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Tänavu, mil Eesti vabariik on tähistamas 95. aastapäeva, on meie hääbuv rahvas jõudnud äratundmiseni,
et seal, kus meid ei ole, on ikka parem. Soomes on parem, Austraalias ootab küllus ja päike, isegi naabermaakonnas
on parem elu. Enne esimese Eesti vabariigi sündi ligikaudu sama palju aastaid varem, kui vana on tänane riik,
hakkasid aga meie esiisad vaikselt jõudma äratundmiseni, et maarahva kombed ja uskumused pole midagi väärt.

Maausust ja selle äratundmisest iseendas loe lähemalt lk 12-14.
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vallavalitsus
Jüris käivad terviseraja ehitustööd
”Jüri alevikus algas taas terviseraja ehitus.
Hetkel ehitatakse terviseraja teise ja neljanda
etapi aluspõhja, esimese etapi rada on juba
kasutamiseks valmis“, rääkis planeeringute
nooremspetsialist Siim Orav, kes lisas, et
ehitustööd ei takista suusatamist juba val-

misehitatud terviseraja osal. Projekti järgi
saab olema Jüri terviserada 5,2 kilomeetri
pikkune pehme kattega valgustatud rada,
kus saab joosta, kõndida ja talvel suusatada.
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JÜRI TERVISERAJAD
Jüri kirik

Terviserada: 600m, raja laius 2m
Rajakate: kruus

i

Terviserada: 1,6km, raja laius 4m
Rajakate: koorepuru, valgustatud

Jüri
Kirikumõisa
park

Terviserada: 2,6km, raja laius 4m
Rajakate: koorepuru/kruus, valgustatud
Terviserada: 5,2km, raja laius 4m
Rajakate: koorepuru/kruus, valgustatud
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Jüri Tervisekeskus

Talvine suusarada: 8,0km, raja laius 3m
Skatepark

a tee

Arukül

Liikumisrajad, raja laius 2m
Rajakate: kruus, valgustatud

Taaramäe lasteaed

Rae Hooldekodu

Olemasolevad kergliiklusteed

i

Rajatavad kergliiklusteed

Lehmja tammik

Jüri Gümnaasium
Jüri Raamatukogu
Jüri Spordihoone

Rajatavad juurdepääsuteed, tee laius 2,5m
Teekate: kruus
Rae Kultuurikeskus
Rae Vallavalitsus

Tõruke lasteaed
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Ratastoolis juurdepääs
Jooksurada
Suusarada
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Matkarada
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Jalgrattatee
Välijõusaal

Rae Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku
enampakkumise korras rendile viieks
aastaks põllumajandusmaa Kautjala külas. Rendile antakse põllumaa massiivid
pindaaladega 33,3 ja 49,19 ha. Põllumajandusmaa rendi enampakkumise
alghinnaks on 22 eurot iga rendile antava
hektari eest.
Kirjaliku enampakkumise teade “Rae valla munitsipaalomandis oleva põllumajandusmaa rendile
andmine enampakkumise korras”.
1. Rae Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras, alghinnaga 22 eurot iga rendile antava
maa hektari eest, rendile munitsipaalomandis oleva
põllumajanduslikuks tootmiseks sobiva põllumajandusmaa (haritav maa ja looduslik rohumaa), mis on
kirjeldatud käesolevas korralduses.
2. Enampakkumisel saavad osaleda Rae valla haldusterritooriumil tegutsevad põllumajandussaaduste tootja, kellel on vähemalt 2-aastane kogemus
põllumajandussaaduste tootmisel ning kes omab
põllumajanduslikuks tootmiseks vajalikku tehnikat;
3. Enampakkumise tingimustega ja rendile antava
maaüksuse asendiplaaniga saab tutvuda Rae valla
kodulehel ja Rae valla maa- ja keskkonnaametis,
asukohaga Aruküla tee 9, Jüri alevik Harjumaa.
4. Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda tagatisraha, mis on 50% maaüksuse renditasu aastasummast,
hiljemalt 26.02.2013 Rae Vallavalitsuse arvedusarvele
nr 1120122757 Swedbank’is, märkides selgituseks
“Munitsipaalomandis oleva põllumajandusmaa rendi
pakkumine - enampakkumise tagatisraha”;
5. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.02.2013 kell
10.00.
6. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitada
enampakkumises osalejal vastavalt enampakkumises
sätestatud tingimustele enampakkumise korraldajale
kirjalik pakkumine koos nõutavate lisadokumentidega
või saata kinnises ümbrikus posti teel aadressil Aruküla
tee 9, Jüri alevik Rae vald 75301 Harjumaa. Ümbrikule
märkida “Põllumajandusmaa rendi pakkumine. Mitte
avada enne 26.02.2013 kell 10.15”.
7. Saabunud pakkumised esitatakse kinnises ümbrikus,
registreeritakse valla kantseleis nende saabumise
järjekorras ja pitseeritakse. Pakkumine loetakse
esitatuks päeval, mis on märgitud postitemplil või
mil pakkumine saabus Rae Vallavalitsuse kantseleisse.
8. Pakkumiste avamine toimub 26.02.2013 kell 10:15
Aruküla tee 9 Jüri alevik Rae vald Harjumaa, Rae Vallavalitsuse istungite saalis.
9. Pakkumisi, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta
kehtestatud nõuetele, ei arvestata.
10. Enampakkumise võitja on enampakkumisel osaleja,
kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Kui kaks
või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse
kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 10
päeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendav
voor viiakse läbi kirjalikult. Täiendava vooru alghinnaks
on esimeses voorus pakutud kõrgeim pakkumine.
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Puhkeala (vastavalt Jüri üldplaneeringule)
Puhkeala (vastavalt Jüri üldplaneeringule)

Rendile antakse
põllumajandusmaa
Kautjala külas		
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Sõudmiskoht
WC
Piknikuala
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Telkimisala
Lõkke tegemise koht
Külaplats
Väliklass

Vaata, kuidas kaardilt paistab terviserada. Tulevane Jüri terviserada saab olema multifunktsionaalne ja
5,5 kilomeetrit pikk. Visuaal: Rae vallavalitsus

Kutse

Rae Vallavalitsus korraldab

lastehoiuteemalise ümarlaua

Eesti Vabariigi auks ja Eesti eest
langenud sõdurite mälestuseks

24. veebruaril
Jüri kalmistul

kell 10.00 asetame küünlad
Rae valla tuntud ühiskonnategelaste
kalmudele

19. veebruaril algusega kell 14.00
Rae Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9.
Ümarlaua kokkukutsumise eesmärk on
omavalitsuse ja erasektori vahelise koostöö
tõhustamine lastehoiuteenuse pakkumisel.
Ootame kõiki Rae valla lastehoidude korraldajaid,
kes soovivad teha koostööd nii omavalitsusega
kui teiste lastehoidudega.

kell 10.45 Kaitseliidu rivistus ja
mälestushetk Jüri kirikaias

Registreeri end hiljemalt 15. veebruariks aadressil
jaan.alver@rae.ee ja saada omapoolne teema,
millest soovid kuulda või mille üle ühiselt
arutleda. Lisainformatsioon telefonil 605 6753.

Olete oodatud osalema

Rae Vallavalitsus

RAE VALLAVALITSUS
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14 –18
Rae Sõnumid ▪ veebruar 2013

Aruküla tee 9
75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750
605 6770

Vaskjala veehoidla
Ujumiskoht
Puhkeala
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Järgmise detailplaneeringu algatamisest:

Karla küla Sauetangi ja Pruuli tee 20
katastriüksuste ning lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15. jaanuari 2013
korraldusega nr 65 „Karla küla Sauetangi ja Pruuli tee 20 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”.
• Planeeritav ala asub Karla küla idapoolses osas looduslikult kaunis
Pirita jõe äärses piirkonnas. Juurdepääs planeeringualale toimub
Pruuli teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Sauetangi maatulundusmaa sihtotstarbelisest katastriüksusest välja kaks
elamumaa sihtotstarbelist krunti ja muuta Pruuli tee 20 katastriüksuse maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks, määrata
elamukruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga. Lisandub kolm üksikelamut olemasoleva
elamu kõrvale ja valdavas osas säilib maatulundusmaa sihtotstarve.
Järgmiste detailplaneeringute eskiislahenduse ja lähtealuste tutvustusest:

Pajupea küla Varssavi kinnistu detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006
otsusega nr 94 „Pajupea küla Varssavi kinnistu detailplaneeringu
algatamine”
• Planeeritav kinnistu asub Pajupea külas Pajupea tee ääres Varssavi
tee ja Tankisilla tee vahelisel alal. Kinnistul paikneb Varssavi tee.
Juurdepääs kinnistule toimub mööda kohalikule omavalitsusele
kuuluvat Pajupea teed. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu
16,55 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Varssavi kinnistu
maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks, määrata elamukruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on Rae valla üldplaneeringut muutev ja
vastab valla kehtestamisel üldplaneeringule.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 21.veebruaril 2013 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.

Peetri küla Vägeva viadukti kinnistute piirkonna
ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 17. oktoober 2006
korraldusega nr 1467 „Peetri küla Vägeva viadukti kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähtetingimuste
kinnitamine“.
• 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 Peetri aleviku üldplaneeringu ja
valla kehtestamisel üldplaneeringuga.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 21.veebruaril 2013 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.

Rae küla Viigi kinnistu detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 13. mai 2008 otsusega nr 403 „Rae küla Viigi kinnistu detailplaneeringu algatamine”

• Planeeritav ala paikneb Rae külas Raeküla tee vahetus läheduses.
Kinnistu külgneb lõunast riigimaantee T-11334 Raeküla teega,
loodest Kaasiku teega ja idast Indreku teega. Olemasolev juurdepääs on Indreku teelt, planeeritav juurdepääs Kaasiku teelt.
• Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 1,9 ha.
• Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine üksikelamute
kruntideks, ehitusõigus ja hoonestustingimuste lahendamine, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ja haljastuse lahendamine.
• Detailplaneeringu eesmärk on Rae valla kehtestatud üldplaneeringut muutev, kuid vastab menetletavale üldplaneeringule, mille järgi
on piirkonda ette nähtud elamumaa juhtfunktsiooniga tiheasustusala.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 26.veebruaril 2013 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.

Lehmja küla Rukki tee 1, 3, 5, 7, 9, 11 katastriüksuste ja Liivatee katastriüksuse mõttelise osa
ning lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 19. juuni 2012
otsusega nr 358 „Lehmja küla Rukki tee 1, 3, 5, 7, 9, 11 katastriüksuste ja Liivatee katastriüksuse mõttelise osa ning lähiala detailplaneeringu algatamine”.
• Planeeritav ala asub Lehmja külas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
maantee (E293/T2 põhimaantee) ja Tallinna ringtee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteelt.
• Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta valla kehtivat üldplaneeringut ning osaliselt kehtivat „Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
maantee ääres asuva Assaku aleviku ja Lauda tee vahele jääva ala
detailplaneeringut“ krundijaotuse osas, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneering on valla üldplaneeringut muutev ja vastab valla
kehtestamisel üldplaneeringule, mille järgi on ala ette nähtud ärija tootmismaaks.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 26.veebruaril 2013 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.

Lagedi alevik Muuseumi tee 2 kinnistu ja lähiala
detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 23. oktoober 2012
korraldusega nr 1068 „Lagedi aleviku Muuseumi tee 2 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”.
• Planeeritav ala paikneb Lagedi alevikus Leiva jõe paremal ja osaliselt vasakul kaldal. Planeeritava ala suurus on ca 5ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbeline krunt kaheks elamumaa krundiks, kaheks
maatulundusmaa krundiks ning üheks üldmaa krundiks, määrata
ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Üldmaa krunt antakse Rae
vallale tasuta üle 6 kuu jooksul arvates elamumaa krundile (pos 4)
ehitatava elamu ehitusloa väljastamisest.
• Detailplaneeringu eesmärk on vastav Rae valla kehtivale üldplaneeringule kus alale on ette nähtud puhkepiirkonna ning põllu- ja
metsamajandusliku juhtotstarbega ala.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 28.veebruaril 2013 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.

Soodevahe küla Kasemetsa II kinnistu ja lähiala
detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 13. mai 2008 otsusega nr 401 „Rae valla Soodevahe küla Kasemetsa II kinnistu ja

veebruar 2013 ▪ Rae Sõnumid

3

4

vallavalitsus
lähiala detailplaneeringu lähtetingimuste kinnitamine”.
• Planeeritav ala paikneb Soodevahe külas Suur-Sõjamäe tee ja lennuvälja vahel. Planeeritava maa-ala suurus on ca 10ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine äri-ja tootmismaa kruntideks ja moodustatavatele kruntidele
juurdepääsuteede ja tehnovõrkude planeerimine ning ehitusõiguse
seadmine.
• Detailplaneeringu eesmärk vastab valla üldplaneeringule ja kehtestamisel üldplaneeringule, milledega on ala ette nähtud äri-ja
tootmismaaks.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 28.veebruaril 2013 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.
Järgmiste detailplaneeringute avalikust väljapanekust 22.02.21.03.2013 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:

Lagedi aleviku Tehase tee 1/AS Via Point
tootmisbaasi kinnistu ja Karla küla/Kalmaripõllu
kinnistu ning lähiala detailplaneering

• Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 29.01.2013 korraldusega nr 120.
Planeeritav ala asub Lagedi alevikus ja Karla külas, Lagedi aleviku
tööstuspiirkonnaga külgneval alal Tallinna Ringtee T-11 ääres.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tehase tee 1/AS Via
Point tootmisbaasi kinnistu ja Karla küla/Kalmaripõllu kinnistu
maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kinnistute jagamine äri-ja
tootmismaakruntideks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse
ja hoonestustingimuste seadmine ning kruntide varustamine tehnovõrkude ja juurdepääsuteedega.
• Detailplaneering on valla üldplaneeringut muutev, kuid vastab
kehtestamisel üldplaneeringule.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
21.03.2013.
Järgmiste detailplaneeringute avalikust väljapanekust 22.02.07.03.2013 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:

Karla küla Sookarla kinnistu ja lähiala
detailplaneering

• Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 27.11.2012 korraldusega 1218. Planeeritav ala asub Karla külas, Lagedi-Jüri tee ja Atleedi tee ristmiku
lõunanurgas asuval ala. Juurdepääs kinnistule toimub nii LagediJüri teelt kui ka Atleedi teelt.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta valla kehtivat üldplaneeringut seoses kinnistu maatulundusmaa sihtotstarbe
muutmisega kaheks elamumaa, kaheks sotsiaalmaa (üldkasutatav
maa) ja üheks transpordimaa krundiks, määrata sellest tulenev
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus,
juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,0 ha.

Järveküla küla Mõõga ja Noole tee elamukvartali
ja lähiala detailplaneering

• Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 22.01.2013 korraldusega 85.
• Planeeritav ala asub Järveküla külas Rae Vallavolikogu 20.03.2007
otsusega nr 251 kehtestatud Järveküla küla Sepa elamukvartali ja
lähiala detailplaneeringu alal, millega on loodud võimalus tiheasustuse tekkeks. Juurdepääs planeeringualale toimub Vibu, Noole,
Vasara, Mõõga ja Kindluse teelt.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kehtestatud Järveküla küla Sepa elamukvartali ja lähiala detailplaneeringus korterelamute ning osaliselt kaksikelamute maa üksikelamute
alaks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale ja kehtestamisel üldplaneeringule. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,2 ha.

Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6 kinnistute ja lähiala detailplaneering
• Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 22.01.2013 korraldusega 84.
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• Planeeritav ala asub Järveküla külas osaliselt Rae Vallavolikogu 20.
03. 2007 otsusega nr 251 kehtestatud Järveküla küla Sepa elamukvartali ja lähiala detailplaneeringu alal, millega on loodud võimalus tiheasustuse tekkeks. Juurdepääs planeeringualale toimub Vibu
teelt ja Männi teelt.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistute
üldmaa ja tootmismaa maakasutuse sihtotstarve osaliselt elamumaaks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk, kahe üksikelamumaa planeerimine olemasoleva ja varemplaneeritud, Rae Vallavolikogu
20. 03. 2007 otsusega nr 251 kehtestatud Järveküla küla Sepa elamukvartali ja lähiala detailplaneering, tiheasustusala jätkuna, on
kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga. Planeeritava maaala suurus on ligikaudu 0,9 ha.

Peetri aleviku Peetrimetsa kinnistu ja lähiala
detailplaneering

• Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 29.01.2013 korraldusega nr 121.
Planeeritav ala asub Peetri alevikus (Mõigus). Juurdepääsuteed
planeeritavale alale on Kaabli tänavalt ja Juhtme tänavalt ning läbi
Mõigu elamukvartali detailplaneeringu alusel ehitatud Kraavipealse teelt ja Tähnase põigust.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava kinnistu
maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja Peetri küla
Mõigu elamukvartali detailplaneeringuga (kehtestatud Rae Vallavolikogu 13.11.2001 otsusega nr 281) ette nähtud krundijaotuskava, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste muutmine, lahendada
juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva ja menetletava üldplaneeringuga, kus piirkond on ette nähtud
elamualaks.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.

Assaku alevik Veski tee 13A kinnistu ja lähiala
detailplaneering

• Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 29.01.2013 korraldusega nr 119.
Planeeritav ala asub Assaku alevikus, Ööbiku tee ääres, väljakujunenud asustusstruktuuriga elamualal. Juurdepääs alale toimub
Ööbiku teelt.
• 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 kehtiva ja
menetletava valla üldplaneeringuga, kus piirkonda on ette nähtud
elamumaa juhtotstarve. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu
0,53 ha.

Peetri küla Läike tee põik 4 kinnistu ja lähiala
detailplaneering

• Vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 05.02.2013. Planeeritav ala asub Peetri külas, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee
idapoolsel küljel Rae Vallavolikogu 14.10. 2003 otsusega nr 137
kehtestatud Peetri küla Rootsi II kinnistu ja Vana-Lepiku I kinnistu detailplaneeringu alal. Piirkond on suures osas väljakujunenud
äri- ja tootmisala. Juurdepääs kinnistule toimub Läike tee põik tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada ärimaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks ärimaa sihtotstarbeliseks krundiks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Peetri küla
üldplaneeringu ja Rae valla menetletava üldplaneeringuga, kus
piirkond on ette nähtud ärimaaks.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
07.03.2013.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.
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uudised
Rae Vallavalitsus maksis möödunud aastal
lastelaagritoetusi ligi 10 000 eurot
Aastal 2012 esitati Rae Vallavalitsusele 186
taotlust laagritegevuse kulude hüvitamiseks.
Volikogu kehtestatud määrus näeb ette, et
kuluhüvitist on võimalik saada kuni 50%
tehtud kulutustest ja maksimaalne summa
aasta kohta on 128 eurot.
Laagrikulude hüvitamine on ette nähtud lastele või noortele vanuses 5-19 aastat, kes õpivad
üldhariduskoolis või kutseõppes, samuti võib
saada hüvitist veel kõrgkooli päevase õppe noor.
Noorsootöö spetsialisti Anne-Ly Suvi sõnul
oli tagasilükatud taotlusi möödunud aastal ligikaudu kümme. Kõigil mitte toetust saanud
taotlejatel esines puudujääke taotluse esitamisel.
Anne-Ly Suvi sõnul ei rahuldata kuluhüvitist,
kui taotluse juurde ei ole pandud nõutud kulu-

dokumente. Samuti on nõudeks kuluhüvitamise väljamaksmisel see, et laager ei oleks lühem
kui 6 ööpäeva, laagrikorraldajalt tuleb küsida
ka kirjalikku omavalitsuse nõusolekut laagri
korraldamiseks, mida on vaja tõestuseks, et
tagatud on kõik projektlaagrile seatud nõuded.
Anne-Ly Suvi sõnul ei tohi olla taotlejal ka
võlga Rae Vallavalitsuse ees ja taotlus tuleb esitada õigeaegselt 10. kuupäevaks. Oluline on ka
see, et nii taotleja kui laps, kellele kuluhüvitist
taotletakse peavad olema rahvastikuregistri järgi
Rae valla elanikud enne toetuse väljamaksmist
vähemalt kolm kuud.
Lastelaagri kuluhüvitise saamiseks tuleb
täita taotlusvorm, lisada juurde maksedokumendis ja esitada see iga kuu 10. kuupäevaks
vallavalitsusele.
RS

Vaata kaardilt, kus asuvad suusarajad
Jüris, Lagedil, Vaidas ja Peetris
Rae vallas on ettevalmistatud suusarajad Jüris, Peetris, Vaidas ja Lagedil.
Piisava lume korral ootavad suusarajad aktiivset kasutamist.

Jüri suusarada on ligi 3,5 kilomeetrit pikk ning asub
kooli staadioni ümber ja kooli taga Jüri terviserajal.
Suusaraja valgustatud osa on 1,5 kilomeetrit pikk.

Peetris on kaks suusarada, koolistaadioni rada on
300 meetrit pikk. Peetri tuuliku juures asuv suusarada on umbes kilomeetri pikkune.

Vaida suusarada on 1 kilomeeter pikk ning asub koolimaja juures.

Lagedi suusarada on 600m pikk ning asub koolimaja juures.

Rae vallas alustas
loomaarstina
tööd Heli Suits
Alates 1. jaanuarist 2013. a teostab
volituste raames ja lepingu alusel
Veterinaar- ja Toiduameti pädevuses olevaid veterinaarseid tegevusi
volitatud loomaarstina Saku, Kiili
ja Rae valdade territooriumil Heli
Suits, teatas Harjumaa Veterinaarkeskus.

Heli Suits
Foto: erakogu
Heli Suits on töötanud volitatud
loomaarstina Saku ja Kiili vallas
alates 2003. aastast. „Nüüd võivad
minu poole pöörduda ka Rae valla
inimesed“, rääkis Suits, kes lisas, et
volitatud loomaarsti peamine ülesanne vallas on teha riigi poolt tellitud
diagnostilisi töid.
„See puudutab peamiselt suurloomi, aga ka näiteks kanu. Põhiliselt
tähendab see proovide võtmist karjaloomadelt“. Loomaarsti ülesanne on
ka suurloomi ravida ja seemendada.
Samuti on volitatud loomaarsti
kohustus teha ülevaatuseid PRIA-s
arvel olevatele loomapidamise hoonetele, mille alla kuuluvad nii tallid,
kui ka mesilastarud. „Kindlasti jätkub kevadine tasuta koerte ja kasside
vaktsineerimine marutaudi vastu“,
lubab Suits ja täpsustab, et enne
aktsiooni avaldab leht täpse ajakava.
Suits on lõpetanud EPA veterinaaria teaduskonna, töötanud Kurtna
linnukasvatuse katsejaamas algul
loomaarstina, siis peaveterinaarina.
Hiljem on ta töötanud loomaarstina
Kurtna Piim OÜ-s.
Heli Suitsiga saab ühendust helistades telefonidele 6719248 või
5041060, samuti kirjutades aadressile
helisuits@hot.ee. „Kuna mu piirkond
on väga suur ei suuda ma plaanida iganädalast ja kindlat vastuvõtu
aega“, selgitas veterinaar Heli Suits
ja lisas, et alati on võimalik helistada. „Veterinaaria on selline ala, kus
e-mailitsi on väga raske nõu anda“.
RS
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tasub teada
Laste lugemus väheneb iga aastaga. Et
tekitada lugemishuvi ja tuua juba eelkooliealisi
raamatukogusse raamatute juurde, korraldame
kord kuus lastekorrusel

muinasjututunde

Üritame pakkuda erinevaid, huvitavaid
esinejaid: muinasjutte jutustavad
raamatukoguhoidjad, muinasjututaadid,
mängivad lasteteatrite näitlejad, väikesed
eakaaslased lasteaedadest jt. Lõpetuseks
laulame, mängime, tantsime või meisterdame
midagi.
Ootame väikseid särasilmseid sõpru ja eriti
rõõmustab meid, kui vanem lahkudes mõne
lasteraamatu laenab.

Lagedi kandi suur Vastlatrall
16. veebruaril kell 12.00
toimub Lagedi kooli staadionil
Lagedi aleviku, Ülejõe küla, Kadaka küla ja
Kopli küla ühine suur Vastlatrall!
Mängud, lustimine ja kuum tee!
Kohal hobused!

Teie Jüri raamatukogu
jyri.lib.ee

Tule ise, võta pere ja sõbrad kaasa!

TEGEVUSED JA ÜRITUSED ON NOORTEKESKUSTES TASUTA!



JÜRI NOORTEKESKUSES SAAB:
MÄNGIDA: PILJARDIT, ÕHUHOKIT,
LAUAJALGPALLI, LAUATENNIST, XBOX 360
KINECTI, LAUAMÄNGE JNE.



KUULATA	
  MUUSIKAT,	
  OSALEDA	
  
HUVIRINGIDES JA NOORTERAADIO TÖÖS,
SURFATA INTERNETIS,	
  VAADATA	
  DIGI-TV,
VIDEOSID JA DVD FILME JNE.
PIDADA SÜNNIPÄEVASID
J A G A D A O M A ID E ID J A M U R E S ID N O O R S O O T Ö Ö T A J A G A , V Õ T T A O S A
N O O R T E K E S K U S E S T O IM U V A T E S T Ü R IT U S T E S T , L O E N G U T E S T J A
V Ä L J A S Õ IT U D E S T





JÜRI NOORTEKESKUS ON AVATUD (AAVIKU TEE 1)
E – N 14.00 – 20.00, R 12.00 - 18.00
LAGEDI NOORTEKESKUSES SAAB:
MÄNGIDA:	
  PILJARDIT, ÕHUHOKIT,
LAUAMÄNGE, XBOX 360 KINECTI, KOROONAT
KAARTE JNE.
KUULATA MUUSIKAT JA SURFATA INTERNETIS
VAADATA:	
  DIGI-TVD, VIDEOSID JA DVD-FILME,
HÄNGIDA	
  SÕPRADEGA, TUTVUDA NOORI
PUUDUTAVATE INFOMATERJALIDEGA
(VOLDIKUD, RAAMATUD, LENDLEHED)
JAGADA OMA IDEID JA MURESID NOORSOOTÖÖTAJAGA, VÕTTA OSA
NOORTEKESKUSES TOIMUVATEST ÜRITUSTEST, LOENGUTEST JA
VÄLJASÕITUDEST
PIDADA SÜNNIPÄEVASID JA KLASSIÕHTUID

LAGEDI NOORTEKESKUS ON AVATUD (JAAMA 1)
E – N 14.00 – 20.00, R 12.00 – 18.00
WWW.RAENOORTEKLUBI.EE
FACEBOOK: LAGEDI-JÜRI NOORTEKESKUS
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Pühapäeval, 17. veebruaril 2013
kell 11 - 13 Jüris, Rae Kultuurikeskuses

Hiina uusaasta tähistamine
Hiina kalendri järgi algab 10. veebruaril uutest energiatest tulvil
YIN VESI MAO aasta, mida tasub Idamaade tava järgi austusega vastu
võtta.
Et Yin Vesi Mao aasta meile häid ja turvalisi võimalusi looks, tasub
uus aasta austusega vastu võtta. Vesi Madu toob sisemist rahu ja
mõistmist ainult neile, kes selleks valmis on...
Osalustasu 15 €. Registreerimine:
kultuur@rae.ee või tel. 605 6759
Lektorid on Janno ja Siret Seeder
Kohapeal on võimalik osta saab Mao aasta
ja feng shui sümboolikaga esemeid.

tasub teada
HEAD SÕBRAD!

HEAD SÕBRAD!

SÕBRAPÄEV ON LÄHENEMAS JA JÜRI
NOORTEKESKUS PAKUB TEILE VÕIMALUST
OSALEDA ESIMEST KORDA

24.02.2013 kell 12.00 toimub Jüri spordihoones

SÕBRAPÄEVA
Eesti Vabariigi 95. aastapäeva tähistamine
TÄIKALujumisteatevõistlusega
Jüri Gümnaasium vs VIL

SÕBRAPÄEV ON LÄHENEMAS JA JÜRI
NOORTEKESKUS PAKUB TEILE VÕIMALUST
OSALEDA ESIMEST KORDA

SÕBRAPÄEVA
TÄIKAL

14. VEEBRUAR KELL 16.00

14. VEEBRUAR KELL 16.00

KUI SOOVID MIDAGI – OSTA / MÜÜA VÕI VAHETADA SIIS
REGISTREERI END HILJEMALT 12. VEEBRUARIKS.

KUI SOOVID MIDAGI – OSTA / MÜÜA VÕI VAHETADA SIIS
REGISTREERI END HILJEMALT 12. VEEBRUARIKS.

Võidu peale ujuvad Jüri kooli vilistlased ja Jüri Gümnaasiumi
AIVO.TAMMELA.002@MAIL.EE VÕI
praegused
õpilased ja töötajad.
SIRET.SOODLA@GMAIL.COM
Auhinnaks
rändkarikas!SOOJADES
Üllatused pealtvaatajatele ja osavõtjatele.
TÄIKA
TOIMUB JÜRI NOORTEKESKUSES
RUUMIDES AAVIKU TEE 1

Meie moto on: Olen osa spordist!
WWW.RAENOORTEKLUBI.EE

AIVO.TAMMELA.002@MAIL.EE VÕI
SIRET.SOODLA@GMAIL.COM
TÄIKA TOIMUB JÜRI NOORTEKESKUSES SOOJADES
RUUMIDES AAVIKU TEE 1

WWW.RAENOORTEKLUBI.EE

Võistlusjuhend:
Kuna Jüri Gümnaasium on 32-aastane, siis on teatevõistkonna
suuruseks 32 inimest, kellest vähemalt 6 on naissoost.
Vanus või amet ei ole oluline. Tähtis on, et võistleja mõistaks vee peal
püsida ja edasi liikuda. Ühe etapi pikkus on 50 m.
• Kooli võistkonna komplekteerib spordijuht.
• Osalev vilistlane registreerib end 20.veebruariks aadressile:
siiri.laid@jyri.edu.ee. Teemaks kirjutada ujumisvõistlus.
Registreerimisel märkida, kas ujud või vaatad pealt.
Kohtumiseni 24.veebruaril 2013 kell 12.00!

Harju Jaani
kihelkond
avamisele.

Kihelkonna ajaloost
vestab jutte
Vaino Napp.

EHETE MEISTERDAMINE
RAE KULTUURIKESKUSES
17. veebruaril
kell 11.00-13.00
Töötoa maksumus 7 €/in
Töötoa juhendaja Terje Jaamul
Registreerimine:
kultuur@rae.ee või tel. 6056759

26. veebruaril
kell 18.00
oodatakse huvilisi
Vaida Raamatukogusse
Margit ja Mait Eeriku
koostatud ja kujundatud
näituse

POLÜMEERSAVIST

Kohtade arv on piiratud, seega kel
suur soov töötoas osaleda, palun registreerige end esimesel võimalusel.

Meresõitjad /Rakvere teater

Kokkutulek

Vennaarm kahes vaatuses
Tõlkija: Martin Algus Kunstnik: Teet Suur
Osades: Margus Grosnõi, Erni Kask, Peeter Rästas, Toomas Suuman
või Üllar Saaremäe, Tarvo Sõmer
Jõulud. Iirimaal. Dublinis. Sharky on jõuluõhtuks koju tulnud, et oma
vanema ja pimeda venna Richardi eest hoolitseda ning koos vanade
sõpradega paar tihi kaarte mängida. Kärakas ja jutud voolavad.
Ühtäkki ilmub aga välja tuttav minevikust ning Sharky avastab, et on
segatud millessegi hoopis suuremasse kui sõbralik pokkerimäng.
Piletid hinnaga 10 eurot ja 8 eurot (õpilased, üliõpilased, pensionärid)
müügil E-N kella 9.00-21.00 Rae Kultuurikeskuses ja Piletimaailmas
Lisainfo telefonil 605 6759

Endistele Lagedi Põhikooli
töötajatele

1. märtsil kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses

22.02.2013 kell 12.30
Toimub vabariigi aastapäeva ja
kooli 228. sünnipäeva

pidulik aktus.
Pärast aktust suupisted.

Registreerimine tel. 671 3595
Anneliis Salumäe

veebruar 2013 ▪ Rae Sõnumid
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aktuaalne

Rahvakogu edukas algus

Olari Koppel
Rahvakogu algatusrühma koordinaator,
Eesti Koostöö Kogu juhataja

Kuigi enne suve pole võimalik Rahvakogu
töö tulemuslikkusele sisulist hinnangut
anda, saab ühisloomeprotsessi avaetapi
päris edukaks lugeda.

Kolme ja poole nädalaga pälvis aadressil
www.rahvakogu.ee paiknev keskkond ligi
60 000 inimese tähelepanu. Koos korduvkasutajatega kujunes jaanuari lõpuks Rahvakogu „publikuhulgaks“ 360 000 inimest, kes
veetsid seal keskmiselt ligi kaheksa minutit.
Ettepanekute hulga ükshaaval kokku lugemine võtab veel aega, ent nende suurusjärk jääb
2000 kanti. Tõsi, sellest 2000st jääb pärast
sorteerimist järele oluliselt vähem – palju on
kattuvaid ja samasuguseid ideesid, sealhulgas seesuguseidki, mille rakendamine ühes
demokraatlikus Euroopa Liidu liikmesriigis
kõne alla ei tule. Aga kui oletame, et jaanuaris 2013 õnnestus seesuguse rahvaküsitluse
käigus koguda isegi vaid paarkümmend väga
head ja mis peaasi, teostatavat ideed Eesti
valimissüsteemi ja erakonnapoliitika parandamiseks, siis on kogu vaev minu hinnangul
end kuhjaga ära tasunud.
Kaheksa minutit ei ole iseenesest pikk aeg.
Ent mõelgem end hetkeks nn keskmiseks,
st Eesti mõistes igapäevaseks veebikasutajaks. Me siirdume ühest kohast teise. Oleme
kärsitud. Kui me kohe soovitut ei leia, kui
lehekülje sisu meid ei haara, siis siirdume

viivitamatult järgmisele leheküljele. Uus
veebikeskkond, mis suudab me tähelepanu
haarata enam kui minutiks, on juba päris hea
saavutus. Nii väidavad need, kellele veebilehtede rajamine ja nende monitoorimine on
igapäevane leib. Ja mul ei ole põhjust selle
väite tõsiseltvõetavuses kahelda.
Rahvakogu vastus sellele on 8 minutit
külastuse kohta. Olen kaugel arvamusest, et
www.rahvakogu.ee on kujunduse, lahenduse
või sisu poolest midagi erakordset. Pigem
viitab huvi ja tähelepanu asjaolule, et aeg
mõnede teemade käsitlemiseks just sel viisil
on Eestis küpseks saanud.

Ent tehkem hakatuseks
ekskurss lähiminevikku.
Eelmise aasta 21. novembril kutsus president Toomas Hendrik Ilves parlamendis
esindatud erakonnad, vabaühenduste esindajad, Harta12 autorid, kultuuritegelaste
kõneisikud ja poliitikateadlased Kadrioru
Jääkeldrisse koosolekule, et ühiselt leida
lahendus erakondlikku otsuseprotsessi ehk
praktilise poliitika tegemise viisi tabanud
usalduskriisile.
Koosolekul sündis kokkulepe, et 2013.
aasta alguses saab iga Eesti kodanik võrdväärse õiguse teha ettepanekuid kehtiva
erakonnaseaduse ja valimisseaduste muutmiseks. Juba sealsamas sai selgeks, et sihitu
kritiseerimise asemel tuleb seekord võtta
konstruktiivne toon. Järjekordse anonüümse
netiportaali järele puudub vajadus. Kel tuju
paha ja inetused keelel, eks see tea hästi, kuidas see sapp teistele vaatamiseks välja valada.
Nii saigi otsustatud, et Rahvakogu veebikeskkond on isikustatud. Iga ettepaneku
ja kommentaari juures on selle sisestaja
täisnimi. Sissejuhatavates tekstides sai soovitatud, et süüdlaste nimetamise asemel ta-

Rae vald kingib väikestele
kodanikele hõbelusika
Rae Vallavalitsus ootab talvisele hõbelusikate üleandmise tseremooniale
lapsi, kelle sünniaeg jääb vahemikku 23. november 2011 - 20. märts 2012.
Üritused toimuvad 16. veebruaril ja 2. märtsil.

Hõbelusikate üleandmise tseremooniale oodatud pered saavad postkastidesse kutsed, mis saadetakse kõikidele lastele, kes on sünnijärgselt registreeritud Rae valda. Heaks tavaks on saanud, et kutsed saadetakse umbes
aastavanustele lastele. Hõbelusikate üleandmise tseremoonia on saanud Rae
Vallavalitsuses traditsiooniliseks pereürituseks, mida korraldatakse aastas
mitmel korral. Iga laps saab personaalselt vallavanemalt nimelise ja valla
vapiga hõbelusika ja üheskoos kuulatakse laululaste muusikalisest etteastest.
Võimalus on teha ka perepilti.
Vanemad, kes ei saa oma lapsega tulla hõbelusikale järgi, saavad selle
kätte vallavalitsuse kantseleist. Lisainformatsioon telefonilt 5303 7646.
RS
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suks siin keskenduda mõtetele, kuidas elu
paremaks teha.
Tagantjärele tarkusega võib öelda, et
kõik see nii ka sündis. Kirjutiste toon kujunes neutraalseks. Kedagi põlema panna ei
soovitud. Oma rahulolematust väljendati
tsiviliseeritud viisil.
Ma ise peangi just seda kõige olulisemaks.
Palju tähtsamaks sellest, kuimitu inimest
seda keskkonda külastas või kui paljud neist
ettepanekuid tegid. Rahvakogu.ee tõestas,
et arutlev netidemokraatia on põhimõtteliselt võimalik.

Siit edasi kerkib loogiline
küsimus – väga tore, aga mis
nüüd edasi?
Veebruaris sõeluvad mõttekoja Praxis analüütikud ettepanekud teemade kaupa “kimpudesse” ning koostavad iga teema ja allteema kohta vahearuande. Seejärel annavad
erakonnapoliitika ja valimiskorra eksperdid “ettepanekukimpudele” oma neutraalse
kommentaari ja lisavad selle rakendamisega
kaasnevate eeldatavate mõjude hinnangud.
Sealt edasi on plaanis korraldada kuni
viis teemaseminari, et anda ka parlamendis
mitte esindatud erakondadele võimalus oma
eelistused teatavaks teha ning oma seisukohti
ettepanekute esitajatega ühe laua taga arutada. Aprilli hakul korraldatakse esindusliku
valimiga rahvakoosolek, kus ettepanekuid
ja nende mõjusid veelkord arutatakse ning
suurima toetusega ideedele Rahvakogu
ametlik „tempel“ lüüakse. Siis on järg juba
Riigikogu käes, kelle võimuses on seadusi
muuta või need muutmata jätta.
Rahvakogu.ee veebikeskkond kavatseb
kogu seda jätkuprotsessi põhjalikult kajastada. 31. jaanuar märkis vaid esimese etapi
lõppu. Suurem töö seisab alles ees.

Lagedi–Loo kergliiklustee
ehitamiseks laekus viis
pakkumist
Lagedi – Loo (Linnu tee) ja Kooli tee sõidu- ja kergliiklusteede ja välisvalgustuse ehitamiseks laekus 5 pakkumist.

24. jaanuaril avas Rae ja Jõelähtme valla ning Maanteeameti töötajatest koosnev komisjon riigihanke pakkumused.
Ligi neli kilomeetrit pika tee ehituseks ja Pirita jõe silla
rekonstrueerimiseks tegi pakkumise 5 firmat ning tehtud
pakkumuste summa jäi vahemikku 3–3,5 miljonit eurot.
Ehitustööd rahastatakse Euroopa Regionaalarengu
Fondist (SFOS 2.4.0201.10 - 0018), Linnaliste piirkondade
arendamise meetmest “Harjumaa kergliiklusteede rajamine”, Rae ja Jõelähtme valla eelarvetest ning riigieelarvest.
RS

hariduselu

Koomiksijoonistaja Denis Dragin Vaida põhikoolist

Denis Dragini koomiks, juhendaja Eve Lumi

„Mina ja raha“ viis Helsingisse
Vaida põhikooli õpetaja Eve Lumi kirjutab,
kuidas ta auhinnatud koomiksijoonistaja
Denisega Helsingis käis.
2012. aasta sügisel kuulutati välja rahaasjade korraldamist selgitavate koomiksite
joonistamise konkurss „Mina ja raha“, kuhu
laekus üle 380 töö.
Vaida Põhikooli 9. klassi õpilane Denis
Dragin võitis oma vanusegrupis 2. koha.
Autasustamine toimus 20. detsembril Eesti
Panga muuseumis.
Kõigi vanuserühmade kolme esikoha
võidutööde autorid ja juhendajad said külastada 22. jaanuaril Helsingit Viking Line
laevaga. Meie reis Denisega algas väga vara
hommikul, kuid laeva hommikusöök ja võrratu päiksetõus merel pühkisid ära varase
ärkamise unisuse.
Meiega koos olid Helsingis veel paarkümmend inimest. Sõitsime sadamast trammiga
Helsingi kesklinna ja sealt edasi Sarjakuvakeskusse koomiksi joonistamise koolitusele.
Paar tundi intensiivset mõtte- ja pliiatsitööd
andsid meile uusi teadmisi ja oskusi. Seejärel
umbes veerandtunnine tagasisõit kesklinna.
Trammist maha astudes nägime Eliel Saarineni projekteeritud raudteejaama, mis on
Soome ehituskunsti üks tuntumaid teoseid.
Külastasime Ateneumi rahvusgaleriis
sümbolistlikku maalikunsti tutvustavat
näitust. Imetlesime seal Vincent van Goghi,
Claude Moneti, Paul Gauguini, Piet Mondriani, Edvard Munchi, Paul Signaci, Wassili

Kandinsky ja paljude teiste maailmakuulsate
kunstnike šedöövreid.
Otsustasime külastada ka Kiasmat, kaasaegse kunsti muuseumit. Kuid uksed olid
selleks ajaks juba suletud, kui meie sinna
jõudsime. Pildistasime marssal Mannerheimi ratsamonumenti ja tuledesäras parlamendihoonet. Jõudsime kiirelt ära käia
ka kahes Helsingi raamatupoes ja oligi aeg
võtta suund sadama poole. Möödusime turuväljakust, mis selleks kellaajaks oli õhtu-

pimedusse mattunud.
23-liikmelist reisiseltskonda ootas Viking
Line laevas pidulik õhtusöök. Vapramad
jõudsid nautida hiljem ka elavat muusikat
ja merepimedust laevatekil.
Suur aitäh Kunstihariduse Ühingu esinaisele Liia Jungile ja Joonas Sildrele Eesti
Koomiksiseltsist, kes juhtisid meie reisi.
Eve Lumi
Vaida Põhikooli kunstiõpetaja
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Kui ma teeks sporti, oleks mu
lemmikala „teatriskäimine“
Noorsootööspetsialist Anne-Ly Suvi intervjueeris Vaida põhikooli huvijuhti Kristiina
Suvi, kes pälvis Harjumaa Kultuurkapitalilt
2012. aastal tunnustuse oma aktiivse tegevuse eest.
Meie kohtusime Kristiinaga Tõnisepäeval tema Vaida Põhikooli kabinetis, kuhu
paistis sisse pärastlõuna päike. Kristiina on
Vaida Põhikooli huvijuht alates 1991. aastast,
samas ka näiteringi juhendaja, pikapäeva
rühma kasvataja.
Avatud, hästi tegus, positiivne, andekas,
loov, mõistev, tubli õpilane, õpilasi tundev,
hea laps – need ja hulga veel teisi iseloomustavaid sõnu tuleb Vaida kooli õpetajate toast,
kui küsisin enne Kristiinaga kohtumist, mis
teda iseloomustaks.

Kas kõik päevad koolis on päikeselised?
Ikka päris päikeselised, mõni päeva rohkem, mõni päev vähem. Kuigi mõnikord
võib kõrvaltvaatajale tunduda, et koolis
kulgeb kõik tavapärase rutiinina, on siiski

kõik päevad erinevad. Ja iga päev juhtub on nagu õppimine mõnus. Siiamaani, need
midagi, alati see ei pruugigi olla silmale ained, mis on läbitud on küll väga põnevad
nähtav, aga ikka juhtub midagi. Kuna ma olnud. Omal ajal ma õppisin kultuuritööd
õpin esimesel kursusel
ja põhirõhk oli suunatud
Viljandi Kultuurikolledpigem kultuuritegevuse
Tänasel päeval
žis huvijuht–loovtegekorraldamisele, tänasel
vuse õpetajaks, siis on
päeval on see minu eriala
on siiski vist rohkem
eriti põnev aeg, see annab
palju laiapõhjalisem, kui
vaja õpetaja poolselt
nagu hoopis teise näo,
huvijuhi tegevus koolis.
initsiatiivi, et kõiki
lähed sinna ja näed teisi
Ma sain isegi ühe hooaja
huvijuhte ja kogu koolitöötada Patika Kultuurirohkem kaasata, varem
süsteemi kõrvalt. Tuled
majas juhataja kohusenagu oli kergem.
tagasi pea mõtteid täis
täitjana, mis oli samuti
ja tahadki midagi teha.
põnev aeg.
Mul on mingil imelikul
kombel aega lugeda, õppetööga tegeleda ja Sa oled juhendanud näiterinkõiki oma ideid teoks teha. Mul ongi vaja gi sellest samast hetkest kui
aeg ajalt õppida, et oma ideid korrastada ja sa kooli tulid, kas see oligi nii
plaanitud?
motivatsiooni saada tegutsemiseks.
Ei kindlasti mitte, aga kuna seda võiSa õpid teist kord Viljandis, kui
malust mulle pakuti ja mulle väga meeldib
palju on muutunud kool ja seal teatritegemine, siis ma kuidagi hakkasin
sees toimuv?
näiteringi juhendama. Ja teen seda suure
No ikka on, kuidagi õppekavad on nagu rõõmuga edaspidigi. Mul oli hea võimalus
lähemal õpilasele ja ma saan väga palju ka oma praktikatöö Ferdinand Veike juhenreaalselt aru, mida milleks mul vaja on ja siis damisel Patika Kultuurimajas, Vaida kooli
lastega teha.

Mis sa veel koolis teed?
Pikapäeva rühma kasvataja olen, see on
tore koht, sest seal saab mängida. Lapsed
tahavad väga palju mängida, suhelda läbi
mängu, alati ei peagi tegema mingit suurt
üritust, suuremat sorti projekti, et lapsed
midagi teeks, mõnikord läheb kogu aeg lihtsalt rääkimise peale. Ma tegin tantsuringi ka
ennem, aga sellepeal on meil nüüd Deisi.

Kristiina Suvi
Foto: Rae Sõnumid
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Tegelikult oled sa ju läbi ja lõhki Vaida inimene, siin sündinud,
kasvanud ja koolis käinud, kas
see kohustab ka millekski, millepärast Vaida alevikus midagi
teha?
Ma arvan et mul on lihtsam mõista siinseid inimesi ja olusid. Meil on siin selline
vahva meeskond, kes me tunneme kõik
teineteist väga hästi, heameelega aitame
üksteist. Eks minu osa ole siin selliste üldplaanide kavandamine ja nn. misantseenide lavastamine, et kõik ikka kaasa saaksid
aidata. Viimane selline üritus oligi Vaida
sügislaat, mida me tahame ikka ka tulevikus teha. Ja loomulikult Rae valla külade ja
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Kristiina Suvi vene keele tundi andmas asendusõpetajana Vaida põhikoolis
Foto: Rae Sõnumid
alevike päeva korraldamine Vaidas möödunud aastal, mis tõesti õnnestus. Tulevikus
tahame jüripäeva tähistamise taastada, me
oleme selle omaaegse traditsiooni kuidagi
ära unustanud, aga nüüd on meil põnevad
ideed plaanis, näiteks ära kasutada kõik sillad, mis on siin ühel või teisel pool Vaidat.
Jüriööjooks oli meil omal ajal väga põnev
ettevõtmine. Nüüd on tulemas Vaida kooli
150. aastapäev.

teises ringis lapsi vähem kaasa, sest ahvatlusi
on oi kui palju, aga ega nende ind siis kuskile kadunud pole. Alati on neid, kes ütlevad
mida teha ja on neid, kes ootavad, et neile
öeldakse mida teha ja on neid, kes midagi
ei ütle aga teevad väga toredasti kõike kaasa.
Tänasel päeval on siiski vist rohkem vaja
õpetaja poolselt initsiatiivi, et kõiki rohkem
kaasata, varem nagu oli kergem, on väga palju
asjaolusid millega peab arvestama.

Palju sa oled pidanud ära ütlema, et ei tee või ei taha või ei,
see üldse ei lähe?
No ikka olen, kuigi ma olen omas mõtetes selle juba teistmoodi lahendanud. Pigem
ma olen koolis teatud asju ära ütelnud sellepärast, et ma näen, meil on koolis palju
toredaid kolleege, kes suudavad minust paremini asju korraldada. Ja ka palju asju on
jäänud ootele, et sa nagu talletad selle kuskile ja aeg ei ole veel küps üheks või teiseks
ning siis hiljem lööd kaasa, teed ära. Aga
ega ma nii naljalt ikka ei ütle ära. Kuna ma
olen oma isiklikku aega üha enam ja enam
hindama hakanud, siis kindlasti ma kaalun
ettepanekuid väga põhjalikult.

Millega ise vabal ajal tegeled?
Loen, ma tellisin endale sarja „Loomingu raamatukogu“ – väga põnev lugemine.
Ja loomulikult teatris käin kord kuus, koos
Marleeniga, kui mitte rohkem. See teatrisse minemise plaanimine on meil ka üks
pikk ja põnev protsess, me ikka põhjalikult
vaatame, millal midagi vaatame, sest ühtset
kokkupuuteaega on nii raske leida. Viimati
vaatasime detsembris „Kõik on täis“, jaanuari
lõpus vaatasime NO teatri etendust „Pedagoogiline poeem“, veebruaris Linnateater.
Kindlasti plaanin midagi Ugalas vaadata,
hetkel tundub see nii kaugel, kuigi ma käin
seal koolis. Need teatrielamused on kõik
olnud väga positiivsed, ammu pole pidanud
pettuma, nüüd vist sõnasin ära…

Kas lapsed on muutunud ka
selle ajajooksul, mil sa oled
koolis töötanud?
Tead lapsed on ikka lapsed, kuigi mõnevõrra võiks öelda et tänapäeval teeb ühes või

Mis on sinu suur unistus?
Mul on küll üks, aga ma ei saa seda öelda,
see on teatriga seotud, aga vajab veel valmis
mõtlemist, ta käib minuga juba kaasas mitu

aastat, aga valmis ta veel ei ole. Äkki mingi
suurprojekt?

Kuidas sulle see projektimajandus meeldib, tehke projekte,
kirjutage projekte?
Tegelikult ei meeldi, kuigi see on väga
vajalik, sest üks asi mis on peas ja teine asi
mis paberil, kui sa kogu ega tegeled mõtetes mingi projektiga ja mingil hetkel üles ei
märgi, siis võib asi kaotsi minna. Aga tegelikult tahaks ikka loovalt vahetult asjadega
tegeleda. Meil saab kohe Viljandis projektiõpe läbi, eks näis mis sellest tuleb.
Nii et Vaida Noortekeskus erinevate projektide läbi viimiseks
on vajalik?
Aga loomulikult on noortekeskust vaja!
Lapsed on mingil hetkel koolist nii väsinud
ja tahavad keskkonna muutust. Kui nad koolis tegelevad kõige sellega, millega peavad,
siis on noortekeskus kindlasti see koht, kus
saab tegeleda kõige sellega, millega tahad.
Tänan sind ja soovin sulle palju
õnne preemia puhul ja jõudu
edaspidiseks teha ikka seda,
mida tahad!
Anne-Ly Suvi
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Kui palju on tänapäeva eestlases

maausulist
Maausk on omamoodi nähtus, selles ei ole
midagi jäävat, kuid ometi on see jäänud.
Maausu tavasid ja sellega koos eksisteerivaid väärtusi on mitmete põlvkondade
vältel jalgade alla tallatud ning häbistatud
alates kristliku Indo-Euroopa kultuuri siia
jõudmisest, aga mis vaatamata sellele elab
igas eestlases, teadvustab ta seda või mitte.
Maausuliste pealik Ahto Kaasik, kes
küll ametlikult kannab tiitlit Maavalla koja
juhatuse vanem meenutab päeva, mil tema
paljunäinud silmad avanesid. Ta istus oma
kodutalu köögis, vaatas aknast välja kartulipõldu ja vestles emaga, kes mitte sugugi ei
tahtnud välja öelda sõna kartulimardikas.
Ühel hetkel, kui ta kardetud sõna ümberseletamisega tegelevat ema kuulas, mõistis
ta miks ema põikles kõrvale selle sõna välja
ütlemisest. Meie esivanemad ei tihanud välja
öelda soovimatuid nimesid, uskudes, et kus
hundist räägid, seal hunt kohal. Uskumus,
et olendite vahel on nähtamatu side, saab
alguse muinasajast ning elab oma elu edasi
ka tänases päevas. Tänapäeval räägitakse
lihtsalt telepaatiast ja ollakse ettevaatlik „ärasõnamisega“. Mida endast kujutab maausk
ja kui palju me oleme maausulised, sellest
ja paljust muust räägime Ahto Kaasikuga.

Milline aasta, kuu ja kuupäev on
täna maausuliste järgi?
Südakuu 22. päev on täna ja aasta on
10226 (intervjuu toimus 22. jaanuaril). Paljud maausulised seda teavad ja ka kasutavad,
kuid see ei ole seotud usundiga ega kindlate
tõekspidamistega, vaid tegemist on geoloogilise ajaarvamisega. Teatavasti 10 226 aastat
tagasi murdis end toonane Balti jääpaisjärv
Rootsi aladelt välja ookeani. Enne kattis see
veepind suuremat osa Eestit. Geoloogid on
setete järgi kokku lugenud, et nii palju aastaid tagasi see juhtus ja umbes sama kaua
on siin elanud inimesed. Võib-olla veidi
rohkem, võib-olla veidi vähem, kuid see ei
ole oluline, ligikaudne suurusjärk on tähtis.
Milline inimene on tänapäeva
maausuline. Millist elu ta elab?
See ei erine väga palju Eesti ühiskonnast
laiemalt. Maausuliste hulgas on väga palju
erinevaid inimesi, väga erinevas vanuses,
Rae Sõnumid ▪ veebruar 2013

väga kirju on see pilt. Ei saa
öelda, et maausk on teatud
tüüpi inimesele oluline, see on
täiesti tavalisele eesti inimesele oluline, kes on määratlenud
end maausulisena. See, mis
neid seob on see, et nad peavad
esivanemate pärandit oluliseks,
järgivad seda võimaluse korral
ja soovivad seda edasi anda.

Mida nad siis usuvad?
2010. aastal korraldas Tartu
Ülikooli usuteaduskond religiooni teemadel avaliku arvamuse uuringu. Saamaks teada
inimeste tegelikke eelistusi,
sõnastati erinevate usundite usutunnistused ilma usundeid nimetamata. Tervelt 51%
vastanuist leidis, et talle on
omane maausuline usutunnistus: „pean pyhaks esivanemate
põlist pärandit ja loodust ning
järgin võimalusel vanu rahAhto Kaasiku sõnum on lihtne.
vausu kombeid. „ Sama uuKes ei soovi kanda oma pärandit, kannab teiste pärandit.
ring kinnitas ka 1994. aastal
Foto: Mana Kaasik
Eesti Põllumajandusülikooli uuringus saadud tulemusi,
mille kohaselt 65% eestlastest usub, et puul Kuidas teile tundub, kas
on hing. Enamus inimesi kannab maausu- maausk on praegu auasi?
Kui me vaatame sisu, siis mis ta tegelikult
list pärandit, sõltumata sellest, kas ta peab
end uskmatuks, kristlaseks, maausuliseks on? See on pärand, selle edasikandmine ja
või kellekski teiseks. Usume maausuliste see on palju enam väärtustatud kui meie läesivanemate kombel hinge olemasolu, ra- hiajaloos. Inimesed otsivad oma juuri, nad
viallikaid, pihlakaoksa väge, armastame vajavad neid. Sedakaudu on maausk sisuliselt
sauna ja kiikumist, peame hingedeaega, tõusu teel, aga see sõna ise ja enesemääratjõule, munapüha, laseme vastlapäeval ligu, lemine sõna maausk kaudu, ma arvan, et
teeme jaanituld ja järgime veel väga paljusid see ei ole kindlasti mitte moodne. Mistahes
maausulisi uskumusi ja tavasid. Osad meist usuga on tegemist, eestlased ei taha end selpeavad seda pärandit lihtsalt eriliselt väär- lega siduda, sest usk eestlase jaoks tähendab
tuslikuks ja kutsuvad end maausulisteks. üldiselt midagi võõrast, imelikku, võib-olla
Ilma mõtestamata kannab enamus eestlasi vägivaldset, see on midagi, millega ei soovita
pärandit edasi. Teine pool on siis see, et kui end samastada.
Ma kasvasin üles perekonnas, mis oma
inimene on ennast teadlikult määratlenud
uskumustelt ja tavadelt oli maausuline. Olen
selle pärandi järgijaks – maausuliseks.
Maausuline võib formaalselt kuuluda 1987. aastast üles kirjutanud oma perekonmistahes kogudusse ja austada ka võõraid na maausulisi uskumusi ja tavasid. Neid on
jumalaid, kuid meile on omane, et meie hing kogunenud kümneid lehekülgi. Alguses
ei kuulu mitte ühelegi jumalale. Meie esi- küsisin oma sugulastelt, hiljem panin kirja
vanemaid sunniti aastasadu kirikus käima, mida märkasin ja kuulsin. Toon mõned
kuid seda tehti maausulistena. Ka kirikus näited, millised tavad võivad kuuluda maaohverdati erinevatele jumalatele ning nõiuti. usuliste ellu. Toas ei tohi vilistada, õhtul ei
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tohi leiba ja saia lahti lõiilminguid halvustada ja kõrval ka piiri tagant lähtuvaid kristlikke,
gata, leiba või saia ei tohi
idamaiseid ja esoteerilisi uskumusi. Nii loeb
nende vastu sõdida.
panna lõigatud poolega
üks keskmine eestlane vastlapäeva hommiInimesed otsivad
Võib-olla maausu kul ajalehest päevahoroskoopi, laseb päeval
akna või ukse poole või
sõna reformimine
selili. Võõrast inimest ei
töökaaslastega liugu ja läheb õhtul joogasse
oma juuri, nad
võib
suhtumist
lasta lauta loomade juurvõi kaubanduskeskusse. Liu- ehk vastlapäev
vajavad neid.
maausku muuta?
de, eriti kui seal on nooron aga selles mõttes muidugi väga oluline,
Sedakaudu on
Me oleme sellele mõel- et see on üks väheseid maausulisi tavasid,
loom, reha ei tohi panna
nud ja küllap on ka neid mida tänapäeval kogukondlikult järgitakse.
pulkadega ülespoole, sest
maausk sisuliselt
inimesi, kes on end teadhakkab vihma sadama. Ma
Liu laskmine on põhja poolses Euroopas
tõusu teel.
likult määratlenud maa- samuti olemas. Ja on ka meie hõimurahvasisegi lapsena panin selle
usulisteks, kuid see sõna tel kaugel ida pool. Liugu on lasknud nii
reha nimelt pulkadega üles
kriibib hinge. Tean, kuidas kristlikud rahvad kui loodusrahvad eriaepoole, et hakkaks sadama
ja pääseks sellest hirmsast heinateost. Ja see rahvamuusikute noorem seltskond otsustas, gadel ja kohtades.
et loobume sellest rahvamuusika sõnast ja
töötas (naerab).
võtame kasutusele pärimusmuusika. Rah- Mis tähendus vastlaliu laskmiMeie ajalukku mahub periood,
vamuusika seostus eelmiste põlvkondade sel on olnud teiste põhjarahkui maausku on tõsiselt häbemuusikalise tõlgendusega, mis nooremaid vaste jaoks, eestlastel on see
netud. See oli siis kui maarahenam ei kõnetanud. Võeti kasutusele uus olnud teatavasti seotud linade
vast said eestlased 19 sajandil.
sõna pärimusmuusika ja nüüd on see muutu- pikkusega.
Eestlaseks saamine ei toimunud juhusli- nud väga menukaks ja ühiskonnas oluliseks.
Mitte ainult linade, vaid kogu majapidakult, seda tingisid mitmed tegurid. Majanmise edendamine. Rahvakultuur on väga
duslik ja poliitiline olukord mõjutas, suur Kui lähme vastlaliugu laskma,
mitmekesine ja mahukas ja mida aeg edasi,
osa maarahvast elas viletsuses, ilma maata ja kas siis väärtustame maausku
seda kitsamaks muutub valik, mis antakse
tuleviku väljavaadeteta. Samal ajal juba paar- või kanname edasi rahvausunedasi. Linade pikkuse pärast liugu laskmisada aastat oli külakoolides tambitud pähe, et dit?
ne on vaid väike osa sellest, mille pärast on
Mis on rahvausund? Rahvausund täna- vastlaliugu lastud. Kirjeldatud on põhjusekohalikud tavad ja uskumused on kui mitte
saatanast, siis deemonlikud, rumalad, vaimu- päeval koosneb, kristlusest, maausust, horos- na loomadega ja lastega seonduvat. Olen
pimedad ja ükski õige ristiinimene neid ei koobiusust ja kõik võimalikust esoteerikast. mõnevõrra uurinud soome-ugri kalendrit
järgi. Kõrval oli aga majanduslikult võrratult Ufousk sealjuures. See on kogum kõigest, ja seal, nagu meilgi, on sees majapidamise
paremal järjel olev saksakeelne ühiskond, mida üks rahvas parasjagu usub ja järgib. edendamine ja see on seotud naiseliku väega.
kuhu paljud muserdatud esivanemad tahtsid Rahvausund on pidevas muutumises nagu Ennekõike oli liulaskmine naiste ülesanne,
jõuda, et viletsusest pääseda. Ühel hetkel sai rahvakultuurgi. Keskmise eestlase maail- kuigi see ei olnud kohustus. Naine ehk emand
aga ülejooksikuid liiga palju ning baltisaksa mavaates on omamaise ja põlise maausu on seotud majapidamises edenemisega. Et
ühiskond ei võtnud neid
enam vastu. Sellise rahva
jaoks sai väljapääsuks
eestikeelset saksa kulKeskmise eestlase
tuuri viljelev ühiskond.
maailmavaates on
Uue rahva koelõimedesse
oli sisse kirjutatud oma
omamaise ja põlise
juurte häbenemine ning
maausu kõrval ka
kõige võõramaise auspiiri tagant lähtuvaid
tamine. Mingil määral
kestab see protsess praekristlikke, idamaiseid
gu edasi, see on jõudnud
ja esoteerilisi
meie riigi- ja teadusasuuskumusi. Nii loeb
tustesse teatud hoiakute
ja tavade näol ning jätkab
üks keskmine
põliskultuuri hävitamist.
eestlane vastlapäeva
Kuidas teisiti selgitada, et
hommikul ajalehest
riigiasutused korraldapäevahoroskoopi,
vad või soosivad ikka veel
igal aastal mõne pühapailaseb päeval
ga laastamist. Samal ajal
töökaaslastega
on ühiskonnas ka neid
liugu ja läheb
suundumusi, mis väärtustavad põliskultuuri. Ka
õhtul joogasse või
üks ja sama inimene võib
kaubanduskeskusse.
edendada ja väärtustada
rahvariideid ja rahvalauHingedeaja palvuse pudru keetmine Kunda Hiiemäel aastal 2009.
le, aga meie pärandi teisi
Foto: Heiki Maiberg
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lapsed sünniksid, kasvaksid ja oleksid terved, et vili ja kari kasvaks hästi ja kogu majapidamine toimiks hästi. Kui naine läheb
laskma liugu ja tunneb end hästi, mõjub see
kogu majapidamisele edendavalt, puhastavalt, kasvatatavalt. Edendamise kõrval on
olnud liulaskmise juures oluline ka puhastamine. On sõidetud läbi õletule, isegi kui
on sõidetud reega lausmaal.

Nii et inimesed on jõudnud
erinevaid teid pidi ühtede ja
samade asjadeni?
Keskkond mõjutab meid kõiki vääramatult ja sõltumata sellest, kas me seda märkame või teadvustame.
Kas olete mõelnud suurema
rahva loodusteaduslikkuse
nimel käivitada mõnda liikumist? Esimesel Eesti ajal midagi
sarnast tehti.
Taarausu liikumine loodi 20. aastate (20.
saj) lõpus ja 30. alguses selleks, et Eesti rahvale luua oma kaasaegne religioon. Seda tegid
eestlased ise eesti rahva jaoks, lähtudes oma
olemasolevatest teadmistest ja väärtushinnangutest. Niimoodi nad lõid monoteistliku
jumala – Taara. Mitmele poole erinevatesse
Eesti paikadesse asutati usuühinguid, mida
nimetati hiiteks ja väga väikse aja jooksul kasvas liikumine ulatuslikuks, kaasates 17 000
inimest. Oma tegevuse kaudu mõjutasid nad
ühiskonna suhtumisi ja tähistamisi. Näiteks
jüriöö ülestõusu tähistamine pärineb taarausulistelt. Kodukaunistamise liikumises
ja nimede eestindamises oli neil oma mõju.
Selle taarausu liikumise eesmärk oli väga
hea aga puudulik oli selle asutajate ja juhtide arusaamine oma pärandist. Nad leidsid,
et meie usund on hävinud ja sellest on järel
vaid ainult riismed ja sealt ei olegi midagi

Otepää Pühajärv vaikuses.
Foto: Pille Porila
Rae Sõnumid ▪ veebruar 2013

võtta. Ka suur osa neist arvatavatest riismetest olevat mandunud. Ju nad pidasid seda
madalaks ja mittekultuurseks.

Testi end,
kas oled maausuline?

Taarausuliste liikumine väga
pikalt kesta ei jõudnud, mis oli
selle põhjus?
See liikumine keelustati koos muude
usuorganisatsioonidega, kui Eesti okupeeriti 1940. aastal. Paljud taarausuliste juhid
vahistati või hukati. Saksa okupatsiooni ajal
tagakiusamine jätkus, sest ka sakslased nägid
selles liikumises enesele ohtu. Kui nõukogude okupatsioon 1944. aastal jätkus, siis
taarausuliste organisatsioon oli ainus, mis
ei saanud enam taastuda. Nõukogude võim
tajus taarausulisi eriti ohtlikuna.

• Oled veendunud, et usk, tõekspidamised on iga inimese isiklik asi.
• Sa kuulud mistahes usuühendusse,
kuid ei järgi punktuaalselt selle
õpetusi.
• Usud, et igal teol on tagajärg ja
igaüks vastutab kõigi oma tegude
eest ise. Pole olemas jõudu, mis võiks
teo-tagajärje ahela tühistada.
• Usud kõrgemasse jõusse, kuid mitte
ainujumalasse.
• Usud, et kõigel on oma vägi. Vägi on
näiteks toidul, joogil, laulul, tantsul,
sõnal jne.
• Usud, et kõik siin ilmas on mingil
moel omavahel seotud.
• Usud, et loodus on hingestatud.
• Pead pühaks esivanemate põlist
pärandit ja loodust ning järgid
võimalusel vanu rahvausu kombeid.

Kui taarausk oleks jäänud
kestma ….
Juhul kui liikumine oleks arenenud ning
oleks hakanud väärtustama ka esivanemate pärandit, näiteks regilaulu ja tavasid, siis
vaieldamatult oleks see olnud väga hea. Eesti
riigile oleks olnud see suur võit, iga rahvas,
kes austab oma esivanemaid, väärtustab
oma kultuuri ja annab edasi, jääb püsima.
rahvad, kes unustavad või hülgavad oma
esivanemate väärtushinnangud ja kultuuri,
saavad paratamatult osaks muudest rahvastest ja hääbuvad.
Mida rohkem inimene või rahvas tunneb
ja austab oma juuri, oma esivanemate vaimset pärandit, seda enam peab ta endast lugu.
See omakorda on aluseks teiste inimeste ja
rahvaste austamiseks. Esivanemate pärandit
austavad inimesed on ka tugeva ja jätkusuutliku majandusega riigi aluseks.
Paljud üldised suhtumised jõuavad meile
mujalt maailmast. Võib-olla jõuab meieni
ka see aruaam, et oma juurte tundmine on
midagi väärtuslikku.

Mida rohkem vastuseid „ jaa“,
seda rohkem on õigust end pidada
maausuliseks. Maausus on põhirõhk
maarahva uskumustel ja maailmapildil, mida tõlgendatakse avardunult,
lakkamatult voolava ja arenevana.

kogukonnaelu

Vaskjala küla pärl
ootab lihvimist
Vaskjala külas imeilusa looduse rüpes asub
esimesel Eesti ajal ehitatud Rae koolimaja,
kus kummitab „omapärane vaim“. Nii on
vaimust mõjutatuna juba oma käe ulatanud sellele hoonele elu sissepuhumiseks
mitmed inimesed, kes rõõmuga teevad
vabatahtlikku tööd selle nimel tundide
kaupa. Üheskoos on maja enamus ruume
ära remonditud ja korraldatud mitmesuguseid üritusi. Rae Sõnumite küsimustele
vastavad MTÜ RVAKS aktiivgrupi inimesed
Priit Põldmäe, Anneli Kardin ja Katri
Kaasik.
Kui kaua olete tegutsenud Rae
koolimajas?
Priit:
Rae koolimaja hoone on tahetud uuesti
kasutusele võtta juba aastaid tagasi kui Jaan
Hiio Vaheko abiga hoonet kohendas, aga
tõsisemalt sai asi ette võetud 2010. aastal.
Rääkisime tolleaegse vallavanema Veigo
Gutmanniga, et selle nostalgilise ja kogukonna poolt armastatud hoone võiks kohendada seltsimajaks kohalike jaoks. Sellele
järgnes rida arutelusid ja plaane kohalike
aktivistide ning külaliikumise poolt, mis siis
KÜSKi abil rahastatud äriplaanis sai kenasti
kokku kirjutatud. Hiljem olen kirjutanud
jätkuprojekte KÜSKI ja KOPi äriplaani elluviimiseks ja need on olnud kõik edukad!
Oleme saanud vahendeid talgute korras
ruumid korrastada ja koostada ehitusprojekt
hoone edasiseks renoveerimiseks. Viimase
projektiga soetame sinna vajaliku helitehnika! Oleme saanud abi ka mitmete ettevõtete
poolt ja paljud külastajad on tulnud ka ise
abi pakkuma! Ilmselt aegade jooksul kogutud hoone hea aura ja aktivistide entusiasm
kutsub toetama!
Anneli ja Katri:
Idee sai alguse 2011. a jaanuaris ja aasta
lõpuks jõudsime avalike ühisaruteludeni
ning alustasime äriprojekti, mida vedasid
strateegiakonsultandid Ülle Puustusmaa ja
Elmo Puidet. See aasta läkski meil planeerimise tähe all. Kevadel 2012 saimegi juba
tegutsema hakata. Tegime KÜSKi abiga juba
mitmed talgud, sealhulgas 6.mail „Teeme
ära“ päeva raames, kus korrastasime õueala
ja alustasime kerge remondiga saalis, laval
ning keskmises klassiruumis. Eesmärk oli

Rae koolimaja. Foto: Raekoda
teha ruumid enam-vähem korda, põhimõttel sellele nn uuele Rae koolimajale vundamendi
et krohv kaela ei sajaks ja lagi pähe ei pude- kraavi ja püüan siis täna anda ka oma panuse
neks. Maikuu lõpus toimus esimene sünd- hoone arendamisele.
mus õues, milleks oli “Sõbralaat“, kuid hoone
Anneli ja Katri:
sees oli kogu remont veel pooleli, ja see on
Ideed sünnivad ja saavad hoo sisse, kui
praegugi veel lõpetamata. Tegime hoole ja
innukusega remonti edasi ning ruumid said need välja ütled. 2010 vahetult enne jõule,
aina ilusamaks ja ilusamaks ning huvi sünd- ühel talvisel õhtul Katri ja Anneli kepikõndi
muste järele oli juba tuntav. Edasi veeres nagu tehes unistasid suurelt ja rääkisid omavahel
lumepall, vaevu jõudsime pintslid puhastada ideedest, said nii suure hoo sisse, et panid
lausa öösel veel mõtted
ja ninalt värvi maha pesta,
paberile kirja. Nüüd oli
kui oli vaja juba külalisi
jäänud otsida vaid koht,
vastu võtta ja soojalt terkus oma ideid teostada.
vitada. Selline järjekord
Vaevu jõudsime
Teadsime, et küll me koha
muutus meil peaaegu, et
leiame, kui selleks õige aeg.
traditsiooniks kogu suve
pintslid puhastada
Jaanuarikuu alguses tuli
ja sügise sündmuste eel.
ja ninalt värvi
kokku Vaskjala küla koosAga see oli ainult vahva!
olek ning külavanem ootas
Nii see kõik alguse saigi
maha pesta, kui oli
ideid külaelanike poolt,
kaks aastat tagasi.
vaja juba külalisi
mida Rae koolimajas teha
vastu võtta ja soojalt
Kust tuli tunne,
võiks. Saime aru, et see
et hakkaks ühele
on meie võimalus! Mida
tervitada.
majale elu sisse
aeg edasi, seda rohkem
Anneli
puhuma?
saime endale toetajaid ja
Priit:
tänu nende julgustusele
Olen käinud aastaid
hakkasid soovid täituma.
tagasi selles koolis tööõpetuse tundides Nüüdseks on iseenesest tekkinud üks mõnus
ja kohaliku elanikuna sealt igapäevaselt meeskond, kes rõõmuga puhuvadki majale
mööda sõites hoone justkui kutsus endale elu sisse.
külla. Entusiasmi hoone taaskasutamiseks
lisasid ka Mäe talu eelmise perepoja Julius Millised hetked või hetk on
Põldmäe jutustused omaaegsest koolhoo- kõige enam meelde jäänud Rae
nes toimunud aktiivsest seltsielust. Lisaks vanas koolimajas?
Anneli:
koolitundidele toimisid seal näiteringid,
Kõik hetked seal on väga-väga toredad
laulukoorid ja pillimängud. Kõik küla olulisemad sündmused on toimunud just selles olnud. Kõik meie tegevused on tehtud sooja
hoones. Muide Julius on kaevanud omal ajal südamega ning hea tundega ja loomulikult on
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seal väga palju nalja saanud.
Katri:
Kohe alguses oli hea lugu
Naljalugudele, mida
seinte remondiga. Teadsime,
on ikka päris palju, vaÕhk on kuum,
et seintel on lubivärv. Orgahelduseks üks kaunis
niseerisime siis endale suure
hetk ka: on augustikuu
teate selline äikese
vanni kuhu lubivärv valmis
õhtu. Olen laval koos
eelne aeg ja lõhnab
teha. Kuna lubivärv tuleb
teiste muusikutega ja
võrratult, ritsikad
segada pulbrist ja veest ning
esitame parasjagu üht
pidi seisma enne kasutamist,
sulnist meloodiat. Saali
siristavad meie
siis segasime selle valmis
kahepoolsed uksed on
muusikaga võidu ja
peaaegu vannitäie koolimaja
täiesti avatud ja ka vävälisukse kõrvale õues. Segalisuksed on pärani lahti.
tundub, et inimesed
sime suurte puutükkidega ja
Vaade lavalt on lihtsaalis naudivad ka
harjavarrega kuni pimeduse
salt lummav! Millised
kogu seda kooslust
saabumiseni. Lõpuks saime
värvid koolimaja ees
hapukooretaolise kördi öölaiuvalt põllult! Õhk on
sama palju, kui
seks valmis. Peale laotasime
kuum, teate, selline äimina.
kile ja äärtele telliskivid ning
kese eelne aeg ja lõhjäime ootele. Järgmine kord
nab võrratult, ritsikad
Katri
koolimajja tulles oli ärevus
siristavad meie muusisuur, sest ettevalmistused
kaga võidu ja tundub,
olid värvimiseks tehtud ja nüüd siis mõnus et inimesed saalis naudivad ka kogu seda
aeg pintslit käes hoida. Oh üllatust suurt, kui kooslust sama palju kui mina. Kõik tundub
kohale jõudsime – mida polnud, oli vann olevat täielikus harmoonias! “Oo, kaunis
koos meie kördiga!! Kuna olime tellinud en- hetk, sa viibi veel...”, võiks veel mõelda .
dale sinna prügi äraveo, siis
Õnnelikuks teevad selliarvati, et see vann koos mingi
sed pilgukesed... Aitäh!
imeliku kördiga on prügi
ning läinud ta oligi. HakkaPriit:
Hoone põhiliseks
sime jälgi ajama nagu politRõõmu tegid eelmise
seikoerad ja lõpuks jõudsime
aasta Vaskjala külapidu
trumbiks on tema
prügimäel tühja kummulija külavanemate aastalooduslikult kaunis
keeratud vannini. Kujutan
lõpu pidu, mis toimuasukoht haruldase
ette, kuidas seda vanni tõsteti
sid juba värskelt vuntja veeti. Pidime seinte jaoks
situd ruumides. Tore
vaatega maalilisele
välja mõtlema uue plaani.
oli näha, et meie töö ja
kolmeküla väljale.
Neid naljakaid lugusid võib
vaev oli läinud asja ette
rääkima jäädagi.
ja et inimesed nautisid
Priit
seda täiega!

Millised on valla reaalsed plaanid Rae koolimajaga?
Priit:
Vald on täna toetamas meie koostatud
äriplaani ja tegemisi ning usun, et nad on
valmis koostöös külaliikumise ja aktivistidega äriplaani ellu viima.
Kui mõtleme suurelt ja ei sea
piiranguks eelarvelisi vahendeid, siis kuidas teha Rae vanast
koolimajast maailmakuulus paik,
kui poleks mingeid piiranguid?
Priit:
Ühiselt koostatud äriplaani järgi peab
hoonest saama multifunktsionaalne seltsimaja, kus leiavad oma nurga ka looduskallakuga
lasteaed, muuseum, käsitöötuba ja ruumid
külaliikumisele. Hubane liigendatav saal koos
lava ja väliterassiga ning teisele korrusele
rajatavad ööbimisvõimalused võimaldavad
pidada juubeleid, pulmapidusid, seminare
ja miks mitte ka erinevaid laagreid nii lastele kui täiskasvanutele! Lisaks tantsu, laulu
ja muud huviringid moodustavadki hoone
multifunktsionaalse kasutamise.
Hoone privaatne asukoht ja piisav maa
võimaldab rajada kõrvale Vaskjala laululava ning nii mängu ja tantsuväljakuid kui ka
muid põnevaid rajatisi suusa-uisu radadest
dendropargini.
Hoone põhiliseks trumbiks on tema looduslikult kaunis asukoht haruldase vaatega
maalilisele kolmeküla väljale ning mitmete
vaatamisväärsuste lähedus nagu Vaskjala
tamm, Limu raba ja järv, Pirita jõgi oma kaunite vaadetega ja unikaalne maailmakuulus
kolmekülaväli oma muinasastronoomiliste
kiviringide ja muinasteede maagiaga.
Lisaks veel läbi aegade ja aastakümnete
hoonesse talletatud hea ja meeldiv aura mis
just kõiki võlubki!
Seega selle kohal on väga suur potentsiaal
ja ma usun et meie kõigi abiga suudame
ühiselt koondatud ideed reaalsuseks muuta!

•
•
•
•
•

Anneli ja Katri:
Lihtsalt mõned märksõnad.
Tuled ja lähed hea meelega.
Saad mõnusat puhkust (saunad, terviserajad, loodus).
Kvaliteetne ja mõnus meelelahutus.
Hoolikalt valitud koolitused.
Hoone on säilitatud ja restaureeritud algupäraseks ja nostalgiliseks.
Signe Heiberg

Rae koolimaja saalis on korraldatud kinoõhtuid,
töötube, kontserte ja palju muud põnevat.
Foto: Raekoda
Rae Sõnumid ▪ veebruar 2013
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Parem hilja kui mitte kunagi
Oma keeleoskuse hindamine näib kohutavalt raske ülesandena. Küllap ta seda
ongi, sest igasugune enesehinnangu
andmine on ju keeruline töö. Paljudel
meist on pealegi kalduvus oma oskusi
ala- või ülehinnata.  
Enamikel meist on olemas oma lemmikvõõrkeel. Selleks võib olla inglise, itaalia, saksa
või ükskõik mis muu keel. Fakt on aga see,
et paljud meist sooviksid osata mõnda teist
keelt peale oma emakeele.
Hoolimata sellest, et me unistame suhelda
soomlasest tööandja või itaallasest kokaga,
ei suuda me uue keele õppimist sageli ette
võtta. Vabandusi uue keele mitte õppimiseks
leiame me alati, alates halvast mälust ning lõpetades ajapuudusega võõrkeele õppimiseks.
Sellest ajast kui lõpetasite kooli võib olla
möödunud aastaid ja eelmainitu ei tähenda
kaugeltki seda, et võõrkeele õppega ei võiks
uuesti alustada. Keele õppimine on märksa
lihtsam, kui mõista, kuidas oma isiklikke
vaimseid võimeid efektiivsemalt kasutada.
Keele õppimine ei ole lihtsalt arusaamise
ja väljendamise õppimine, vaid see heidab
valgust kultuurile, aitab mõista teistsugust
kultuuri ja teha ennast selles mõistetavamaks. Keele oskamine viib takistused ja
avab uued maailmad, see käib nii töö, reisimise, sõpruse ja isegi armastuse kohta. Teise
keele õppimine avardab arusaamist ka oma
rahva keelest ja kultuurist ning oma kohast
kirjus maailmas.
Lootust heale tulemusele keeleoskuse
edendamisel annavad motivatsioon, aeg,
õpioskused. Andragoogid väidavad, et motivatsioon – see on kõik! Täiskasvanud õppija peab suutma ennast ise motiveerida,
kas täiskasvanu tahab õppida või ei, see on
tema enda valik.
Peale vaimse pingutuse, mida iga võõrkeele õppimine kahtlematult on, loeb ka
tundide ja aastate hulk, mille jooksul me
keelega kokku puutume. Keeleõpe on pikaajaline protsess ja imesid üleöö ei juhtu.
Heade tulemuste eelduseks on süstemaatiline
tegelemine keelega ning kõikide osaoskuste
arendamine.
Ikka kohtab keeleõppijaid, kes ei taha
teises keeles rääkida enne kui nad tunnevad
ennast kindlalt ja usuvad, et teevad vähe
vigu. Kuid ebamugavus ei lähe üle enne, kui

Uskumatult palju mõjutavad
täiskasvanud keeleõppija
hoiakuid väljakujunenud
stambid ja hirmud eksimise
osas. Vigade tegemine on
keeleõppimise loomulik osa.
Inimesed, kes harjutavad
palju ja julgevad teha vigu,
õpivad kiiremini.
Evelin Müüripeal

ei hakka rääkima, ei koge edu ja vigu. Uskumatult palju mõjutavad täiskasvanud keeleõppija hoiakuid väljakujunenud stambid ja
hirmud eksimise osas, mis pärsivad sageli
õppimiseks vajalikku aktiivset ja positiivset
hoiakut. Vigade tegemine on keeleõppimise loomulik osa. Inimesed, kes harjutavad
palju ja julgevad teha vigu, õpivad kiiremini.
Tihtipeale on keeleõppijail endal mõtted,
mis peegeldavad pigem emotsioone õpitavasse keelde - „ tahan õppida ja õpin juba
kaua aega, aga ei midagi“ või „mina sain küll
kiiresti keele selgeks“, viimased ei mõõda aga
keeleoskuse tulemusi objektiivselt.

Keeleoskuse tulemuste kirjeldamisel lähtutakse Euroopa
Nõukogu keeleoskustasemetest:
algeline keelekasutus – A
iseseisev keelekasutus – B
vaba keelekasutus – C
Need kolm taset jagunevad omakorda
kitsamateks tasemeteks: A1, A2, B1, B2, C1,
C2, mida on võimalik veel omakorda jagada.
Keeleosust kirjeldatakse osaoskuste kaupa:
need on keele mõistmine (so kuulamine ja
lugemine), rääkimine (so suuline suhtlus ja
esitlus) ja kirjutamine.
Inimestel kulub aega ja katsetamist, et
leida endale sobiv võõra keele õppimise viis.
Mõni jääb leitu juurde, teised katsetavad uusi
võimalusi, et hoida end erksana. Suurem hulk
erinevaid õpiviise tagab parema tulemuse,
kui nende hulgas on parajal hulgal kuulamist, kirjutamist ja rääkimist.
OÜ Lingatore Täiskasvanute Keeltekursuste missiooniks on pakkuda asjatundlikku,
paindlikku ja kvaliteetset keeleõpet Rae
vallas ning toetada õppureid elukestvas
õppes. Usume, et igaühes peitub keeleanne
ning üheskoos saavutame eesmärgi õppida
suhtlema võõrkeeles. Täna õpitud võõrkeel
võib avada sulle uksed juba homme – avarduvad võimalused, suureneb enesekindlus,
Lisaks leiad uued sõbrad ja hea ajaviite.

Evelin Müüripeal soome keele kursust lõpetamas Rae kultuurikeskuses 2012. aasta kevadel.

Evelin Müüripeal
Õpetaja
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Hobinäitus ootab fotosid
Kui Sul on tore foto enda või oma sõbra
hobist või leidub perealbumis mõni aastakümnete tagune ülesvõte vanavanemate
hobidest, siis osale Harjumaa muuseumi
fotoprojektis “HOPS! Mis on Sinu hobi?”.
Kutsume inimesi üles pildistama oma vaba
aja veetmise viise Harjumaal – tantsutunde,
näiteringe, bändiproove, erinevaid spordialasid tai poksist suusatamiseni, rulatrikitamist,
kaardimänge, lauamänge jms ning saatma
fotosid koos lühikeste kommentaaridega
Harjumaa Muuseumile. Lisaks kaasaegsetele ülesvõtetele ootame vanemaid fotosid
perekonnaalbumitest.

Milleks koguda fotosid hobidest? Muuseum on otsustanud fotokogumiskampaania
keskseks teemaks tõsta just inimeste hobid
kui igapäevase nähtuse, mis ühendab ning
kõnetab väga erinevas eas ning erineva
taustaga inimesi, samas annab elavalt edasi
ajastu vaimu ning emotsioone. Iga fotosaatja annab oma väikese panuse, et säilitada
killuke Harjumaa kultuurielust ja ajaloost.
Laekunud fotode ning Harjumaa muuseumi fotokogu põhjal koostatakse näitus,
mis annab läbilõike harjumaalaste vaba aja
tegevustest tänapäeval ja möödunud aegadel ning pakub äratundmisrõõmu paljudele.
Näitus avatakse Harjumaa laulu- ja tantsupeo

raames 1. juunil 2013 Keila lauluväljakul.
Fotosid saab saata kuni 20. märtsini e-maili
teel liisa.kaupmees@hmk.ee, samuti postiga või tuua kohale Linnuse 9, 76608 Keila.
Lisainfo Harjumaa Muusuemi veebilehel
www.hmk.ee ning Facebook’i leheküljel.
Nele Kangert

Harjumaa rahvast teenindavad uued liinibussid
Veebruarist sõidavad Harjumaa teedel uued
liinibussid, mis on soetatud heitkogustega
kauplemise tehingu raames.

Uus buss sõidab esimest päeva liini 135 c.
Ülevaade busside sõidugraafikutest peatus.ee
Foto: Rae Sõnumid

Harjumaa maavalitsuse teatel teenindavad
uued bussid reisijaid Tallinnast väljuval
ida- ja lõunasuunal. Uutest bussidest jätkub
kogu Rae valla asulate teenindamiseks, sest
lõunasuunal sõidab 18 uut bussi, resümeeris
Kadri Kroon Harjumaa Ühistranspordikeskusest. „Samas on vedajal õigus võtta reisijaveo paremaks teenindamiseks kasutusse ka
vanemaid busse“, selgitas Kroon.
Kokku 32 uut bussi on maanteeameti

poolt kasutamiseks üleantud aktsiaseltsile Harjumaa Liinid ja aktsiaseltsile Samat.
Täpset infot maakonnaliinide sõidugraafikute kohta saab aadressilt peatus.ee.
Uued kasutusele võetavad bussid on
soetatud Eesti ja Hispaania riigi vahelise
kliimamuutuste vastu võitlemise koostööprojekti raames.
Tänavu aprillis lisanduvad Harjumaa
teedele veel 26 liinibussi, mis hakkavad
teenindama reisijaid läänesuunal ning mille
operaatorfirmaks on Atko Liinid AS.

Tantsumemmed tähistasid tormiliselt
oma 25. aastapäeva
Kolmekuningapäeval ehk 6. jaanuaril oli
Rae kultuurikeskuse saal tantsijate päralt.
„Lustiliste” tantsumemmed tähistasid oma
25-ndat koostantsimise aastapäeva.
Neid olid toetamas ja õnnitlemas juubelitordiga tantsuemmed „Jüri Marid” ja šampusega
poisid tipptantsurühmast „Sukad ja Tagid”.
Kohal olid eakate tantsurühmad koos oma
juhendajatega Kiilist ja Sakust.
Tantsivaid Lustilisi oli kohal 31. Nende
juhiks on Helmi Timuska. Peale selle istusid
saalis ajutiselt mittetantsivad liikmed, seal
hulgas üks asutajaliikmetest Taali Toom.
Meeles peeti kõiki ja igaühe osa iseloomustas Lustiliste üldjuht, memme-taadi klubi
president Elvira Luur. Loomulikult oli
laval Lustiliste hing ja tugi akordionil Paul
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Mürkhaim. Klubi ja peo korraldamisel oli
juhtiv osa eakate tegevuse koordinaatoril,
tervisevõimlemise juhil Virve Sepal. Tantsijate etteasteid ja liikumist juhtis kõigi kolme
tantsurühma juht Linda Pihu.
Õnnitlejate hulgas oli Rae vallavanem
Mart Võrklaev ja Rae Kultuurikeskuse juht
Kaja Kalmer.
Et üritus toimus memme-taadi klubi
raames ei unustatud õnnitlemast ka kohaletulnud Kaljukitse tähtkuju sünnipäevalapsi,
kelleks olid Maimu Sulakatko, Meida Mäeväli ja Marie Kaasik.
Tiiu Võsu

Lustiliste aastapäevapidu
Foto: Tiiu Võsu

RS
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Noored vajavad teadmisi
töösuhetest juba koolis käies

Noored on riskirühm, kellel ei ole veel piisavalt kogemusi ja teadmisi, et hoiduda
ohtudest, mis varitsevad töökohal.

Noorteseire aastaraamat „Noored ja tööturg” (koostanud ja toimetanud SA Poliitikauuringute Keskus Praxis) kinnitab, et
2010. aastal oli 8% Eesti 15–19-aastastest
noortest majanduslikult aktiivsed. Seega ei
saa lükata noorte harimist töösuhete küsimustes ajale, kui nad on juba tööle asunud,
vaid nendeni tuleb jõuda koolis, et riskide
ennetamine kujuneks harjumuseks.
Tööinspektsioon on viimasel kahel aastal
läbi viinud üle-eestilisi sihtkontrolle, mille
eesmärgiks on uurida alla 18-aastaste töötajate töötingimuste vastavust töölepingu
seaduses sätestatud nõuetele ja teavitada
tööandjaid alaealiste töötamisega seotud
erinõuetest.
Kontrollid mitmekümnes ettevõttes on
näidanud, et alaealiste töötingimused ei
vasta sageli kehtivatele seadustele. Ühelt
poolt on see tingitud tööandjate teadmatusest, aga vahel eiratakse seadusi ka sihilikult,
teisalt näitab see, et noored ise ei tea oma
õigusi või ei teadvusta, millised võivad olla
ebakorrektselt sõlmitud töösuhte tagajärjed.
Seega vastutame me kõik noorte ohutuse eest töökohal. Tööandjad on kohustatud
hoolima ja neil lasub vastutus oma töötajate
ohutuse eest, kuid ka lapsevanemad peaksid
huvi tundma, millised on nende võsukeste
töötingimused, ning noored ise peaksid

olema teadlikud võimalikest ohtudest ning
oma õigustest ja kohustustest töökohal.

Koolides toimuvad teavitavad
loengud
Tööinspektsioon on 2011. aastast alates
korraldanud üldhariduskoolides tööõiguse
loenguid, mis annavad esmaseid teadmisi
tööellu astujale. Loengu eesmärk on noortele
teemat lähemale tuua, juhatada neid vajaliku infoni ning rõhutada vajadust hoolitseda
tööellu astudes iseenda eest. 45-minutiline loeng tutvustab noortele nende õigusi
ja kohustusi, selgitab vanusest tulenevaid
erisusi, rõhutab riskantseid kohti, millele
tähelepanu pöörata jms. Samuti saab infot
tööelu puudutavate seaduste ning vastava
valdkonnaga tegelevate riigiasutuste kohta.
Loenguid peavad Tööinspektsiooni kogenud
juristid ning pärast ettekannet on õpilastel
võimalus esitada loengupidajale küsimusi.
Kui 2011. aastal toimusid loengud vaid
11. ja 12. klassi õpilastele, siis eelmisel aastal
laiendati sihtgruppi kõigile õpilastele alates
põhikooli viimasest klassist, sest oma vanusest tulenevalt on nad juba potentsiaalsed
tööturule sisenejad, kes vajavad teadmisi
töösuhetest. Aastas viiakse läbi 25 töösuhete
loengut koolides üle Eesti. Loengute korraldamist rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning
koolide jaoks on need tasuta.
Kahe aasta jooksul on töösuhete loengud
toimunud 54 üldhariduskoolis ja nendel
on osalenud 3015 õpilast. Tagasisidena on

õpilased välja toonud, et loeng on informatiivne ja räägitu tööleasumisel väga oluline. Eriti meeldejäävaks hindasid kuulajad
huvitavaid ja praktilisi näiteid reaalsetest
olukordadest elus.
Projekti raames on valminud noortele
suunatud infokogumik, mida jagatakse koolides ning mis on loetav ka Tööinspektsiooni
koduleheküljel www.ti.ee (teabepäevade ja
koolituste rubriigis alapealkirjaga „Tööõiguse loengud gümnasistidele”). Infovoldik
„Noortele töötamisest” on kättesaadav nii
eesti kui ka vene keeles.
Kristel Plangi
Tööinspektsiooni arenduse peaspetsialist

Huvilised peavad endast
märku andma
Tööinspektsioon ootab rõõmuga kõiki huvilisi
endast märku andma! Koolid saavad end loenguteks kirja panna Tööinspektsiooni piirkondlike
teabespetsialistide juures:
Põhja inspektsioonis aadressil
Olga.Timmermann@ti.ee
Lõuna inspektsioonis aadressil
Anni.Raigna@ti.ee
Lääne inspektsioonis aadressil
Viivika.Vilja@ti.ee
Ida inspektsioonis aadressil
Olga.Kurdovskaja@ti.ee
Lisainfo:
Kristel Plangi, tel 626 9414, kristel.plangi@ti.ee

Kuidas muuta oma kodu soojapidavamaks?
Tavaliselt on veebruar aasta üks külmemaid
kuid. TTÜ ehitusfüüsika professor Targo
Kalamees annab mõned soovitused kodusoojuse saavutamiseks ja säilitamiseks.
Kas on mõni nipp või paar, et kiiresti, lihtsalt ja odavalt muuta praegu oma kodu
soojapidavamaks?
Esimene lihtne nipp on küttesüsteemi
tasakaalustamine ja küttegraafiku seadistamine. Igasugune temperatuuri liigne langetamine (15...18 kraadi) ja õhuvahetuse
vähendamine toob kaasa sisekliima halvenemise, millest tuleb igati hoiduda. Püha
kolmainsust: kiiresti, odavalt ja kvaliteetselt
üheaegselt saada on raske. Kui tulemust soovitakse saada kiiresti, lihtsalt ja odavalt, siis

kvaliteeti sealt ei saa. Kuna vanemate hoonete üks probleem on ehitusaegne ehituskvaliteet, siis ei tohi seda viga korrata hoone
renoveerimisel. Seega, kvaliteedi tagamiseks tuleb varuda aega ja raha. Kui mõelda,
mida praegu teha saab, siis esimene samm
on võtta ühendust ehitusinseneridega, kes
teeksid hoone ehitustehnilise ekspertiisi ja
projekteerijaga, kes hakkaks koostama renoveerimisprojekti. Praegune talv on hea
aega ka energiaauditi tegemiseks. Põhjalikult koostatud energiaaudit annab ülevaate
hoone energiabilansist, mis on projekteerijale
oluliseks alusmaterjaliks. Seega praegu tuleb
alustada hoone ehitustehnilise ekspertiisi
ja energiaauditi tegemisega, mis on aluseks
renoveerimise ehitusprojekti tegemiseks.

Kui palju võib korralikult soojustades raha/
kütet kokku hoida?
Tervikliku renoveerimislahendusega on võimalik kokku hoida üle poole senistest energiakulutustest. Paar aastat tagasi tehtud arvutused
näitasid, et olulise rekonstrueerimise energiatõhususe tasemest paremini renoveerimine on veel
kulutõhus. Seega tasub renoveerida paremini,
kui valitsuse kehtestatud miinimumnõuded.
Nüüdseks on energia hind tõusnud ja lahendus
on veelgi parem. Tihti on probleem selles, et
kogu hoonet ei renoveerita korraga tervikult,
vaid jupikaupa ja mitte tehes kõiki vajalike töid.
Siis jääb ka loodetud sääst väiksemaks.
Krõõt Nõges
TTÜ pressiesindaja
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Kooliõpilased särasid
moelaval isetehtud rõivastes
Rae valla koolidevaheline moeshow 2013
toimus 11. korda ja oli kõige suurema osalejate arvuga.
„Tänavune teema oli „Reis ümber maailma“,
ütles moeshow ettevalmistustoimkonna
liige Doris Jürgens. Kostüümid valmistati
fantaasia ja ettekujutuse järgi, mis õpilastel
olid riigi kohta, mida nad oma rõivakollektsioonis esindasid. Kokku oli nelja Rae

valla kooli peale kollektsioone 19. Lisaks
koduvalla koolidele osales moeetendusel
külalisesinejana Pae Gümnaasium.
Nooremas vanuserühmas (5.-8. klass)
sai I koha Peetri Lasteaed-Põhikooli 5. klass,
II koha Vaida Põhikooli 7. klass ja III koha
Jüri Gümnaasiumi 8.r klass. Parim naismodell oli Arina Mürkhain ja meesmodell
Bret Velberk.
Vanemas vanuserühmas (9.-12. klass)

sai I koha Jüri Gümnaasiumi 9.h klass, II
koha Jüri Gümnaasiumi 12.r klass ja III
koha Jüri Gümnaasiumi 11.k klass. Parim
naismodell oli Erika Maalt ja meesmodell
Karl-Sander Saarik.
Rae valla koolide vahelist moeshowd toetasid auhindadega Rae Kultuurikeskus, Jüri
Gümnaasiumi vilistlaskogu, Egle Volke, AS
Kalev ja Flevori OÜ.
RS

Fotode autor Kaspar Kalmer

Jüri gümnaasiumi 11. k klass. Teema Hiina.

Parim meesmodell Karl Sander Saarik
demonstreerib Šotimaa rõivaid ja esindab Jüri
gümnaasiumi 12.r klassi.

Vaida põhikooli 7. klass näitab Kreekast inspireeritud rõivaid.
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Peetri põhikooli 5. klass sai Nepali rõivaste
demonstreerimise eest I koha võistlejate nooremas
vanusekategoorias.

Jüri gümnaasiumi 9.h klass osutus võitjaks vanemate õpilaste kategoorias.
Võidutöö teema oli Gröönimaa.

mitmesugust

Möödunud aastal oli vallas probleeme
perevägivalla ja narkootiliste ainetega
2012. aastal pidi politsei palju tegelema
varguste ja perevägivallaga, samas tõusis
võrreldes eelmiste aastatega rohkem esile
ka narkootikumide tarbimine ja hoidmine
väikestes kogustes.
Võrreldes eelnevate aastatega on Rae vallas
paraku sagenenud narkootikumide tarbimine
ja selle hoidmine väikeses koguses. Kokku
tuvastati 2012. aasta jooksul 12 väärteojuhtumit ja 5 kuriteosündmust. Väärteojuhtumites, mis on narkootilise aine tarbimine
või omamine väikestes kogustes, sooritas 5
juhul teo alaealine ja 7 juhul täiskasvanud
isik. Kuriteosündmuste osas, mis on narkootilise aine suures koguses käitlemine,
tuvastati 3 juhtumit, lisaks ka 2 kanepitaimede kasvatamise juhtu.
Kuigi üldarvult võib narkootiliste ainetega seotud juhtumite arv tunduda väiksena,
on selliste juhtumite arvu kasv võrreldes
eelmiste aastatega selgeks ohu märgiks, eriti
seetõttu, et politseini jõuab vaid osa sellistest
juhtumitest. Narkootikumide tarvitamise
kahjulikkuse teavituskampaaniad oleme
koos noorsoopolitseinikega läbi viinud pea
kõigis koolides, kasutades ka narkokoeri. Samuti oleme külastanud lasteaedu. Kindlasti

Rae spordikeskuse
Sõbrapäeva eri

2=3

ehk kolmas
sõber tasuta

Ujula / Ühe korra pilet
Noored kuni 22 a
2h
3h
6:30 - 16:00
5,40 €
6,80 €
16:00 - 22:00
6,80 €
8,00 €
Täiskasvanud
6:30 - 16:00
10,30 € 12,60 €
16:00 - 22:00
12,60 € 16,80 €
Jõusaal Noored kuni 22 a
6:30 - 22:00
4,00 €
6,00 €
Täiskasvanud
6:30 - 16:00
7,00 € 10,60 €
16:00 - 22:00
8,40 € 12,80 €
Komplekspilet Noored kuni 22 a
6:30 - 22:00
6,80 €
8,00 €
Täiskasvanud
6:30 - 16:00
10,60 € 12,60 €
16:00 - 22:00
14,00 € 16,80 €

jätkame ennetusega ka sel aastal.
Kuna narkootikumidega seotud rikkumised on üldiselt varjatud iseloomuga, ootab
politsei elanike vihjeid selliste võimalike
rikkumiste kohta. Teatada võib kohalikule
piirkonnapolitseinikule, samuti võib infot
edastada narkokuritegude talitusele, telefon
612 4465, e-mail pohja.nkt@list.politsei.ee.

Väga tõsine on jätkuvalt
probleem vägivallajuhtumitega.
Kokku registreeriti 2012. aastal vallas
57 kehalise väärkohtlemise juhtumit, põhiosas on tegemist perevägivallaga. Probleem
on tõsine eelkõige seetõttu, et pereringis
toime pandud vägivallas on kannatajateks
just kõige haavatavamad, kas siis lapsed,
vanemad inimesed või naised. Samuti kipub
perevägivalla puhul olema nii, et nii lapsed
kui teised lähedased, kes ise ei ole vägivalla
ohvrid, küll aga teavad või aimavad sellest,
ei julge sekkuda ja vägivallast teada anda.
Kahtlemata on iga pere probleemid väga
isiklikud ja emotsionaalsed, kuid vägivald ei
saa mingil juhul olla lahenduseks ühelegi
konfliktile. On hea tõdeda, et vägivallajuhtumitest politseid siiski teavitatakse. Politsei ja
riik tervikuna eelkõige läbi sotisaaltöötajate

osutavad abi vägivalla ohvrile, et lõpetada
vägivald. Vägivallaohvril on õigus saada
riigipoolset ohvriabi, mis on vabatahtlik ja
tasuta teenus eesmärgiga säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet.
Ohvriabi saab iga inimene, kellele on
põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju,
sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi. Abi saamise eelduseks ei
ole kuriteo toimepanemine. Ohvriabiteenust
osutavad Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi
kõikides Eesti maakondades. Harju maakond: Maardu, Karjääri 11, tel. 600 6204,
e-post: harju.oa@ensib.ee.
Viimase aasta jooksul olid periooditi küllalt sagedased diislikütuse vargused suurtest
veokitest ja ehitusobjektidel asuvast rasketehnikast. Samas saab positiivse poole pealt
öelda, et aasta lõpus mitmetest eramutest
sülearvuteid varastanud isik on kinnipeetud.
Politsei ootab kodanikelt julgemat sekkumist ja tähelepanekute ning info edastamist tel 612 300 või pohja.vihje@politsei.ee.
Mikk Altmets
piirkonnapolitseinik

Rae valla korvpallurid pääsesid
taas Eestimaa valdade
mängudel finaalturniirile
Henri Ausmaa rõõmustab Rae valla korvpallurite hea tulemuse üle, mis viis valla
finaalturniirile.
Rae vald pidi finaalturniirile pääsemiseks
tulema eelturniiri alagrupis vähemalt teisele
kohale. Konkurentideks olid Saku, Luunja,
Nõva ja Kadrina vallad. Meie valla korvpallurid on kõik aastaid mänginud Rae Kossu
korvpalliklubi eest Eesti I liigat. Suutsime ka
sel korral oma kogemuse maksma panna ja
võitsime kõik 4 kohtumist. Lisaks Rae valla
meeskonnale pääses finaalturniirile Nõva.
Eelturniiril mängis Rae vald järgmises
koosseisus: Tauri Raja, Rivo Turro, Erki

Saks, Jürgen Pukk, Kristjan Laurits, Siim
Pukk, Siim Viigand, Karl-Gustav Solman,
Karl-Mihkel Vabrit ja Jens Vendel.
Võistkonda juhendasid Mikk Sarik ja
Henri Ausmaa.
Finaalturniiriks, mis toimub 1.-3. märtsil
Võru linnas, toimuvad koosseisus väikesed
muudatused, kuid tuumik jääb kindlasti
samaks.
Korvpall on Rae vallas alati populaarne
olnud ning uhkust võime ka sel korral tunda
finaalturniirile jõudmise puhul!
Henri Ausmaa
Korvpalliklubi Rae Koss
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Tulin Taanist auhinnale järele
Rae valla neiu Ingrid Puusta, kes esindas
Eestit 2012. aasta suveolümpiamängude
purjeregatil ja sai 15. koha, valiti Harjumaa
Spordiliidu poolt aasta naissportlaseks.
„Nii hea on saada tunnustust selle eest, mida
oled teinud. Mul on väga hea meel ja suur
üllatus oli“, kõneles Ingrid, kes tuli oma
tunnustusele järgi Taanist, kus ta viimasel
kolmel aastal on õppinud.
Purjesportlane õpib Århusi tehnikakolledžis keemia ja mikrobioloogia erialal
ning kui kool läbi, saab Ingridist kõrgharitud laborant.
Kuid meri tundub Ingridil tulevasest ametist rohkem südames olevat ja neiu on võtnud
sihiks jätkata purjespordiga kõrgtasemel.
„Lähen Euroopa meistrivõistlustele Prantsusmaale tänavu juulis, 2014 on juba kvalifikatsioon Hispaanias“, kõneles Ingrid, kes
suvehooajal treenib merel keskeltläbi 15
tundi päevas.
Trennihooaega ootab Ingrid väga. „Kui
alustasin septembrist kooliga ja päike paistis
kõrgel taevas, siis küll oli paha tunne, kui

näed, et päike sillerdab merel, aga sa ei saa
merele minna, sest on tunnid“.
Kui merel käia ei saa, siis teeb Ingrid
füüsilist trenni. „Märtsi lõpus, kui ilmad
hakkavad soojaks minema, saan hakata
purjetamas käima. Olen viinud juba oma
varustuse Taani ära“, tunnistab Ingrid.
Ingridi ema Margarita Puusta, kes on
vaid elus korra purjelauaga sõitnud, mõistab
täiesti Ingridi kihku merele, kuid samaaegselt vangutab pead, sest ei tea, kust on purjespordipisik tüdrukusse sisse pugenud. „Mäletan, et eeskuju merele minekuks andis talle
tema vanem õde Karitaga“, kõneleb Ingridi
ema Margarita. Kuid et sellest tuleb tõsine
spordiala tema kleenukese tütre jaoks, seda
ema ei osanud oodata.
„Värske õhk ja vabadus, sa saad täiesti eemale kõigest muust. Kes natukene on
purjesporti teinud, saab aru, et see ala ei ole
naisele ülejõukäiv“, resümeerib trennihooaega ootav Ingrid, kes möödunud aastal valiti
Eesti jahtklubide liidu poolt ka parimaks
naispurjetajaks.
RS

Ingrid Puusta (paremal) koos ema Margarita Puustaga Harjumaa Spordiliidu pidulikule aastat kokkuvõtvale sündmusele saabumas NO99 teatris.

Harjumaa parim
noortespordi korraldaja
on Urmas Põldre

Eesti parim keeglimängija lõi maha
1894 kurikat

Jüri gümnaasiumi spordijuht Urmas
Põldre sai Harjumaa Spordiliidult
tunnustuse noorte spordielu ja
koolispordi organiseerimise ja korraldamise eest.

Rae Keeglis toimusid jaanuari lõpus Eesti lahtised
meistrivõistlused keeglis, kus osales 112 võistlejat
Eestist, Taanist, Itaaliast, Rootsist ja Tšehhist.

”Urmas Põldre aastatepikkune töö
on vilja kandnud nii kooli, kohaliku
omavalitsuse kui ka maakonna spordielu kujundamisel ning sellele kaasa
aitamisel“, ütles Harjumaa Spordiliidu
juht Sirje Tikerpäe.
„Seda auhinda ei osanud ma oodata“, kommenteeris Põldre vahetult peale
auhinnatseremooniat NO99 teatris.
Urmas Põldre on Jüri gümnaasiumi
spordijuht alates 2008. aastast. Peale
spordijuhi töö organiseerib Põldre
veel Peetri lastejooksu ja on tubli Rae
Sõnumite spordireporter. Põldrest on
alguse saanud ka rahvaspordiüritus
„Tõmba, Jüri” võistlus.
RS

Rae Sõnumid ▪ veebruar 2013

Urmas Põldre NO99 teatris

Finaali pääses 12 parimat naist ja 18 parimat meest.
„Seekord üheski võistlusklassis välismängijaid esikolmikusse ei pääsenud“, teatas Rae Keegel.
Meestest võitis Eesti meistritiitli Saksamaa Bundesliigas mitu aastat mänginud Markko Abel 1894
kurikaga, teine oli Raul Rebane 1840 kurikaga,
kolmas oli Tarmo Lüll 1837 kurikaga.
Naistest võitis Eesti meistritiitli Kaidi Safronov,
kelle tulemuseks oli 948 kurikat, teine oli Heret Ots
881 kurikaga, kolmas Krista Zeik 875 kurikaga.
Meesveteranidest oli parim Raul Rebane 915
kurikaga, teine oli Arne Kukk 898 kurikaga, kolmas Fred Treimann 876 kurikaga.
Meistrivõistluste korraldamine tõi Rae Keeglile palju kiidusõnu võistlejate poolt. Üritusel osalenud abivallavanem Jaan Alver tunnustas oma
esimesi meistrivõistlusi pidanud Rae Keeglit hea
korralduse eest.
RS

Tõmba, Jüri!

„Tõmba, Jüri ”
tõmbaski sportlased käima
Kui Urmas Põldre viie aasta eest korraldas
esimese ülekoolilise spordivõistluse, millele
pani nimeks rahvalaulust inspiratsiooni saanuna „Tõmba, Jüri“, siis nii mõnedki skeptikud arvasid, et parem tõmba võistlusele
vesi peale. Uue võistlussarja käivitamine ei
ole lihtne ja ilma sihikindluse ja töökuseta
võib hingusele minna ka väga hea idee.
Tänavu tõi „Tõmba, Jüri“ kokku sõudeergomeetrite taha lisaks sadadele kooliõpilastele ka Harjumaa sõudeharrastajate
paremiku ning oma võimed sisesõudmises
panid proovile ka uue spordisarja „Rae valla
mängude“ võistkonnad.
Põhivõistlus pakkus pinget
Naiste ja noorte klassis osalejatel tuli läbida 500-meetriline distants ja mehed võtsid
mõõtu 1000-meetrilisel vahemaal.
Päeva parimat aega näitas 1000 m distantsil selle ala üks paremaid harrastussõudjaid
Eestis ja EMT sõudesarja meeste vabaklassi
hetkeline liider Aivar Jürgenson, kelle aeg oli
mehed 40+ klassis 2.56,5. Naiste 500 meetri

parim tulemus kuulus Tallinna Sõudeklubi
kasvandikule Eliise Petersonile.
Meeste esikolmik kuni 40 aastaste meeste klassis:
I koha saavutas Harku Sõudespinningu
esindaja Indrek Vait ajaga 2.57,6, II koha
sai Kaido Ruul, aeg 2.59,4 ja kolmandaks
tuli Madis Salumäe ajaga 2.59,6 Tallinna
Sõudeklubist.
Naiste sõidu ajaga 1.37,8 võitis Eliise
Peterson Tallinna sõudeklubist, teise koha
sai 1.40,5-ga Kalevi Ujumiskooli liige Julia
Kurbat ja kolmandaks tuli Kristiina Purge
ajaga 1.43,0.
Noorte naiste klassis näitasid parimaid
aegu Maarja Liis Salumäe kuni 15 a tüdrukute seas ajaga 1.52,4 ja Eliisa Ellen 16-18
a neidude seas ajaga 1.48,5.
Naised 40+ klassis võitis Merike Ellen
(Harku Sõudespinning) ajaga 1.57,0.
Poiste kuni 15 a vanuserühmas oli parim
Ats Hannibal Jüri Gümnaasiumist ajaga
1.42,8. 16-18 a noormeestest lõpetas esimesena Karl Sirak samuti Jüri Gümnaasiumist
tulemusega 1.30,1.

Valla juhid võtsid omavahel mõõtu
Õhtuse võistlusbloki avas Rae vallavanem
Mart Võrklaev, millele järgnes Jüri Gümnaasiumi õpilaste meeleolukas tantsuprogramm rütmikaõpetaja Janeka Saaremetsa
juhendamisel.
Programm jätkus põneva vallajuhtide sõiduga 500 m distantsil, millest väljus võitjana
Riigikogu liige Tõnis Kõiv ajaga 1.33,7, aga
teise-kolmanda koha peale käis pingeline
ponnistamine lõpusentimeetriteni Rae vallavanema Mart Võrklaeva ja abivallavanema Madis Sariku vahel. Võitis noorus ehk
vallavanem, ajad vastavalt 1.37,2 ja 1.37,3
ning neljandana sõudis üle finišijoone abivallavanem Jaan Alver ajaga 1.49,4.

Segapaaride võistlus oli põnev
Vallavanemate sõit oli väikeseks hingetõmbe pausiks individuaalvõistlejatele järgnevateks põnevateks segapaarissõitudeks,
kus osales kokku kaheksa paari. Võidukad
olid Kristo Kauder Sparta SK ja Eliise
Peterson ajaga 1.31,0 Kaido Ruuli ja Julia
Kurbati ees 1.33,0.

Vallajuhtide meeskond võistles sõudeergomeetritel omaette kategoorias ja juhatas sisse Rae valla mängude II etapi. Fotol (paremalt) vallavanem Mart Võrklaev,
abivallavanem Jaan Alver, riigikogu liige Tõnis Kõiv ja abivallavanem Madis Sarik. Foto: Rae Sõnumid
veebruar 2013 ▪ Rae Sõnumid
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24 Tõmba, Jüri!
Parimaid autasustas vallavanem ilusate tammelehe kujuga puidust medalite ja
võitja särgiga millel logo „Tõmba, Jüri 2013“
VÕITJA.

„Tõmba, Jüri” raames toimus
Rae valla mängude II etapp
„Rae valla mängud“ on uus võistlussari
rahvaspordi populariseerimiseks, mis koosneb neljast etapist.
Sarja II etapi võistlus toimus sõudeergomeetritel, kus osales 12 meeskoda erinevatest
Rae valla asutustest. Võistkonnad olid kokku
pandud kuuest liikmest, kuhu pidid kuuluma
neli meest ja kaks naist. Meeste puudusel oli
lubatud asendada mehed naistega.
Meeskonnad võistlesid teatevahetustega 6 x 500 m distantsil ja parima tulemuse
sai Tallinna Vangla võistkond, mille aeg
oli 09:55,1.
Kolme parema hulka sõudsid end ka Jüri
gümnaasiumi ja Rimi võistkonnad.
„Tõmba, Jüri” raames toimunud Rae valla
mängude II etapp tõi uue liidri, kelleks on
Tallinna Vangla meeskond. Ees seisavad veel
kaks etappi, millele saab kaasa elama tulla
22. märtsil ja 23. aprillil.

Märtsis toimub teateujumine ja aprillis
osalevad Rae valla mängude võistlejad jüripäeva jooksus.
„Tõmba, Jüri“ sai teoks tänu ABC Motorsile, Tamrexile, EOKile, Freesportile, Saku
Õlletehasele, Hasartmängumaksu nõukogule, Rae vallavalitsusele ja Jüri gümnaasiumi
vilistlaskogule.
Spordiüritust juhtis Henri Ausmaa.

Mehed 40+ vabariigi parimaid harrastussõudjaid
Aivar Jürgenson päeva parimat aega saavutamas.
Foto: Mihkel Klementsov

Urmas Põldre ja Kairi Kadastik

Rae valla mängudel osalevate võistkondade punktiseis peale II etappi
Tallinna Vangla
ABB
Karla küla
Jüri Gümnaasium
Rimi
Patika küla 	
Rae võrgutajad
Raekad
Jürikad
Rae Koss
Jüri Gümnaasiumi 10e
Rae Vallavalitsus

23 punkti
20 punkti
19 punkti
18 punkti
14 punkti
14 punkti
12 punkti
12 punkti
10 punkti
8 punkti
3 punkti
3 punkti

750 õpilast osales „Tõmba, Jüri” võistlustel
Viienda „Tõmba, Jüri“ sõudeergomeetrite
võistluse eelsõidud toimusid kehalise kasvatuse tundide raames kolmanda veerandi
esimesel nädalal ja tulemuse said kirja
ligikaudu 750 õpilast ning tehti kaks uut
kooli rekordit.
Traditsiooniliselt alustasid kõige nooremad
ehk 2.-3. klassi võistlejad 300 m sõitudega.
Selle vanuseklassi tüdrukutest näitas väga
head kiirust Triinu Lamp 3.a klassist, kes
parandas eelsõidus enda tehtud kooli rekordit veel 2,2 sekundit saades ajaks 1.16,6.
Noorimate, 2.-3. klassi poiste parim oli Jass

Johannes Leis ajaga 1.21,2.
Järgmises vanuseklassis 4.-5. klassi poiste seas sai samaga hakkama mitmekülgne
spordipoiss Morten Karja 5.a klassist, kes
samuti parandas eelsõitudes tehtud rekordit,
saades finaalis suurepärase aja 1.56,6. Sama
klassi tüdrukutest oli parim Suzanne-Liis
Väljaots ajaga 2.04,3.
6.-7. klassis olid parimad Triin Usen
(1.56,6) ja Raivo Sepp (1.41,8) uute isiklike rekorditega. Ka järgmises, 8.-9. klasside
arvestuses tegid võitjad Marianne Raud
(1.52,2) ja Georg Ruitlane (1.36,0) uued
isiklikud rekordid.

Esiplaanil Jüri
Gümnaasiumi
õpilane Morten
Karja uue
koolirekordi
poole sõudmas
Foto: Urmas Põldre
Rae Sõnumid ▪ veebruar 2013

Kolmas kooli rekord tuli Jüri Gümnaasiumi naisõpetajate finaalsõidus, kus kehalise
kasvatuse õpetaja Katrin Hunt sõitis välja
aja 1.47,3. Õpetajate sõidud panid kohale
tulnud õpilased kõige rohkem häälekalt
kaasa elama, sest aastatega on igal õpetajal
oma ergutajatest fänngrupid tekkinud.
Gümnaasiumi arvestuses võitsid Helen
Loik (1.48,2) ja Karl Sirak (1.28,9) isikliku
rekordiga ja meesõpetajatest Siim Palu tulemusega 1.32,8.
Võistluse patrooniks oli sõudmislegend,
kahekordne olümpiamängude hõbemedali
võitja Jüri Jaanson, kes kahjuks küll üritusel seekord osaleda ei saanud, aga kes saatis
edasi oma tervitused kõigile võistlejatele.
Esmakordselt said kolme parima hulka
jõudnud ilusa tammelehe kujuga puidust
medali ja võitjad rohe-valge „Tõmba, Jüri
2013“ VÕITJA särgi.
Auhinnakotti aitasid täita: Tamrex Ohutuse OÜ, ABC Motors, EOK, AS Kalev, Saku
Õlletehase AS ja Freesport Trading OÜ.
Võistlust toetas esmakordselt ka Hasartmängumaksu Nõukogu.
Suured tänud vilistlasele Mikk Kajasalule meeleoluka päevajuhtimise eest ja kõigile
teistele üritusele kaasaaitajatele.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

www.jyrimari.ee Bsirlekorka@hot.ee
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Arkop OÜ müüb

liivA jA kruusA
Suuresta küla
Seli-Jaani
liivakarjääris
Rae vallas

Lisaks müüme
sõelutud
detsember
2012 · Rae Sõnumid
Vana-Tartu mnt. 34, Peetri, Rae vald :: Tel. 56-662-223
:: E-R 9.00-18.00
haljastusmulda,
täitemulda ja
maakive
Kohaletoomise võimalus
Hinnad soodsad

SOODSAD REHVID OTSE MAALETOOJALT
tel 56943040
arkop@arkop.ee

D!

detsember 2012 · Rae Sõnumid



Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

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

detsember 2012 · Rae Sõnumid
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klienditeenindajat.
Kontakt 5160428
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Noor pere soovib
osta Rae
BAILATINO
TREENINGUD LASTELE JA TÄISKASVA
HOLDES FINANTS OÜ
vallas Jüri ümbruses mõistliku
VEEBRUARI PAKKUMISEDhinnaga privaatsema,
• DERMANEW
VALLY POOD KOSEL MÜÜB
RAAMATUPIDAMINE
• Juuste värvimine 60 ml + lõikus minimaalselt 3500 m2
TAASKASUTUSEKS MÖÖBLIT, NÕUSID,
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20pindalaga
eur.
maatüki üksikelamu
29 eur
VÄIKEFIRMADELE
KODUKAUPU JA -TEKSTIILI.

 KEEMILINE
 
   


• RIPSMETE
OOLUTAMINE
ehitamiseks
või
maja.
PALJU
RIIDEID 1 EUROGA. 17-22 DETS.
• Klassikaline massaaž 45 min
Töötasu
Salongka
avatud:
JÕULUEELNE
Kinnistu võib paikneda
+värvimine.
17
eur.
HelistaTÜHJENDUSMÜÜK,
ja küsi lisa
15 eur
Kandid
Salong
avatud:
MÖÖBEL-50%
E–R 10–20,
L 10–17

 !"    # $5 eur.

asustustest eemal.
Kõik
• LASTE
L›IKUS
ASUME
KOSEL
JÕE
1
E–R
10–20,
L
10–17
607 4293
56 243 986
•&
UUDIS!
Germanie
Capuccini tundliku
%
'
($ de
)!)
*
)+)
pakkumised
oodatud tel
e-posƟ
• SOLAARIUMI
SOODUSKAART
MIN. 20 eur.
T, K 11-18, R, L 11-15
tel 607 4293
www.muskuslill.ee
näonaha hooldus
ROOSI40
ekstraktiga
Asum
või
, ' +- ./ /.
0 1' .2 - 3 aadressil alar88@hot.ee
VANAST UUS, KLEIDIST PLUUS!
www.muskuslill.ee
Asume
Jüris
Konsumi
holdesfinants@gmail.com
29 
eur
numbril
5212182.
4
    !
Asume Jüris
Konsumi keskus
Müügil ilusalongi
KINKEKAARDID
keskuses

DETSEMBRI PAKKUMISED :

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

amu

ALATES SEPTEMBRIST, JÜ

Uus
lastehoid Peetri
5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
alevikus Tallinna Tunnid:
Võimlemine lastele 1-3 eluaastat
2QOLQHW||
Tartu maantee linna
– E: kell 18.30
Emad, pepud trimmi –( koos
piiril
ootab
kõiki
lapsi
$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
lastega on
) K:kaasaegne
kell 11-12 treening- ja tantsustiil,
KONTORIKORISTUS
Bailatino
milles
on ühendunud
ladinaKandid
Väikelaste
võimlemine/massaaž
ameerika
tantsukultuuri parimad küljed – vaheldusrikkad tantsud, muusika,
täpsust
– N: kell eurot
11-12 (0-7
kuud)
vanuses
1,5 - 4 aastat.
Alates
kord
rütm12.jajooga
tempo,
kehatunnetus,
koormus ja tõhus treening ning emotKundalini
naistele
– N: kell meeldiv5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV

sioon. Bailatino
19-20.30 ei nõua varasemat kogemust ning selles trennis pole vaja
Beebikool
(erinevad
grupid)
– R:
partnerit.
Bailatino
treeningus
tegeletakse salsa, bachata, samba, merengue,
Info j
10-13ning mitmete teiste populaarsete
o
Võta ühendust
lähima info tantsudega.
cha-cha,kell
mambo
ladina-ameerika
info@ju
• SŰNNIPÄEVAD ja muud vahvad
saamiseks 56 984036
teel
üritused
Treeningud
toimuvad Rae Valla Spordikeskuses
(laste tn. 3, Jüri). Info ja eelregistr
ͷͲ͵ͷͳͷͲ
www.tegevustuba.eu, info@
K
tegevustuba.eu, telefonil 5260925.
Pildil: Elisabeth Kodusaar – bailatino treener. Foto: Risto Ring

Rae Sõnumid · detsember 2012

www.soodnegarderoob.ee
AS Gasell võtab tööle
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Vana-Tartu mnt 74, Peetri, Rae vald :: Tel. 56 662 223 :: E-R 9-18 :: L 10-15

s

a

   !"    # $ 
% & ' ($ )!) * 
, ' +- ./ /.
0 1' .2 - 3
4     

Üle

Vägeva tee 8 Peetri alevik

VALLY POOD KOSEL MÜÜB
TAASKASUTUSEKS MÖÖBLIT, NÕUSID,
KODUKAUPU JA -TEKSTIILI.
PALJU RIIDEID 1 EUROGA. 17-22 DETS.
JÕULUEELNE TÜHJENDUSMÜÜK,
MÖÖBEL-50%
ASUME KOSEL JÕE 1
T, K 11-18, R, L 11-15
VANAST UUS, KLEIDIST PLUUS!

Uus lastehoid Peetri

Liuguksed
TÖÖMEHE
osalise või täistööajaga.
Garderoobid

Ok
last
eel
lap
valm
ül
ingl
laua
sea
toim
Ka

Töö kirjeldus:
Kvaliteet
mõistliku
hinnaga!!!
■ abija laadimistööd
■ lihtsamad remonditööd

Salongid:

Töötasu vahemikus 600 - 700 eurot kuus (bruto)
Kandideerimiseks
palume
saata1)
oma CV:
Mööblimaja
(Mulla
merike@gasell.ee

Tel: 53836700
Idakeskuses
(Punane
58)
Asume: AS Gasell
Vägeva16
teeboks
8 Peetri
alevik Rae vald
Koduleht:
Tel: 56 www.gasell.ee
629 870

Jüri alevikus

veebruar 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee

TULE KONSULTATSIOONILE!
JÜRI MARI
LASTEHOID
Vaata ka parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

OOTAB UUSI LAPSI

!

Asume Rae vallas Jüri alevikus,
Kasemäe 5-1.
Agur Tammistu
Angela Virak
Info:
50 10 434
56 640 991
66 84 700
66 84 700
www.jyrimari.ee
Bsirlekorka@hot.ee
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EHITUS

INVESTEERIMINE

reklaam
 Energiamärgised
 Energiaauditid
 Soojalekete leidmine
 Radooni mõõtmine
Jälgi täpselt, mis ja kui palju kodus elektrit kulutab!

Projekteerimine
       !Säästa mittevajalike elektriseadmete või valgustite
automaatse väljalülitamisega!
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 )) 
IGALE
UUELE
KÜLASTAJALE
Kontakt: Finestum
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ESIMENE HUVIRINGIST OSAVÕTT,
Kontrolli ja juhi
Ehitusekspertiisid
OÜkodu kütte- ja ventilatsioonisüsteemi


 

 







   







LASTEDISKO KÜLASTUS
VÕI MÄNGIMINE

TASUTA!

Esimene kord kunstiringis
on uuele külastajale
poole hinnaga.
Huviringidesse on vaja eelnevalt
ette registreerida!
MUUSIKATUNDI ootame beebisid
alates 3.elukuust, VÕIMLEMISTANTSUTUNDI ja KUNSTIRINGI
alates 1.eluaastast.
LASTEDISKOLE on oodatud lapsed
vanuses 3-10 aastat.
MÄNGIMA ootame kõiki lapsi!
Täpsem info

www.kesaias.eu
Asume Jüris,
Veetorni 2/Aruküla tee 20.
Info telefonilt 58100085

Rae Sõnumid ▪ veebruar 2013



 

 



targalt!
Tel 641
1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee

+372 5022675 | info@indome.ee | www.indome.ee
detsember 2012 · Rae Sõnumid
Everton OÜ

JÜRI
MARI LASTEHOID
JAANUARI
PAKKUMISEDRaamatupidamine
10-30.01.2013

OOTAB UUSI LAPSI

!

väike- ja keskmise suurusega
firmadele.

Asume Rae vallas Jüri alevikus,
Palgaarvestus, aruanded MaksuKasemäe
5-1.
⁕ Ripsmete
hooldus
15 eur
ja Statistikaametile,
Info:
⁕ Meemassaaž
15 eur majandusaastaaruanded,
Salong
avatud:
korrastame vanad
perioodid.
www.jyrimari.ee Bsirlekorka@hot.ee
⁕ Kupumassaaž
5557 596640 min
⁕ Solaariumikaart



KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!

E–R 10–20, L 10–17
15 eur
tel 607 4293
info.raamatupidamisteenused@gmail.com
15 eur
www.muskuslill.ee
Telefon:
7090
Asume
Jüris 503
Konsumi
keskus
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DETSEMBRI PAKKUMISED :

HOLDES FINANTS OÜ

• 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 !

SOE JA SOODNE!

RAAMATUPIDAMINE
Puitbrikett 10
kg 1,69 €
VÄIKEFIRMADELE
1 alus = (93 või
99tk) x 10 kg 1,55 €

Salong avatud: Küttepuu leppHelista
40 L 2,95
€ lisa
ja küsi
E–R 10–20, L 10–17
tel 607 4293
56 243 986
Puidu graanul 15 kg 3,49 €
www.muskuslill.ee
Asume Jüris Konsumi
1 alus = (67tk)
x 15 kgnants@gmail.com
3,29 €
holdesfi
keskuses

5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
2QOLQHW||

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

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
o
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MTÜ VABAAJAKESKUS
VANAD JA NOORED
korraldab reisihuvilistele õppereisi

Tšehhimaale,

et tutvuda põhjalikult
„kuldse Prahaga“, Tšehhimaa romantiliste losside
ja muude huvitavate vaatamisväärsustega.

Reis toimub 18.-25.mai.
Täpsem info
telefonil 502 9006
(Marianne Rosenfeld)
või e-kirjaga:
vanadjanoored@gmail.com.
Pikemalt saate meie reisist lugeda
kodulehel:
www.alustamealgusest.eu
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30 kuulutused

KUULUTUSED
Assaku lasteaed
otsib oma töökasse kollektiivi

STAADIONIAREENIMEISTRIT
0,75 ametikohta

võtab tööle
1,0 kohaga

õpetaja abi
Info:
telefon
5688 8938

Töö Jüri spordihoones,
Laste 3, Jüri alevik
Kandidaadilt ootame:
• kohusetundlikkust
• head suhtlemisoskust
• tervislikku ellusuhtumist

või e-mail
direktor@assaku.edu.ee

Omalt poolt pakume:
• võimalust asuda tööle kohe
• head seltskonda
• konkurentsivõimelist töötasu

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
Kaardid ennustavad.
Suhted, töö, raha, õnn ja armastus...
Kogenud ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 24H. Tel 900 1727,
h.1,09 €/min, vt. ka sooduspakkumist
www.ennustus.ee

Lisainfo telefonil
6224238
või 6224247
või 5213893

Ostame maja.
Plaanid müüa maja, aga pole veel
kuulutust ülesse pannud.
TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
HALJASTUSE RAJAMINE JA
ASFALTEERIMINE
TEEDE JA PLATSIDE EHITUS

Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis
Kask 30cm 2.8 eur, Lepp 30cm 2.4 eur,
Kaseklotsid 5-30cm 2.0 eur, Hakatus 1.5
eur. Alates 50 kotist on transport Rae
valda tasuta.
Tellimine: 51 989 070 või
info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee

Paku oma maja enne kuulutuse ülespanemist
noorele perele, kes otsib Rae valda eramut,
mis võib olla ka lõpetamisjärgus.
Pakkumised oodatud sansiiro@gmail.com

TEL: 5399 0245
INFO@INFRAROAD.EE
WWW.INFRAROAD.EE

Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid, vanemaid raamatuid ja
postkaarte, võib pakkuda ka õllesilte ja
kommipabereid.
Küsi lisainfot 5399 6098 Rene
Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade
remont. info@potipoiss.ee; 58072581
Pakun massaažiteenust koju või töökohale tulekuga.
Hind: 0,5 h seanss 13.- eur,
1,0 h seanss 18.- eur. Tel. 505 6172
Kodumasinate remont ja paigaldus.
Tel. 52 85 102, www.aapia.ee

Päästeteenistuse teated
jaanuar 2013

03. jaanuar
16. jaanuar
17. jaanuar
21. jaanuar

Lehmja külas, Suurekivi teel põleng
Likvideeriti liiklusavarii ringteel Jüris
Lagedil. Killustiku 6 tulekahi
Soodevahe külas, Suur-Sõjamäe teel põles suvila
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Otsime väikest laopinda Jüris.
Otsime 15-30 m2 suurust laopinda Jüris.
Peaks olema soe (köetav) ruum.
Tel 511 1420, info@foxberg.ee
Pakume tööd puhastusteenindajale Rae
vallas.
CV saata: info@ako.ee.
Kontakt: 5818 9918

teated

Jaanuaris
registreeritud
sünnid
KERON VOLDEK
GERON LIIT
SIIM-SANDER SEPP
HUGO JOHANNES PADRIK
FREDI MIKK
ENRICO RINK
KRISTOFER KANGRO
OTTO SEPA
MELISSA LAAS
PÄRL KAASIK
KEIRA KRUUS
LAURA-MARIE VÄINSAR
DELIISE MARTMA
CHRISTELLE NIIN
LENNA LASTIK
MARIBEL KONDAKTŠJAN
LIISBETH REBANE
LAURA LÜÜDING
MELANIE ALLIKAS
MERILIN PÕLLUPÜÜ
MIRTEL PAESÜLD
ISABELLA JÄRVELAINE

Südamlik kaastunne perekond
Tikasele ema, vanaema ja ämma

Veebruari sünnipäevalapsed
Emilie Heinsoo
96
Tatjana Raud
95
Ismeene Pent
91
Aino Pääsuke
90
Ivan Kunchev
88
Maria Rosenberg
86
Erna Tänav
86
Leili Priimägi
84
Hermalt Grube
83
Ellen Allik
82
Taavet Kuurberg
82
Rita Sild
82
Robert Kalla
81
Valve Aro
81
Aleksandra Astašova 81

Eino Pellja
80
Dina Klaos
75
Lidia Masikas
75
Helgi Vaus
70
Raivo Süldre
70
Mati Repson
70
Heldur Vaiknurme
70
Toivo Evart
70
Viktor Malberg
65
Vilerjan Piven
65
Aleksandra Hanenko 65
Ülo Kesküla
65
Viktor Geimonen
65
Helvi-Marge Gorbunov
65

Õnnitleme!
JAANUARIS lahkunud
YURY GLADSACHUK
HARRI RISTAL
UNO TSEFELS
REIN VAIKNURME
LIIDIA STEPANJUGA

HELMI TAMMEORU
ELFRIEDE JÕGI
LINDA PIHLAKAS
MAIE RAIE

Avaldame kaastunnet Galinale
kalli

Avaldame kaastunnet
Urvele kalli

surma puhul.

surma puhul.

surma puhul.

Naabrid: Everst, Kala, Tamm,
Vassus ja Võsa.

Jüri Spordihoone kollektiiv

Jüri Spordihoone kollektiiv

Luule Eliase

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

venna

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

abikaasa

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6300 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Eesti Vabariigi
95. aastapäeva tähistamine
22. veebruaril 2013
Rae Kultuurikeskuses

kell 19.00
kontsert-aktus
ansambel Dvin (Perepeo saate võitja)
Tantsuks Annely Ott & Ivar Hansen
Tantsuvaheajal esinevad võistlustantsuklubi
Royal tantsijad
Fuajees näitus „Rae valla foto 2012“

