soovi. Vanal eluruumi omanikul tuleb jälgida, et ta pole jäänud n-ö ripakile, sest kui uus omanik ta välja kirjutab,
siis elukohaks ei ole enam endine eluruum
konkreetsel aadressil, vaid sissekirjutus saab
olema omavalitsuses, kus eluruum asub. Rae
valla näitel siis vaid Rae vald.
Vallavalitsuse registripidaja soovitab
kindlasti üle kontrollida oma sissekirjutust ja
maamaksuvabastuse saamiseks on mõistlik
seda teha enne aasta lõppu.
Põhjus 3: Toetused ja soodustused vallaelanikele
Iga omavalitsus pakub oma elanikele toetusi ja erinevaid soodustusi, kuid et neid
taotleda on vaja sissekirjutust sellesse oma-

valitsusse, kus toetust taotletakse. Kui olete
Rae valla elanik, avaneb võimalus taotleda
Rae vallavalitsuselt mitmesuguseid toetusi
ja soodustusi. Enne uut eelarveaastat vaatab vallavalitsus üle toetuste suurused ning
aastal 2014 plaanitakse suurendada mitmeid
toetusi, kuid toetuste suuruse kasvu otsustab
vallavolikogu, mis toimub 17.detsembril.

Peretoetused ja soodustused
2013. aastal Rae vallas:
• Toetus lapse sünni puhul (320 €)
• Koduse mudilase toetus (128€)
• Eralasteaia toetus (200 €)
• I klassi õpilase ranitsatoetus (150€)
• Spordi- ja huvitegevuse toetus
(50% tasust, max 128 €)
• Lastelaagris osalemise toetus
(50% tasust, max 64 €)
• Lasteaiatasu soodustus alates
2. lapsest on 33 eurot
• Koolilõuna kuluhüvitis
• Sõidukompensatsioon
Vallavanema Mart Võrklaeva sõnul on vallavalitsuse poolt volikogule arutamiseks saadetud 2014. a eelarves planeeritud mitmete
toetuste kasvu. „Eelarve teine lugemine toimub 17.12 ja kui eelarve saab vastuvõetud
koos vallavalitsuse ettepanekutega, tõusevad
uuel aastal mitmed toetused“.
Põhjus 4: Aita oma kodukoht
paremaks muuta
Rae vallas elab värske (2011) rahva ja eluruumide loenduse andmetel 15 721 inimest,
mis on rahvastikuregistrisse kantud andmetega võrreldes suurem, kuna sissekirjutuse
järgi elas vallas 1.detsembri seisuga 14 205
elanikku.
Maksuameti poolt kogutavast füüsilise
isiku tulumaksust laekub 11,57% vallale.
Tulumaks ongi valla eelarve peamine sissetulekuallikas. Elanike maksutulu eest
saame arendada üldist heaolu, parandada
ning ehitada uusi sõidu- ja kergliiklusteid,
luua juurde kooli- ja lasteaiakohti, korrastada külakeskusi, ehitada noortekeskusi ja
terviseradasid. 2014.aasta maksumaksjate
nimekiri omavalitsuste jaoks koostatakse
seisuga 31.12.2013.
Suure osa Rae elanikkonnast moodus-

Kuidas kontrollida oma
elukohaaadressi ja esitada
elukohateadet omavalitsusele
Elukohaandmete kontrollimiseks rahvastikuregistris on võimalus pöörduda Rae vallavalitsuse registripidaja poole või sisenedes
ID kaart kasutades kodanikuportaali www.
eesti.ee, kus saate esitada päringu enda
andmete kohta.
Elukohateate esitamiseks saab kasutada
samuti kodanikuportaali www.eesti.ee. Lisaks on võimalik elukohateadet esitada otse
omavalitsusele ja selleks on Rae vallas kaks
võimalust. Üks variantidest on välja printida
elukohateate blankett valla koduleheküljelt
http://rae.kovtp.ee/et/blanketid ning saata
see täidetult ning allkirjastatult koos dokumendikoopiaga aadressile info@rae.ee või
tuua teade ise vallavalitsuse registripidajale.
Vallamajja tulles peab olema kaasas isikut
tõendav dokument. Teine varinat on allkirjastada elukohateade digitaalselt ja saata
see aadressile info@rae.ee.
Rae vallavalitsuses saab end oma koduvalda
sisse kirjutada esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval kell 8.00-17.00, kolmapäeval kell
8.00-18.00, lõuna kell 13.00-14.00. Reedeti
on kantselei avatud 8.00-14.00.
Registripidaja kontakt on 605 6756, 		
merike.sults@rae.ee
tavad noored väikeste lastega pered. Omavalitsus peab hoolitsema selle eest, et lastel
oleks lasteaia- ja koolikohad, kuid seda on
võimalik teha vaid laekuva maksutulu eest.
„Meie vald on läbi viimase aastakümne
olnud üks Eesti kiiremini arenevaid piirkondi, aga meil saaks veel paremini minna,
kui kõik reaalselt Rae vallas elavad inimesed
ennast ka oma koju registreerivad ja seeläbi koduvalla arengule kaasa aitavad“, ütles
vallavanem Mart Võrklaev.
RS
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Tunnistati edukaks parim riigihanke
pakkumine Aruheina Lasteaia ehitamiseks
28. novembril tunnistati Rae vallavanema
hankekäskkirjaga edukaks uue lasteaia
ehitamiseks korraldatud riigihanke parim
pakkumine. Riigihange korraldati Peetrisse
180-kohalise lasteaia ehitamiseks, millele on

juba konkursi korras tänavu suvel nimeks
valitud Aruheina Lasteaed.
Riigihankele esitati 13 pakkumust, millest 11 kvalifitseeriti nõuetele vastavaks ning
edukaks tunnistati odavaim – AS Parmeron

Rae vallavalitsus teatab
Järgmiste detailplaneeringute algatamisest:

Lagedi alevik Jõe tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud 05.11.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1221.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev
elamumaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbeliseks kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Vaskjala küla Kurekaela tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud 26.11.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1334.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev
elamumaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks väiksemaks elamumaa
sihtotstarbeliseks kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Jüri aleviku Laste tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.12.2013 korraldusega.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on lahendada Jüri gümnaasiumi laiendus kooli ja spordihoone juurdeehitusteks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
parkimine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud sotsiaalehitiste maa juhtotstarve.
Järgmiste detailplaneeringute eskiislahenduse ning lähtealuste tutvustusest:

Jüri aleviku Laste tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.12.2013 korraldusega.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on lahendada Jüri gümnaasiumi laiendus kooli ja spordihoone juurdeehitusteks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
parkimine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud sotsiaalehitiste maa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 17. detsembril 2013 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.

Jüri aleviku Allika tn 7 kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneeringu algatamise taotlus on esitatud 04.03.2013.
• Planeeritav kinnistu asub Jüri alevikus Tiigi tänava ja riigimaantee
11114 Jüri-Vaida tee (Aaviku tee) vahelisel elamualal.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitus- ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
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ja TREV-2 OÜ poolt esitatud pakkumus, mis
ilma käibemaksuta on 1 498 774,12 eurot.
Tööde teostamiseks saab sõlmida lepingu
vastavalt riigihangete seaduses sätestatud
14 päeva möödumist pärast pakkumuse
edukaks tunnistamist, kui ei ole esitatud
vastuväiteid.
RS

varustamine ning haljastus ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringuga.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 07. jaanuaril 2014 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.
Järgmise detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:

Vägeva viadukti kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse 01. oktoobri
2013 korraldusega nr 1053. Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimus 28.10- 11.11.2013 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
• Planeeritav ala asub Peetri alevikus Peetri tee, Lepiku tee, Vägeva
tee ja Tallinn-Tartu maantee vahelisel alal. Planeeritava ala suurus
on ca 6,5ha.
• Detailplaneeringu eesmärgiks on Tuleviku tee pikendamine Vägeva teeni, jalg-ja kergliiklusteede planeerimine ja ühendamine
olevatega, kinnistute sihtotstarbe muutmine ärimaaks kaubanduskeskuse rajamiseks, sellele ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude
ja haljastuse lahendamine.
• Detailplaneering on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga.
• Avaliku väljapaneku ajal laekusid vastuväited ja ettepanekud peamiselt ehitusmahtude ja liiklusmüra kohta.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu
toimub 07. jaanuaril 2014 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.
Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:

Vaskjala küla Talle kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 12.11.2013 korraldusega nr 1249
• Planeeritav ala asub Vaskjala külas Pajupea tee ja Mauruse detailplaneeringuala vahelisel alal.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeerida neli ühepere- ja kaks kahepereelamukrunti ning üks sotsiaalmaa krunt
avaliku kasutusega metsaga kaetud alale, lahendada juurdepääsud,
ehitusõigus, jalgteed ning tehnovõrkudega varustatus. Planeeringuala suurus on 2,55 ha
• Detailplaneeringu eesmärk on vastav Rae valla kehtivale üldplaneeringule kus alale on ette nähtud perspektiivne elamumaa ning
haljasala ja parkmetsa maa juhtotstarve.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

• TEEHOOLDUSE INFO •
Alates 01.01.2012 kuni 31.05.2016 on Rae vallale kuuluvate
teede aastaringne hooldaja Teehoolduse Grupp OÜ.
Infotelefon: 621 7740, e-post: info@teho.ee

Riigimaanteede hooldus

Ööpäevaringsed kontaktid:
1510 (mobiililt helistajale tasuta), 614 0500 (lauatelefon
tavatariifiga), e-post: teeinfo@mnt.ee

Kaardirakendus võimaldab ilma vallavalitsusse
tulemata näha Rae valla üldplaneeringut
Avalik kaardirakendus, mis kannab nime
kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteem
(KovGIS, lühendatult GIS) on välja töötatud
vallaelanike informeerimiseks ruumilise
arengu põhisuundadest Rae vallas, samuti
maakasutusest, rohealade paiknevusest,
infrastruktuurist ja maakasutuspiirangutest.

Geoinfosüsteem on kättesaadav aadressil
www.rae.ee, ülemisest menüüribast tuleb
leida „Kaart“ ning selle peale klikkides
jõuab aadressile http://gis.rae.ee. Rae valla
üldplaneeringu leiab klikkides „infokihid“
peale ja selle alt saab valida üldplaneeringu.
Konkreetset ala või kinnistut on võimalik leida läbi kaardi otsingumootori, mis on
tähistatud tähtedega „abc“. „Kaardi kõrval
asuvate nuppudega on võimalik kaardil navigeerida, erinevaid kihte avada, infot pärida, joonistada või saata kaardipilt e-mailile.
Infokihtide nupu alt saab valida ja avada
erinevaid aluskaarte, kuvada piire (küla ja
kinnistu piirid), üld- ja detailplaneeringu

Jüri lasteaia
nimekonkursi võitis
Võsukese Lasteaed
Nimekomisjon valis uuele Jürisse ehitatavale lasteaiale nimeks viie enim rahva
poolt hääli saanud nime hulgast Võsukese
Lasteaed, 240-kohaline Laste ja Võsa tänava nurgale kerkiv Võsukese Lasteaed
ehitatakse valmis 2014. aasta lõpuks.
„Võsukese Lasteaed on uutmoodi ja armas,
kõlab hästi kokku olemasoleva Tõrukese
lasteaiaga”, ütles žüriiliige Hille Karm, kes
lisa plussina tõi välja ka selle, et sõna „võsukene” omab seost lastega, sest lapse kohta
öeldakse kõnekeeli ka võsuke.
Võsukese sobib komplekti Tõrukese ja Õie
lasteaedadega, mis asuvad samuti Lehmja
tammiku lähedal. Žüriiliikmed leidsid, et
kuna nime pole veel antud ühelegi teisele
lasteaiale võib seda pidada ka originaalseks.
Kokku pakuti lasteaiale 30 erinevat nime
ja hääletajaid oli 150. Lasteaiale pakutud nimedest olid viis populaarsemat ja enim hääli
saanud variandid Võsukese lasteaed, Võsalille lasteaed, Tammiku lasteaed, Silmatera
lasteaed ja Lehe lasteaed. Võsukese lasteaia
nime poolt hääletas 32 inimest.
Võsukese lasteaia nime pakkusid Käroly Kokk ja Terje Simonov. Võidunime pak-

erinevaid kihte“, selgitab geoinfosüsteemispetsialist Erika Leismann.
Geoinfosüsteemi spetsialist lisab, et peale
üldinfo saab kuvada kaardile detailplaneeringute lihtsustatud eskiislahendusi.
Eskiisidelt võib lugeda detailplaneeringu
ala piiri, kinnistu piiri, kinnistu sihtotstarvet, ehitusala piiri ja hoonestust. Täpseid
detailplaneeringu joonised saab vaadata
üleslaetud failide alt. Kui detailplaneering
on avalikustamisel saab selle aja jooksul
detailplaneeringu kohta anda vallale tagasisidet või esitada vastuväiteid.

Pakutud nimed
1. Tammiku lasteaed
2. Võsavillu Lasteaed
3. Võsukese Lasteaed
4. Lasteaed Tammeke
5. Tammesalu lasteaed
6. Võsa Lasteaed
7. Vipsi lasteaed
8. Mesimumm
9. Mesimummu lasteaed
10. Võsalille lasteaed
11. Võsalinnu lasteaed
12. Võsakannikese
lasteaed
13. Võsavillemi lasteaed
14. Kuldne päike
15. Tammiku

16. Võsuke
17. Tammeke
18. Laevuke
19. Võsavillem
20. Jüri Muinasjutu
Lasteaed
21. Lasteaed Käbike
22. Jüri lasteaed
23. Tähesära lasteaed
24. Piibelehe lasteaed
25. Mesimummu lasteaed
26. Võilille
27. Ristikheina
28. Silmatera
29. Lehe
30. Lehekese

kujatele on ette nähtud Rae spordikeskuse
kinkekaart väärtuses 60 eurot.
Rae vallavalitsus kuulutas välja nimekonkursi Jüri uuele lasteaiale käesoleva aasta Rae
Sõnumite septembrinumbris. Nimeettepanekuid sai teha 15.oktoobrini ning seejärel
avati hääletusvoor, mis kestis 15.novembrini.
7-liikmeline vallavanema kokkukutsutud žürii hääletas nime poolt, mis kogus ka
rahva poolt kõige enam hääli.
RS

Rae valla üldplaneeringust saab kaardile kuvada järgmised osad: infrastruktuur,
maakasutus, maakasutuspiirangud, rohevõrk, teed, kergliiklustee. Leppemärkide
seletamisel on abiks legend.
Kõik huvilised saavad näha ilma kodust
lahkumata üldpilti planeeritud keskkonnast
ja saavad ettekujutuse enda kodukoha võimalikust arengust tulevikus. Rae valla üldplaneeringu võttis vastu Rae Vallavolikogu
21.05.2013, otsuse number on 462.
RS

5,3 kilomeetri
pikkune Jüri
terviserada ootab
karget talveilma
Jüri terviserada on tänavu saanud pikkuses lisa 3600 meetrit ja raja kogupikkus
on 5,3 kilomeetrit. Rajapõhja tegemine
on toimunud aasta jooksul mitmes etapis
ning sügisel paigaldati terviseradade
äärde ka valgustus ning viidad.
Enne lume tulekut ja külmade saabumist
rada kasutada ei tohi, sest viimased silumistööd lõppesid sügisel ja pinnas on porine.
Külmade saabudes on aga võimalik hakata
rada kasutama ja nii pea kui on maas piisav lumekate sõidetakse sisse korralikud
suusarajad.
Lume tulekul avatakse tänavu talvel Jüri
terviserajal kolme erineva pikkusega suusarajad. Pikim suusarada sõidetakse sisse
kogu 5,3 kilomeetrisele terviserajale. Kes
rada kogupikkuses läbida ei soovi, saab sõita
lühemal rajal, sest terviserajal on tähistatud
ka 1,6 km ja 2,6 km rajad. Valgustatud osa
5,3 km pikkusest rajast on 4 km.
Vaata Jüri Terviserajad infovoldikut Rae
vallavalitsuse kodulehel www.rae.ee.
RS
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Head Järveküla küla
elanikud!

Ootame ettepanekuid
parimate sportlaste
tunnustamiseks

Täna juba 708 elanikuga
Järveküla küla koosolek toimub
12. detsembril kell 18.30
Assaku toidutares.
Päevakorras:
1) külavanema valimine
2) küla elanike poolt esitatud
teemad/küsimused

Sinust sõltub, milline saab olema
Järveküla tulevik.
Tule koosolekule osalema!
Lisainfo: Anu Roots
anuroots@hot.ee

Notar kutsub vestlusringi
pärimisteemadel
Rae valla Lagedi ja Vaida
alevikes saab osaleda jaanuaris
üritusel
„Vestlusringid notariga“,
mõlemal korral on teemaks
kuidas pärida ja pärandada.
Esimene vestlusring toimub 22.
jaanuaril Vaida raamatukogus
algusega 18.00 ja teine
vestlusring toimub 29.jaanuaril
Lagedi keskushoones algusega
18.00.
Üritus on osalejatele tasuta.

Agne Kuusing avab
Rae kultuurikeskuses
isikunäituse
„Mälumustrid“

13. detsembril kell 12.00

toimub Rae kultuurikeskuse
fuajees Agne Kuusing Soome
isikunäituse „Mälumustrid“
avamine.
Kunstnik on välja pannud oma
rikkalikust kogust maale, mis
on sündinud tema erinevatel
eluetappidel ning mis
kõnelevad inimese valikulisest
mälust.
Näitus jääb avatuks
veebruarini.

Rae Vallavalitsus ootab
ettepanekuid sportlaste,
võistkondade, treenerite ja
eestvedajate tunnustamiseks
2013. aasta tulemuste eest.

Ettepanekus palume ära tuua:

• sportlase, võistkonna, treeneri,
eestvedaja nimi ja kontaktandmed
• sportlase ja võistkonna
esitamisel lisada ka treeneri nimi
• spordiklubi, mille juures esitatu
tegutseb
• põhjus tunnustamiseks.
Sportlike saavutuste korral
märkida ära võistlus ja tulemus.
Samuti lisada ettepaneku
esitaja nimi ja kontaktandmed.
Ettepanekuid ootame kuni
2.01.2014.

Parimate sportlaste vastuvõtt
toimub 17. jaanuaril 2014
Rae kultuurikeskuses.
Kristi Aru, kultuurispetsialist

Jõuluvana
postkontor

on tänavu taas avatud
Kõik soovid, mida jõuluvana
täita suudab, pane kirja ja too
jõuluvana kätte, kes ootab Sind

14. detsembril kell 11–15
Rae vallavalitsuse
vastuvõturuumis.

Tule jõuluhõngulisele
käsitöölaadale

Jõuluvanaga saab teha ühispilti
ja päkapikkudelt paluda see
omale toredaks mälestuseks.

Käimas on Rae valla fotokonkurss
Fotokonkursil võivad osaleda kõik Rae
valla elanikud.
Fotosid hinnatakse neljas kategoorias:
1. Loodus
2. Inimene
3. Rae vald
4. Vaba teema

Fotode esitamine
Fotod esitatakse digitaalselt jpg formaadis
Pildi kvaliteet – 2000px pikem külg. Igaüks
võib esitada kuni 3 pilti kategooria kohta.
Fotod palume saata aadressile fotokonkurss@rae.ee. Fotosid saab esitada kuni

2013. aasta lõpuni. Fotole tuleb lisada autori
nimi ja kontaktandmed.

Esitada võib nii mustvalgeid kui värvifotosid. Digitaalne töötlus on lubatud ainult
piltide lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja
vähesel määral heleduse/tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks. Piltidel ei ole lubatud elementide juurde lisamine või nende
eemaldamine. Fotograaf vastutab kõikide
autoriõigustega seonduvate küsimuste kerkimisel. Kõigi konkursile esitatud fotode
autoriõigused jäävad nende autoritele, ent
konkursil osalemisega antakse korraldajale

Rakvere Teater etendusega
„Lahuselu“

10. jaanuaril kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses
Lootuste romanss kahes vaatuses
Lavastaja Kalju Komissarov
Kunstnik Krista Tool
Muusikaline kujundaja Peeter Konovalov
Tõlkija Joel Sang
Mängivad Liisa Aibel ja Tarvo Sõmer
On kaks inimest. Mees ja naine. Üks elab
Londonis, teine New Yorgis. Nende vahel on
pool ööpäeva, terve Atlandi ookean ja igatsus,
mis paneb neid kaht üksteisele merede taha
helistama. Kuidas saab igatsusest armastus?
Kuidas sünnib lootuste romanss? Kas õnn on
võimalik, kui selle teel seisab nii palju inimlikke
ja looduslikke takistusi?
Piletid hinnaga 11 eurot ja 9 eurot
(õpilased, üliõpilased, pensionärid) müügil
Rae Kultuurikeskuses E-N kell 9-21 ja
Piletimaailmas.
Lisainfo telefonil 605 6759

õigus tasuta kasutada konkursil auhinnatud
fotosid konkursi tulemuste avalikustamiseks ja Rae valla reklaamimiseks trükiväljaannetes ja internetis. Fotode kasutamisel
viidatakse foto autorile.
Esitatud fotosid hindab žürii ning igast kategooriast valib internetihääletuse teel oma
lemmiku ka vallarahvas.
Parimatest töödest koostatakse näitus ning
võitjate väljakuulutamine ja autasustamine
toimub Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel
2014. aasta veebruaris. Lisainfo fotokonkurss@rae.ee või telefonil 605 6752.

TÄHELEPANU PENSIONÄRID
Teisipäeval, 17. detsembril 2013
algusega kell 16.00 toimub
Rae Kultuurikeskuses traditsiooniline

PENSIONÄRIDE JÕULUPIDU
Külla tuleb Toomas Anni
O.Lutsu etendus „Suvi“ uues kuues
Laulud elust enesest – Margus Vain
Ansambel „Lustilised“
Registreerimine telefonidel:
605 6750, 605 6774, 605 6773

Bussid väljuvad:
Lagedi endise postkontori eest kell 15.30
Urvaste külast 15.00
Ellaku bussipeatusest 15.10
Vaida  raamatukogu eest 15.15
Patika bussipeatusest 15.25
Aaviku külast 15.35

Käsitöölaat toimub
Rae kultuurikeskuses
14. detsembril kell 11–15.
Käpikud, sokid, soojad mütsid ja
sallid on vaid väike osa sellest, mida
käsitöölaadalt omaala meistritelt
osta saab. Parimad keraamika ja
käsitöömeistrid on kõik kohal ja
ootavad Sind.

Tule kogu perega ja võta sõbrad
ka kaasa!

Rae Sõnumid ▪ detsember 2013
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Lagedi Lasteaed-Põhikool  otsib

Lagedi lasteaed võtab tööle

KOKKA

Koka tööks on naudinguga maitsva ja
tervisliku toidu valmistamine. Toidu jagamine/
väljastamine. Maitsvaid sööke tuleb pakkuda
lasteaia- ja koolilastele ning töötajatele.
Palk: 599 eurot (bruto)

PEAKOKKA

Peakoka tööks on koostada tervislik ja maitsev menüü, teha kalkulatsioonid, aruanded,
tellida tooraine. Juhendada ning korraldada
köögi tööd ning naudinguga toidu valmistamine. Maitsvaid sööke tuleb pakkuda lasteaiaja koolilastele ning töötajatele.
Ootame Sind kandideerima kui:
Toidumaailm on Sinu tõeline kirg • Sul on erialane haridus ja/või eelnevad töökogemused
antud valdkonnas • Sul on eelnev töökogemus
kokana
Oled hea suhtlemisoskusega ja saad hästi
hakkama lastega • Pead lugu korrast, puhtusest ja oled kohusetundlik • Sul on hea
pingetaluvus • Sinu eesti keel on hea kõnes •
Kasuks tulevad teadmised kondiitritööst.
Tööleasumise aeg kohe.
Kandideerimiseks palun saata oma CV ja
kaaskiri aadressile kool@lagedi.edu.ee.
Kontakttelefon  671 3595
Palk: 683 eurot (bruto)

Mokter AS

pakub tööd

(pensionärile) Jüri tanklas,
mis asub Kalevi
kommivabriku vastas Põrguvälja tee 2, koristustööde
tegemiseks, palk
kokkuleppel.
Helistada tel. 5664 0965 või
meili aadressil
mokter@mokter.ee.
Mokter AS juhatuse liige
Aleksander Terep
tel 5664 0965

RAE KULTUURIKESKUSES
27. DETSEMBRIL KELL 19.00

Estraadikava „Tantsud Tähtedega“ näitetrupilt
OMAD
Tantsuks ansambel Dreamers
Silmailu pakuvad City Dance Studio
postitantsijad
Kell 00.00-03.00 Videodisko DJ Möls ja DJ
Fade mängivad 70-90-ndate superhitte
Fuajees fotostuudio kus on võimalus end
piduriietes pildistada
Avatud kohvik
Pilet 15€
Lisainfo telefonil 6056759

Rae Sõnumid ▪ detsember 2013

ÕPETAJA ABI

asenduste ajaks. Õpetaja abi abistab õpetajat õppetöö
läbiviimisel, hoiab rühmaruumid puhtana ja korras, serveerib
toitu.
Ootame Sind kandideerima kui:
Oled kohusetundlik ja rõõmsameelne • valmis töötama
meeskonnas • tugeva empaatiavõimega • sul on tahe töötada
väikelastega.
Tööleasumise aeg kokkuleppel.
Kandideerimiseks palun saata oma CV ja kaaskiri aadressile
kool@lagedi.edu.ee. Kontakttelefon  671 3595

Sotsiaalmeedia
kui lookas
rootsi laud
estis on Social Bakers 2013
rapordi järgi veidi üle poole
miljoni praeguse sotsisaalvõrgustike lipulaeva Facebooki
kasutaja. Osa Facebooki kasutajatest omab ka profiili mujal sotsiaalvõrgustikes, näiteks Twitteris, Google+ -s,
Blogsbotis, YouTubes.
Kuna sotsiaalmeediasse sisenemine on
lihtne ja profiili tegemine ei nõua kulu ega
suurt pingutust ning sotsiaalvõrgutike värbamiskampaaniad on üsna agressiivsed,
vallutab sotsiaalmeedia statistiliste näitajate poolest järjest suuremaid kõrgusi. Kuid
nagu ikka eksisteerivad kõrvuti statistilised
näitajad ja päris elu. Statistiliselt võib kasutajaid järjest enam juurde tulla, aga kuidas
muutub numbrites sotsiaalmeedia aktiivne
kasutus, selle kohta on keerulisem andmeid
leida. Paljud inimesed võivad ju profiili
omada, mis ei tähenda, et seda regulaarselt
kasutatakse.
Inimesed, kes aga sotsiaalmeediat kasutavad, seisavad justkui lookas rootsi laua ees.
Infovalik on tohutu. Samas kas infomaastikul
sotsiaalmeedia poolt pakutav võib anda rahuldustpakkuva elamuse? Ka rootsi rikkaliku
valikuga toidulaud võib silme eest kirjuks
lüüa, eriti alustavat sotsiaalmeedia kasutajat.
Kuid eks see kõik ole harjutamise asi, kuidas
rahuldada infonälg ja teha õiged valikuid
nagu rootsi lauaski parimaid palu valides.
Rae valla mees ja ettevõtjana tegutsev Priit
Mae avaldab, et tema kasutab Facebooki päevauudiste jälgimiseks ja ka lähedastega info

vahetam i s e k s
n i n g
gruppides
arutelude jälgimiseks. Gruppe, kuhu ta kuulub,
on mitmeid.
Lagedil aeroobikatreenerina tegutsev ja turundusjuhina
ametis olev Kadi Truuleht räägib, et tulenevalt oma erialast on Facebook esimene
asi, mille ta hommikuti tööle jõudes avab
ning tööd lõpetades suleb. „Minu jaoks on
see eelkõige töövahend ja isiklikku infot
postitan sinna väga läbimõeldult ja harva“,
tunnistab Kadi.
Erialaselt kasulik on Facebook ka Jüri
Kivitile, kes reklaamieksperdina kasutab
igapäevaselt sotsiaalmeediat erinevate sihtrühmade uurimiseks, kellega tavaelus kokku
ei puutu. „Nüüd kirjutavad inimesed ise
lahti oma „hinge”. Turundajate töö muutub
selle võrra efektiivsemaks“, kõneleb Jüri, kes
tekstide loojana sotsiaalmeedias tahab jaga-

da oma
tähelepanekuid ja otsib teiste
mõtlevate inimeste ideid.

Sotsiaalmeedia

kiiresti muutuv pale
Mitmed kasutajad on täheldanud, et
Facebookis hakkab hoogu võtma uus ajastu. Kui arvestada, et mõne aasta eest oli
popp jagada enda kohta rohkem isiklikumat
informatsiooni ja profiili omanikud kasutasid kontot virtuaalsete sõprade leidmiseks
ja nendega suhtlemiseks, siis järjest enam
on Facebook kasutusel ka organisatsioonide huvides.
Kasutajaprofiili omavad Facebookis eraisikute kõrval nüüd ka paljud asutused ja
ettevõtted selliste uustulnukate arv vaid
kasvab. Kõik see tähendab kasutajate jaoks
palju suuremat infovalikut ja ka infomüra.
Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni teadur Kristina Reinsalu viitab, et
kuna Facebooki tekstidel pole kindlat vahefiltrit nagu see on traditsioonilises meedias, siis avalikuks võivad saada mistahes
sisuga tekstid. Sotsiaalmeedia ei ole nähtus
detsember 2013 ▪ Rae Sõnumid
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omaette, see toimib samamoodi sõnavõtjate eetika tasemel nagu teised interaktiivsed
veebikeskkonnad. Osadel inimestel on eetika
kõrgem, teistel ei ole. Lõpuni sotsiaalmeediat
reguleerida ei saa, aga saab tõsta kasutajate
teadlikkust selle kasutamisel.
Sotsiaalmeedial on kasutajate jaoks ka
palju eeliseid ja üks nendest on võimalus
saada infot otse allikast. Sotsiaalmeediast
on saanud oluline keskkond nii eraettevõtete
kui ka avaliku teenistuse asutustele.
„Facebooki võimalusi ka järjest parendatakse“, leiab Kristel Toom, kes on ettevõtte
omanik ja peab Jüris mudilasklubi. „Ise külastan ma Facebook`i küll iga päev ja isegi
mitu korda, aga postitan harva, eelkõige
oma ettevõtte reklaami“, kõneleb Kristel
Toom, kelle sotsiaalmeedia kasutamine on

Info tarbijal tuleb säilitada iseseisev
mõtlemine ning ratsionaalne asjadele
lähenemine.
Kadi Truuleht

tihedamaks muutnud just ettevõtte loomine.
Kristjan Kostabi uuris oma magistritöös
riigiasutuste sotsiaalmeedia kasutust ning
leidis, et sotsiaalmeediat kasutades suureneb
oluliselt sihtrühmade tabamisvõimalus. Paljud riigiasutused omavad sotsiaalmeedias
kontot, aga suhtlemine ei vasta kasutajate
ootustele. Kostabi märgib, et kui suures
hulgas tegelikult tabatakse oma sihtrühmi, sõltub sotsiaalmeedias info saatjatest,
sõnumist ja ka vastuvõtjatest. Platvorm on
algatuseks aga väga hea.

Ka riik peab olema seal, kus on
inimesed
Sotsiaalmeedias oma sihtrühmadega suhtlemine on prioriteediks olnud ka Rae vallavalitsusele, mis haldab avalikku Facebooki
lehte nimega Rae vald. Seda on like´nud
ligikaudu 700 inimest. Tegemist on 2013.
aasta märtsis loodud avaliku kontoga, kus
edastatakse värsket ja praktilist informatRae Sõnumid ▪ detsember 2013
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Nüüd kirjutavad inimesed ise lahti oma
“hinge”. Turundajate töö muutub selle
võrra efektiivsemaks.
Jüri Kivit

siooni koduvallas asetleidvate sündmuste
ja igapäevaelu puudutavate otsuste kohta.
Olukord, kus omavalitsus ja inimesed
võivad sotsiaalmeedia kaudu suhelda, on
siiski üsnagi uus ja kujunemisjärgus. Paljud omavalitsused veel sotsiaalmeedias ei
olegi ning need kes on, nendest osad alles
õpivad sotsiaalmeedias käitumist. Vaja on
leida näiteks sobilik ja õige suhtlemisstiil.
Kasutajate poolt vaadatuna on ametlikul
ja kantseliitlikul suhtlemisstiilil miinuseid,
sest sotsiaalmeedia keelekasutus on vabam
ja kõnekeelsem.
Ka Kristjan Kostabi läbiviidud uuring
2013. aasta jaanuaris kaitstud magistritöö
„Riigiasutused sotsiaalmeedias – kasutajate kogemused ja ootused” jaoks tõi välja, et
riigiasutustel on sotsiaalvõrgustikes võimalik suhelda väga suure auditooriumiga, aga
suhtlemine pole kõikidel juhtudel tulemuslik
nii riigiasutuste kui inimeste jaoks. Näiteks
tuleb oma sõnumid kohandada sotsiaalmeediapäraseks, aga ametlikku informatsiooni
ei tohiks jällegi esitada slänge kasutades.
Kostabi tõi välja, et kasutajate põhiline
ootus on aga saada riigiasutuse sotsiaalmeedia profiili postitustest kasu teenuse, info
vms kaudu. Eelkõige oodatakse huvitavat
ja kasulikku infot, sõbralikku suhtumist,
vahetut keelekasutust ja asutuse kiiret vastust küsimustele. Pakutav info riigiasutuse
sotsiaalmeedia lehel peaks täiendama muudes kanalites ilmunut, kuid seejuures olema
sotsiaalmeediapärane ja kandma mingit lisaväärtust. Hinnatakse huvitavaid, harivaid,
kaasavaid ja kasulikke postitusi.

Hea pinnas kodanikuühiskonna
arengule
Kui Rae vallavalitsuse Facebooki kontost
on saanud kiire värske info edastaja koha-

liku elu mõjutavates otsustes ja sündmuste
taustal, siis selle kõrval on tegutsemas kogukonnaelu erinevaid teemasid ja probleeme
käsitlev Rae valla kinnine FB grupp nimega
Rae vald. Sellel FB leheküljel näeb ka grupiliikmete postitusi, mis kutsuvad kaasalööma erinevatel üritustel, sekka edastatakse
ka töökuulutusi.
Rae valla kinnise grupiga on liitunud novembri keskpaiga seisuga ligi 1700 elanikku. Grupp loodi 2010.aasta kevadel ja selle
tänase administraatori Indrek Variku sõnul
alustati gruppi paarikümne liikmega, kes
elasid või töötasid Rae vallas. „Saime päris
kiiresti käima infovahetuse, 8 kuu pärast
oli meil koos 400 liitujat“, meenutab Indrek
Varik mõneaasta tagust käivitusperioodi.
Ligi 2000 liikmele läheneva FB grupi
seinal juhtub asju, mis kõigile alati ei meeldi. Olgu siis need reklaampostitused või
poliitilised lahingud, kummagagi ei tohiks
kasutajate arvates üle piiri minna, aga eks
ole ju sageli nii, et seal kus nägijaid, seal ka
paratamatult on tegijaid. Rae grupi administraator loodab pikas perspektiivis näha
grupis rohkem konstruktiivseid ja emotsioonivabu diskussioone.
Kuigi liikmeid grupis on palju, pole nende
inimeste arv, kes sõna võtavad väga suur.
Kristel Toom esindab neid FB kasutajaid, kes
räägivad kaasa like nuppu kasutades. „Rae
valla grupis vallaga seotud probleemidest
üldjuhul sõna ei võta. Kui miski meeldib,
siis vajutan nuppu „Like/Meeldib“ ja sellega
asi piirdub“, kirjeldab Kristel.
Priit Mae tunneb, et mida aeg edasi, seda
rohkem on temas soovi kaasa rääkida kogukonnaelu teemadel. „Viimase kolme aasta
jooksul olen muutunud aktiivsemaks kogukonna teemades kaasa lööjaks ja Facebookis
saab esineda alati oma nime alt, anonüüm-

Saime päris kiiresti käima infovahetuse,
8 kuu pärast oli meil koos 400 liitujat.
Indrek Varik

sust pole ja see annab hea aluse erinevates
aruteludes osalemiseks, mis enne oli võimalik vaid vähestel“, meenutab Priit.
„Ma töötan pidevalt arvutis, vahest kirjutan mõne kommentaari, see on suitsu- või
kohvipausi asemel. Kuna töötan pikalt, siis
kommentaare koguneb päevas 10-15“, kõneleb Jüri Kivit, kes eelistab postitada Peetri
aleviku gruppi oma seisukohti ja mõtteid
kogukonnaelu teemadel.
Peetri grupp on teine FB grupp, mis on

on langenud paljuski reklaamikampaaniate
lõksu“, räägib Priit Mae.

Facebookis saab esineda alati oma
nime alt, anonüümsust pole ja see
annab hea aluse erinevates aruteludes
osalemiseks, mis enne oli võimalik vaid
vähestel.
Priit Mae

Kui miski meeldib, siis vajutan nuppu
„Like/Meeldib“ ja sellega asi piirdub.
Kristel Toom

leidudest, kaotustest, kahtlastest ringi liikuvatest isikutest ning kutsutakse kaasalööma
üritustel ja osa võtma sündmustest.

elanike hulgas populaarne. Peetri kinnise
grupiga on liitunud ligi 700 inimest. Kuid
lisaks Peetri grupile tegutseb vallas veel
10 gruppi, mis on inimeste endi poolt ellu
kutsutud, piirkonnapõhised ja enamasti
kinnised. Teemad mida käsitletakse on seotud avalike teenuste ja hüvedega, kohaliku
poliitikaga, avaliku korraga ja teedega. Samuti teavitatakse üksteist gruppide siseselt
otsiaalmeedia kiire ja vahetu olemus
seab kuigivõrd piire omavalitsuse suhtlemisele oma kodanikega.
Elanike probleemid vajavad sageli
läbi kaalumist ning enamasti erinevate menetluste läbi viimist, milleks on seaduses ka
omad nõuded. Aeg ei ole veel küps, et sotsiaalmeediast saaks põhilisem suhtluskanal
kodanike ja vallavalitsuse vahel.
Hindan kõrgelt, et erinevad sotsiaalmeedia grupid Rae vallas on aktiivsed ning arutlevad oma kodukoha teemade üle. Soovin,
et olulised probleemid jõuaksid ka vallavalitsusse, kuid siinkohal tahan rõhutada, et
sotsiaalmeedia kinnises grupis pöördumine
vallavalitsuse poole ei taga info jõudmist
vallavalitsuseni. Selgitan, miks?
Nagu näha, on Rae vallas erinevaid grup-

Kasutajad FB-st
„Kogukonna tasandil püüan hoida inimesi
kursis nende kodukohas toimuvaga, jagan
ürituste infot ja pildigaleriisid, levitan aleviku ja valla tasandil olulisi teateid“, valgustab
oma tegevust Kadri Truuleht.
„Palju on ka ebaolulist infot (reklaami),
aga sellele ei pööra ma suuremat tähelepanu“, leiab Kristel Toom.
„Info saamine on täna ülilihtne, raske
on selle väärtust tuvastada suurest hulgast.
Inimesed on hakanud jagama mida iganes
ja ei väärtusta enam jagatava info ausust ja
pe üle 10 ja neis kõigis olla reaalajas
esindatud on tänasel päeval pea võimatu. Küll on hea meel tõdeda, et Rae
vallavalitsusel on oma avalik Rae FB
lehekülg, kus püüame avaldada infot
elanikele üldhuvipakkuvatel teemadel,
olgu need siis ehitamistega seotud või
erinevad küsimused sotsiaal-, kultuuri-,
spordi-, majanduse-teehoiu või mõne
teise omavalitsuse vastutus alasse kuuluvast valdkonnast.
Sotsiaalmeedia ergutab väga hästi kodanikuühiskonda. Kõik ettepanekud, mis
meie elanike poolt läbi arutluste erinevates sotsiaalmeedia gruppides tekivad,
peaksid jõudma ka vallavalitsusse. Kas
siis ise kohale tulles, tavapärast posti või
elektroonset posti kasutades.
Mart Võrklaev
Vallavanem

Millist infot vastu võtta, selles osas tasub
olla valvas, kuid see ei kehti ainult sotsiaalmeedias leviva info kohta. Eksitavat infot
võib saada ka oma parimalt sõbralt ja lausa
näkku võib ju valetada ka pereliige.
„Info tarbijal tuleb säilitada iseseisev
mõtlemine ning ratsionaalne asjadele lähenemine“, soovitab Kadi Truuleht, kes leiab,
et võrdselt kriitiline peab olema nii traditsioonilisest meediast info ammutamisel kui
ka sotsiaalmeediast.
„Usaldan vaid fakte ja algallikaid. Igal
infol on alguspunkt – fakt, tegevus, dokument, millest info hakkab liikuma ja moonduma“, resümeerib Jüri Kivit, kelle jaoks
Facebook on ennekõike jututuba, kus leiavad lahenduse kiireloomulised küsimused
juhul, kui sa hoolikalt valid oma “sõpru”.
Kokkuvõttes tuleb sotsiaalmeedia paljude
plusside juures, nii kodanikuühiskonna
arengu ergutamisel kui inimeste vahel suhete loomisel, näha ka sotsiaalmeedia miinuseid. Millised need miinused on, jäägu
iga inimese enda otsustada või tunnetada
vastavalt oma kogemustele.
Signe Heiberg

Rae vald on
värskete uudistega
facebookis!
Saa osa vallas
toimuvast ja osale
ka ise kodukoha elu
paremaks muutmisel.

Rae vallas kodanike initsiatiivil
tegutsevad Facebooki grupid
seisuga 14.11.2013
Rae vald
Rae vald
Lagedi
Veskitaguse küla
KautjalaPatika külaselts
Vaida gäng
Vaidasoo küla
seltskond
Vaida alevik
Peetri
Peetri alevik
Uuesalu

1655 liiget (suletud)
13 liiget (suletud)
302 liiget (suletud)
15 liiget (suletud)
230 liiget (avatud)
192 liiget (avatud)
32 liiget (suletud)
163 meeldimist
1062 meeldimist
642 liiget (suletud)
235 meeldimist
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Sotsiaalmeedia pooldaja: tutvused
tähendavad tänapäeval rohkem kui haridus,
see on fakt
Marten Riisenberg on endine Ruhnu saare
elanik ja üks uuemaid elanikke Peetris ja
lühiajalisem liige Peetri kinnises facebooki
grupis, 24-aastane aktiivne sotsiaalmeedia tarbija leiab, et inimesed tihti ei teagi,
mille alustalad nad tegelikult on ning missugune võim peitub meist igaühe kätes.

„Peetri avastasid kaardilt mu vennad Bert ja
Silve, kellega kolmekesi siin elamegi. Ammu
püüdsid mind nad Ruhnult enda sekka ära
kangutada, sest noor inimene peab saama
kasvada ja laieneda ilma mikrokliimast tulenevate takistusteta. Ja Ruhnu on mikrokliima, seda ühes kõige otsesemas mõttes.
Riik riigis, kui teile sobib“, kõneleb värske
Peetri elanik Marten.
Marten googeldas põhjalikult Peetri kohta
infot ja leidis, et Peetrit ja Ruhnu saart ühendab omavahel ilu. „Kui Ruhnu võlub inimesi
oma looduslikult ürgse ja aega kivistunud
iluga, siis Peetris on ilu inimeste enda kätes.
Minu silmis on Peetri kui väga kvaliteetsele põhjale loodud taies, mille ees seisavad
sajad noored kunstnikud, täis innovaatilist
loomejõudu“, kiidab Marten Peetrit.
Kui noormees Peetrisse novembris elama
asus, liitus ta aleviku kinnise facebooki
grupiga, lootes et saab kasulik olla oma

teadmisi ja oskusi
kasutades. „Võibolla vajab keegi
kuskil siin näiteks
videoteenust või
midagi muud, mis
minule mitte midagi ei maksa“, kõneleb Marten, kes on
erialalt laevaehitaja,
kuid Ruhnu saarel
tegeles kirglikult
filmimise ja algelisel tasemel videotöötlusega, korraldas ja
viis läbi üritusi, tegi reporteritööd ning
leivateenimise eesmärgil töötas suviti ka
sadama kõrtsis baarmanina ja talviti arboristina. Saarel elades said talle selgeks kõikvõimalikud ehitustööd ja Marten tunneb, et
tal oleks Peetri inimestele palju pakkuda.
Facebook’i kiituseks ütleb Marten, et pole
paremat meeldetuletajat oluliste inimeste ja
nendega seotud sündmuste vallas. „Olles
mööda Eesti koole liikunud, on soetatud
elu jooksul hulk sõpru, kelledega ühenduse pidamine kirja või telefoni teel oleks
noorele inimesele lausa mõeldamatu. Kiire
pilguheit “newsfeed” ribale, ning piltide ja
staatuste vahendusel oled kursis korraga

Kui teeme oma tööd hinge ja südamega asja juures olles, on see olulisem, mida saame ühiskonnale kinkida.

Marten Riisenberg
mitmekümne tuttava eluga, kes elavad tihti
isegi maailma eri paigus“, kirjeldab noormees
oma facebooki kasutusharjumusi.
„Muidugi nõuavad lähedased sõbrad
suuremat tähelepanu ja isiklikku kontakti
väljaspool web’i. Ent tutvused tähendavad
tänapäeval rohkem kui haridus, see on fakt“,
on Marten kindel.
Noormees hindab kõrgelt ka seda, et on
ise Peetri grupist abi saanud oma küsimustele. Kavatsen seda aktiivselt jälgida ning
kaasa rääkida. „Inimesed tihti ei teagi, mille
alustalad nad tegelikult on ning missugune
võim peitub meist igaühe kätes. Koos mägesid liigutades on seda aga hulga lihtsam
märgata“, leiab Marten.
Signe Heiberg

Kahe kooli õpetajad tegid
ühise loovtööde näituse
Marje Tahk Jüri Gümnaasiumist kirjutab kunsti- ja käsitöötaieste näitusest,
mis pandi kokku Jüri ja Pae gümnaasiumide õpetajate töödest.

Näitusel sai näha õlimaale, portselanimaali,
peent näputööd, vahvaid vilditud mänguasju, kauneid ehteid, savinõusid ja palju
muudki. Näituse üheks üllatavamaks taieseks oli õpetaja Terje Pappi kollektsioon
kaunitest peokleitidest, mis olid õmmeldud
Barbide selga.
Idee sai õpetaja Terje oma tütre võistlustantsukleitidest, mida sai näha kõrvalolevatelt fotodelt. Samuti oldi vaimustatud
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direktor Maria Tiro heegeldatud voodikattest. Tunnustuse osaliseks said ka Pae Gümnaasiumi õpetaja I. Gontšarenko vilditud
mänguasjad. Õpilased olid üllatunud, et nii
palju õpetajaid tegeleb lisaks oma põhitööle
ka kauni harrastusega.
Õpilased said näitust külastada kunstiõpetustundide raames.
Näitus toimus teist korda ja kuna Pae
Gümnaasiumi õpetajatega seob meid mitmeaastane sõbralik koostöösuhe, siis tehti
näitust üheskoos.
Marje Tahk
Jüri Gümnaasiumi loovainete õppetooli
juht

Rae valla uued aukodanikud
on Esta Hio ja Sirje Kuurberg

Terje Pappi kollektsioon kaunitest peokleitidest

Rae vallale on kinkinud äärmiselt viljakad pedagoogilised aastad Esta Hio ja Sirje Kuurberg, kes said vallalt
kõrgeima tunnustuse oma elutöö eest pedagoogina,
millel on olnud mõju tuhandetele valla elanikele.
„Mõlemad on väga pikaajalised ja väärikad Jüri
Gümnaasiumi aineõpetajad. Sirje Kuurberg on olnud
eesti keele ja Esta Hio inglise keele õpetaja. Värsked
aukodanikud on andnud oma pikaajalise ja suurepärase
tööga sadadele Jüri Gümnaasiumi vilistlastele tugeva
hariduse oma õpetatavas valdkonnas ja lisaks andnud
ellu kaasa veel olulisi teadmisi palju laiemalt“, ütles Mart
Võrklaev, kes ka ise on olnud Sirje Kuurbergi õpilane.
Vallavanem Mart Võrklaev on seisukohal, et peame
märkama ja tunnustama vääriliselt neid ühiskonnaliikmeid, kes on oma käitumise ja väärtushinnangutega
eeskujuks ning kes on suutnud oma tegevuse kaudu
aidata teistel paremaks muutuda.
RS

Rae valla kõige uuemad aukodanikud Esta Hio ja Sirje Kuurberg õnnitlevad Rae valla 147.
aastapäeva puhul 22.novembril vallavanem Mart Võrklaeva

Oli vahva isadepäev
Lasteaia Pillerpall Näpsude rühm otsustas
isadepäeva tähistada hilissügisese piknikuga, kuidas see aga välja kukkus, sellest
kirjutab rühmaõpetaja Külli Põdra.
Iga pere sai aegsasti laste poolt valmistatud
kutse, kus kirjas kokkusaamise koht ja aeg.
Novembrikuu esimese pühapäeva udusel hommikul kogunesimegi Suursoo külaplatsile, kus ootas juba süüdatud lõke ja
laud pannkookide ja kuuma teega. Kui kõik
pered olid saabunud ja teed ning kaasavõetud
näksimist maitsnud, alustasime mängudega.
Palju elevust tekitas lapsekandmisvõistlus.
Iga võistlejapaar sai kirja enda saavutatud
tulemuse. Kõikidel lastel, isadel, emadel ja
külalistel oli võimalus osaleda saapaviskevõistlusel. Nii mõnegi isa poolt õhkulennutatud saabas leidis maandumispaiga kaugel
põõsas või kuuse okstes.
Puhkepauside ajal oli kõigil võimalus
maitsta midagi piknikulaualt, end lõkketule
paistel soojendada ja vestelda ning kiikuda
külakiigel. Rühma õpetajate juhendamisel
mängiti lustlikku tähelepanu arendavat
mängu „Öömaja“. Lapsed omakorda õpetasid isadele, emadele enda lemmikmängu
„Mis kell on, härra Hunt“.
Nii lõbusalt mängides oligi kätte jõudnud

Näpsude perepäev. Foto Merit Raudkepp
aeg võistlejate autasustamiseks. Kõik võistlustest osavõtjad said diplomi enda saavutatud tulemusega ning külavanema poolt
kingituseks raamatu Suursoo küla ajaloost.
Lõpetuseks õnnitlesid isadepäeva puhul
lapsed isasid laulu ja luuletusega. Koju minnes oli kõigil rahulolu mõnusalt koosveedetud aja eest.
Täname südamest idee autorit Fia Delisa
ema Gerlit ja lahkeid võõrustajaid Simo ema
Riinat ning isa Taivot ning kõiki osavõtjaid.
Veel on edasi öelda tänusõnad kogu Pil-

lerpalli pere poolt lastevanematele, kes olid
leidnud aega ja tahtmist meile appi tulla
hoolekogu poolt korraldatud talgupäevale
„Lehed kotti!“ Vaatamata tuulisele ilmale
oli koos palju lapsevanemaid ja lehtedest
sai puhtaks kogu lasteaia suur hoov. See on
üks hästi töötav meeskond! Aitäh!
Külli Põdra
Lasteaia Pillerpall Näpsude rühma õpetaja
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Tulevane superstaar ei pruugi
mudilasena viisi pidada
Kui 4-5 aastane laps ei pea viisi, ei tohi veel
püssi põõsasse visata, kuna muusikalised
oskused arenevad kõigil lastel erinevalt,
kõneleb Peetris tegutseva laulustuudio
muusikaõpetaja Kätlin Truus, kes usub, et
koos laulmine on üks lihtsamaid tegevusi,
mida lapsega teha ning kuskil pole kirjas,
et lapsed peavad laulma ainult laste laule.

Kuidas suhtuda muusikalise andekuse
arendamisse varajases eas? Kas võib öelda,
et mida varem alustada, seda kõrgemale
tasemele jõuab?
Igal lapsel on sündides musikaalsed kaasasündinud alged, millest arenevad välja
muusikalised eeldused, kui neid edasi arendada. Minu silmis on kõik lapsed musikaalsed, kes on musikaalne lauldes, kes pilli
mängides ja tantsides. Lapsega võiks laulda
võimalikult varakult, lauldes ise lapsele ja
koos lapsega. Kindlasti on neid lapsevanemaid, kes ütlevad, et nad ei oska laulda ja
seepärast ka ei proovi. Laps ei ole hindaja,
et kui hästi sa seda teed, vaid laps soovib, et
oleks tore. Mida varem laulmisega tegelema
hakata, seda varem hakkab lapsel arenema
tema meloodia taju.
Meie alustame alati tundi väikestega ühe
lihtsa lauluga, mille juurde kaasame erinevaid tegevusi. Pisikeste laulutund peab olema
üles ehitatud kordavate tegevustega. Kõrinad,
trummid trianglid aitavad meid erinevaid
rütmiharjutusi teha. Hiljem lisame sinna
juurde laulusõnad. Nii on võimalik lapses
arendada rütmitaju.
Kui 4-5 aastane laps ei pea viisi, ei tohi
veel püssi põõsasse visata, kuna muusikalised oskused arenevad kõigil lastel erinevalt.
Mõnel võivad need avalduda algklassides
või ka hiljem. Oma kogemusest tean ühte

näidet, kus tüdruk laulis väga intonatsiooniliselt mustalt, kuid
kui ta laulis alati väga
tugeva laulja kõrval,
siis see aitas teda. Ta
kuulas ja teadis, kuidas
peab õigesti laulma.
Praeguseks on ta väga
heal tasemel laulja ja
just soololauljana.

Kuidas vanemana
käituda siis, kui laps
on musikaalselt andekas, aga endale oleks
justkui karu kõrva
peale astunud?
Kui lapsevanem
Kätlini laulutunnid pakatavad positiivsusest ja soojusest, iga lapse
teab või arvab, et tema
jaoks jagub tal tähelepanu.
laps on musikaalselt
andekas, peaks ta võiseda ei ole, ei ole ka kahjuks
maldama lapsel seda
tulemust. Last ei saa sundida
edasi arendada. Salaulma või muusikaga tegeleMuusikastiile on erinevaid ja
muti kui emad-isad
ma, kui ta soovib hoopis jalgkindlasti aitab musikaalsuse
näevad, et laps kodus
palli mängida. Kõige tähtsam
laulab palju ja tema
on lapse enda huvi ja armastus
arendamisele kaasa see, kui
pilk jääb alati televiimuusika vastu. Oluline on
võimaldada lapsel kuulata
soris tulevale muusitoetada lapse soove ning juleri stiili muusikat, isegi
kale, peaks last suugustada last. Kui ikka lapsel on
sellist, mis vanemale ehk
nama kas lauluringi
tahtmine laulda või pilli mänei meeldigi, kuid võib olla
või hoopis panema ta
gida, siis perekonna toetus on
lapsele meeltmööda.
mõnda muusikapiläärmiselt tähtis. Väikelapse
li õppima. Isegi kui
puhul ei peaks vanemal olema
Kätlin Truus täiuslikkuse taotlust. Lapse
võtta lihtne luuletus
ja proovida seda laulhääl pole alguses tehniliselt
des teha, on väga arendav. Improviseerida korrektne ja oodata, et ta suudaks täpselt
laule tegevusest, mida te just parasjagu viisi pidada, on vale. Sinu ülesandeks on
teete. Kindlasti saab lapsevanem aidata last toetada last selles, mida ta teeb. Võimalda
laulusõnade õppimisel. Rääkida lapsele loo lapsel kuulata eri stiili muusikat ja ära sunni
sisu ja fantaseerida talle peale näiteks ainult lastelaule või klasveel juurde, mis on sikalist muusikat. Kes teab, võib-olla meellapse jaoks põnev divad su pisikesele hoopis šlaagrid, mida sa
ja annab lapsele ise sugugi ei armasta.
palju.
Ärge kunagi andke halvustavat hinnangut
lapse muusikalistele võimetele ja oskustele.
Ag a kui p e a ks Sellised laused, nagu “sina viisi ei pea” või
olema vastupidi, “sina laulda ei oska” on väga valed.
et vanem tahab
Julgustage last muusika kohta mõtteid
näha last muusi- avaldama. Kuuldud muusikast, laulust või
kaliste eeldustega? kontserdist rääkimine, teravdab nii teie kui
Kõige olulisem lapse tähelepanu. Mis mulle siis ikkagi meelon lapse enda huvi dis, mis ja miks oli huvitav, kas ma oskan
muusika vastu. Kui kuuldut millegagi võrrelda jne.

Mamma Mia laulustuudio tund. Fotod Rae Sõnumid
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Mida lapsevanem saab oma lapse musikaalsuse toetamiseks ise kodus teha?
Ma arvan, et kõige tähtsam on teha midagi
koos ja laulmine on ju tegelikult üks lihtsamaid tegevusi. Muusikastiile on erinevaid ja
kindlasti aitab musikaalsuse arendamisele
kaasa see, kui võimaldada lapsel kuulata
eri stiili muusikat, isegi sellist, mis vanemale ehk ei meeldigi, kuid võib olla lapsele
meeltmööda. Kuskil pole ju kirjas, et lapsed
peavad kuulama ainult laste laule.
Laulusõnu võiks korrata koguaeg ja samuti laulu ülesehitust, kus tavaliselt on vaheldumisi kaks laulusalmi ning refrään. Sellest arusaamine on lapsele kasulik, õpetades
süsteemsust ning arendades lapse loogikat.
Kas mäletate seda päeva, kui tunnetasite,
et minu enda väikses tüdrukutirtsus on
päris palju musikaalsust?
Pean tõdema, et ei ole oma lapsele väga
palju unelaule laulnud. Raseduse ajal laulsin
muidugi palju, kuna minu töö on selline.
Seda on avastanud paljud emad, et kui laps
kuuleb mingit toredat laulu, hakkab ta kas
kaasa nõksutama või plaksutama. Kodus erinevat repertuaari harjutades hakkas Minna
varakult oma pudikeelsete sõnadega kaasa
laulma ja tantsima.
Täna peagi kolmeseks saav laps laulab

tõstab tema meeleolu ning laps muutub
oluliselt rõõmsamaks. Rõõmus laps on suuteline palju rohkem vastu võtma, kui kurb
ja pahur laps. Koos laulmine tekitab lapses
turvatunde ning see on ka viis teha midagi
koos ema või isaga. Muusika ja laulmine
ei arenda mitte ainult lapse musikaalseid
andeid, vaid soodustab ka lapse loovust,
parandab õpivõimet ja sotsiaalseid oskusi
ning soodustab keelte õppimist.

Kätlini tütar Minna on ehe näide, kuidas laulmine
teeb tuju paremaks. Minna tuli laulustuudio tundi
paha tujuga, aga juba peagi oli rõõmus.
minuga peaaegu kogu repertuaari, mida
Laulustuudios lastega harjutame. Täiesti
teadlikult ei sunni ma teda laulma ja harjutama, ta teeb seda puhtalt enda soovist ning
tahtest. Olen märganud, et koos laulmine

Olete asutanud Peetris Mamma Mia Laulustuudio, mille nimes kasutate tuntud
muusikali nime ning laulustuudio nimi
on ka tuntud itaaliakeelse fraasina, mis
tähendab „minu ema“, kummaga nendest
on laulustuudiol rohkem seost ja kuidas
laulustuudio nime sai?
Kui kevadel tuli mõte teha Peetri kooli
juurde laulustuudio, siis loomulikult käis
meil tihe arutelu laulustuudio nime osas.
Palusin ka erinevaid nimesid mõelda oma
sõpradel-sugulastel. Nime pakkus välja
minu abikaasa õde, loomulikult ta teadis
ka seda, et Mamma Mia muusikal on üks
minu lemmikutest. Tema pakutud variant
meeldis mulle koheselt ning selliselt me
laulustuudiole nime leidsimegi.
Signe Heiberg

Teismeline vajab mõistmist
Peetri põhikool kutsus ühel novembri
laupäeva ennelõunal lapsevanemad
„Lapsevanema koolitundi“, kus teemaks
oli murdeiga – kas põhjus või vabandus.
Teismeline vajab mõistmist
Teismelisega on võimatu asja ajada, ohkab
paljulapseline pereema, kelle üks võsukestest on jõudnud teismelise ikka. Pereema
kirjeldab, kuidas laps viimasel ajal põhjendamatult uksi paugutab, vaidleb vastu ja
suure hädaga täidab korraldusi.
Kui me annaks nüüd sõna teismelisele,
kes üritaks saada aru, mis tema sees toimub,
siis kommentaar emale oleks pereterapeutide
ja psühholoogide tõlget kasutades umbes
selline: murdeeas hakkan ennast otsima, kui
te lubaksite seda mul teha, on lootust, et ma
ennast leiangi ja oskan kahekümnendatesse
aastatesse jõudes vastata küsimusele, kes ma
olen ja kuidas suhestun maailmaga.
Ei kõla lohutavana oma teismelise pärast
mures oleva vanema jaoks, et sagedasem
viga, mida vanemad põlvest põlve teevad
on see, et nad takistavad eneseotsinguid ja

selle nimel vajalikke läbikukkumisi. No mis
siis ikka nii väga juhtub, kui lõunasöök on
nässu keeratud? Kui läbikukkumine pole
eluohtlik, siis on see hea õpetaja.
Noored kurdavad pahatihti, et selle asemel, et teismelist mõista läheb vanema närv
hoopis krussi ja kui muidu ei saa, siis hääle
tõstmisega arvab ta saavat asju paika panna.
Proovitakse ka kauplemistaktikat, et kui
koristad toa ära, võid õhtul kella kümneni
üleval olla. Kui kauplemine tulu aga ei too,
jääb üle veel hirmutada ja karistada. Sellel
on teatavasti kõige kiirem mõju tulemuseni jõudmisel. Ah nii, tuba on jälle segamini, taskurahast jääd ilma, arvutimänge ka
mängida ei saa.

Auli Kõnnussaar, mis toimub
teismelise peas ja kuidas
temaga toime tulla?
Selleks, et mõista teismelist ja hoida temaga head suhet on oluline kohanduda teismeeas toimuvate muutustega ja hoolitseda
enda eest, et oleks jõudu toeks olla.
On müüt, et teismeiga peabki olema tormine ja inetult konfliktne. Teismeiga on üks

Rusikareegel on see, et kui vanem
tahab olla teismelise poolt kuuldud
ja mõistetud, peab ta ise esimesena
kuulama ja mõistma.
Auli Kõnnussaar
vägagi oluline arenguetapp täiskasvanuks
küpsemise teel. Noore inimesega toimuvad füüsilised muutused, mida me näeme
silmaga. Lisaks muutub oluliselt noore sisemaailm (mõtlemine, väärtused, hoiakud,
vajadused jne) mida silmaga näha ei ole.
Noor inimene peab hakkama oma vanematest lahti rebima, et leida üles oma mina
ning õppida ennast usaldama. Iga muutus
tekitab segadust ja erinevaid tundeid. Mida
stressivabam on kodune õhkkond ja mida
teadlikumad on vanemad teismeea psühholoogilisest normaalsest arengust, seda
sujuvamalt ja rõõmsamalt saavad kulgeda
aastad enne pesast lõplikku väljalendamist.
Selleks, et vanemad tuleksid toime lapse

detsember 2013 ▪ Rae Sõnumid

15

Foto Rae Sõnumid

16 hariduselu

17
Iga teismelise vanem võib vastata
allolevatele küsimustele. On hästi, kui
saate vastata jaatavalt. Kui ei saa, siis saate
otsustada, kuidas muuta oma igapäevast
suhtlemist, et kõik küsimused saaksid ühel
päeval jaatava vastuse.

teismeea muutustega, on tähtis, et nad hoo- vajavad hoolitsemist ja hellust, kuid empaalitseksid iseenda vajaduste eest ja hoiaksid tilisel viisil, mis tähendab seda, et vanem
oma tassi täis. Tõenäoliselt on iga teismelise kuulab ja märkab noore päris vajadusi ega
vanem tundnud seda väikest või suuremat paku hoolitsust seal, kus seda ei vajata. Näivalutorget südames, kui ta kogeb oma väärtu- teks on päevi, kus laps tahab omaette olla
se vähenemist teismelise silmis. Väikese lapse ning tal ei ole jututuju, kuid on päevi, kus ta
jaoks on ju vanem kogu maailm, kuid kas- väga tahaks vanemale oma päevasündmusi
vades muutub maailm suuremaks ja vanem või plaane jagada. Hoolivad puudutused on
„väikesemaks“. Sellistel hetkedel on oluline, teatud olukordades väga sobivad ja mõnuet vanem teadvustaks, et see on normaalne sat lähedust tekitavad, kuid sõpradega koos
ja et lapsel ongi vaja leida oma koht omaea- olles ta ei taha, et vanem tema salli tuleks
liste hulgas. Kui vanem on valmis lapse lahti sättima või näiteks kallistama. Lähedane
laskmiseks, siis on see mõsuhe saab tekkida vaid siis,
lemale lihtsam. Vanematel
kui vanem kuulab empaation sel ajal võimalus toetuda
liselt lapse vajadusi. Olulised
nendele asjadele, mis neile
märksõnad võiksid olla aktNoored vajavad, et
rõõmu pakuvad ja energiat
septeerimine, austus, ausus
vanemad tunneksid
annavad – paarisuhe, hobi,
ja uudishimu.
huvi nende mõtete ja
sõbrad, töö ja muidu huvitav
Koolipsühholoogi ja peelu. Mida paremini saavad
renõustajana olen näinud,
kogemuste vastu ilma
vanemad oma emotsiooniet kõige olulisem ja ka kõige
hinnanguid andmata.
de ja eluga hakkama, seda
raskem on vanematel looAuli Kõnnussaar
rahulikumalt saab teismeline
buda nooruki kontrollimiareneda ning luua vajalikku
sest ning keskenduda suhte
kogemuslikku baasi iseseisvaks eluks.
tugevdamisele. Kindlasti on see aga kõige
Kuidas kasvatada teismelist? Kasvatuse tõhusam viis muuta teismeiga kõigi pesisu võiks teismeeas olla hea suhe ehk ühen- reliikmete jaoks võimalikult nauditavaks.
dus, mille vanemad loovad läbi dialoogi. Kui suhe on teismelisega hea, siis saavad
Dialoog saab toimuda kahe eraldiseisva vanemad nautida aina huvitavamaid vestisiksuse vahel, kus mõlemad kuulavad tei- lusi ühe põneva isiksusega. Kontrollides ja
neteist. Mida tähendab kuulamine? Vanem karistades ei saa kujuneda vastutustunne.
teeb oma pea kuulamise ajal mõtetest tüh- Kui vanem tunneb suurt ärevust ega suuda
jaks, et mitte anda hinnanguid ega segada kontrollist loobuda, siis võib olla abi sellest,
oma kommentaaridega vahele. Hea on sõ- et meenutada oma lapsepõlve, suhteid vanenastada ümber seda, mida laps ütles, pee- matega ja oma selleaegseid vajadusi. Tehes
geldada tema tundeid ja kinnitada, et saate ruumi teismelisele oma valikute ning nende
tema vaatenurgast aru. Kui vanemal on raske tagajärgede kogemise jaoks, loob vanem
kuulata oma last, siis võiks ta mõelda, kas võimaluse vastutustunde tugevnemiseks.
ta on valmis nägema oma last eraldiseisva
Kokkuvõtteks võib öelda, et kõige oluliisiksusena? Kui lapsed tunnevad, et nende sem on teismelisega koos elades luua diamõtetest ja tunnetest tahetakse aru saada, loog. Dialoog tähendab, et lisaks noore
siis muutuvad nad palju rahulikumaks ja ei kuulamisele ja mõista püüdmisele on vaja
pea nii palju ka uksi paugutama.
vanemal olla aus. Ausalt tuleb rääkida oma
Tegelikult ei ole teismelised veel sõltu- vajadustest, väärtustest ja tunnetest. Kui
matud ja vajavad oma vanemaid väga palju, vanem aktsepteerib enda ja teismelise erikuid lihtsalt uuel viisil. Noored vajavad, et nevusi, siis suudab ka teismeline paremini
vanemad tunneksid huvi nende mõtete ja aktsepteerida vanema vajadusi ning nenkogemuste vastu ilma hinnanguid andma- dega arvestada. Rusikareegel on see, et kui
ta. Samuti vajavad noored, et vanemad rää- vanem tahab olla teismelise poolt kuuldud
giksid ausal viisil endast, oma vajadustest, ja mõistetud, peab ta ise esimesena kuuväärtustest, rõõmudest ja raskustest. Noored lama ja mõistma. Kui tekib mõistmine ja
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 Kas ühendus on avatud?
 Kas ma näitan üles huvi oma lapse
elu vastu?
 Kas ma olen osaline mõnes tema
tegevuses?
 Kas on selged reeglid ja piirid millal,
kus, kuidas ja kellega teismeline vaba
aega veedab?
 On need reeglid läbi räägitud ja
selged?
dialoog, siis pole vaja kontrolli ja karistusi.
Kontrolli asemel võiks olla huvi, hoolimine,
selged piirid ja vastastikused väljendatud
ootused. Emotsionaalne turvalisus tähendab, et aktsepteeritakse teise olemust ning
väljendatakse oma tundeid ausalt. Täiskasvanu on see, kelle võimuses on luua kodus
turvaline õhkkond, milles teismeline järkjärgult küpseda saab.
Kirjastuse Väike Vanker kodulehelt võib
leida valiku lastekasvatusalast kirjandust,
mis toetuvad sarnastele arusaamadele lastekasvatusest: www.print.ee

Soovitan lugeda:
• Jesper Juuli raamatuid piiridest, ei-ütlemiset, agressioonist, puberteedist ja tarkadest lastest.
• Thomas Gordoni raamat „Tark lapsevanem“
• Adele Faberi jt. raamat “Kuidas rääkida
lastega nii, et nad õpiksid kodus ja koolis“
• Perekeskuse Sina ja Mina kodulehelt (www.
sinamina.ee) saab vaadata tasuta ja väga häid
e-koolitusi, küsida nõu e-nõustamiskeskusest või leida vajadusel sobiv perenõustaja
või koolitus.
Auli Kõnnussaar
Psühholoog ja perenõustaja
auli.konnussaar@gmail.com

Minu päev DPD personalijuhi varjuna
21.novembril oli mul taaskord suurepärane võimalus viia oma päev mööda
töövarjuna. Sel korral varjutasin DPD
pakiveo ja kullerteenuste firma personalijuhti, Annika Oruaasi, kelle tegemised
olid mitmekülgsed ning päris keerulised.
Minu päev läks kiirelt ning toredalt jälgides Annika tegemisi. Tema töökohustuste
hulgast võiksin välja tuua palju paberi täitmist, ringi jooksmist, suhtlemist, korraldamist ning seda kõike tehes oli tal alati nägu
naerul. Kui mõelda, kes võiks või sobiks
personalijuhi tööd tegema, siis keegi kes
oleks väga täpne, sihikindel, kuupäevadest
kinnipidav, hea suhtleja, koostöövõimeline
ning rõõmsameelne inimene!
Mis mulle kõige enam DPD’st meelde jäi oli meeldiv töökeskkond. Töötajad
olid ääretult meeldivad, koos kollektiiviga
korraldati tihti erinevaid üritusi, meeldiv
atmosfäär kontoris ning nende keskkonna-

sõbralik eluviis. Sain ka teada, et DPD võtab
keskkonna-alast vastutust väga tõsiselt ning
keskendub oma säästva programmi raames
ka äritegevustest tulenevate keskkonnamõjude vähendamisele. Lihtsa näite võib tuua
ka nende kontorist. Kabinettides olevatesse
prügikastidesse viskavad nad ainult paberjäätmeid ning köögis on neil olmejäätmete
jaoks eraldi prügikast.
Põhjus, miks valisin just personaljuhi
töövarju koha on selles, et tegelen ise Noorte
Tööbörsi veebilehekülje käivitamisega ning
minu ülesanneteks on tegeleda nii personali- kui ka projektijuhtimisega. Annika
Oruaasi varjutades sain ettekujutuse oma
kohustustest ning tegemistest.
Töövarjupäev on päev, mille käigus on
gümnaasiumi õpilasel võimalus jälgida mõne
ettevõtja, ametniku või spetsialisti tööpäeva.
Töövarjuna saab kindlust karjäärivalikuks
ning näha ja õppida tundma reaalset töökeskkonda. Mina olen seni oma valikutega
väga rahule jäänud, ning
kavatsen ka järgneval aastal töövarjuks minemise
võimalust ära kasutada!
Gerli Veeleid
Jüri gümnaasiumi
11.klassi õpilane

Gerli Veeleid (vasakul)
uurimas personalijuht
Annika Oruaasi tööd.
Foto Rae Sõnumid

DPD personalijuht Annika Oruaas:
see ametikoht on pidevas tasakaalu
otsinguis
Varasemalt ei ole mul töövarju kõrval olnud, seega oli ootusärevus Gerli tuleku osas suur. Kõige
rohkem tegi muret küsimus, mis saab siis, kui ta ei
küsigi midagi, järgnedes mulle vaikselt pool päeva?
Õnneks Gerliga see küsimus lahenes iseenesest: ta
on väga aktiivne ja avatud noor inimene, kellega
see pool päeva möödus sundimatus õhkkonnas ja
vabas vestluses. Väga tore oli suhelda inimesega,
kellel on selged sihid ja huvid ning lisaks koolile
niivõrd palju lisatöid ja toimetusi.
Loodetavasti sai ta omalt poolt ka mõningase
ülevaate nii personalijuhi ametikoha kui ka DPD
Eesti kui ettevõtte argipäevast.
Personalijuhtimine nõuab minu hinnangul ennekõike siirast huvitatust inimestest ning oskust
tegeleda väga mitmete asjadega samaaegselt.
Reeglina eeldatakse personalijuhilt, et ta esindab
tööandja huve, seega on see ametikoht pidevas
tasakaalu otsinguis – et täidetud oleksid nii ettevõtte kui ka töötajate vajadused ning ootused.
Minu hinnangul on 20% minu tööst see, mida
enamus inimesi arvab, et personalijuhid teevad
(suhtlemine, tööintervjuud, arenguvestlused, koolitused, siseürituste korraldamine jms) ning 80% on
tegelikult rutiinne ja täpsust nõudev nn paberimajandus (aruandlus, statistika, seadusandlike nõuete
tagamise jälgimine, tööajaarvestus, dokumentide
vormistamine jms). Mulle isiklikult meeldib minu
töö väga, sest tegutsen ettevõtte keskmes: minu
ülesanne on toetada kõiki osakonnajuhte nende
töötajaid puudutavates küsimustes ning seega
saan kaudselt osaleda ja kaasa rääkida kõikide
osakondade töös.

Töövarjupäev on kasulik nii õpilastele kui ettevõtetele
Töövarjupäev annab õpilastele võimaluse
tutvuda lähemalt huvipakkuva töö või erialaga ning panna end ka proovile organiseerimise alal, võtab kokku töövarjupäeva
olulisuse abivallavanem Madis Sarik, kes
töötab Jüri gümnaasiumis ka ettevõtluse
õpetajana.
Kõige olulisem, mida töövarjupäev sai noortele pakkuda oli see, et õpilased nägid, kuidas
ettekujutatav töö päriselt käib, saades juurde
innustust ja enesekindlust eriala õppimisel
või ka mitte õppimisel. Näiteks tänavu leidis hinnanguliselt kolmandik töövarjupäeval osalejatest, et töö, mida ta jälgis ei saa
olema iial tema tulevikueriala.
Töövarjupäev oli samamoodi oluline ettevõtetele, sest noorte hulgas võivad sirguda

tulevased töövõtjad ning pole sugugi väheoluline oma tegevustest ja olemasolust teada
anda. Noortele olid Rae vallast juhendajaks
spetsialistid DPD OÜ-st, Titiptap OÜ- st,
AS-st Smarten Logistics, Jüri Pakkimine
OÜ- st, Havi Logistics OÜ-st, AS –st Kalev ja
Pipelife Eesti AS-st. Just nendesse Rae valla
ettevõtetesse soovisid noored ise töövarjuks
minna, kuid pakkumisi tehti õpilastele palju
enamatest firmadest.
Valdkondadest pakkus noortele kõige
enam huvi logistika korraldus, turundus- ja
müügitöö, tootmise tehnoloogia ning juhtimine ja personalitöö, mis üldjoontes kattub
arengusuundadega majanduses.
Paljud noored olid iseseisvad töövarjukoha otsingul. Kui Jüri Gümnaasiumist
osales töövarjupäeval 52 õpilast, siis nen-

dest 36 õpilast teatasid, et nad on leidnud
selle endale ise.
Töövarjupäeva huvitavamateks ametivalikuteks olid narkokoerte koolitaja, traktorist,
grimeerija, loomaarst, kuid esindatud olid
ka õpetaja ja treener.
Kuidas kellelgi töövarjupäev läks ja mida
huvitavat nähti-kuuldi, sellest tegid õpilased kokkuvõtva esitluse kaasõpilastele.
Elevust ja küsimusi tekitavaid momente oli
esitlustes palju, mis näitas, et päev oli igati
korda läinud.
Rae vallavalitsus ja Jüri gümnaasium tänavad kõiki ettevõtjad, kes üleskutsele reageerisid ja olid valmis noori oma asutusse
töövarjuks võtma.
Madis Sarik
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mitmesugust
Noortele selgitati, kuidas teha karjääri
15.- 16. novembril toimus Kuke turismitalus seminar „Noor ja töö“, kus kahe päeva
jooksul said noored teada, kui palju peaks
inimene töötama, et teha karjääri ning
kui palju võib inimene saavutada karjääri
jooksul.
Seminar koosnes mitmetest huvitavatest
ettekannetest ning töötubadest, mille eesmärgiks oli 14-17 aastaseid noori teavitada
erinevatest töö- ja praktikavõimalustest, samuti anda mõtteid noortele oma tulevaseks
erialavalikuks.
Noorsootööspetsialist Anne-Ly Suvi rääkis nii noorsootööst kui noorsootöötajatest.
Sellega seoses jaotas ta kõigile paberitele kirjutatud väärtused ning igal noorel tuli need

iseenda väärtuste põhjal järjekorda panna.
Märgati, et väärtused erinesid päris paljudel.
Anne-Ly soovitas pabereid alles hoida, sest
inimeste, sh ka noorte väärtused aja jooksul
muutuvad ja seda oleks vahva jälgida.
Erinevate firmade ning asutuste esindajad, nagu näiteks AS Balti Veski, DPD Eesti,
OÜ Majavara, Statistikaamet, Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus, Rae Vallavalitsus ning
MTÜ Rae Valla Alevike- ja Külavanemate
Selts, käisid karjääri alustamisest ning töövõimalustest rääkimas.
Seminari aitasid korraldada Lagedi Noortekeskuse noored Martin Tamm, Elisa Aru,
Annabeth Aru, Laura Kristenprun ja Kristiina Toomik. Projekti rahastas Euroopa
Noored Eesti Büroo. Peale töötubade oli

Rae vallas hakkab tööle Noorte Tööbörs
Gerli Veeleid koos Rauno Kosula, Samuel
Hipponeni ja Kaarel Kirsilaga valmistab
ette interaktiivset veebilehekülge, kus
hakatakse vahendama ettevõtjate poolt
pakutavat tööd noortele.
„Tööbörs pakub tööd Rae valla noortele
vanuses 16-19 aastat“, räägib projekti eestvedaja ja Jüri gümnaasiumi 11.klassi õpilane Gerli Veeleid. „Enne tööle asumist
valmistame noored ette tööturule minekuks
vajalike koolitustega“, lubab ta ning lisab, et
tööbörsi ülesanne on ka hoida noori kursis
töövarjuks minemise võimalustest.

Gerli tunnistab, et nii palju kui ideest ja
selle elluviimisest on räägitud erinevatele
inimestele, siis tagasiside on väga positiivne.
„Noored on ootusärevil ja ootavad, millal
lehekülg täielikult käivitub, et kandideerida tööle meie valla ettevõtetesse, kes on
pakkunud noortele võimalust asuda tööle
oma asutuses.“
Gerli on usku täis ning leiab, et seni läbitud koolitused, konsultatsioonid ja ärinõustamised on toonud juurde ka enesekindlust
ja teadmist, et projekt, mida ellu viiakse on
vajalik. „Lähtudes oskustest oleme omavahel ära jaganud erinevad tööülesanded ja

noortel võimalus osa saada maitsvatest roogadest, vahvatest mängudest ning popkorni rohkest filmiõhtust. Noorte endi arvates
olid need kaks päeva väga huvitavad ning
põnevad, sellest võib järeldada, et sarnaseid
noorteseminare tuleks veelgi korraldada.
Martin Tamm ja Kädi Kuhlap

Noorte Tööbörsi käivitajad.

loodame, et kõik sujub plaanipäraselt ning
saame juba kevadeks lehekülje toimima“,
kõneleb Gerli Veeleid.
RS

Kodanikupäev Rae vallavalitsuses läbi 8. klassi õpilase silmade
Peetri kooli 8. klassi õpilane Raido Illak
meenutab külaskäiku Rae Vallavalitsusse
ja nendib, et see oli palju parem kui riigikogu külastus.

Rae vallavalitsus. Foto Marko Leppik

26. novembril käis Peetri kooli 8. klass kodanikupäeva raames uudistamas Rae Vallavalitsuse tööd. Vallavalitsuses esines ka Politsei- ja Piirivalveameti esindaja, kes rääkis
kodanikupäeva traditsioonist, dokumentide

Rae Sõnumid ▪ detsember 2013

tähtsusest ja riigi olulisusest kodaniku jaoks.
Külastus algas kell 9.00 vallavolikogu
istungite saalis, kus jagati infot ekskursiooni kohta. Selle korraldaja, Rae valla noorsootööspetsialist Anne-Ly Suvi, oli väga
külalislahke ning jagas õpilastele komme.
Õpilased said vaadata vallavalitsuse istungit,
mida juhtis abivallavanem Priit Põldmäe.
Seejärel käidi läbi enamike vallaametnike
kabinetid ja saadi huvitavat informatsiooni

seal toimuva töö kohta. Näiteks muretseb haridusspetsialist hetkel lasteaedade ja koolide
jõulukuuskede pärast ning rahandusameti
juhataja tegeleb valla eelarvega. Lastekaitsespetsialist oli hästi sõbralik ja jagas kõikidele
muretelefoni voldikuid.
Kui saabus Politsei- ja Piirivalveameti
esindaja, kuulasime ettekannet, kus anti
infot passide, isikutunnistuste ja kodanikupäevakohta. Tal oli kaasas ka UV-lamp,
mille all sai vaadata passide, ID-kaartide ja
rahatähtede turvaelemente.
Külaskäik lõppes kell 11.30, volikogu esimehega kahjuks kohtuda ei jõudnud. Õpilased jäid käiguga rahule ja said paljudele
küsimustele vastused. „See oli palju parem
kui Riigikogu külastus, sest see oli palju
tuttavam koht, aga minu arvates ei olnud
vastused mu küsimustele väga õiglased,“
ütles minu klassivend Hanno Võsu.
Raido Illak
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Vaade Varssavi linnale kultuuri- ja teaduskeskuse 30ndalt korruselt

20 mitmesugust

mitmesugust
Kuidas Comeniuse abil toodi Peetri lasteaialapsed
Euroopa rahvaste peole

Uudiseid Varssavist
Jüri Gümnaasiumi kaheaastane Comenius
projekt „Bridges Over Times and Cultures“
viis õpetajad ja 6.-7.klassi õpilased seekord
Poola, Varssavisse.
13. oktoobril asusid Tallinna bussijaamast
Riia poole teele seitse õpilast ja kolm õpetajat. Saatma tulnud vanemad poetasid mõne
pisara, õpilased sahkerdasid elevusest ning
ärevil õpetajad alustasid teistmoodi töönädalat. Pühapäeva varahommikul jõudis rampväsinud reisiseltskond sihtpunkti
Varssavis asuvasse Ursynowi linnaossa ning
seiklus võis alata.
Esimesel päeval tutvusid külalised kohaliku ümbrusega ning õppisid selgeks vajalikud
marsruudid, et hakkama saada harjumatult
suures pealinnas. Samuti tuli üle vaadata kohalik kaubandus. Õpilased rõõmustasid, et
riideid oli võimalik soetada odavamalt kui
Eestis. Pärast zlottide kulutamist, külastasime
Varssavi kõige kõrgemat hoonet – Varssavi
kultuuri- ja teaduskeskust, mille oli linnale
kinkinud Nõukogude Liit.

Päikesepatareidega kool
Varssavis võõrustas Comenius projekti
partnereid Gümnaasium nr 94. Poola koolisüsteem on jaotatud neljaks kooliastmeks:
lasteaed (3-6a) algkool (7-12a), gümnaasium
(13-16a) ja keskkool (17-18a). Gümnaasiumis nr. 94 õpib kolm erinevat mitmete
paralleelidega klassi. Meie mõistes 7., 8. ja
9. klass – Poolas siis 1., 2. ja 3. klass. Koolis
õpib üle 300 õpilase ning töötab üle 30 pedagoogi. Koolis võtsid meid vastu direktor,
õppealajuhataja ning ülejäänud Comeniuse
projekti meeskonnaliikmed.

Õpilased tutvustasid suurepärases inglise
keeles koolimaja ning näitasid oma saavutusi. Koolil oli ilus täismõõtmetes võimla,
mida kasutati nii sportimiseks kui pidulikeks
sündmusteks. Õues oli õpilastel võimalik
jalgpalli mängida väljakul, mis oli kaetud
kunstmuruga. Kohalikud õpilased kiitsid
kooli kokkasid, kes valmistasid maitsvaid
toite, kuid suuremad mehepojad kurtsid
portsude väiksuse üle.
Klassiruumid nägid välja nagu paljudes
Eestimaa koolideski. Muljet avaldas meile
bioloogia klass, kus oli seintel võimalik
näha liblikaid, ussinahku ning loomade
pealuid. Tundus, et õpilased saavad palju
ise eksperimenteerida. Arvutiklass oli varustatud korraliku tehnikaga ning meeldis,
et arvutite asetus oli U-kujuline, mis annab
õpetajale parema ülevaate õpilaste tegevustest arvutitunnis.
Comenius programmi kontsertkava oli
integreeritud gümnaasiumi esimese klassi
vande andmisega, kus värsked gümnasistid
lugesid pühalikult vannet ning said vastavasisulise tunnistuse, milles lubasid austada oma
kooli ning käituda käitumiskoodeksile
vastavalt. Imeilusaid muusikalisi oskusi demonstreerisid Itaalia õpilased
viiulil ja saksofonil; võimas oli Poola
gümnaasiumi lastekoor ning samuti
kõlas võimsalt Eesti regilaul.
Ursynowi linnaosas asuv kool on
kasutusele võtnud taastuvenergia –
koolimaja katusel asusid päikesepatareid. Linnaosavalitsuse külastusel
õppisime, et tegemist on üldse kõige
uuema ja innovaatilisema Varssa-

vi linnaosaga, kus väärtustatakse rohelist
mõtteviisi.

Rahvusvahelised projektid
rikastavad elu
Nädala jooksul külastasime veel erinevaid
Varssavi vaatamisväärsuseid ning tutvusime Poola kultuuri ja ajalooga. Äramärkimist vajavad kindlasti Frederick Chopin’i
muuseum, Varssarvi loomaaed ning Poola
juutide ajaloo muuseum, mis avaldasid nii
õpetajatele kui õpilastele suurt muljet.
Nädala kokkuvõtteks tõid projekti kohtumisel osalenud Eesti õpilased välja, et rahvusvahelised projektid rikastavad õpilaste
elu, võimaldades neil reisida ning praktiseerida võõrkeeli. Samuti leidsid nad, et nädal
rahvusvahelises seltskonnas aitas arendada
sotsiaalseid pädevusi ning reis oli väga tore
ja meeleolukas.
Kadi Toomi
Jüri Gümnaasiumi inglise keele õpetaja
Jüri Gümnaasiumi õpetajad ja õpilased
Varssavi loomaaias. Foto Jüri Gümnaasium

Comenius aitab Peetri põhikoolil arendada
Peetri Lasteaed-Põhikool lööb kaasa lugemise ja kirjutamise motivatsiooni tõstmise
ning loovuse ja kujutlusvõime arendamise
projektis.

Peetri Lasteaed-Põhikool osaleb 2013-2015
SA Archimedese poolt rahastatavas rahvusvahelise Euroopa elukestva õppe programmi
Comenius partnerkoolide koostööprojektis
“The Treasure Chest and ICT or ICT in reading and writing“.
Comeniuse projekt annab eri riikide õpilastele ja õpetajatele võimaluse koos töötada
ühe või mitme ühist huvi pakkuva teemaga.
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Projekt arendab sotsiaaloskusi, suhtumist
töösse ja kaaslastesse, planeerimist ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisoskust. Comeniuse koolide koostööprojekt
peab hõlmama koole vähemalt kolmest
osalevast riigist.

Projektis on seitse etappi
Projekti käigus õpilased uurivad 18.-21.
sajandi rahvariideid, rahvalaule, rahvatantse, rahvustoitu, käsitööd ning pulmatraditsioone. Õpilased tutvuvad partnerkoolide
kultuuriliste erinevuste ja sarnasustega.

Projekti abil näidatakse, et iga riigi kultuuripärand võib olla väga huvitav.
Etapiviisiliselt jaotub projekt järgnevalt:
rahvariided, rahvalaulud, rahvatantsud, käsitöö, rahvustoit, traditsiooniline pulmapidu,
stsenaariumi kirjutamine “Elu minevikus
ja tänapäeval“.
Iga etapp lõpeb õpilaste poolt korraldatud üritustega ja projektis osalevate koolide
külastamisega. 2014. aasta maikuus külastavad meie partnerriikide koolide õpilased
ja õpetajad Eestit.
Meie koostööpartnerid on: Vocational

Kui Peetri alevik on saanud sisse suure
arengu ja avardumise hoo, siis on ka Peetri
lasteaia töökas pere oma silmaringi avardamas. Nimelt osaleme alates augustist
2013 rahvusvahelises hariduskoostöö
projektis Comenius.
Meie projekti pealkiri on „Celebrations
across Europe“ („Pidustused Euroopas“)
ja see kestab kokku kaks aastat. Läbi selle
projekti õpivad lapsed koos õpetajate ja
lapsevanematega tundma üheksa projektis
osaleva riigi tähtsamaid rahvuslikke tähtpäevi. Samas on meil projektis tähtis roll
tutvustada oma kodukohta ja Eesti traditsioonilisi rahvuspühade kombeid.

Rännak Euroopasse
Projekt Peetri lasteaias sai ametliku alguse Comeniuse avaüritusega „Rahvaste
pidu“, mis toimus 30. oktoobril Peetri lasteaia uues ja avaras saalis. Projektis osalejate
riikide lipud juhatasid osalejaid rühmi kohale: Läti, Leedu, Rootsi, Ühendkuningriigid, Prantsusmaa, Tšehhi, Sloveenia, Türgi.
Eesti oli peol esindatud ürituse eestvedajate,
memmede Maali ja Mari näol. Enne üritust oli iga rühma ülesandeks meisterdada
plakat uuritavast riigist, et seda siis teistele
lastele peol tutvustada. Projektoriga seinale
näidatud kaardilt oli näha, millisesse riiki
me suundume. Lõbusad Eesti muusikalised vahepalad oli lastele selgeks õpetanud
muusikaõpetaja Kadri. Lõpetuseks laulsime
üheskoos laulu „Mu koduke on tilluke“, sest
reisida on tore, kuid reisilt tagasi tulles on
kõige armsam ikka kodu ja kodukoht! Tublid reisisellid said rännaku jätkamiseks rühmades Euroopa teemalise lauamängu ja suu
said kõik magusaks tõelise Eesti kommiga.

loovust
High Scool of Transport – Razlog (Bulgaaria), Rezekne Polish State Gymnasium (Läti),
I Zespol Szkol im St. Stazica we Wschowie
(Poola), Avcilar Ticaret Meslek Lisesi (Türgi),
Hunyadi Janos Grammar School, Technical
School and Students Hostel (Ungari), Liceul
Tehnologic Costesti (Rumeenia) .
Üldhariduse valdkonna allprogrammina
on Comenius pakkunud koolidele, õpetajatele, üliõpilastele ja koolitusasutustele erinevaid rahvusvahelise koostöö võimalusi
alates 1995.aastast.
Signe Reidla

Hariduskoostöö programmi eesmärgiks on edendada kultuuridevahelist
koostööd ja teadlikkust teiste rahvaste
tavadest. Projekti töösse on kaasatud ka
lapsevanemad, kes koguvad koos lastega
erinevat informatsiooni Euroopa Liidu
maadest. Huvitav on õppida tundma
teiste riikide tähtpäevade tavasid.
Õpetajad uurivad koos lastega riigi
sümboolikat, kuulsamaid vaatamisväärsusi, lihtsamaid sõnu. Kokkuvõttes
lapsed märkavadki, et suured inimesed
väärtustavad oma kultuuri kõrval ka teisi
Euroopa kultuure ning nad võtavad selle
teadmise lasteaiast kaasa. Väikesed sammud lapsepõlves võivad täiskasvanuna
muutuda suurteks...
Maarika Mae ja Anne Loopere
Peetri lasteaia õpetajad

„Rahvaste pidu“ 30.oktoobril Peetri lasteaias

Lugeja kiri
Kas kasvamas on selgeltnägijate ja
kaardimooride põlvkond?
Kallis lugeja, mõlgutan siin mõtteid meie
arusaamadest, tavadest ja kommetest.
Kõik me soovime oma lastele parimat,
aga kas see, mis me neile anname, on
ikka parim?
Kui siia ilma sünnib inimene, siis
viiakse ta sageli kirikusse ristimisele.
Küllap soovivad vanemad oma lastele
kaitseingleid ja Jumala õnnistust. Kes
meist ei tahaks, et tema lapsuke oleks
kaitstud kurja eest. Aga edasi mõeldakse
juba harva. Vähe on neid, kes soovivad
oma lastele igavest elu Jeesuse kuningriigis. Kas see on vähemtähtis või puudub
vanematel usk selle võimalikkusesse?
Kui saabuvad jõulud, siis räägitakse
meelsasti väikesest Jeesuslapsest loomasõimes. Miks aga see lapsuke siia ilma
sündis ja mis oli tema eesmärk, sellest
vaikitakse. Tuleb välja, et jumala imedesse me ei usu ja me kahtleme selleski,
kas ta üldse olemas on. Küll aga usume
kellegi teise imedesse.
Kui televiisorist näidatakse selgeltnägijate tuleproovi, pole vaatajatest puudus.
Nii põnev on ju näha midagi ebaharilikku. Me olema hakanud jumaldama
nõidasid ja oleme nad austusavaldusega

kõrgele tõstnud. Mis sellest, et nemad
meie lapsi hädaohtude eest ei kaitse ja
ligimesearmastust ka ei sisenda. Nii nagu
valgusel ja armastusel on oma allikas, nii
on ka pimedusel ja kurjusel. Kas me ikka
oleme sellest teadlikud?
Lasteaiad on tänasel päeval kauni välimusega, õpetajateks on kõrgelt haritud
inimesed. Seaduste ja keeldudega on tagatud lapse igakülgne areng ja kaitse. Selle
kõige juures oleme nii kaugele läinud, et
kaitseme lapsi ka Jumala eest. Kord lausus Jeesus jüngritele: „Laske lapsukesed
minu juurde tulla ja ärge keelake neid
mitte, sest niisuguste päralt on Taevariik“. Meie aga oleme selle ära keelanud.
Volbripäeval peavad meie võsukesed
lasteaeda minema luudadega. Ei, mitte
selleks, et õue pühkida, vaid selleks, et
nõia kombel luuaga sõita. Tubli on see
laps, kes hästi ilmekalt nõiduda oskab ja
muid nõiatempe teeb. See on ju nii põnev.
Kas ootab meid ees selgeltnägijate ja
kaardimooride põlvkond. Kas see ongi
meie püüdlus?
Mare Kraav
Jüri koguduse liige
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Jüri õpilased on korvpallis jätkuvalt tublid
Harjumaa koolide seas
Jüri Gümnaasium on teist aastat järjest
võitnud kaheksast osavõistlusest koosneva sarja. Pingeline mõõduvõtmine toimus
kuni viimase osavõistluseni Saue Gümnaasiumiga ja Kuusalu Keskkooliga. Kevadel
alanud Harjumaa koolidevaheline korvpall
kompleksarvestuses sai ilusa lõpu 6.-7.
klassi poistele, kes omavanuste turniiril
tulid 2. kohale.
Esimestena asusid võistlustulle aprillis viiendate klasside poisid-tüdrukud ja 6.-7. klassi
tüdrukud teatevõistluses „osavaim korvpallur“. Viienda klassi esimene poiste võistkond Markkus Mõttus, Sten-Erik Priskus,
Marcel Malsroos-Väli, Georg Allemann,
Ragnar Veismann ja Morten Karja saavutasid hakatuseks kolmanda koha. 5. klasside
tüdrukud toetasid 5. kohaga ja 6.-7. klasside
tüdrukud 7. kohaga.
Sügisel asusid kooli au kaitsma vanemad kooliastmed. Esimestena gümnaasiumi noormehed, kes jõudsid pronksile:
Karl-Mihkel Vabrit, Karl-Gustav Solman,
Christopher Aloe, Roman Todurov, Rain
Koch, Egert Pommer ja Erik Toomet. Güm-

naasiumi neiud tulid viiendaks:
Grete Abel, Erika Alt, Kelly
Kalm, Karola Lotta Kiisel, Raili
Ots, Sandra Raudsepp, Mirt
Stoppelsteen, Maili Suurekivi
Edasi jätkasid 8.-9. klassi poisid 11. kohaga ning samavanused tüdrukud võitsid teist aastat järjest omavanuste turniiri,
võistkonnas Britt Maiste, Hannali Eerme, Hanna-Karoliine
Paesüld, Desiree Saagpakk,
Mirell Taelma, Ariina Mürkhain ja Gerda Frederike Enok.
6.-7.klassi poiste teise kohaga
Jüri Gümnaasiumi võistkonna liider Karl-Mihkel Vabrit demonstlõppenud turniiril mängisid
reerimas oma võimeid lahtihüppel. Foto Urmas Põldre
Mark-Andreas Jaakson, Morten Karja, Ragnar Veismann,
Harald Nuut, Marcel Malsroos-Väli, Cristopher Anderson, Robert Puumeister, Jüri
Harjumaa koolidevaheline sari on omaUsar ja Gaspar Luik.
pärane selle poolest, et osad õpilased, kes keSuur tänu kõigile õppur-sportlastele ja vadel alustasid osavusteatevõistlusega, said
neid juhendanud kehalise kasvatuse õpe- sügisel vanemas vanuseklassis ennast juba
tajatele Laura Sirelpuule, Ülle Uuemaale, tõsistes mängudes proovile panna.
Siim Palule ja Mikk Sarikule, kelle juhenUrmas Põldre
damisel selline tulemus teoks sai.
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

„Rae valla mängude“ sportliku võrkpallipäeva võitis Peetri võistkond Rannahunt
23. novembril toimus Rae valla mängude
2013/14 hooaja 2. etapp „Võrkpall“. Päev
möödus 21 võistkonna osavõtul kolmes
Rae valla spordihoones.
Kaks alagruppi mängisid Peetri LasteaedPõhikoolis ning üks alagrupp Jüri Spordihoones ja üks alagrupp Lagedi LasteaedPõhikoolis. Võrkpallipäeva jooksul mängiti
kokku 45 mängu ning platsil käis orienteeruvalt 160 mängijat.
Tasavägiste mängude tulemusena jõudsid finaalmängudele iga alagrupi esikoha
võistkonnad, kes selgitasid Peetri väljakutel
välja päeva parimad. Poolfinaalides mängisid
Rannahunt/Peetri ja Uuesalu võistkonnad
ning Peetri Võrkpalliklubi ja ABB võistkonnad. Turniiri võitja oli lõpuks Rannahunt/
Peetri, kellele kõige suuremat vastupanu
suutis kogu päeva jooksul pakkuda finaalivastane Peetri Võrkpalliklubi. Tuline heitlus
käis ka 3.-4. koha mängus, kus Uuesalu külal
õnnestus paremus ABB üle maksma panna
viimases kolmandas geimis.
Pärast esimest kahte etappi on üldine
tabeliseis väga pingeline. Esikohta jagavad
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Karla küla ja Rannahunt/Peetri võistkonnad
52 punktiga, neile järgnevad Peetri Võrkpalliklubi 50 punkti ja ABB võistkond 48
punktiga. Järgmine etapp teatesõudmine
toimub juba 15. jaanuaril ürituse „Tõmba,
Jüri! 2014“ raames viimase alana. Infot „Rae
valla mängude“ kohta leiate Rae valla Spordikeskuse kodulehelt ja „Rae valla mängude“
Facebook’i lehelt.
Mikk Sarik
Rae valla Spordikeskuse projektijuht

Ainult detsembris
10 = 12 ja 30 = 36

Kõikidel
detsembris ostetud
10 korra kaartidel
on peal 12 ja
30 korra kaartidel 36
kasutuskorda!

Koolivaheajal 21.12 – 5.01.
Ujula
Noored kuni 22 a
E-R 6:30 - 16:00
E-R 16:00 - 22:00 ja L, P
Perepilet
(2 + 1 kuni 16 a)
(2 + 2 kuni 16 a)
4-6 a laps
26. detsembril
Ujula
Noored kuni 22 a ja pensionärid
Täiskasvanu
kuni 6 a laps

Ühe korra pilet
2h
3h
2 ühe hinnaga
3.3.50
3.50
4.Erihinnad
10.13.11.14.1.1.50
Ühe korra pilet
1,5 h
1.60
3.20
tasuta

PÜHAD JÜRI SPORDIHOONES
23. detsembril oleme avatud 06:30 - 14:00
24., 25. detsembril oleme SULETUD
26. detsembril oleme avatud 15:00 - 22:00
31. detsembril oleme avatud 06:30 - 15:00
1. jaanuaril 2014 oleme SULETUD

Jüri Gümnaasium tuli
rahvastepallis Harju teiseks

konda kuulusid Ralf-Matthias Ats, Marten
Mihkel Meidla, Martin Mihkel Meidla,
Tristan Pugi, Georg Kõss, Markus-Erik
Tommula, Kristo Tammeleht ja Gert Herodes.
Kolmanda kohaga Harjumaal lõpetasid
Käesolev aasta tõi suure hüppe Jüri Güm- nii kuni kolmandate klasside poisid kui ka
naasiumi rahvastepalli tulemustes, sest esi- tüdrukud, kus võistkondades osalesid vasmest korda üle aastate jõuti esikolmikusse tavalt Hugo Palutaja, Mattias Minejev,
turniiri kokkuvõttes. Alla jäädi vaid Kuusalu Andreas Georg Neimar, Artur Leppik,
Keskkoolile võrdsete punktidega parimate Kaspar Verk, Maksim Nester, Mirko Toomkohtade võrdluses.
la, Jarko Kõrvel, Oskar Martin Kiviväli ja
Parimad olid 4.-5. klasside poisid, kes tüdrukutest mängisid Iren Rahnel, Getry
tulid teiseks Kuusalu Keskkooli järel. Mees- Oja, Hanna-Liisa Kullamaa, Hanna-Ghete
Veermets, Anette Saarmann, Eike
Mari Elblaus ja Elisabeth Hade.
Viiendaks tulid omavanuste hulgas 4.-5. klasside tüdrukud: Berit
Arunurm, Triinu Lamp, ReiliRiin Vesmann, Age Adamson,
Johanna Johanson, Anu Erbsen,
Mari Torsus, Carmen-Eliis Trell
ja Dolores Tiitsu.
Tänan kõiki südikaid osalejaid,
kehalise kasvatuse õpetajaid ja lapsevanemaid.
Jüri Gümnaasiumi naerusuised kolmandate klasside
Urmas Põldre
pronksitüdrukud Harjumaa rahvastepalli turniiril.
Jüri Gümnaasiumi spordijuht
Foto Urmas Põldre

Rahvastepall on heaks aluseks paljudele
pallimängudele. Harjumaal on november
rahvastepalli kuu, mil koolid mängivad
neljal turniiril kuni kolmandate klasside
ja 4.-5. klasside arvestuses.

Tõmba, Jüri 2014
otsib oma töökasse kollektiivi

SÜVAPUHASTUSTEENINDAJAT
ASENDUSKORISTAJAT
Töö Jüri Spordihoones
Laste 3, Jüri alevik
Kandidaadilt ootame:
kohusetundlikkust ja täpsust
head suhtlemisoskust
tervislikku ellusuhtumist
Omalt poolt pakume:
võimalust asuda tööle kohe
head seltskonda
konkurentsivõimelist töötasu
Ootame Teie CV 20.jaanuarini.
Lisainfo telefonil
622 4238 või 622 4247

Aeg: 15. jaanuar 2014. a.
Koht: Jüri spordihoone, Laste tn 3
Eesmärk
• Selgitada Jüri Gümnaasiumi parimad sõudjad
ergomeetritel
• Selgitada parimad erinevates võistlusklassides
• Selgitada Rae valla mängude parim võistkond
• Populariseerida ergomeetril sõudmist ja sportlikke
eluviise Rae vallas
Päevane programm
14.20 avamine
14.25 esimene start
Vanusegruppide 8 paremat pääsevad finaali.
2.-3.kl (P+T eraldi)
4.-5.kl (P+T)
6.-7.kl (P+T)
8.-9.kl (P+T)
10.-12.kl (P+T)
Õpetajad (M+N)

300m
500m
500m
500m
500m
500m

Rahvastepallis
võtsid mõõtu ka
Rae valla koolid
Traditsiooniks kujunenud Rae valla koolidevahelised võistlused rahvastepallis
toimusid sellel aastal Lagedi LasteaedPõhikooli pallimängude saalis. Võistlus on
suurepäraseks ettevalmistuseks nii Harjumaa koolidevahelistele võistlustele kui
ka sealt edasi üle-eestilistele võistlustele.

4.-5. klasside võistluspäev toimus sellel
aastal 29. oktoobril. Tüdrukutest oli parim
Vaida Põhikool, kellele järgnesid Jüri Gümnaasium, Peetri Lasteaed-Põhikool ja Lagedi Lasteaed-Põhikool. Tasavägistes poiste
lahingutes väljusid võitjana Lagedi poisid
Jüri poiste ees, neile järgnesid Peetri ja
Vaida poisid.
11. novembril toimunud 1.-3. klasside
rahvastepalli võistluse arvestuses võitis
nii poiste kui ka tüdrukute arvestuses Jüri
Gümnaasiumi võistkond. Tüdrukutest järgnesid Jürile Vaida ja Peetri tüdrukud. Poistest saavutasid teise koha Vaida poisid, neile
järgnesid Lagedi ja Peetri koolide poisid.
Rae valla Spordikeskus tänab kõiki rahvastepalli võistlustest osavõtjaid ning soovib edu järgmistel võistlustel.
Mikk Sarik
Rae valla Spordikeskuse projektijuht

Õhtune programm
16.30 soojendussõidud ja registreerimine
17.45 avasõnad
Võistlusklassid ja distantsid
18.00
Noored kuni 15a
500m
Noored 16-18a
500m
Mehed 19-39a
1000m
Naised 19-39a
500m
Mehed 40+
1000m
Naised 40+
500m
19.15
Vallajuhid 		
Segapaarid

500m
500m

20.00
Rae valla mängude teatesõidud 6x500m
teatevahetusega (4 meest, 2 naist)
Autasustamine
autasustatakse kolme paremat medali, diplomi ja
meenega
Info ja registreerimine
mikk@raespordikeskus.ee, tel. 555 32 551
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DETSEMBRI PAKKUMISED :

HOLDES FINANTS OÜ

südameapteek.ee

FOOTLONG OÜ
Subway näol on tegu ühe maailma suurima ja kiiremini
areneva toitlustusettevõttega. Täna tegutsetakse 103s riigis ja
opereeritakse kokku üle 40 000 söögikoha. Seoses laienemisega Rae vallas
saab tööd Peetri Subway võileivapoes:

Klienditeenindaja/Sandwich Artist®
Töö kirjeldus

Ootused kandidaadile

• kaupade väljapanek
• klientide kiire, viisakas ja
meeldiv teenindamine
• klientidega arveldamine
• köögi korrashoid
• toidu komplekteerimine

• ausus ja kohusetundlikus
• arenemisvõimelisus
• eesti keele oskus väga heal
tasemel, inglise keele oskus
suhtlustasandil
• valmidus meeskonnatööks
• kliendisõbralikkus

Ettevõte pakub omalt
poolt
• vaheldusrikast ja suhtlemisrohket tööd
• kaasaaegseid töötingimusi
• karjäärivõimalusi
• nooruslikku ja positiivset
töökollektiivi
• võimalust töötada kiiresti
arenevas ettevõttes
• konkurentsivõimelist palka
• paindlikku tööaega

Asukoht: Peetri Selver
Tööle asumise aeg: niipea kui
võimalik
Tööaeg: täistööaeg, lepinguline (vahetustega) sobib ka
(üli)õpilastele
Kanditeerimiseks saata CV ja
motivatsioonikiri e-mailile:
raigla_a@subway.com
Kontaktisik: Ats Raigla,
tel. 5068580

• DERMANEW
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
+värvimine. 17 eur.
• LASTE L›IKUS
5 eur.
Tere tulemast
Peetri
Selveri
Südameapteeki!
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.

Avasime apteegi
Peetri Selveris!
Oleme avatud iga päev kell 9-21.

Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 5029295 Enn

RAAMATUPIDAMINE
VÄIKEFIRMADELE
Salong avatud:
E–R 10–20, L 10–17
tel 607 4293
www.muskuslill.ee
Asume Jüris Konsumi
keskuses

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

Helista ja küsi lisa
56 243 986
holdesfinants@gmail.com
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reklaam

DETSEMBRI PAKKUMISED :
• DERMANEW
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
+värvimine. 17 eur.
• LASTE L›IKUS
5 eur.
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !

Energiamärgised
5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
2QOLQHW||
Radooni mõõtmine
KODUKORISTUS
$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
Projekteerimine
Alates 28.- eurot kord
5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
o

ͷͲ͵ͷͳͷͲ

Kontakt: Finestum
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
Tel: 6611600, 5029295 Enn
info@termo.ee, www.termo.ee

TELLI MAJAKÜTTE KÜTUSE
KOHALEVEDU MEILT

KÜSI HINDA!
Tel. 515 0021, 512 1419
      657 5591, 657 5590
MK Kamion OÜ, Üleoru 1, Maardu,
74114, Harjumaa
Rae Sõnumid · detsember 2012

Salon
E–R 10–20
tel
www.mus
Asume Jüris

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

ÄRA PÕLETA KALLIST KÜTUST!

Rae Sõnumid ▪ detsember 2013
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10-24. detsembril kingitakse salongis Muskuslill kingitusi!
Juuksuri teenustega kingiks
PH JUUSTERAVI
Näohooldustega kingiks
SILMAD BAAS
Kätehooldustega kingiks
KÄTEMASK koos koorimisega
Jalahooldustega kingiks
RAVIMASK jalgadele

Salong avatud: E–R 10–20, L 10–17
tel 607 4293
www.muskuslill.ee
Asume Jüris Konsumi keskuses

Vana-Tartu mnt. 34, Peetri, Rae vald :: Tel. 56-662-223 :: E-R 9.00-18.00

SOOVIME OMA HEADELE

MEIE OLEME SINU
MAAKLERID RAE
VALLAS!
KLIENTIDELE

RAHULIKKE JÕULE!

MARI
SOODSAD REHVID OTSE MAALETOOJALT
RÕUK
MAAKLER
Tuleviku tee 4a, Peetri küla, Rae vald ∙ E-R 8-17 ∙ Tel 6 050 250 ∙ e-post: karla@karla.ee
509 3995
www.karla.ee

rgerid,
u
b
,
d
o
it
r
r
Bu
latid!
tacod, sa

Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus

Mullad, seemned, väetised

Kauplus avatud:
E-R 8.00 -18.00
L 10.00-14.00

Puitmaterjalid
Viimistlusmaterjalid
Üldehitusmaterjalid
Vana-Tartu mnt 20,
Järveküla, Rae vald
Tel 666 0117, 666 0119, 5343 3078
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

AVATUD:811.00-21.00
IGA8PÄEV
8838888
ARUKÜLA8TEE89,8JÜRI

LÕUNATELLI8ETTE
BURRITOD8
VÕTA8KAASA
E-R812.00-14.0088 Tel:8488333811

NE!
T
IH
L
,
V
A
G
U
M
,
E
SOODN
oristuse pakett
iv
Valige omale sob

koduk

LASTELE MÄNGUTUBA!

RÕÕMSA KOHTUMISENI!
www.burro.ee 488333811 www.burro.ee

Rae Sõnumid ▪ detsember 2013

MARINA
HODUS
KUTSELINE MAAKLER
509 9765

Aiatööriistad

REHVIPUNKT

E-R
LP

www.rehvipunkt.ee
info@rehvipunkt.ee
TEL. 555 00 555

9-18

suletud

Mõisa tee 5
Jüri

(Alexela tankla kõrval)

Kodukliendihaldur

Ele Saareleht | E-post: ele@kuldsedkaed.ee | Tel: 56 934 070 | www.kuldsedkaed.ee

detsember 2013 ▪ Rae Sõnumid

28 reklaam

reklaam

PEETRIKESE
LASTEHOID
Võtame vastu uusi lapsi!
Asume Aasa 1D,
Peetri alevik
www.peetrikese.eu
Tel. 50 78 396

Rae Sõnumid ▪ detsember 2013
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Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee

JÜRI MARI LASTEHOID
OOTAB UUSI LAPSI

!

Asume Rae vallas Jüri alevikus,
Kasemäe 5-1.
Info:
www.jyrimari.ee Bsirlekorka@hot.ee

 5557 5966

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!

KUULUTUSED
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 5221 151. Info www.nagusul.ee
Säästa kuni 60%küttekuludelt! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 869 eurot. Tel 666 1355.
www.kodukliima.ee
Ostan otse omanikult Jüris 2-toalise kõigi
mugavustega korteri. Tel 5390 6584.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel.: 502 9075,
robert.kallion@gmail.com
Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis:
okaspuu klots 5-25cm 1.70 eur, kaseklots
5-25cm 2.00 eur, lepp 30cm 2.30 eur,
kanglepp 30cm 2.40 eur, kask 30cm 2.70
eur, saar 30cm 2.90 eur. Alates 50-st kotist
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta.
Tellimine: 5198 9070, info@unitedexpo.ee,
www.unitedexpo.ee
Noor pere soovib osta krundi Jüri aleviku
keskuses eramaja ehitamiseks. Meie kontakt:
Andreas 511 1420 või andreas@foxberg.ee

25
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Detsembri
sünnipäevalapsed

Korstnapühkimisteenus.
korstnasober@gmail.com.
5650 5189 Peep Sõber.
Soovin osta või rentida talveks tõukekelku.
Tel 676 6292
VEOTEENUS kaubikuga
3,3x1,7x1,8m, kandevõime 1500kg ja
väikeveokiga 4,4x2,1x1,9m, kandevõime 2300kg. Hind Harjumaal 14 ja 18
€/h, kaugemal 0.50 ja 0.65 €/km.
Tel 506 5106

Päästeteenistuse
teated
NOVEMBER 2013
1. november
2. november
9. november
17. november
		
18. november
		
28. november
28. november

Põleng Jüris, Veetorni 1
Järelvalveta lõke Rae külas
Abistati kiirabi Järvekülas
Kõrvaldati murdunud puu teelt
Vana-Tartu mnt 7. km
Suur tulekahi Paekna külas.
Põles Hakkepuidu ladu
Järelvalveta lõke Peeteri tee 21
Põleng Lagedil, Linnu teel

novembris
registreeritud
sünnid
SVEN DENNIS THOMAS JANSEN

SANDER POKK
RAMIRO MATETSKI
CARL-ROBIN PAJULA
KRISTOFER KALJURAHN
ROBI PÕDER
YOKO RAJAMÄE
MIA-MIRELLE ORG
GRETA KALJUVEE
LISANDRA VIIDE
CAROLIN KAASIK
NOORA TÕNURI
EMILY NEITOV
LISANN SOFIA ARUVÄLI
LUISE ŠPITSMEISTER

Tunneme südamest kaasa Kadile kalli

ISA



Maarja, Airi, Sirle, Kerli, Laila

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:









   

surma puhul.







 

 

   !
) 
$ #

Rae Sõnumid ▪ detsember 2013

detsember 2012 · Rae Sõnumid

91
90
90
89
88
88
87
85
85
85
83
83
82
82
82
82
82
80
80

80
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Tänud Sulle, Ado!
Vello Kull
Ado Sepa
Grigori Kuznetsov
Vassili Ostapjuk
Kaido Vainult
Veera Roosaar
Leontine Tõnisson
Elve Hallik


 
 

Aleksander Liske
Elmar Peeterson
Linda Jõela
Meeri Vooremäe
Hilda Gruntšteins
Elmar Niinepuu
Jelizaveta Ivanova
Maria Mostovaya
Marie Liske
Elmar-Voldemar
Moks
Vladimir Petrov
Nikolai Lepmets
Eha Loik
Õilme Nuut
Olga Molodova
Vaike Everst
Elvi Nigula
Nelly Lagle
Evi Jullinen

Boris Lang
Ilme-Õie Paas
Lidia Sõeroja
Maria Tarassenko
Reino Malts
Otu Luhaorg
Elvi Kullamaa
Raivo Kröönström
Anne-Elisabeth Tiik
Helle Klementi
Toivo Tilk
Jüri-Aarend Sepp
Anne Kalda
Eda Undo
Elbe Kurrusk
Feliks Undusk
Valdur Timuska
Leida Urbla
Ilme Savipõld
Malle Malk
Riina Alumets
Merju Teiter

na kaasas Ado ka külavanemaid eredamate teatrielamuste nautimisele. Meenutame
kvaliteetetenduste ühiskülastusi Alatskivil ja
10. novembrikuu päeval lõppes Rae valla
ooperietendust Estonias. Ado pidas vajalikülaliikumise alusepanija Ado Sepa maine
kuks ka valla küladevahelist koostööd. Ikka
teekond.
selleks, et tutvustada külavanemaile uudseid
Ado Sepa sündis 7. juunil 1942.a. Siinmail
tegemisi.
alustas omaaegses Sommerlingi nim. sovAdo initsiatiivil liitus RVAKS Kodukandi
hoosis mehaanikuna ning lõpetas esimehe
liikumisega. Ado tegevus Rae valla külaliiasedirektorina taimekasvatuse alal. Tema
kumise korraldamisel rajas vundamendi,
töömehe tee jätkus Tallinna Aiandussovhoosis. Kui muutus riigikord, siis tõusis Ado millele me siiani toetuda saame.
ametiredelil Rae valla abaivallavanemaks. Ta Kahju, et märkame inimest sageli siis, kui
on juba hilja. Nii ka Ado puhul. Nädal enne
oli valitud ka vallavolikogu abiesimeheks.
Tema loojahing säras aga eriti eredalt kodu- tema minekut pidasime plaani temaga konvalla külaliikumise loomisel ja arendamisel. taktivõtuks. Plaaniks see jäigi. Heastada
tegematajätmist pole seekord võimalik. Lo2002.a pandi tema eestvõttel alus Rae Valla
Alevike- ja Külavanemate Seltsile (RVAKS). hutuseks on vaid see, et tema poolt alustatud
Rae valla külade toimetamised on muutuKülavanemate oskusteabe avardamiseks
suutis ta organiseerida vajalikke koolitusi, ja nud elujõulisteks ja tradtsioonilisteks ning
toetuvad kindlaile otsustele ja põhimõtetele.
ikka tippspetsialistidest lektoritega. Nendel
koolitustel said külavanemad aimu, kuidas ja Ja Ado poolt loodud kindlustunne on kui
temapoolne turvaseisund, mille ta pärandas
mis alustel koostada külade arengukavasid,
siinseile küladele. Ja selles pärandis jätkub
kirjutada projekttaotluseid külaelu arendaka tema teekond katkenud elurajal edasimiseks.
kõndijais. Teel, millele ta meid juhatas.
Nende koolituste vilju nopime me siiani,
luues külades projektidega lisaväärtust ja
Tänud Sulle, Ado, seal kauges igavikurahus!
kaasates kohalikku kogukonda oma küla
asjade otsustamisel. Oma majanduslikEdasikõndijad Rae Valla Alevike- ja
ke teadmisi ja oskusi rakendas ta külade
Külavanemate Seltsist
rahastamiskorda luues. Kultuurihuvilise-

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Lii Ranniku /Areal Disain
R.M.S.R. OÜ

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6400
eksemplari ja see jagatakse tasuta kõikide
eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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