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Rae valla ametlik väljaanne

Lähenemas on laagrisuvi,
räägime laagritoetustest
Vallavolikogu liikmete
lugemissoovitused
Koolipoiss uuris naistepäeva
tähendust noorte jaoks
Rae valla rahva vabariigi
aastapäeva hommik
Toompeal
Vanasõnast „Eestlase lemmiktoit on teine eestlane“
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Foto Aarne Vesi

Sähvimine koduvallas. Fotokonkursi kategooria „Rae vald“ I koht

Veebruaris lõppes 2013. aasta fotokonkurss ja nelja kategooria võitjad said kätte
autasud. Vaata võidutöid ja loe fotokonkursi kohta
rohkem
lk 12.
märts 2014
• Rae Sõnumid
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vallavalitsus

Sooja saabudes tärkab Jüris õiteilu
Tänavusel algaval kevadel rõõmustavad Rae
valla haljasaladel ja konteinerites silma erinevate tulbisortide värvikombinatsioonid.
Lihtne on saavutada värvikirevat ja
rõõmsat tulemust kevadisele peenrale
sobivaid värve kokku segades. Lillesibulate segamine on peen töö. Arvestama peab
värvi, kõrguse ja õitsemise ajaga.
Jüri alevikus on Aruküla tee äärsetel
istutusaladel kasutatud värvikombinatsioone „Daylight to Dusk“ (tõlkes „päevavalgest kuni ehani“), „Peaceful Pastels“ ja
„Amore“.
Ülle Oja
aednik

Tulpide seguistutus „Amore“, mis koosneb sortidest ‘Christmas Marvel’, ‘Spring
Green’ ja ‘Angelique’. Tulbid õitsevad
aprillis ja mais, seguistutuse kõrgus on
kuni 40 cm.

Tulpide seguistutus „Daylight to Dusk“,
mis koosneb heledast ja tumedast tulbisordist ‘White Marvel’ ja peaaegu mustast
‘Queen of Night’. Segu on koostatud
lähtuvalt kontrastsuse printsiibist ja annab
huvitava tulemuse. Segu õitseb aprillis/
mais ja tulpide kõrgus on 50–60 cm.

Tulpide seguistutus „Peaceful Pastels“,
mis koosneb sortidest ‘Angelique’, ‘Blue
Diamond’ ja ‘Mount Tacoma’. Sordid
kuuluvad kõik hiliste topeltõieliste tulpide
sordirühma. Tulpide seguistutus õitseb
mais ja tulpide kõrgus on 45 cm.

Huvitavat tulpide kohta
Tulbid jaotatakse õitsemisaja ja õie
ehituse järgi 15 sordirühma ehk klassi.
Meie aedades kasvatatakse peamiselt
aedtulpi (Tulipa gesnerana), millel on
kuni 10 000 erinevat sorti.
Tuntumad sordid on ‘Couleur
Cardinal’, ‘Prinses Irene’, ‘Yokohama’,
‘Christmas Marvel’, ‘White Marvel’,
‘Merry Christmas’.
Uuemad hilised topeltõielised tulbisordid on ‘Sweet Desire’ ja
‘Queensday’.
Juhul kui soovitakse tulpe murusse
istutada, sobivad selleks kõige paremini Kaufmanni sordirühma tulbid.
Viimased õitsevad märtsis/aprillis enne
aktiivse rohukasvu algust. Kaufmanni
tulpide sordid on ‘Ice Stick’, ‘Heart’s
Delight’, ‘Johann Strauss’ ja ‘Corona’.
‘Coronal’ on ka huvitavad punasetriibulised lehed ja avanenult ilusa kujuga
õied.
Õieilu nautimiseks ka järgmisel aastal on soovitatav lasta äraõitsenud tulbi
lehtedel kolletuda ja alles siis need maha
niita.
Ülle Oja
aednik
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Rae Vallavalitsus teatab
Järgmise detailplaneeringu algatamisest:
Peetri aleviku Vägeva tee 3a kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
04.02.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 158. Planeeritav ala asub
Peetri alevikus väljakujunenud elamupiirkonna ja 2 Tallinna-Tartu-VõruLuhamaa tee alal, millele on Rae Vallavolikogu 13.04.2004 otsusega nr 225
kehtestatud Peetri küla Vägeva ja Uusmaa kinnistu detailplaneering. Juurdepääs alale on Vägeva tee T4 kinnistult.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,72 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta veekogude maa ja
üldkasutatava maa sihtotstarve äri- ja
tootmismaaks, määrata ehitusõigus ja
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hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on planeeritud äri- ja
tootmismaa juhtotstarve.

Järgmise detailplaneeringu algatamisest
ning eskiislahenduse ja lähteseisukohtade
tutvustusest:
Järveküla küla Sepa-Maidu kinnistu
detailplaneering (SIIM)
• Detailplaneering on algatatud
27.02.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 240. Planeeritav ala asub
Järveküla külas Kindluse tee ääres.
Juurdepääs alale on planeeritud Kindluse teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 4,98 ha.

•

•

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada maatulundusmaa sihtotstarbeline kinnistu elamumaa sihtotstarbelisteks kinnistuteks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on
ette nähtud perspektiivne elamumaa
juhtotstarve.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
25. märtsil 2014 kl 16.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.

Järgmise detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustusest:
Vaskjala küla Laiakivi kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud 21.02.
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RAE
VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18
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2012 Rae Vallavalitsuse korraldusega
nr 188. Planeeritav ala asub Vaskjala
külas Vaskjala veehoidla läheduses
Pirita jõe paremal kaldal Sillapiiga ja
Kurepesa tee ristmikust lõuna pool.
Juurdepääs krundile on läbi Kurepesa
tee 7 kinnistu. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,8 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistu sihtotstarve elamumaaks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on
ette nähtud perspektiivne elamumaa
juhtotstarve.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
27. märtsil 2014 kl 16.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.

Järgmise detailplaneeringu avalikust
arutelust:
Ülejõe küla Raadiojaama tee 6 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 9. juuli 2013 korraldusega nr 737 ja avalikustamine on toimunud 19.08.2013–02.09.2013.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolev maatulundusmaa
sihtotstarbeline kinnistu üheks elamumaa sihtotstarbeliseks kinnistuks ja
üheks maatulundusmaa sihtotstarbeliseks kinnistuks, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Pirita
jõe ranna või kalda ehituskeeluvööndi
vähendamiseks. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,82 ha

•

Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
osaliselt elamumaa ning osaliselt haljasala- ja parkmetsamaa juhtotstarve.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
25. märtsil 2014 kl 15.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.

Järgmise detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
24.03.2014–06.04.2014 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Suursoo küla Suure-Kingu kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 5. märtsi 2013 korraldusega
nr 259 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 27. veebruari 2014 korraldusega
nr 255.
• Planeeritav ala asub Suursoo küla
lõunaosas põldude vahele ajalooliselt
tekkinud ridaküla servas. Juurdepääs
planeeringualale on Piiguta teelt. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu
17,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeerida kaks elamumaa
sihtotstarbelist krunti, määrata elamukruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus maa-ala juhtfunktsiooniks on põllu- ja metsamajanduslik kasutus ja ehitada saab hajaasustuse
põhimõttel. Lisandub kaks üksikelamut
jätkamaks olemasolevat ridaküla ja valdavas osas säilib maatulundusmaa sihtotstarve.
Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Jüri aleviku Laste tn 3 kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 04.02.2014 korraldusega
nr 164. Planeeritav ala asub Jüri aleviku keskuses Võsa, Laste ja Taaramäe
tänava vahelisel alal ning Lehmja tammiku vahetus läheduses. Juurdepääs
planeeritavale alale on Võsa, Laste ja
Taaramäe tänavalt.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on lahendada Jüri gümnaasiumi laiendus kooli ja spordihoone juurdeehitusteks, määrata ehitusõigus ja hoonestus-
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tingimused, lahendada juurdepääsud ja
parkimine ning haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7,5 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja
sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
Karla külaosade kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud sotsiaalehitiste maa-ala juhtotstarve.

Pildiküla küla Kaevu tee 2a kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 13.02.2014 korraldusega
nr 190. Planeeritav ala asub Pildiküla
külas Kaevu teel Tallinna-Tartu-VõruLuhamaa maantee ja Jüri bensiinijaama
tee vahel. Juurdepääs kinnistule on
lahendatud Kaevu teelt.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta osaliselt kehtetuks Rae Vallavolikogu 19.06.2007 otsusega nr 283
kehtestatud Pildiküla küla Kaevu tn 2
kinnistu detailplaneering, suurendada
olemasoleva autoremonditöökoja ehitusalust pindala autotarvikute kaupluse
ehitamiseks, määrata hoonestustingimused ja juurdepääsud, lahendada
sademevee ärajuhtimine ning haljastus.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,16 ha.
• Detailplaneering on kooskõlas Rae
valla üldplaneeringuga, kus alale on
ette nähtud ärimaa juhtotstarve.
Rae küla Kaasiku III kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 18.02.2014 korraldusega
nr 207. Planeeritav ala asub Rae küla
keskosas, Loopera tee ja Kaasiku elamurajooni vahel.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on planeerida osale kinnistust ühepereelamute grupp mänguväljakuga
ja osa kinnistust jätta rohevõrgustiku
koosseisu metsamaana, määrata elamukruntidele ehitusõigus ja hoonestus-tingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 5,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus kinnistu lääne-lõunaosa
juhtfunktsiooniks on elamumaa ja
põhja-idaosa juhtfunktsiooniks on
rohevõrgustik. Elamumaa osa jääb
tiheasustusalale.
Täiendavalt on detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.
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Rae vallavalitsuse edukas koostöö arendajatega
pakkus huvi Harku vallajuhtidele
12. veebruaril külastas Harku vallavanem
Kaupo Rätsepp koos kahe abivallavanema,
Vello Viibergi ja Erik Sandlaga, Rae valda.
Harku vallajuhtidega kohtusid vallavanem
Mart Võrklaev ja abivallavanem Priit
Põldmäe.
Kahe valla ühine murekoht on koostöö
kinnisvaraarendajatega, kelle peamine huvi
on uusi elamuid või elamurajoone juurde
ehitada, kuid alati ei soovita panustada sotsiaalsesse infrastruktuuri, mis omakorda
toob kaasa probleeme elanike jaoks.
Kohtumisel kujuneski üheks peamiseks arutlusteemaks, kuidas kaasata uute
elamupiirkondade arendajaid infrastruktuuri investeeringutesse. Rae vallavanem
Mart Võrklaev tõdes, et viimaste aastate
sisse jääb juba mitmeid positiivseid elamuala näiteid, kuidas omavalitsus saab
teha arendajatega koostööd sotsiaalse

Aruheina tee
üks suund
on suletud
4. märtsist
kuni 31. maini
Seoses Aruheina lasteaia ehitustöödega
suletakse ajavahemikul 04.03–31.05.2014
Peetri alevikus Aruheina teel üks sõidurida.

Elveso teatab
Konkurentsiamet on 29.01.2014
kooskõlastanud otsusega
nr 7.1-5/14-008 AS ELVESO
uued elektri
võrgutasude hinnad.
Uued hinnad AS ELVESO klientidele hakkavad kehtima alates
1. aprillist 2014 ja on nähtavad
veebilehel www.elveso.ee
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Kohtumine
kahe valla
omavalitsusjuhtide vahel
12. veebruaril
Rae vallavolikogu saalis

infrastruktuuri ehitamisel. Lisaks on Rae
vald teinud koostööd mitmete sotsiaalselt
vastutustundlike ettevõtetega, mis panustavad samuti nii valla elukeskkonda kui ka
infrastruktuuri arengusse. Harku vallajuhid huvitusid kolleegide edukast tegevusest
ja avaldasid selle kohta tunnustust.
Ühisel kohtumisel vahetati infot veel
erateede sulgemise problemaatika üle

ning ruumilise planeerimise ja arengu ning
hariduselu korraldamise teemal.
Abivallavanem Priit Põldmäe leidis, et
toimunud kohtumine oli kasulik mõlemale
poolele, sest mured ja probleemid omavalitsuste tasandil on kuldsesse ringi kuuluvatel valdadel ühesugused ja info vahetamine aitab teinekord probleeme hoopis
uue nurga alt vaadelda.
RS

Rae Vallavalitsus

TÖÖD SAAB EHITUSSPETSIALIST
Töö kirjeldus
- ehitusprojektide ja ehituslubade ning kasutuslubade taotluste menetlemine
- projekteerimistingimuste koostamine ehitiste projekteerimiseks
- kodanike ehitusalane konsulteerimine ehitusküsimustes
Nõudmised kandidaadile
• ehitus- ja/või arhitektuurialane kõrgharidus
• ehitus- ja keskkonnaalase seadusandluse tundmine
• kontori- ja projekteerimistarkvara tundmine (MS Office, Autocad)
• otsustus- ja vastutusvõime
• täpsus ja kohusetunne
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara
tundmisega
Kasuks tuleb
• varasem töökogemus avalikus teenistuses
• läbitud erialased täienduskoolitused
Ettevõte pakub
• vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas suurvallas
• toetavat kollektiivi
• koolitus- ja arenguvõimalusi
• konkurentsivõimelist töötasu
Lisainfo
Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri saata märgusõnaga “Ehitusspetsialist” Rae Vallavalitsusele 16. märtsiks 2014 aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa.
Brutopalk: 1100.00 eurot kuus
Kontakt: Priit Põldmäe, tel 605 6741, 605 6770

uudised

Foto Jüri raamatukogu

Detsembrikuus Jüri raamatukogus toimunud Rain Vellerindi luulekogu „Sõna
mäng“ esitlusel küpses plaan alustada kirjandusklubi tegevust. Käesoleva aasta 10.
veebruaril toimuski esimene kohtumine.
Esialgu luges ja seletas lahti oma

luulet Jüri gümnaasiumi vilistlane Veiko
Heiberg. Luulekava „Kaev“ kätkes endas
tarkuse ja rahu otsinguid ning armastuse
tundmist.
Arhivaari ametit pidav noormees on
kasutanud koolijütsist alates luulet kui eneseväljendamise võimalust. Juurdlemist on
pakkunud nii ajalugu, elu mõtte otsingud
kui ka armastus.
Seejärel pajatas Jüris elav kirjanik
Tõnu Kallas tsensuurikurioosumitest
Nõukogude Eestis. Eks kõik nõukogude
aja inimesed mäletavad, kuidas tollal tuli

Kirjandusklubi esimene kokkusaamine veebruaris

varvastel tippida, et mitte kommunistlikule
režiimile jalgu jääda. Hävitati kümneid
tuhandeid raamatuid, keelati artikleid,
laule ja igasugust loomingut, mida peeti
nõukogude võimu kahjustavaks. Ehk seetõttu ongi nõukaaja kirjanikud vilunud
allegoorilist teksti kirjutama, et aeg ja olud
seda soosisid. Ettekande ajal oli võimalus
tutvuda vanade ajakirjadega, et aimu saada,
millised muudatused leidsid aset ajakirjandusmaastikul pärast 1940. aastat. Samuti
tutvustas Tõnu Kallas erinevate raamatute
elulugu ja saatust seoses võõrvägede keeldude ja hävitustööga.
Esimesele kirjandusõhtule tuli kohale
mitmeid kirjandushuvilisi inimesi, kes teevõi kohvitassi taga võisid kaasa mõelda või
arutleda nii luuleridade vahele peidetud
mõtteterade kui ka mineviku rohkearvuliste tsensuurinäidete üle. Osavõtjatele meeldisid nii esinejad kui ka nende
ettekanded.
Järgmine kirjandusklubi üritus toimub
aprillikuus. Raamatukogu juhataja Ülle
Siska sõnul on oluline, et igal kirjandusõhtul hakkaks esinema looja, kes on Rae
vallaga seotud.
Jüri raamatukogu
Foto erakogu

Jüri kirjandusklubi alustas
tegevust

Valmistu aegsalt: Aprillis toimub
autoorienteerumise võistlus
12. aprillil toimub Rae valla mängude
raames autoorienteerumise võistlus „Jüri
karikas 2014“, eelregistreerimine võistluseks algab 1. aprillist ja kestab 8. aprillini.
Igal võistkonnal tuleb täita Rae spordikeskuse koduleheküljel olev registreerimisleht, mille leiab aadressilt www.raespordikeskus.ee.
Võistlus toimub Rae valla ja Rae

lähivaldade territooriumi teedel, esimese
võistlusauto start antakse orienteerivalt
kell 12.00.
Võistlusel saavad osaleda kaheliikmelised võistkonnad ja rajale lubatakse kokku
kuni 50 võistkonda.
Võistlusjuhendi leiab aadressilt www.
raespordikeskus.ee
Lisainfo: Ülo Timuska, tel 5332 8715
RS

Lähenemas on laagrisuvi
Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt on
võimalik leida hulk põnevaid ja erineva
kestvusega laste- ja noortelaagreid, kuhu
tuleval suvel võimalus minna. Enamasti on
laagrid kuue-seitsmepäevased, täis põnevaid tegevusi igale eale ja mõeldud nii tüdrukutele kui ka poistele.
Sellelt leheküljelt võib leida laagreid,
mis on saanud riigilt toetust, seega on täidetud kõik vajalikud tingimused, et laager
on turvaline, laagrikasvatajateks vastava
koolituse saanud spetsialistid ja programm
on põnev ning eakohane. Leida võib kindla
suunitlusega laagreid: seiklus-, ujumis-,

keelelaagreid. http://www.entk.ee/laagrid.
Eesti Vabariigis on 25 tegevusloaga
noortelaagrit. Nendele lisaks korraldavad
hulga laagreid veel erinevad organisatsioonid ja institutsioonid.
Rae Vallavalitsus toetab 2014. aastal
lapsi ja noori, kes on osalenud suvelaagris,
mis kestab vähemalt kuus ööpäeva ja omab
Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba, kuni 64 euroga, kuid mitte rohkem
kui 50% laagriosalustasust. Sama palju toetab ka projekt laagris osalejaid.
Möödunud suvel olid populaarsemateks laagriteks, kus Rae valla lapsed
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osalesid, spordilaagrid, mis moodustasid
kogu taotluste hulgast 84% , samas oli ka
palju selliseid laagreid, kus oli väga huvitavad loovus- ja seiklusprogrammid. Põnevamate laagrikohtadena olid taotlustes
kirjas Voka, Puide, Rõuge, Kloogaranna,
Paunküla, Vainupea, Jõulumäe, Kärdla ja
palju muid kohti.
Anne-Ly Suvi
noorsootööspetsialist

2013. aastal taotles laagri kuluhüvitist
Rae vallas 229 lapsevanemat, rahuldati
206 lapsevanema taotlus kogusummas
11 750.45 eurot.
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Vabatahtlikus tegevuses osales
31% elanikkonnast
likuna tegutsemise määr ei ole üle Eesti
ühtlane, vaid erineb regiooniti ja maakonniti üsna palju. Kõige aktiivsemad ollakse
Jõgeva, Võru ja Rapla maakonnas. Kõige
väiksem vabatahtlike osakaal on Saaremaal, Põlvamaal ja Viljandimaal. Oluline
on ka tegevuse sagedus – 73% on panustanud rohkem kui üks kord.
52% vabatahtlikest osales vabatahtlikus
tegevuses omal algatusel ning 46% osales
mõne organisatsiooni eestvedamisel või
kutse peale. 15% kõigist vabatahtlikest
tegutses avaliku sektori asutuse juures.
Uuringus joonistus välja ka professionaalidest vabatahtlike tegevus, mille puhul
inimesed panustavad oma erialaseid teadmisi ja oskusi n-ö pro bono (tasuta). Enim
motiveerib inimesi vabatahtlikuks tegevuseks võimalus saada oma tegemistest ja
saavutustest emotsionaalset rahulolu.
Regionaalministri valitsemisala tellimusel valminud uuringu eesmärk oli
anda ülevaade vabatahtlikus tegevuses
osalemisest Eestis ja selle muutumisest viimase viie aasta jooksul. Uuringu täistekst,
lühikokkuvõte ning 2009. aasta uuring on
kättesaadavad siseministeeriumi kodulehel https://www.siseministeerium.ee/
uuringud-ja-publikatsioonid.
„Eestlased on alati suuremaid töid, millest ühe pere jaks üle ei käinud, talgukorras
teinud. Just selline üheskoos tegemine ja
teiste abistamine on ka täna levinuim vabatahtliku tegevuse vorm,“ ütles regionaalminister Siim Kiisler uuringu tutvustusel.
RS
Siseministeeriumi pressiteate põhjal

Tulles vastu kogukonna soovile, on Lagedi
hariduskompleksi nimi nüüdsest Lagedi
Kool. Hariduse peaspetsialist Marju Randlepp meenutas, et lapsevanemad väljendasid juba kevadel 2013 rahulolematust
asutuse nime Lagedi Lasteaed-Põhikool
suhtes, kui sai avalikuks Rae vallavolikogu
otsus ühitada Lagedi põhikool ja Lagedi
lasteaed, millega see nimi kaasnes.
Vallavalitsus konsulteeris Haridus- ja
Teadusministeeriumi spetsialistidega ning
selle tulemusena selgus, et nimi võib olla
selline, nagu soovitakse näha. „Tingimuseks on see, et asutuse nimi ei tohi olla
sisu osas eksitav,“ rääkis Marju Randlepp,
kes lisas, et vallavalitsuse allasutuse nime
muutmine on vallavalitsuse pädevuses
ning selleks on vaja muuta põhimäärust.
Lagedi Lasteaed-Põhikooli lastevanemate seas korraldati küsitlus, milles avaldas
nime osas arvamust 114 inimest, kellest 85
soovis haridusasutuse nimeks Lagedi Kool.
Küsitluse tulemustest lähtuvalt tegi Lagedi
Lasteaed-Põhikooli direktor vallavalitsusele ettepaneku õppeasutuse nime muutmiseks. Abivallavanem Jens Vendeli sõnul
asus vallavalitsus seisukohale, et kui kogukonnas tajutakse nime probleemi sedavõrd
teravalt, tuleb olukord lahendada ja muuta
nimi kogukonnale vastuvõetavaks.
Haridusspetsialisti sõnul on asutuse
uus põhimäärus kooskõlastatud nii Lagedi
lasteaia kui ka kooli hoolekoguga jaanuaris
2014. Lagedi Kooli näol on tegemist sama
asutusega: tegutsemise vorm, registrikood
ja HTM koolitusluba jäävad kehtima, muudatused viikase sisse vaid nime osas.
RS
Foto Marko Leppik

Foto Rae Sõnumid

19. veebruaril tutvustas Poliitikauuringute
Keskus Praxis regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tellimusel valminud uuringut „Vabatahtlikus
tegevuses osalemine Eestis 2013”.
Uuringust selgus, et kõige aktiivsemad
vabatahtlikud moodustavad kogu elanikkonnast 5%, kuid viimase 12 kuu jooksul
on ühes või teises vabatahtlikus tegevuses
osalenud 31% Eesti elanikest.
Vabatahtliku tegevuse valdkondadest
oli eelmisel aastal kõige populaarsem keskkonnakaitse. Levinuim viis vabatahtlikuna
tegutseda on osaleda heakorratöödel, talgutel ning remonditöödes, seda tegi 61%
kõigist 2013. aastal vabatahtlikuna tegutsenutest. Sarnaselt viie aasta taguse ajaga
on jätkuvalt menukad valdkonnad ka
kohaliku elu edendamine, osalemine nii
külaliikumises kui ka tegutsemine linnade
asumiseltsides.
Analüüsi üks autoritest Maiu Uus
Praxisest selgitas, et vabatahtlik tegevus
on üsna eriilmeline ja eristub vähemalt
neli vabatahtlike tüüpi vastavalt sellele,
millise regulaarsusega tegutsetakse ning
kas panustatakse mõne organisatsiooni
tegevusse või toimitakse omal algatusel.
Kõige aktiivsemad vabatahtlikud
moodustavad kogu elanikkonnast 5%.
Nad tegutsevad vabatahtlikuna iga nädal
või kuu, nad on peamiselt vabaühenduste
liikmed ning panustavad keskmiselt enam
ürituste korraldamisse ja ühenduste juhtimisse, ka huviringide juhendamisse ja
sotsiaalsete rühmade huvikaitsesse.
Uuringust tuli ka esile, et vabataht-

Lagedi Lasteaed-Põhikooli
uus nimi on
Lagedi Kool

„Teeme ära!“ talgud Eesti Vabadusvõitlejate Muuseumis Lagedil 2013. aastal tõid kokku
viie Lions Klubi liikmed
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Lagedi Kooli hoone, milles ühes osas töötab
ka lasteaed

tasub teada

Kõige uuemad liitujad pärinevad Peetri
alevikust Reti põigust, kokku on Rae vallas
kaasatud naabrivalvesse 426 elamut.
Vallavanem Mart Võrklaev tunneb
heameelt, et Rae vallas elab palju ühtseid
kogukondi, mis toimivad kuritegevust
ennetavalt. Peame oluliseks koostöös politsei ja Eesti Naabrivalve MTÜ-ga naabrivalve tegutsemist laiendada.
Rae vallas on esimesed naabrivalve
piirkonnad loodud 2005, tänase seisuga
on neid vallas 16. Suurima majapidamiste
arvuga on esindatud Kitse-Kopra sektori
piirkond Uuesalus, kust on liitunud 92
majapidamist.
RS

Mis on naabrivalve?
Naabrivalve rakendamine tähendab
naabritevahelist kokkulepitud koostööd
turvalisuse hoidmisel ja tõstmisel ning
ühiste huvide kaitsmisel konkreetses
piirkonnas ehk naabrivalve sektoris.
Naabrivalve sektori võib moodustada kortermaja, trepikoda, eramutega
tänavalõik, suvilate piirkond, küla,
läheduses asuvad talud, võib kaasata ka
mõne ettevõtte, lasteaia, kooli jne. Huvigrupi tekkimisel saab Eesti Naabrivalve
ühinguga liitudes vormistada lepingu,
mille osapoolteks on kohalik omavalitsus, politsei, naabrivalve ühing ning loodav naabrivalve piirkond – naabrivalve
sektor. Lepinguga kinnitatakse ühise
tegutsemise reeglid ning määratakse
kontaktisikud politseist ja kohalikust
omavalitsusest, kes on edaspidi täpsemalt kursis antud piirkonna probleemidega ja tegutsevad kokkulepitud reeglite järgi. Ühingu liikmeks olemisega
kaasnevad kulutused on sümboolsed,
näiteks naabrivalve sektori eraisikust
liige maksab 1 euro aastas majapidamise või kodu kohta. Ühing varustab
naabrivalve sektorit naabrivalve plakatite ja kleebistega, kõik sektori liikmed saavad mapi üksteise kontaktide

Foto Rae Sõnumid

Naabrivalvega
ühinesid uued
majapidamised
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Neljapoolne koostööleping kirjutati alla vallavalitsuses 27. veebruaril. Fotol (paremal)
vallavanem Mart Võrklaev, (vasakul) politsei esindaja Margo Väina, kelle kõrval istub
Peetri aleviku Reti põigu naabrivalve piirkonna esindaja Agu Miller. MTÜ Eesti Naabrivalve poolt kirjutas lepingule alla Marek Väljari.

ja tegutsemisjuhistega. Ühingu liikmed
saavad mitmeid soodustusi meie koostööpartneritelt, ühing korraldab turvateemalisi koolitusi ja infopäevi ning
soovi korral aitab korraldada infoüritusi
ka muudel liikmetele huvipakkuvatel
teemadel.
Kuidas liituda naabrivalvega?
1. Naabrivalvega liitumise eelduseks
on Sinu huvi kodukoha turvalisuse
parandamise vastu.
2. Jaga mõtet oma naabritega.
3. Naabrivalve liikumist võib tutvustada näiteks külapäeval, ühistu üldkoosolekul või ka näiteks naabrid
hoovi kokku kutsudes.
4. Naabrivalvega liitumise soovi korral
valige endi hulgast tulevase naabrivalve sektori vanem.
5. Sektori vanem esindab naabrivalve
sektori liikmeid koostööpartneritega suhtlemisel.
6. Täitke ühingust või Naabrivalve
kodulehelt saadud blanketil nimekiri elanikest, kes soovivad naabrivalve liikumisega ühineda, ja edastage nimekiri Naabrivalve ühingule.
7. Naabrivalve sektor saab alguse
ühingu poolt ettevalmistatud kootöölepingu sõlmimisega.
8. Uue sektori liikmed saavad oluliste

numbrite lehe kõikide naabrite ning
koostööpartnerite kontaktidega ja
infomaterjalid nõuannetega turvalisuse parandamiseks.
9. Naabrivalve piirkonna märgistamiseks saate vajaliku arvu plakateid
ning kleebised.
Meeldetuletamiseks mõned lihtsad
turvasoovitused:
• Korralik uks ja lukk aitavad kodu
turvalisemaks muuta.
• Uksesilm aitab kindlaks teha, kes
ukse taga on.
• Ka kodus olles hoia välisuks lukus.
• Eramaja puhul aias töötades hoia
majauks lukus, sest Sa ei näe ega
kuule, mis teisel pool maja toimub.
• Aiatööde lõpetamisel paiguta aiatööriistad kuuri, keldrisse või
garaaži.
• Kui jalgrattasõit tehtud, vii see
tuppa, kuuri või garaaži. Aeda järelevalveta jättes võib sellest ilma
jääda. Kehtib ka teiste kergesti kaasavõetavate spordivahendite kohta,
nagu rulluisud jne.

Lisainfo
Lisainfot ja abi saab Naabrivalve kodulehelt www.naabrivalve.ee ja tel 652
2522.

märts 2014 • Rae Sõnumid

8

tasub teada
3. aprillil Rae Kultuurikeskuses
NUKU teatri etendus
Kell 10.30 ja 12.30

Eesti Memento Liit annab teada
Aastatel 1945–1953 Eestist küüditatud inimestel ja küüditatute perekonnas Venemaal sündinud lastel palutakse
endast teada anda Eesti Memento Liitu,
et saaksime teile märtsiküüditamise 65.
aastapäeval väljastada rinnamärgid
„Eestist küüditatud“.
Enda kohta palume teatada alljärgnevad andmed: perekonnanimi (naistel ka küüditamise ajal olnud nimi),
eesnimi, sünniaeg, aadress koos sihtnumbriga ja väljasaatmise koht (küüditatu teekonna algus).
Eesti Memento Liit

ELAS KORD VÄIKE JUSSIKE, KELLELE VÄGA MEELDIS
PÜHAPÄEV. TA OTSUSTAS MINNA PÜHAPÄEVAMAALE
JA PALUDA PÜHAPÄEVA, ET SEE IGA PÄEV TEMA JUURES
OLEKS. NII ASUSKI JUSSIKE KOOS PÄIKESEGA TEELE…
/Silvi Väljal “Jussikese seitse sõpra”/

Autorid Silvi Väljal, Anne Türnpu
Lavastaja Anne Türnpu
Kunstnik Rosita Raud
Helilooja Tauno Aints
Mängivad Tarmo Männard, Riho Rosberg, Tiina
Tõnis, Ave Kaing-Kaabel, Janek Saareli

Pilet 5 €
Rühmadele kohtade broneerimine telefonil 605
6759 või e-posti teel kultuur@rae.ee hiljemalt 28.
märtsiks

Endla 4, 10142 Tallinn; telefon 626
3200; e-post liit@memento.ee

Kehra Nukk
kutsub vaatama
etendust



VALI TÖÖ LÜHEMAKS VÕI PIKEMAKS AJAKS!

TALLINNA JA HARJUMAA TÖÖMESS
KEVAD 2014
11. märtsil 2014 kell 10.00–16.00
Eesti Rahvusraamatukogus
(Tõnismägi 2, Tallinn)
Messil osalevad ja töökohti pakuvad
Tallinna ja Harjumaa ettevõtted,
töövahenduse võrgustik EURES ja Eesti Töötukassa.

Jüri Raamatukogusse
22. märtsil kell 12.00

Tasuta!

Mess on tasuta – tule ja osale!
www.toomess.ee
KIRJANDUSKLUBI

Rae valla laste ja noorte lauluvõistlus

„RAE VALLA LAULULAPS 2014”
toimub 7. ja 8. aprillil 2014 Rae Kultuurikeskuses aadressil Jüri, Aruküla tee 9.
Osaleda võivad kõik Rae vallas registreeritud lapsed olenemata sellest, kus nad
õpivad või millises lasteaias käivad.
Vanuserühmad: 3–4aastased, 5–6aastased, 7–9aastased, 10–12aastased,
13–15aastased, 16–18aastased (19, kui õpib veel koolis).
Arvesse läheb laulja vanus seisuga 30.04.2014
Parimad pääsevad võistlema „Harjumaa laululaps 2014” võistlusele.
„Rae valla laululaps 2014” juhend ja registreerimistabel on Rae Kultuurikeskuse
kodulehel kultuur.rae.ee

REGISTREERIMINE TOIMUB KUNI 1. APRILLINI 2014.
Lisainfo tel 605 6759 või kultuur@rae.ee
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Kohtume Jüri Raamatukogus
kolmapäeval, 2. aprillil kell 19.00

• Oma luulet loeb
Marek Tihhonov
• Vestleb Kristel Kriisa,
auhinnatud noor
sooromaanide autor
Kõik huvilised on oodatud veetma mõnusalt
aega kohvi- või teetassi taga!

külauudised
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Kuidas Patika rahvas raekaid Toompeal
vastu võttis
Patika külavanem Margus Vain meenutab 24. veebruari varahommikust kogunemist
Toompeale, kuhu tuli palju inimesi Rae vallast.
Kui linnamehed lossiplatsile jõudsid, olid
maakad juba ammu lossihoovis. Varane
tulek Patika külast tasus ennast ära ja
võimaldas asuda lossihoovis hea vaatega
positsioonidele. Ei tea, kas oli põhjuseks
hea soe ilm, kodanike isamaalisuse kasv
või midagi muud, aga sellel aastal oli kogunenud erinevast paigust Toompeale Eesti
Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud
pidulikust lipuheiskamise tseremooniast
osa saama nii palju inimesi, et kõik korraga
lossihoovile ei mahtunudki.

Kuidas kõik alguse sai

Seltskond oli kirju
Seekordsel vastuvõtul osalesid lisaks Patika
küla inimestele ka Jüri, Vaida ja Peetri

aleviku ning Limu küla ja Tallinna linna
elanikud. Vabariigi aastapäev ei möödunud
ka seekord väliskülalisteta – Priit Põldmäe
oli võtnud vastuvõtule kaasa oma Ukraina
sõbrad.
Toompealt lahkudes jätkus pidupäev
perekeskselt-koduselt teleri vahendusel
aastapäevaparaadi jälgides. Õhtul koguneti taas Korba talu sauna traditsioonilisele
saunaklubi istungile.
Oma riigi kestvuse eelduseks on
aktiivne ja iseseisvalt hakkama saav kogukond, kus igaüks osaleb oma annetega ja
on võrdväärselt tunnustatud. Olgu see siis
osalemine ühistel aruteludel oma kodukandi arengu nimel või mõne konkreetsema asja ärategemisel ja siin ei saa öelda,
et üks oleks teisest kuidagi tähtsam. Suured
asjad sünnivad väikestest, loeb, kuidas me
oskame need suuremaks tervikuks siduda.
Sellel aastal on meie külal ees suur väljakutse – korraldada Rae valla külade päev
nii hästi, kui me seda suudame. Olgu meil
selles ettevõtmises häid kaasteelisi!
Teeme üheskoos Eesti paremaks.
Margus Vain
Patika külavanem

Foto Meelis Jesmin

Minu ja ka mitme Patika inimese jaoks sai
see traditsioon alguse 2007. aastal, kui meie
külla värskelt elama kolinud Jaan Elgula
kutsus saunaklubi Õlle 13 liikmed, kelle
hulgas oli selleks hetkeks juba ka Patika
küla mehi, pidulikule lipuheiskamisele.
2008. aastal käisime Toompeal oluliselt
väiksema seltskonnaga: Jaan Elgula, Joosep ja Taivo Pahmann ning allkirjutanu.
2009. a mõtlesime, kuidas kaasata sellesse ettevõtmisse rohkem oma küla inimesi. Kuna meil oma külas külamaja pole,

kus seda pidupäeva tähistada, andsime
sellele sündmusele veidi kodusema nime –
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud
Patika külavanema vastuvõtt Toompeal.
See idee toimis, sest vaatamata külmale
ilmale (–27 °C), tuli toona Toompeale
väga palju külaelanikke. Sealt alates oleme
seda traditsiooni hoidnud ja järjest rohkem
oma sõpru nii kodukülast kui ka kaugemalt
Toompeale kutsunud. Nii nagu korralikul
vastuvõtul, nii on ka meil alati kaetud rikkalik pidulaud, mille erinevad kodukokad
on pidupäevaks spetsiaalselt valmistanud ja
endaga kaasa võtnud põhimõttel, et jaguks
endale ja ka sõpradele. Eelmisel aastal kostitas külalisi ajalehe Harju Elu toimetaja
Regina Lilleorg soojade pannkookidega.
Ka sellel aastal ei puudunud soe toit. Sooja
šokolaadise kringli oli Toomkiriku taga
Piiskopi aias asuvale linnamüürile kaetud
pidulauale toonud perekond Rannaste
Peetri alevikust.

Rae vallast Toompeale kogunenud rahvas 24. veebruari hommikul
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Uunikumide rallilt toodi head
tulemused
Mõned päevad enne meie vabariigi aastapäeva võis Rae valla erinevatest küladest
ja alevikest läbi sõitmas näha enneolematul hulgal erinevaid sõiduvahendeid, mil
vanust rohkem kui kolmkümmend aastat.
Jah, tegu oli järjekordse üritusega, millel
nimeks „Oldtimers 13. Winter Rally 2014“,
ehk maakeeli Raudalu-Kehtna-Roosta
uunikute kolmeteistkümnes talveralli.
Seekordsel rallil osales Urvastest-Suursoost kokku neli võistkonda, neist üks naistetiim, ja lisaks Suursoo-Limu-Vaskjala
segatiim (76. a Ford Granada), kus viibis
kaardilugejana ka Priit Põldmäe, üks meie
lugupeetud abivallavanematest.
Nagu võistlusjuhendis kirjas, on tegu
klubilise meeleoluka koosviibimisega,
kuhu on kaasatud liiklemine jõuvankritel

Vallamajas on
avatud fotonäitus „Uuesalu
loodus ja
inimesed“
Näitusel saab ülevaate parematest Uuesalu
fotokonkursi töödest. Möödunud aastal
toimud fotokonkursile „Uuesalu aastaajad“ esitati 44 võistlustööd ning paremad
nendest on näitusena vallamajas üleval 11.
aprillini.
RS
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etteantud legendi alusel sooviga jõuda ettenähtud kokkusaamispunkti, lahendades
sõidu ajal ristsõna, mis ongi kogu ettevõtmise võti.
Sõit kulges kõigile suuremate viperusteta, kuigi ilma järgi oleks seda võinud rohkem kevadralliks nimetada. Nalja sai palju,
aga ei puudunud ka tõsisemad momendid.
Pärast rasket võidukihutamist (kulgemist
etteantud keskmise kiiruse piires) oli
ütlemata mõnus Roosta puhkekeskuses
nautida erinevaid sööke-jooke ja head
seltskonda ning keerutada jalga ansambli
S.E.K.S saatel.
Rae valla lõunakülad on sellest üritusest osa võtnud juba aastaid, eriti tublid
on olnud meie naisvõistlejad Keiu RuusLepa tiimist, kes GAZ 24 Volgaga sõites

saavutanud naiste arvestuses kolmel korral
esikoha, üldjärjestuses teise ja kolmanda
koha ning on ka tunnustatud tiitliga Parim
Nõukogude Tehnika. Ega ka mehed kehvemad ole, üldarvestuses on esiviisikus olnud
Janek Lepp (VAZ 2103), veoautode klassis
on võitnud esikoha Priit Põhjakas (Hanomag) ja Kuldar Jaosaar (tuletõrjeauto), kes
sai sellega hakkama just sellel rallil.
Kuigi tegu on sisuliselt võistlusega, on
lõunakülade tiimid alati üksteisele, aga ka
teistele osavõtjatele toeks ja abiks olnud.
Kodukoht seob.
Siinkohal kasutan ära võimaluse kiita
ja tänada korraldajaid toreda nädalavahetuse eest ning tõstan esile pealik Priit Veski
erilise võime meid oma koduvallas legendi
järgi korralikult ära eksitada.
Taivo Laherand
Suursoo külavanem
Üles tähendatud kaasvõistlejate abiga
Foto Keiu Ruus

Foto Anneli Kardin
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Uunikumide ralli naistetiim

Kutse
Kadaka küla üldkoosolek
toimub 30.03.2014 kell 17.00
Lagedi keskushoone I korrusel Lagedil Kooli 18b.
Koosoleku päevakord:
• Külavanema aruanne
• Uue külavanema valimised
• Kohapeal algatatud küsimused
Lugupidamisega
Kadaka küla külavanem Marju Lutt

külauudised

millel all suverehvid. Rada, mille läbimiseks oli kindel aeg, polnud kõige lihtsamini
läbitav, kuid see just kõige enam toredust
pakkuski.
Naisosalejaid köitis omakorda pimeda
hobuse võistlus, kus meestel kaeti silmad
kinni ja pandi rakmed selga ning nii pidid
naised pimedaid mehi suuskadel olles juhtima. Nii avastati end kohati võpsikus, sest
naistel oli endal tegemist suuskadel püstipüsimisega ja ees jooksev pime hobune
unustati lihtsalt ära või siis unustati hobune
peatada. Väiksed segadusest tekkinud
pinged suudeti lõõpimisega lahendada ja
võistluse lõpus oli kõik hästi.
Rajal teistega kohtudes kostis tervitussõnu ja lauldi üheskoos vahvaid regilaule ning lume sees mütates ei hakanud
ka kellelgi külm. Möllu ja meelelahutust
jätkus küllaga ning head tuju hoidis ka
väike külmarohi ja kosutav tee, mille tulemusel muutus meel erksamaks ja sammud
kergemaks.
Finišisse jõudes oli jõud juba üsna raugenud ja ülesanded, mida üheskoos lahendada tuli, olid küll mõnevõrra väsitanud,
kuid värskes õhus liikumine oli teinud
olemise mõnusalt värskeks – nagu teada,
on värske õhk ju igati tervislik.
Nüüd kõigile sooja suppi, magustoitu
ja muud hääd-paremat ning siis veel meeleolukas isetegevus, pärast seda lobisemise
saatel tulemusi ootama. Mõnus rammestus
oli võimust võtmas, kuid ootamatult selgunud selle aasta võit, mis meile kaasa anti,
viis emotsioonid ikka täitsa lakke!
Vahva päev jääb kindlasti kõigile osalejatele positiivselt meelde! Jääme ootama
tuleva aasta talispordipäeva, mis on juba
kümnes, ja soovitame kõigil üheskoos tulla
üht meeleolukat päeva looduses veetma.
Jaana Nirk
võistleja

Foto Piret Britta Pallon

Limu ja Patika küla elanikud moodustasid omavahel võistkonnad ja käisid
osalemas Voose talispordipäeval, mida
edaspidi võiks nimetada lõõpimise töötoaks, sest seda kunsti saab seal kogenud
tegijatelt korralikult õppida.
Jaanuaris maha sadanud lumi tõi taas
mõtetesse juba traditsiooniks saanud meeleoluka Voose talispordipäeva. Optimismi
uuesti minekuks lisas eelmise aasta auhinnaline koht ja nii juhtuski, et 8. veebruari
hommikul vurasime seltskonnaga Voose
poole.
Voosel tervitasid meid juba tuttavad
näod naabervaldade küladest ja sõbralik
lõõpimine aina tõstis tuju. Kaameraga
tormas ringi mures kohalik patrioot Tanel
Talve, kes polnud kindel, et ta sellise lõõpimise peale Kanal 2-le asjaliku materjali
kokku saab. Talve selgroo murdmise nalju
jätkus õhtuni.
Jagunesime neljaliikmelisteks võistkondadeks ja pärast traditsioonilist võistluskaartide loosimist asusid seekord lausa 27
võistkonda külaplatsi poole teele, et võistlusega algust teha. Minekul jäi meile ette
korraldaja-peremees oma ATV-ga ning
tänu võistkonda kuulunud Limu Priidu ja
Patika Marguse kiiretele läbirääkimistele
olimegi märkamatult küüti saanud. Wow,
milline elamus! Lõbus retk küttis stardiks
meeleolu kohe väga mõnusaks.
Esimeste mägiste ronimiste ja orienteerumiste järgi võttis võistluspunktide
leidmine kohe päris võhmale. Õnneks olid
aga võistlused pigem koomilised kui füüsiliselt rasked. No pole kunagi ju proovinud
pärast keerutamist mäe otsa ronida samal
ajal jalgpallile pihta saades või siis neljakesi
koos suures kotis aja peale kiiresti liikuda.
Meestel läksid näod aga veel rõõmsamaks, kui lähenesime mosserallile, mis
kujutas endast kulgemist Moskvitšiga,

Foto Indrek Varik

Rae valla kahe küla rahvas käis
Voose talispordipäeval
Valgustatud uus tänav Kaare tee Kopli külas

Uudiseid
Kopli külast
Kolpi küla asub Rae valla põhjapiiril ja seal,
kus lõpeb Kopli, algab juba Jõelähtme vald.
Pärast kiiret arengut 2000-ndate keskel
tabas ka meie küla majanduskriisi ajal seisak. 2011. aastal toimunud rahvaloenduse
andmetel oli meie külas 344 elanikku.

Elanike arv
Täna saame rõõmuga tõdeda, et seisuga 1.
jaanuar 2014 oli ennast ametlikult Kopli
küla elanikuks registreerinud 286 inimest,
mis on 33 inimese võrra rohkem kui aasta
varem.

Neli tänavat said valgeks
25. veebruar 2014 jääb ilmselt kauaks
meelde inimestele, kes elavad meie külas
Kaare, Päikese, Pääsukese ja Piiri tänaval.
Sellest päevast alates töötab nendel tänavatel tänavavalgustus, mis on seisnud jõude
alates ajast, kui nimetatud taristu püsti
pandi. Toimiv tänavavalgustus tõstab
tunduvalt eespool nimetatud piirkonna
turvalisust ning elukeskkonna väärtust.
Siinkohal ei saa kiitmata jätta meie küla
elanikke Getlyn ja Andrus Kuuti, kes
kodanikualgatuse korras on kõigi nende
aastate jooksul seisnud hea oma kodutänava valgustamise eest.

Oma e-posti list
Sügisel 2013 käivitasime oma küla e-posti
listi, milles on tänaseks üle 100 liikme.
Palun kõigil külaelanikel, keda pole nimetatud listi lisatud, endast teada anda aadressil indrek.varik@gmail.com.

Registreerimine talgutele on
alanud

Võistlejad Priit Põldmäe, Margus Vain ja Jaana Nirk

11

3. mail ootame kõiki puhta ja rohelise elukeskkonna sõpru üleriigilise talgupäeva
„Teeme ära!“ raames korraldatavale Kopli
küla heakorra ja puude istutamise talgutele.
Täpsemalt anname talgute korraldamise
kohta teavet aprilli alguses. Rohkem infot
indrek.varik@gmail.com.
Indrek Varik, Kopli külavanem
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Rae valla
fotokonkursil lõi laineid
armastus,
sähvis äike ja
lummas ilu
Rae valla fotokonkursi kõige populaarsem teema oli möödunud aastal kategooria „Loodus“. Kõige kõrgema tunnustuse
antud kategoorias sai žüriilt Aarne Vesi
imekauni fotoga „Pärlikee“. II koha pälvis sama autor fotoga „Öös on asju“ ning

„Rae vald“, I koht
Aarne Vesi. „Sähvimine koduvallas“

„Inimene“, I koht
Piret-Britta Pallon. „Memme vaev“

Rae Sõnumid • märts 2014

III koht anti Üllar Raasikule foto eest
„Koduvalve“.
Hea tulemuse sai fotokonkursil varasematest aastatest tuttav Piret-Britta Pallon
kategoorias „Inimene“, tema noppis oma
fotodega „Memme vaev“ ja „Jutuvestja“ I
ja II koha. Sama autor pälvis kategoorias
„Vaba teema“ I koha fotoga „Armastuse
lained“.
„Vaba teema“ II koha otsustas žürii
aga anda Anete Isabel Luigele, kes esitas
foto „Vana(isa) ratas“. III koha antud kategoorias pälvis Aimar Säärits fotoga „Seal
kus päike ei looju. Nordkap“. Sama autor
sai kategoorias „Inimene“ foto „Tantsimas“
eest III koha.
Kategoorias „Rae vald“ võitis Aarne
Vesi fotoga „Sähvimine koduvallas“. II
koha vääriliseks tunnistas žürii Roman
Tsubini foto ja III koht anti samuti samale
autorile.
Kultuurispetsialist Kristi Aru ütles, et

võidufotod selgitati välja 151 foto hulgast
ja kokku saatis oma fotod konkursile 21
autorit.
Žüriisse kuulusid fotograaf ja koolitaja
Ilona Lepik, fotograaf Elvis Kõll, teleoperaator Laur Lugima, varasematel fotokonkurssidel auhinnalistele kohtadele tulnud
Neil Savi ning vallavalitsuse esindajana
vallasekretär Martin Minn, kelle hobiks
on samuti fotograafia.
„Kui varasemalt on fotosid hinnanud
vaid žürii, siis nüüd oli internetihääletusel
kõigil võimalik oma lemmikule hääl anda.
Kõige enam hääli saanud fotost sai rahva
lemmik,“ rääkis kultuurispetsialist.
Internetihääletusel said rahvalt kõige
kõrgema keskmise hinde ehk 4,5 punkti
5-st kaks autorit – Peeter Böckler ja Allan
Jõgi. Kuivõrd aga Peetri fotosid oli hinnanud rohkem inimesi, siis „Rahvalemmikuks“ sai Peeter Böckler (vt fotosid lk 32).
RS

„Loodus“, I koht
Aarne Vesi. „Pärlikee“

„Vaba teema“, I koht. Piret-Britta Pallon. „Armastuse lained“

kogukonnaelu

Aastapäevapeol osales ligi sada inimest
Rae valla Eesti Vabariigi aastapäevapidu,
mis traditsiooni järgi on kõigi külaliste
jaoks tasuta, on toonud saali erinevatel
aastatel ligikaudu sada inimest. Ka tänavu,
mil 96. aastapäeva tähistati 21. veebruaril,
ei olnud osalejate arvus suuri muutusi.
Pidu peeti Rae kultuurikeskuses ja
kontsertaktuse sissejuhatuse tegi volikogu
esimees Agu Laius, kes pani mõtlema
riigi sümbolite tähendusele ja sümbolitele tähenduse andmise peale. Eesti riigi
sümbolid on Eesti lipp, vapp, hümn, kuid
ka rahvuslind ja -lill, lisaks neile on meie
jaoks olulised mälestusmärgid ja ausambad. Millise tähenduse me neile anname,
selle kaudu loome Eestile tähendust.
Kontsertaktuse muusikalise etteaste
tegi Tallinna Poistekoor koos dirigent
Liidia Rahula ja pianist Tomi Rahulaga.
Repertuaari valikusse mahtus nii kauneid
isamaalisi kui ka lõbusamaid lugusid.
Kontserdi järel anti kätte auhinnad Rae
valla fotokonkursi võitjatele, intervjueeriti
Harjumaa sädeinimest Margus Vainu ning
Jüri koguduse juhti Tanel Otsa, esitleti
humoorikat videot Eesti inimeste valikutest vabariigi aastapäeva hommikul.
24. veebruari hommikul külastati Jüri
kalmistut, kus vallavanem Mart Võrklaev
asetas küünlad omavalitsus- ja kultuuritegelaste haudadele ning pärast ringkäiku
mälestati koos kaitseliitlastega Jüri kirikuaias mehi, kes on langenud vaba Eesti eest.
RS

Tallinna Poistekoor

24. veebruari hommikul Jüri kalmistul küünalde süütamine

Pärgade asetamine Vabadussamba
jalamile Eesti vabaduse eest langenutele

Mälestushetk ja rivistus koos Harju maleva Kose malevkonna Jüri kompanii ja
noorkotkaste ning kodutütardega Jüri kirikuaias
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Vallavolikogu liikmete lugemissoovitused
Rae vallavolikogu koosneb 25 liikmest,
kelle hulgast leiab väga erinevate elualade, huvide ja elukogemustega inimesi. Rae Sõnumite toimetaja pöördus
kõigi liikmete poole, et anda neile võimalus jagada oma lugemiselamusi valla
elanikega. Küsimus oli: milliseid raamatuid soovitavad volikogu liikmed oma
lugemiskogemusest ka teistel lugeda ja
miks? 25 volikogu liikmest tuli soovitus
17 inimeselt.

Agu Laius, volikogu
esimees
Raamatuid ilmub palju,
lugemisaega napib. Minu
töö eeldab juhtimisalaste
raamatute lugemist.
Kodanikuühiskond on
arenev suundumus kogu
maailmas. Sellest ilmub
aina enam raamatuid.
Huvitun valla ajaloost ja eluolust. Loen
meelsasti vallaelanikest autorite ja koostajate raamatuid, kuna need annavad kodukohatunnetuse ja tugevdavad identiteeti.
Üheks meeldejäävaks lugemiselamuseks oli aga kindlasti Elisabet Sahtourise
„Maailmatants“ (2000, e. k 2009) – üks
Gaia teooria raamatutest. Paljugagi, millest autor kirjutab, võib mitte nõustuda
ja kindlasti ei mahu need lood tänapäeva
teaduslikku maailmapilti. Aga need teistsugused lood just kutsuvadki kaasa ja edasi
mõtlema. Mõtlema sellest, kuidas me siin
Maal elame ja kas see on jätkusuutlik.

Aadi Potter
Juba mõnda aega on
öökapil Marko Matvere
„Meri ja kuked“. Kuna
pole lõpuni jõudnud, siis
ei julge ka soovitada. Viimase aja parim raamat
oli D. A. F. Sade „Justine“.
Soovitada kellelegi midagi
oma lugemiskogemusest on vist sama, mis
soovitada toituda või riietuda nii nagu ise.
Mina ei loe üldse näiteks ulmet ja peaaegu
üldse kriminulle, mõni on nende järele aga
hull. Samas „neelan“ ma kõike, mida kirjutab Kivirähk, olgu tegu romaani, lasteraamatu või kolumniga, niivõrd kihvt on tema
mõttekäik ja oskus pilte luua.
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Aleksander Torjus
Kuigi vaba aega lugemiseks eriti ei ole, kisub
miski ikka ja jälle üle
lugema Oskar Lutsu
mälestusi. Eriti nauditavad on minu meelest
kuues ja seitmes osa,
„Ladina köök” ja „Kuningakübar”. Kõik kolmteist mälestuste osa on
head, aga millegipärast on just need kaks
minu meelest parimad.
Väga huvitavad karekterid, tsaariaegne
Tartu elu-olu, hiljem Peterburi kroonu
apteegi töö värvikas kirjeldamine. Soovitan soojalt.
Ja muidugi raamatusari „Eesti mälu“.
Tunnen lausa kohustust lugeda läbi kõik
selle sarja raamatud, kuhu ka mina oma
tagasihoidliku teosega ära mahtusin.

Andrus Ansip
Daniel H. Pink. ,,Liikumapanev jõud”
Maailm on muutumas ning inimesed koos
sellega. Vanad meetodid
inimeste motiveerimiseks
on iganemas.
Uus generatsioon inimesi vajab edukaks tegutsemiseks aina
rohkem ,,sisemist motivatsiooni”.
Selles raamatus on kirjeldatud lihtsalt
ja arusaadavalt käitumisteadlaste poolt
välja selgitatud uued toimemehhanismid, mis aitavad meil tugevamaks saada
töötegemisel, juhtimisel ja ka muudes
igapäevategemistes.
Seda raamatut lugedes saab praktilisi
nõuandeid ning oskusi kasutamaks sedavõrd kompleksset ja tugevat jõudu, nagu
seda on motivatsioon.

Harri Ambur
Esitasite raske küsimuse.
Inimeste huvid on teatavasti väga erinevad.
Mul ei ole lemmikut,
mida kindlasti soovitaks,
loen palju ja nii-öelda seinast seina.
Seega soovitan viimase aja lugemisest.
Minu jaoks oli huvitavaks lugemiskogemuseks Jonathan Fenby „Allianss“.

See raamat aitab mõista, miks meie
lähiajalugu oli just selline, nagu ta oli.

Helen Kübar
Vahvat raamatut polegi
vaja väga ammusest
ajast otsida. Ma soovitan
lugeda Tuuli Roosma ja
Arbo Tammiksaare raamatut „Meie aasta Siberis“.
Esiteks on see mõnus ajaviiteraamat ja teiseks tutvustab ühte nüüdisajal tekkinud usundit,
mis eneseharimise eesmärgil kulub marjaks ära. Leidsin raamatust värskendavaid
kirjeldusi inimestest, kes elavad omakasupüüdmatult, olles sealjuures rahulolevad. Kuid kui te ei leia raamatust lugusid,
mis paneks enesekriitiliselt mõtlema, siis
mõnele mälumänguküsimusele saab sealt
kindlasti vastuse.

Henri Ausmaa
Kuna olen ise suur reisi- ja
matkahuviline, siis meeldib mulle lugeda reisikirju
ja sarnaseid raamatuid.
Kindlasti oli üks põnevamaid raamatuid Madis
Jürgeni „Liibanon“.
Raamatus kirjeldatud
sündmused hoidsid eestlaseid põnevuses
114 päeva (2011. aastal). Raamatut lugedes
tekkis väga selge kujutlus sellest, millistes
tingimustes pantvangid Liibanonis olid.
Tihti arvavad turistid riskipiirkondadesse
reisides: „Minuga ju ei juhtu!“ Sündmused
toimuvad aga väga kiiresti.

Indrek Varik
Minu raamatusoovituseks on A. H. Tammsaare „Tõde ja õigus“. See
romaanisari on läbilõige
Eestimaa ühiskonnast
rohkem kui 100 aastat
tagasi.
Vargamäe Andrese
jõuline võitlus karmi looduse ja riukaid täis
naabrimehe Pearuga. Naabri elu kibedaks
tegemine ja soov olla iga hinnaga Andresest üle, on Pearu südamesoov. Selle eesmärgi saavutamiseks ei pelga Pearu ära ei
õrritamist, valet ega kurjust. Ükski vahend

kogukonnaelu
pole talle tabu, et saavutada oma eesmärk.
Jaan Urvet
Olude sunnil lugesin teist
korda läbi August Gailiti
„Toomas Nipernaadi“. Ja
sinna lehekülgede vahele
ma kadusingi. Ilmselt veel
kauaks, sest juuliks lavastan ka Hiiumaal Soera
Talumuuseumis just selle
mees-vabahinge loost suveetenduse.
Gailiti romantiline lugu on kui stoppmärgi näitamine tänases tormlevas maailmas. Maailmas, kus otsuseidki võetakse
vastu robotliku käetõstmise ja haamrilöögiga. Aga mis on selle löögi hind?! Gailitil
jätkub inimese kuulamiseks ning romantiliseks pilvelennuks aega ja tunnet. Ja just
seda tunnet soovitangi ma sealt leida!

Kaarel Kais
Soovitan läbi lugeda
Arved Viirlaiu romaani
„Ristideta hauad“, mis
räägib metsavendade võitlusest okupatsioonivõimu
vastu 1944. aastal. Eestlastel oli sel perioodil valida
võõrale võimule allumise,
kodumaalt põgenemise ja lootusetu võitluse vahel. Kui sedagi. Mõistes, mida meie
rahvas on lähiajaloos läbi elanud, saab
selgeks, mis on tegelikult oluline ja kui
tühised on meie tänased mured. Huvitav
on mõelda, millise valiku oleksin samas
olukorras ise teinud.

Kaido Kivistik
Mina soovitan lugeda
sõjaajaloolisi raamatuid.
Seda muidugi sellepärast,
et see teema pakub mulle
endale väga suurt huvi.
Olen saanud teada väga
palju erinevaid fakte ja
kui aus olla, siis enam ei
tea ise ka, mis ÕIGE, mis VALE.
Raamat, mis praegu on minu öökapil,
kannab nime „Ainus ellujäänu”, autorid
Marcus Luttrell ja Patrick Robinson.
Lisaks sellele ootavad lugemist suurkujude autobiograafilised raamatud, nagu
„Müstiline Putin” ja „Hitleri võõrleegionärid. Euroopa räpane saladus”.

psühholoogia. Teooria ja
praktika“. Tegemist on üle
maailma tuntud populaarteadusliku raamatuga.
Raamat aitab arendada
kriitilist mõtlemist ja
avardab vaatenurka. Autor
toob välja võtted, mida iga
päev kõikjal meie ümber
ja meie peal mõjustamiseks kasutatakse,
ning esitleb lahendusi, kuidas nende mõju
neutraliseerida. Mõnus lugemine.

Lisandra Talving
Viimasel ajal olen eriala
tõttu lugenud arhitektuurist, linnaplaneerimisest,
hoonete projekteerimisest ning ehitusfüüsikast.
Raamat „Linnafoorumid“
(Eesti Arhitektuurikeskus 2011) räägib (linna)
planeerimisest ja annab häid nõuandeid
tiheasustusalade jätkusuutlikust ruumiplaneerimisest KOV-i esindajatele, arendajatele ja kohalikele aktivistidele, kes soovivad
oma kodukoha kujunemises kaasa rääkida.

Margus Laula
Minu peres on lugemine alati au sees olnud.
Täistuubitud raamaturiiulites leidub meil nii
Tammsaaret, Tolkieni kui
ka Dan Browni. Eelistan
paberraamatuid, kuid
kergemat lugemisvara
loen ka e-raamatuna. Loen huviga Euroopa
ajaloost, meelelahutuseks sirvin huumorija satiiriraamatuid. Need mõlemad teemad
on ühendatud minu lemmikus „Vahva
sõdur Švejki juhtumised maailmasõja

päevil“. Südamlik, absurdne, mitmetasandiline raamat. Tsitaat „Valitsus, kes õlle
hinda tõstab, kaua ei püsi“ annab võtme
mõistmaks ka tänapäevapoliitikat.

Raivo Uukkivi
Tõeliselt lõõgastav lugemine igapäevajamade
unustamiseks on Andrus
Kiviräha „Maailma otsas“.
See on raamat, mis lihtsa
elu värvika kirjeldamisega paneb kaasa elama
tegelaste elu. Tegelikkuses
on meie ümber kõikide raamatus kirjeldatud tüüpide esindajaid ja raamatut lugedes
tekivad iseenesest silme ette inimeste näod,
kes ühele või teisele tegelaskujule päriselus ja lugeja tutvusringkonnas vastavad.
Soovitan.

Tarmo Klaar
Mina soovitan Jaroslav
Hašeki „Vahva sõdur
Švejki”. Ajatu lugu muutuvas ajas muutumatust
inimloomusest.

Ülo Timuska
Raamat, mida ma soovitan lugeda, on „Soomusrongide diviis Vabadussõjas“, mis on koostatud
tõsielu sündmuste põhjal. Seda raamatut lugedes ei unusta, mis hind
oli tol ajal ja on ka nüüd
vabadusel. Keegi teine peale meie endi ei
kaitse Eesti riigi vabadust.

Krister Parbo
Psühholoogiaõpingute tõttu sattus mulle
lugemiseks tuntud sotsiaalpsühholoogi Rober B. Cialdini „Mõjustamise
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Energiajoogid – kellele, millal ja mis koguses?
Energiajooke tarbitakse tavaliselt eesmärgiga saada lisaenergiat, et jõuda ja
teha rohkem, olla heas meeleolus ning
aktiivne. Kuigi erinevad energiat andvad
tooted sisaldavad esmapilgul mitmeid kiidetud organismiturgutajaid ning põhiainena meile tuttavat kofeiini, peaks endale
enne energiajookide igapäevast tarvitamist selgeks tegema, millist mõju erinevad
koostisosad meile avaldavad ning millistes
kogustes neid meile pakutakse. Eriti hoolas tuleb olla laste puhul, kes kipuvad üha
enam tarvitama energiajooke ning muid
kofeiini sisaldavaid jooke iga päev, kuid
kelle organism talub erinevate ainete ületarbimist veel halvasti.

Mida ja kui suures koguses
energiajoogid peamiselt
sisaldavad?
Kofeiin – peamine ülesanne on kesknärvisüsteemi stimuleerimine, kuid seeläbi avaldab see mõju erinevatele elundkondadele,
nt südame-veresoonkond, hingamiselundkond, seedeelundkond, mõjutades seeläbi
tervet organismi. Tervete täiskasvanud
inimeste puhul loetakse ohutuks päevaseks
kofeiinidoosiks kuni 400 mg, laste puhul
ei tohiks kofeiinikogus ületada 2,5 mg/kg
ja noorukite puhul on piiriks 100 mg päevas. Kui väikeste koguste juures on efekt
stimuleeriv, siis suured kogused võivad viia
närvilisuseni, tekitada värinaid ja ärevust.
Suurem osa Eesti poodides müüdavatest
energiajookidest sisaldavad kofeiini 32
mg 100 ml kohta. Pooleliitrine purk sellist
jooki sisaldab 160 mg kofeiini, mis ületab
laste ja noorukite puhul lubatud koguse.
Guaraana – seemned sisaldavad lisaks
märkimisväärsel hulgal kofeiini, 1 g guaraanat võrdub umbes 40 mg kofeiiniga
ning seetõttu suurendab see jookide kofeiinisisaldust veelgi.
Tauriin – väävlit sisaldav aminohape,
mida leidub looduslikult inimese organismis aminohapetest kõige enam. Sünteetilist tauriini leidub energiajookide koostises
väga suurtes kogustes ja kuigi uuringutega
pole kindlaks tehtud tauriini kahjulikku
mõju, ei ole piisavalt uuritud nii suure
koguse koosmõju teiste energiajookides
sisalduvate ainetega.
Ženšenn – aitab tugevdada immuunsüsteemi, parandab füüsilist võimekust
ning suurendab vastupanuvõimet stressile.
Lisaks seostatakse selle kasutamisega aga ka
ebasoodsaid mõjusid – östrogeenitaseme
muutused, unetus, südamepekslemine,
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Soovitusi, kui otsustate
energiajooke tarbida
•

kõrge vererõhk, tursed, peavalu, peapööritus. Ženšenni ravitoimete avaldumiseks
on energiajoogis sisalduv kogus liiga väike
ning seetõttu saadav kasu küsitav.
L-karnitiin – aminohape, mis aitab
parandada ainevahetust ning omab võimalikku kasu treeningutel, kuid ka siin on
tegemist liiga väikeste kogustega, et positiivne mõju saaks avalduda.
B-grupi vitamiinid – rühm kaheksast üksikust vees lahustuvast vitamiinist.
Energiajoogid sisaldavad suures koguses suhkrut, B-grupi vitamiinidel on siin
roll muuta lisatud suhkur energiaks. Siit
tuleneb mõiste „lisaenergia“, sest B-grupi
vitamiinid on võtmeks, et vabastada kogu
energia, mida pakuvad energiajookides
sisalduvad lihtsuhkrud. B-grupi vitamiinide kogused energiajookides ei ole küll
otseselt kahjulikud, kuid on ebamõistlikult
suured (küündides tuhbndetesse protsentidesse vajalikust päevasest kogusest).
Suhkrud – enamik energiajooke sisaldav sahharoosi, glükoosi, ja/või kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirupit. Enamikes
energiajookides sisalduvad lihtsuhkrud
tekitavad „pilves“ tunde, mille kutsub esile
veresuhkru taseme tõus, taseme langedes
läheb organism „kriisiolekusse“ ja annab
signaali, et vajab rohkem suhkruid. Liigset
suhkru tarbimist seostatakse aga diabeedi,
hambakahjustuste, rasvumise, enneaegse
vananemise, madala serotoniini taseme
ning südamehaiguste riskiga. Suurem osa
Eestis müüdavatest energiajookidest sisaldab süsivesikuid keskmiselt 10 g 100 ml
kohta, mis teeb pooleliitrise joogi juures
50 g suhkrut. See aga on nt 2000 kcal päevase energiakulu juures juba lubatud 100%
päevasest suhkrukogusest, samas tuleb
arvestada, et suhkruallikaid tarbib inimene
iga päev palju enam.
Terviseprobleeme, mida energiajookide igapäevase tarbimise puhul võib
täheldada, saab seostada eelkõige liigse
kofeiinikogusega, lisaks on suhkrusisaldus
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Kofeiini sisaldavate toodete pakenditelt tuleks lugeda nende kofeiinisisaldust ning jälgida päevas saadavat
kofeiinikogust. Kuni 40-kilogrammiste laste puhul võiks saadav päevane kofeiinikogus olla maksimalselt 2,5 mg kehamassi kilogrammi
kohta ning raskemate laste ja noorukite puhul maksimaalselt 100
mg kofeiini päevas, seda kõikidest
allikatest kokku – energia- ja koolajoogid, kohv, tee, šokolaad, teised
kofeiini sisaldavad tooted.
Energiajookide puhul tuleb arvestada nendes sisalduva suhkrukogusega ning jälgida, et suhkrule
ümberarvutatult ei ületaks kogu
päevane suhkrutarbimine kõikidest
allikatest, sh suhkur, mesi, moos,
kommid, šokolaad, koogid, karastusjoogid jm, olenevalt lapse vanusest kokku 15–25 grammi.
Energiajooke ei tohiks kindlasti tarvitada mõne tunni jooksul enne või
pärast füüsilist koormust või selle
ajal. Energiajooke ei tohi segamini
ajada spordijookidega.
Õppimis- ja kontsentreerumisvõimet parandab kofeiinist paremini
normaalne ja mitmekesine toitumine ning piisav uni.
Parim janukustutaja on vesi. Energiajooki ei tohi kasutada janu kustutamiseks. Risk energiajoogist tulevale suuremale vee eraldumisele ja
sellega kaasnevatele terviseprobleemidele on eriti suur suvel, mil energiajooki kasutatakse tihti vee asemel
janu kustutamiseks.
Nähtude puhul, mida võib seostada
kofeiini ületarbimisega, pöörduge
perearsti poole ning teavitage teda
joodud energiajookide kogusest.
Kui töö tõttu või muul põhjusel (nt
eksamiperiood) on vaja öösel üleval olla või tunnete väsimust autosõidul, närige parem paar kohviuba
energiajookide või kofeiinitablettide
asemel. Kõige paremini aitab korralik toit ja piisav puhkus.
Kui tunnete, et olete energiajoogist
(kofeiinist) sõltuvuses, kuid soovite
sellest vabaneda, tuleks konsulteerida perearstiga.

hariduselu
(v.a suhkruvabad joogid) soovitatud normidest oluliselt kõrgem. Kuigi teised
lisatud ained on teatud kogustes tervisele
kasulikud, ei ole nende sisaldus energiajookides positiivse mõju avaldamiseks piisav.
Ebasoodsad mõjud kesknärvisüsteemile,
mida on kirjeldatud seoses energiajookide
tarbimisega, on peavalu, ärevus, ärrituvus,
erutusseisund, peapööritus, värinad, segadus, psühhoos, krambid ja vaimse seisundi
muutused.

Energiajoogi ja spordijoogi
kasutus
Tihti aetakse energiajoogid ja spordijoogid segi, kuigi need on oma olemuselt väga
erinevad tooted. Spordijoogid sisaldavad
elektrolüüte (nt naatrium, kaalium, kaltsium, magneesium) ja on mõeldud treeningu käigus higistamise teel kaotatud vee
ja elektrolüütide taastamiseks. Energiajoogid aga elektrolüüte ei sisalda. Siinjuures on
vajalik eelkõige vee tarbimine, kuid tihti
arvatakse, et sobilikud on energiajoogid.
Energiajookide kasutamine spordijookide
asemel toob endaga kaasa suured kofeiinikogused, mis omavad vastupidist efekti
veevajaduse rahuldamisele. Seetõttu on
laste ja noorukite puhul väga oluline valida
enne või pärast füüsilist koormust, selle ajal
ja ka muudel juhtudel organismi veekaotuse tasakaalustamiseks õige jook, vältides
seejuures liigset suhkru ja energia saamist.
Viimasel ajal on muutunud noorte

seas üha populaarsemaks energiajookide
ja alkoholi koos tarbimine, suurendades
sellega veelgi terviseriske. Energiajookide segamine alkoholiga võib olla ohtlik,
arvestades energiajookide stimuleerivat
toimet ning alkoholi depressiivseid omadusi. Energiajookide stimuleeriv mõju võib
varjata seda, kui purjus inimene on, ning
tekitada olukorra, kus on raske aru saada,
kui palju alkoholi tarbitakse. Alkohol ja
energiajoogid koos takistavad organismi
alkoholi ainevahetust ja võivad suurendada
alkoholimürgistust.
Kuigi energiajooke reklaamitakse kui
lisaenergia andjaid, siis tegelikult ei sisalda
nad energiat rohkem kui tavaline karastusjook. Energiajookides leiduvad ained vaid
„piitsutavad“ organismi ning seeläbi tegelikult kurnavad seda. Organismi energiavajaduse rahuldab mitmekesine toitumine
ning värskuse, parema kontsentreerumisja õppimisvõime tagab korralik puhkamine
ja öine uni.
Nele Pilman
Jüri gümnaasiumi tugikeskuse juhataja

Artikkel on lühiülevaade Tervise
Arengu Instituudis koostatud „Energiajookide uuringu raportist 2013“, mis on
täismahus kättesaadav Tervise Arengu
Instituudi veebilehel www.tai.ee.

Rae Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

LAGEDI KOOLI
DIREKTORI
vaba ametikoha täitmiseks
Nõuded kandidaadile:
• magistrikraad või sellele vastav
kvalifikatsioon,
• pedagoogilised kompetentsid,
• juhtimiskompetentsid organisatsiooni
arengu juhtimise, õpikeskkonna
kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise
valdkonnas,
• arvuti kasutamise oskus,
• kasuks tuleb eelnev juhitöö kogemus.
Kandidaatidel palume esitada järgmised
dokumendid:
• avaldus,
• elulookirjeldus,
• motivatsioonikiri,
• visioon Lagedi Kooli arengusuundadest ja juhtimisest,
• haridust tõendavate dokumentide
koopiad.
Tööleasumise aeg 1. august 2014.
Kandideerijatel palume esitada nõutavad
dokumendid 30. märtsiks 2014 Rae Vallavalitsusele aadressil Aruküla tee 9, 75301 Jüri
alevik või e-posti aadressil info@rae.ee

Lisainformatsioon telefonil 605 6753,
Marju Randlepp

Vastuvõtt Jüri Gümnaasiumi 1. klassidesse
2014/2015. õppeaastaks
Jüri Gümnaasium on elukohajärgne munitsipaalkool Rae Vallavalitsuse 29. märtsi
2011 määruse nr 21 alusel õpilastele, kelle
elukoht on Rahvastikuregistri andmete
järgi Aaviku küla, Jüri alevik, Kautjala
küla, Kurna küla, Lehmja küla, Vaskjala
küla, Karla küla, Pajupea küla, Patika küla,
Pildiküla küla, Limu küla, Seli küla, Veskitaguse küla.
Lapsevanem, kes on otsustanud oma
lapse panna Jüri Gümnaasiumisse, kirjutab
vastava taotluse.
Taotlusele lisab lapsevanem järgmised
dokumendid:
• lapse sünnitunnistuse või -tõendi originaali ärakirja tegemiseks või ametlikult
kinnitatud ärakirja;
• taotluse lapse isikuandmete avalikustamiseks;
• ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse

tervisekaardist selle olemasolu korral;
lapse elektroonilise foto (saata aadressile it@jyri.edu.ee);
• lasteasutuse välja antud koolivalmiduskaardi selle olemasolu korral;
• taotluse õpilaspäeviku soetamiseks;
• taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi originaali ärakirja tegemiseks
või ametlikult kinnitatud ärakirja või
väljavõtte (lapsevanem ei pea taotlusele
lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud
taotluse esitamise korral).
Taotlusi ja selle lisasid võetakse vastu
kooli kantseleis 2.–31. maini tööpäeviti kell
10–16. Taotlused on elektrooniliselt Jüri
Gümnaasiumi veebilehel http://www.jyri.
edu.ee/uldinfo/jg_taotlused.
Enne taotluse esitamist on oluline tutvuda õppesuundade erisustega, et oma
•

lapsele suundade eelistus valida. Teave
kooli õppesuundadest ja -korraldusest on
vanemale koondatud brošüüri „Tere tulemast Jüri Gümnaasiumisse!“. Nimetatud
materjal on kättesaadav kooli veebilehel
ja trükisena paberkandjal kooli valvelauas
alates aprillikuust.
Taotluse esitamisel valib vanem soovi
korral oma lapsele kooli veebilehel koolivestluse aja. Inglise keele klassi kandideerijatele on koolivestlus kohustuslik. Koolivestlus toimub 6. juunil. Koolivestluse
aega saab valida ajavahemikus 1.–31. mai.
Koolivestluse praktiliste tööde ja suulise
vestluse koostamise aluseks on alushariduse riiklikus õppekavas sätestatud nõuded. Oma lapse koolivestluse tulemusest
saab lapsevanem elektroonse tagasiside.
Lisainformatsioon I–II kooliastme
õppedirektorilt telefonil 622 4205.
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Mentorlus – suurepärane võimalus ettevõtte või
vabaühenduse arendamiseks
Mis loom see mentorprogramm õigupoolest on? Me kõik oleme sellest kuulnud, kuid
kas ka kogenud? Siinkohal on oluline meeles pidada, et mentorlus ei toimu ainult
programmi korras – ilmselt on meil kõigil mõni eeskuju, kellega vestlusi naudime
ja kes meid igakülgselt arendavad. Siiski on olulisel kohal ka mentorprogrammid,
mis paigutuvad suuremasse taustsüsteemi ning annavad osalistele aimu olulistest
tulevikusuundadest.
Miks ei võiks 2020. aastal
60% Harjumaa või isegi
kogu Eesti MTÜdest olla
majanduslikult iseseisvad?
Või miks ei võiks samal
aastal pooled Harjumaa
väikeettevõtjad oma tooteid välismaale müüa?
Ega sellel mingeid takistusi olegi peale meie enda mõttelennu ja
julguse. Vahest majanduslikult iseseisvates
ehk teenust või toodet pakkuvates MTÜdes seisnebki sotsiaalne innovatsioon, mis
on ka kodanikuühiskonna arengukava üks
temaatilisi eesmärke.
Mis oleks, kui kõik Eestimaa MTÜd
teeniks piisavalt, et enda kulud katta? Mis
oleks, kui nad suudaks lisaks eelnevale ka
oma juhtidele palka maksta? Mida on vaja
teha, et sellisesse olukorda jõuda?
Alustame sellest, mis olukord valitseb
praegu. EMSLi 2009. aasta uuringu „Suutlik sektor” põhjal teenis Eestis omatulu
vaid 10% ühendustest. Väga laialt on levinud arusaam, et MTÜ ei tohi tulu teenida.
See arvamus tuleb ilmselt lühendi lahti
kirjutatud nimest „mittetulundusühing”.
Kas ja kuidas MTÜ ning tulu teenimine
ikkagi kokku käivad? Jah, käivad küll! Sõna
„mittetulundus” tähendab, et teenitav tulu
ei lähe liikmete või juhtkonna vahel jagamisele (nagu äriühingu puhul omanike
vahel), vaid seda tuleb kasutada ühingu
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
Vastukaaluks 10% omatulu teenivale
ühendusele on Eestis 66% ühendusi, mis
viivad oma eesmärke ellu tänu riigi ja erasektori erinevatele toetustele ning välisabile
(Suutlik sektor 2009). Organisatsiooni

toetamine on loomulikult väga teretulnud,
kuid kahjuks on väga palju ühendusi, mis
ainult toetuste abil elavad. Selline lahendus ei ole jätkusuutlik, kuna ühelt poolt
on ühendusel üpris keeruline pikemaid
plaane teha (iial ei tea, kust ja kui palju
raha tuleb), teisalt paneb selline sõltuvussuhe organisatsioone liialt välistest teguritest sõltuma.
Mida teeb Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) selleks, et olukorda
paremuse poole suunata? Märtsi alguses
toimub koolitus „MTÜ majandamine: toodete ja teenuste arendamine”, mille jooksul
on võimalik täiendada oma teadmisi, kuidas oma ühingu tooteid ja teenuseid arendada, neid turundada ning seeläbi kulud ja
tulud tasakaalu saada.
Märtsist novembrini toimub HEAKi
veetav MTÜde mentorprogramm, mille
sihtgrupiks on samuti teenust pakkuvad MTÜd ning mille eesmärk on jõuda
majanduslikult isetoimivate ühenduste
suurema hulgani. Kandideerimine on
lõppenud ning võib öelda, et programm
saab huvitav olema, just tänu väga mitmekülgsetele osalistele. Ka mentorid on
kogenud nii era-, avalikus kui ka kolmandas sektoris. Mentoriteks on Tiina Tamm,
Katrin Krause, Dmitri Burnašev, Keit
Fomotškin ja Kairi Birk, nendega on võimalik lähemalt tutvuda HEAKi kodulehel
(heak.ee/mentorid). Käsitleme teemasid,
nagu sotsiaalne ettevõtlus, teenuse disain,
turundus ning delegeeriv juhtimine. Teeme
koostööd ka Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga, et pakkuda osalistele tuge ja
inspireerivat keskkonda, kus ennast ja oma
organisatsioone teostada. Kogu programmi

Mis toimub mobiilsidega?
Krõõt Nõgese küsimustele vastab TTÜ signaaltöötluse professor Tõnu Trump

Kuidas levivad raadiolained
linnades?
Raadiolainete levi linnas on keeruline
protsess, mille toimimist on raske täpselt
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ette ennustada. Mobiilside töötab hästi,
kuni baasjaama ja mobiiltelefoni antennid
üksteist näevad. Linnades kõrgete majade
vahel ei ole see enamasti nii ning mobiilini ulatuvad peegeldused majade seintelt,
autodelt jne. Need peegeldused läbivad
oma teel mobiilini erinevad teepikkused

tulemustest saame täpsemalt rääkida aasta
lõpu poole – keskendume pidevale tegutsemisele ja seega on juba novembris tulemusi
oodata!
Märtsist novembrini korraldab HEAK
ka Harjumaa väikeettevõtjatele mentorprogrammi. Selle eesmärk on pakkuda
tuge ja julgustust maksimaalselt kolm aastat vanadele väikeettevõtetele ja nende
juhtidele. Ettevõtte tegevusvaldkond ei ole
piiratud, eeldatakse ettevõtte juhi või omaniku soovi areneda ning ettevõtte jõudsat
kasvu. Mentorklubi tegevuse käigus saavad
ettevõtjad uusi teadmisi neid huvitavatel
aktuaalsetel teemadel, õppida mentorite ja
teiste mentiide kogemustest ning seeläbi
tagada oma ettevõtte jätkusuutlik areng.
Lisaks loob mentorklubi ettevõtjatele võimaluse omavaheliseks suhtlemiseks ning
koostöövõimaluste tekkeks, mis ongi väga
oluline osa arendustegevustes, milleks võetakse tavaliselt liiga vähe aega. Koolitustena
pakutakse alustavale väikeettevõttele alati
aktuaalseid teemasid – müük, turundus,
juriidilised küsimused.
Mentorklubi mentorid on juhtimis- ja
ettevõtluskogemusega ettevõtjad, kes on
valmis jagama mentiiga oma kogemusi
tema ettevõtte arendamiseks ning ärieesmärkide saavutamiseks. Mentori ning
mentii suhte eripäraks on asjaolu, et mentor ei paku valmisnõuandeid, vaid pigem
esitab küsimusi ja suunab. Koostöö mentoriga aitab alustaval ettevõtjal ise õigete
otsusteni või lahendusteni jõuda.
Kel on rohkem huvi mentorprogrammide ja nende laiemasse konteksti paigutamise vastu, soovitan kindlasti lugeda
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liikme Jaan Apsi artikleid „Kolm viga
mentorprogrammide korraldamisel” ja
„Kolm edutegurit mentorprogrammide
korraldajatele”.
Paula Koppel
Raul Kaldre

ning seetõttu liituvad kiired erinevate faasidega. Kiirte liitumisel samas faasis laine
tugevneb, kuid vastandfaasis liituvad kiired
kustutavad teineteist. Seetõttu varieerub
väljatugevus suurel määral. Mobiiltelefonid
on küll konstrueeritud sellise leviga arvestama, kuid on ruumipunkte, kus vastuvõtt
on olenemata telefoni headusest siiski äärmiselt piiratud.
Mobiiltelefonisüsteem on üles ehitatud

mitmesugust
kärgstruktuurina, kus kärje keskel asub
baasjaam ja selle ümber on kasutajad oma
telefonidega. Iga baasjaama teenindusraadius on piiratud. Järgmise baasjaama
ümber kõik kordub, ainult et siin on kasutusel teised sagedused.

Mille poolest erinevad 3G ja
4G mobiilside tehnoloogia?
Kolmas põlvkond (3G) kasutab niinimetatud hajaspektri signaale. Kasutajad
töötavad samas spektripiirkonnas, kuid
nende signaalid korrutatakse läbi erinevate
ligikaudu sõltumatute kiirelt varieeruvate
koodidega. Signaali vastuvõtuks on vaja
koodi teada. Kuna koodid on ainult ligikaudu sõltumatud, siis tekitavad kasutajad
teineteisele piiratud määral häireid. Selliselt on võimalik edastada nii kõnesignaale
kui ka andmeid. Loomulikult on niimoodi

kasutatavate koodide ja seega ka kasutajate
arv piiratud.
Neljas põlvkond (4G) kasutab tihedalt
üksteise kõrvale paigutatud sõltumatuid
sinusoidaalseid kandjaid. Siin edastatakse ainult andmeid. Idee seisneb selles,
et kui edastatav andmevoog jagada paljudeks kanaliteks, on edastuskiirus igas
kanalis väiksem kui terviku järjestikusel
edastamisel.
Bitid venivad sidekanali läbimisel pikemaks ja hakkavad seetõttu üksteisele selga
ronima, põhjustades häireid. 4G tehnoloogia suurendab paralleelseid kandjaid, kasutades iga biti edastuseks võimaldatud aega,
ning seega on raadiokanali mõju infoedastusele väiksem.
Need kaks süsteemi töötavad erinevatel sagedustel ning loomulikult ei häiri nad
teineteist.

Miks mu maamajas viimasel
ajal levi järjest halveneb?
Kolmanda põlvkonna mobiiltelefonisüsteemi võib piltlikult ette kujutada restoranina, kus eri laudades istuvad inimesed
vestlevad üksteisega eri keeltes. Me oleme
suutelised keskenduma oma vestluspartneri kõnele ning blokeerima teiste tekitatud võõrkeelseid häireid. Mida rohkem
kasutajaid koguneb, seda kõvemini peavad kõik rääkima, et ennast kuuldavaks
teha. Kui kasutajaid on palju, ei pruugi
teie hääl enam olla piisavalt tugev, et teises
restorani otsas olevale ettekandjale midagi
öelda. Sama juhtub 3G mobiilisüsteemis,
kasutajad genereerivad teineteisele häireid
ning kui neid saab palju, muutub side kärje
äärealaga võimatuks. Seda efekti kutsutakse kärgede hingamiseks – kui kasutajaid
on palju, tõmbub kärg kokku.

Kasulik info jäätmete äraandmise kohta
• Elektroonikajäätmed

• Ohtlikud jäätmed
Peamised kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed on akud,
mitmesugused õlijäätmed, elavhõbelambid, värvide, lakkide ja lahustite jäägid, vanad ravimid, taimekaitsevahendid, kraadiklaasid jms.
Rae valla elanikelt võetakse ohtlikke
jäätmeid tasuta vastu
Jüri alevikus aadressil Suve tn 7a,
avamine ette helistamisel (5656 2750,
Reijo);
Vaida alevikus aadressil Vana-Tartu
mnt 37, avamine ette helistamisel (tel
5645 6749, Tiina).

Elektroonikajäätmeid saab tasuta ära
anda
Jüri alevikus aadressil Suve tn 7a,
avamine ette helistamisel (5656 2750,
Reijo);
Vaida alevikus aadressil Vana-Tartu
mnt 37, avamine ette helistamisel (tel
5645 6749, Tiina).
Elektroonikajäätmete konteinerisse
võib tuua kõiki tooted, mis töötavad
elektrivooluga (nt külmikud, raadiod,
telerid jne). Tagastatavad elektroonikaseadmed peavad olema komplektsed.
Täpsem info kevadise elektroonikajäätmete kogumisringi kohta ilmub aprilli
lehes.

• Haljastusjäätmete
kogumine
• Vanad rehvid
Vanu rehve võetakse elanikelt TASUTA
vastu reedeti kell 10–16 Jüri alevikus
Mõisa tee 5 (Helenart OÜ).

Tulenevalt varajasest kevadest toimub
sellel aastal haljastusjäätmete äravedu
varem kui tavaliselt. Ajavahemikul 17.
märts – 30. märts 2014 on võimalik
registreeruda haljastusjäätmete tasuta
äraviimiseks Rae valla tiheasustusaladelt. Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse kilekottidesse (mis tõstmisel
ära ei lagune ja on minimaalse suurusega 100 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale
ning anda asukohast teada, helistades

numbril 605 6781, 605 6750 või kirjutada kristi.malm@rae.ee, info@rae.ee.
Kottide äravedu toimub 2 nädala jooksul alates 31. märtsist.
Neid kilekotte, kus on näha muid jäätmeid peale okste ja lehtede, ära ei viida.

• Suurjäätmete
äraandmisest
Suurjäätmete ehk näiteks vana mööbli
äraandmine toimub jäätmevedaja kaasabil, milleks on Eesti Keskkonnateenused AS. Kui tekib jäätmeid, mis ei ole
taaskasutuskesksusesse viimiseks enam
sobilikud, saab neist teavitada AS Eesti
Keskkonnateenuseid (lühinumber
1919, tallinn@keskkonnateenused.ee.
Äraveo hind arvestatakse sõltuvalt jäätmete mahust: 1 m³ hind on 5.18 eurot
(koos käibemaksuga).
Kogu vajalik info jäätmete sorteerimise kohta on leitav Rae valla kodulehelt www.rae.ee -> maa- ja keskkonnaamet -> jäätmete sorteerimine (http://
rae.kovtp.ee/et/jaatmemajandus).
Samuti saate täiendavate küsimuste
korral pöörduda keskkonnaspetsialist
Kristi Malmi poole (kristi.malm@rae.
ee, 605 6781).
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mitmesugust

Harutame lahti ühe eestlaste hulgas populaarse
pulaars
vanasõna: Eestlase lemmiktoit on teine eestlane
Kust on pärit populaarne vanasõna „Eestlase lemmiktoit on teine eestlane“ ja milline
on ütluse tähendus ja mõju?
Tänavuse vabariigi aastapäevapeo võib
nüüd rahulikult karpi pakendada ja kirjutada kaane peale, et sai ilusti tehtud. Käes
on taas argipäev ja oleme jälle niisugused,
nagu oleme. Tänava peal kommenteerib noor neiu oma kaaslasele, kes paistab
samaealine, et oskame küll ilusaid sõnu
teha, aga tegelikult on eestlase lemmiktoit
teine eestlane.
Julgeks neiule vastu vaielda, sest
ainuüksi lühike guugeldamine näitab,
et eestlastele omistatud ütlus „Eestlase
lemmiktoit on teine eestlane” on levinud mugandatud versioonides lätlaste,
leedulaste, soomlaste, venelaste ja veel
paljude teiste rahvuste hulgas. Näiteks
leiab netist ütlusi „A Latvian’s favourite
food is another Latvian”, „Любимое блюдо
литовца – другой литовец”.
Ütlust kasutavad venelased, ukrainlased, soomlased ja veel paljud teisedki.
Järelikult ei saa eestlasi pidada sugugi „erilisemaks”, kui on seda teised rahvad. Kuid
tundub, et ütlus siiski kõnetab ühte osas
eestlastest, ning leiab kasutust kõnes, kirjalikes tekstides ja kommentaariumides.

Autorlus pole lõpuni teada
Uurides rahva meelel ja keelel oleva
ütluse sünnilugu, jõuame huvitaval kombel esmalt möödunud sajandil Venemaal
eestlaste perre sündinud akadeemik Gustav Naanini, kes olevat ütlust suusõnaliselt Eestis elamise ajal oma ringkondades
hoogsalt levitanud. Naan tuli Eestisse
elama 1940. aastal ja tema karjääri paremad aastad jäid aastatesse 1960–1980, mil
ta pidas „Eesti nõukogude entsüklopeedia“
peatoimetaja ametit ja oli ühiskonnateemadel viljakas kirjamees.
Et Naan võis eestlasi üksteise magustoiduks, lemmik- või parimaks toiduks
tembeldada, seda aitab mõista ajaloolase
Vello Helgi tõlgendusel ligi paarkümmend
aasta tagasi siit ilmast lahkunud Naanilt
maha jäänud must valgel lause, milles
kumab suhtumine eestlastesse. Sirbis ja
Vasaras 1980. aasta 9. mail ilmunud artiklis „Ajalool on jõnks sees” kirjutas Naan,
et „paljude eestlaste maailmamudelid ei
erine nimetamisväärselt Aafrika neegrite
omadest”. Naan kirjutas eestlastest meievormis kui orjameelsest kangekaelsest
rahvast, kes ei taha midagi kuulda „võõrast
mõtlemisest”.
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Võib ju oletada, et Naan mugandas näiteks venelaste hulgas käibel olnud ütluse ja
kinkis selle eestlastele. Kuid lõpuni ei tea
keegi, sest sedalaadi ütlused võivad alguse
saada täiesti tavalisest inimesest, kes näiteks sünnipäevalauas muu seas poeetilise
vaimukuse poetab ja teised selle üle võtavad, aga järgmisel päeval, nagu ikka pärast
korralikku pidu, ei mäleta keegi täpselt, kes
mida rääkis. Kindel on aga see, et kui üks
ütlus nii elujõuliseks saab, siis on selleks
n-ö vajalik pinnas valmis.

Ütlus paljudeks juhtudeks
Tänapäeval leitakse ütlusele Eestis rakendust väga erinevates kontekstides ja põhjustel. Kõige sagedamini kasutatakse ütlust
„Eestlase lemmiktoit on teine eestlane” siis,
kui vaja kurta, et küll on eestlased üksteise
vastu kurjad, või siis, kui on vaja õigustada,
et sellised me kord oleme, või on käibel see
väljend lihtsalt sõimuna.
Kibestunud saarlane kommenteerib
ajalehe Saarte Hääl artiklit „Atraktiivne
Kuressaare“, et mitte miski ei meelita, sest
Kuressaare linn on soomlasi täis, metsik loodus ammu kruntideks jagatud ja
ilmahulgustele ning läbustajatele maha
parseldatud. Saaremaa inimesed närivad
üksteisel mönuga köri pöhimöttel – eestlase lemmikroog on teine eestlane. Ja tehke
sild ka veel valmis, siis pole see enam saar,
vaid Eestimaa kaugeim äär!
Ilmselt paha tujuga kribatud kommentaar on sündinud kadedusest, et kellelgi võib paremini minema hakata. Veel
kadedamaks muutub inimene siis, kui ta
tunneb, et see, kellel läheb või hakkab kohe
hästi minema, pole nii palju vaeva näinud
kui ta ise (kadetseja). Näiteks võib olla
Kuressaare kommentaator aastaid virelenud ja lõpuks pankrotistud poe omanik,
kes peab nüüd pensionipõlve.
Ütlus lipsab kõnepruuki ja kirjapilti
naiste ja meeste, noorte ja vanade seas.
Vahel tuuakse see mängu, kui on vaja tõsimeeli eestlase kohta halvasti öelda. „Noh,
ega eestlasest midagi muud ju ootagi kui
rahvuskaaslase allaneelamist,” kõneles
meesterahvas valjul häälel bussis oma sõbrale. Mõlemad härrasmehed muhelesid
selle peale mõnusalt, aga kas sellepärast, et
kogesid äratundmisrõõmu?
Igatahes on vanasõnadel inimestele imepärane mõju, need ei tõesta ega

argumenteeri, vaid lihtsalt väidavad
midagi. Kuna vanasõnad mõjuvad vaimukana, on neis potentsiaali jääda hästi
meelde ning elada oma elu mitmete põlvkondade jooksul. Vanasõnades on justkui
mingi tõdemus, millel ei pruugi tõepõhja
all olla.

Igal asjal oma põhjus
Sünonüüme on vanasõnas olevale „lemmiktoidule“ palju. Näiteks kasutatakse veel
sõnu lemmiksöök, lemmikeine, rahvustoit,
rahvusroog, magustoit, põhitoit, meelistoit, maiuspala, ka parim toit, parim söök,
ainus toit, parim õhtusöök, parim magustoit. Igas külas omad eelistused, kuid ütluse
sisu taotleb sarnast: eestlane on teise suhtes
pahatahtlik.
Vikipeedia andmetel ei ehi nüüdisaegne vanasõna kõige popimate vanasõnade edetabelit, kuhu kuulub näiteks „Kelle
jalg tatsub, selle suu matsub“ või „Pill tuleb
pika ilu peale“, aga alates 1990. aastatest on
see rahvasuus levinud.
Elu näinud Andres leiab, et eestlased
on üksteise suhtes kohutavalt kriitilised.
Kriitiline on eestlane sageli selle suhtes,
mis erineb iseenda arusaamast. Kord
omaks võetud arvamusest peab ta rangelt
kinni. Kui inimene õigustab jäärapäiselt
oma mõtet ja teised tema mõttest midagi ei
arva, on solvumine vaidluses kiire tulema
ja tulemuseks ongi n-ö tüli, kus ilusad ja
viisakad väljendid suhtlemises paraku ära
unustatakse ning tegudeski võib ununeda
solidaarsus ja lugupidamine.
Kuid õnneks on maailm mitmekülgne
ja leidub ka neid, kes ei arva uueaja vanasõnast midagi. Selliste inimeste hulka
kuulub suurepere ema Mirelle, kes leiab,
et kui inimesed on võtnud selle hoogsalt
käibele, kaevavad nad iseendale sellega
auku, sest see tähendab: ära usalda teist
eestlast, ta on pätt. Kui me laseme endale
sellist juttu ajada, siis oleme tõepoolest väljasurnud rahvas. Ütlus on Mirelle arvates
käibel eestluse õõnestamiseks. Kuid ka selles väites on põhjust kahelda, sest esiteks
pole ükski vanasõna igavene, see tähendab,
et selle kasutus devalveerub, ja teiseks pole
veel tõestatud, et just selle ütluse vormi
pärast „X lemmiktoit on teine X” on ükski
rahvas välja surnud.
Nii et saab olema huvitav, kui kaua see
ütlus veel inimesi kõnetab.
Signe Heiberg,
toimetaja
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Naistepäev pani koolipoisid lilli ostma
Foto erakogu

17-aastane Kristen Sekk Lagedilt küsitles oma eakaaslasi, et saada teada, mis tähendust
kannab äsja möödunud naistepäev noorte jaoks.
alguses. Naistepäev tähendas koosviibimisi töökohtades ja pidu pereringis. East
ja staatusest sõltumata kingiti naistele ja
tüdrukutele lilli. Praegu on paljud pühad
üle kandunud kommertslikule arusaamale.
Kõik neiud tuleb kingitustega üle kuhjata
ja hoidku selle eest, kui keegi ilma jääb, siis
ollakse elu lõpuni solvunud.

Väljakujunenud traditsioonid
ja tänapäeva noored

Lilled peos, lips ees ja naeratus näol. Nõnda
võiks iga mees 8. märtsil naisperet üllatada.
Traditsioon sel päeval naisi meeles pidada
ja tunnustada algas juba 20. sajandi

Uurisin seitsmelt eakaaslaselt, kuidas on
neil kombeks naistepäeva tähistada. Nagu
selgus, on tegemist noorte hulgas üsna
populaarse tähtpäevaga. Noormehed peavad üldjuhul tütarlapsi ja naisterahvaid
meeles ning püüavad neile muljet avaldada.
Samas pakub naistepäev ka paljudele tüdrukutele jutuainet. Nende ootused ja lootused on päris suured.
Täheldati seda, et lilled maksavad
mõnevõrra rohkem kui tavaliselt; neiud
on selle päeva puhul pidulikumalt riides ja pööravad rohkem tähelepanu oma
välimusele. Kuid aastatega on naistepäeva

tähendus muutunud – kingitustega pingutatakse üle ja suusõnaline „head naistepäeva“ ei tähenda suurt midagi.
Uurisin ka, kuidas päeva tähistatakse,
kas viiakse/oodatakse lilli. Üldjuhul vastati, et lähedastele neidudele viiakse, samas
suurelt ei tähistata. Eks iga neiu sügaval
sisimas ikkagi ootab lilleõit, aga ära pole
ilmajäämise pärast keegi surnud.
Mõni huvitav seik. Üks neidudest mainis: „2. klassis sain klassivennalt punase
roosi. Koju jõudes tuli välja, et olin pere
ainuke lillesaaja.“ Üks noormeestest meenutas: „Ma mäletan, et seitsmendas klassis planeerisin seda päeva pikalt ette – sai
üsna mitu lilleõit varutud. Läksin siis kooli
ja hakkasin lilli ilusate soovide saatel üle
andma, kuid kõik reageerisid kuidagi imelikult. Samas keegi midagi ei öelnud. Kui
koju jõudsin, vaatasin kalendrisse ja sealt
vaatas mulle vastu 7. märts.“
Võib öelda, et noored on naistepäeva
kommetega kursis, aga minu meelest kannavad selle tähtpäeva mõtet edasi siiski
täiskasvanud abieluinimesed. Lilleõisi on
jagatud ja vastutasuks nii mõnigi musi
saadud.
Kristen Sekk

Märtsikuu üritused Jüri Noortekeskuses
Teisipäev, 11. märts kell 18.00 kinoõhtu noortekeskuses. Sööme popkorni ja vaatame filmi „Mina, supervaras 2" eesti keeles.
Osalustasu 1 €.
Koolivaheaeg:
Teisipäev, 18. märts Pärnu veekeskuse külastus. Omaosalus 6 € (veekeskuse 3-tunnine sissepääs). Kohtade arv piiratud! Lisainfo:
triinusepp87@gmail.com. NB! Bussi väljumise aeg on täpsustamisel.
Kolmapäev, 19. märts kell 14.00 kokanduring. Teeme hamburgerit ja sööme ära ka. Registreerimine triinusepp87@gmail.com
või tule pane end kirja noortekeskuses. Üritus on TASUTA!
Neljapäev, 20. märts kell 14.00 noorteka tuunimine, vol 2. Värvime noortekeskuse seinu. Üritus on TASUTA!
Teisipäev, 25. märts kell 18.00 poiste klubi. Meisterdame puidust linnumaju. Üritus on TASUTA!
Reede, 28. märts kell 15.00 4H klubi. Üritus on 4H klubi liikmetele! Kui soovid klubi liikmeks saada, siis küsi infot triinusepp87@gmail.com.
Märtsis korraldame ka igakuise ürituse Jüri Gümnaasiumis – „Noortekeskus koolis”. NB! Kuupäev on täpsustamisel.
Fotokonkurss „Deja vu” – 10. märts kuni 11. aprill toimub fotokonkurss. Konkursile on oodatud noorte fotod, millest üks on
tehtud aastate eest ning teine nüüd samast fotost taaslavastus. Fotod saata triinusepp87@gmail.com või tuua noortekeskusesse.
Lisainfot konkursi kohta saab samalt meiliaadressilt või noortekeskusest. Parimatele auhinnad!
Noortekeskus on avatud igal argipäeval, ootame noori vaba aega veetma!
www.raenoorteklubi.ee / www.facebook.com/RaeNoortekeskus
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Jüri Gümnaasiumi neiud võitsid teist korda
Harjumaa suusavõistluse
Kevade kiire saabumine on meid pannud
unustama tõsiasja, et alles mõned nädalad
tagasi saime nautida korralikku lume ja
talve. Veebruari algul toimus Harjumaa
koolidevaheline teatesuusatamisvõistlus, mis oleks nädal hiljem olnud juba
mõeldamatu.
Gümnaasiumi tüdrukud võistlesid
koosseisus Meriliis Tõnisson, Eneli Eerme,
Marie Sarik – eelmise aasta võitjad – ja uue
liikmena Kelly Kalm, kusjuures Kelly sõitis välja gümnaasiumitüdrukute parima
etapiaja. Napilt, aga kindlalt edestati Saue
Gümnaasiumi ja Kuusalu Keskkooli.
Teise koha sõitsid välja kuni 5. klasside
poiste võistkond koosseisus Marten Mihkel ja Martin Mihkel Meidla, Gert Herodes ning Markus Mittal. Tunnistada tuli
ainult Viimsi Kooli paremust; kolmandana
suusatasid üle finišijoone Aegviidu Põhikooli õpilased.
Kolmanda poodiumiastme vallutasid
8.–9. klassi noormehed Madis Niinsoo,
Robert Tammoja, Kristo Gorbunov ja
Henri Roos. Olenemata sellest, et võistkonnas sõitis vabariigi üks parimaid selle

Foto Urmas Põldre

Jüri Gümnaasiumi neiud teist aastat järjest Harjumaal teatesuusatamises parimad
vanuseklassi suusatajaid, tuli tunnistada
Saku Gümnaasiumi ja Laagri Kooli kindlat paremust. Näha oli, et aastaga on koolide tase tublisti paranenud ja konkurents
põnevamaks ning ühtlasemaks muutunud
kõikides vanuseklassides.
Jüri Gümnaasiumi 32-liikmeline tiim

6 : 1 õpilaste kasuks
Korralt seitsmes Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud teateujumine kool vs
vilistlased toimus 24. veebruaril.
Kuuendat aastat järjest õnnestus kooli
võistkonnal vilistlastel selg prügiseks teha.
Seekord võideti lausa ligi 125 meetri ulatuses. Traditsiooniliselt ujusid avavahetust isa
ja poeg Mehis ja Robin Aloe. Ka sel aastal
ei andnud kuuendas klassis õppiv Robin
isale võiduvõimalust. Ajad vastavalt 32,3
ja 35,8.
Seekord osalesid vilistlaste tiimis silmapaistvat poliitilist karjääri teinud Rae
vallavanem Mart Võrklaev ja abivallavanem Madis Sarik, kes on osalenud kuuel
võistlusel, lisaks on kõikidel etappidel veel
osalenud Rain Neimar ja Mehis Aloe. Traditsiooniliselt ujutakse nii mitu etappi, kui
vana on Jüri Gümnaasium, mis tegi selle
aasta arvuks 33 viiekümnemeetrist vahetust. Kooli võistkonnas on kõigil seitsmel
korral osalenud Kelin Pihlakas (11.r),
Tahvo Riso (11.r), Christopher Aloe (10.r)
ning kuuel korral Robin Aloe (6.r).
Selle aasta olid Jüri Gümnaasiumi
kolm kiiremat noormeest Rauno Kosula

Rae Sõnumid • märts 2014

28,3, Tahvo Riso 29,3 ja Johannes Tiitus
29,6 ning tüdrukutest Grete Eerikson 31,9,
Meriliis Saar 34,9 ja Kelin Pihlakas 36,1.
Ühtlasi on Grete aeg naisujujate arvestuses
läbi seitsme aasta parim.
Vilistlastest näitasid kiiremaid aegu
Henry-Mario Hallik (32. lend) 27,6 – ühtlasi päeva kui ka seitsme aasta parim aeg,

saavutas kokkuvõttes Harjumaa koolide
arvestuses Kuusalu Keskkooli järel tubli
teise koha.
Tänusõnad kõigile osalenud õpilastele
ja nende toetavatele vanematele.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Martin Siller (32. lend) 29,8, Sander Nelis
(26. lend) 31,8 ja naistest Kristiina Paist
(11. lend) 41,3, Daisy Luige (lõpetanud
põhikooli) 52,6 ja Elina Poll-Riives (23.
lend) 56,7.
Suur tänu kõigile kooli võistkonna
liikmetele ja vilistlaskogule vahva ürituse
korraldamise eest ning päevajuhile Henri
Ausmale ja ajavõtjale Mikk Sarikule.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht
Foto Anne Kloren
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Isa ja poeg Mehis ja Robin Aloe juba kolmandat aastat järjest kõrvuti startimas

spordielu

Liider/Rae vald
ootab kaasaelajaid
Sel hooajal osaleb Eesti meeste esiliigas
võrkpallimeeskond Liider/Rae vald. Ehkki
sugugi kõik võistkonna liikmed ei ela Rae
vallas, on meeskonna tegevus ajaga muutunud üha enam vallakeskseks – treenitakse
Lagedil ja Peetris, kodumängud peetakse
Peetri koolis. Samuti on üks meeskonna
põhikonkurente võistkond nimega TTÜ/
Kiili ehk naabervalla võistkond. Just seepärast otsustati sel hooajal pikkade traditsioonidega meeskonna nimele valla nimi liita.
Liider/Rae valla meeskonnas kannavad nooremate mängijate kõrval põhiraskust suure kogemusega mehed, kes on
tippspordi küll ammu lõpetanud, kuid ei
soovi oma oskusi unustada. Teiste hulgas ka
Rae vallavolikogu aseesimees Kaarel Kais.
Senine hooaeg on olnud edukas. Üheteistkümne meeskonna konkurentsis lõpetati
põhiturniir teise kohaga. Seejuures on konkurents esiliigas nii tihe, et esimeseks tulnud ja viiendaks jäänud meeskonda lahutas
vaid üks võit. Kindlasti loodab meeskond
saada sel hooajal säravama medali kui eelmise hooaja pronks.
02.03 toimus veerandfinaali kordusmäng, kuid kõik huvilised on oodatud
vaatama ja kaasa elama meeskonna kodumängudele Peetri koolis:
16.03 kl 13.30 poolfinaali kordusmäng;
29.03 kl 16.00 või 30.03 kl 13.30 finaali
või kolmanda koha mäng.
Sissepääs loomulikult tasuta.
RS

26. märtsil 2014
Jüri Spordihoones

Rae valla
lahtised meistrivõistlused
ujumises
Võisteldakse erinevates vanuseklassides T/P ja N/M arvestuses.
15.00 noored (2007–2002)
16.00 noored (2001–1994)
18.00 absoluutklass ja veteranid
T 2007. a ja nooremad 25 m vabalt
P 2007. a ja nooremad 25 m vabalt
T 2006. a
25 m vabalt
P 2006. a
25 m vabalt
T 2004.–2005. a 25 m vabalt ja 25 m selili
P 2004.–2005. a 25 m vabalt ja 25 m selili
T 2002.–2003. a 25 m vabalt ja 25 m selili
P 2002.–2003. a 50 m vabalt ja 50 m selili (järgneb soojendusujumine)
T 2000.–2001. a 50 m vabalt ja 50 m selili
P 2000.–2001. a 50 m vabalt ja 50 m selili
T 1994.–1999. a 50 m vabalt, 50 m selili, 50 m rinnuli
P 1994.–1999. a 50 m vabalt, 50 m selili, 50 m rinnuli (järgneb soojendusujumine )
Absoluutklass
Veteranid I
Veteranid II

N ja M (1975.–1993. a) 100 m vabalt, 100 m selili ja 100 m rinnuli
N ja M (1965.–1974. a) 100 m vabalt, 100 m selili ja 100 m rinnuli
N ja M (1964 ja vanemad) 50 m vabalt, 50 m selili ja 50 m rinnuli

Registreeruda saab kuni 25. märtsini e-posti teel mikk@raespordikeskus.ee
Märkida andmed (klubi, nimi, sünniaeg, ujumisstiil)
Info ja juhend www.raespordikeskus.ee

Rae vald saavutas Eesti valdade talimängudel
3. koha
1. ja 2. märtsil toimusid Jõhvis Eesti valdade
22. talimängud. Kui murdmaasuusatamine
jäi kehvade lumeolude tõttu Alutaguse suusaradadel ära, siis ülejäänud aladel osales
kokku 44 Eesti valdade võistkonda.Võitjaks
tuli Tartu, 2. kohale üldarvestuses võistles
end Tähtvere vald ja 3. koha tõi meile Rae
valla ühtlaselt hästi esinenud võistkond.
Kõrgel tasemel kabe- ja maleturniiril saavutasime mõlemal 4. koha. Väga tublilt esines
ka meie valla lauatennisevõistkond, kes 24
võistkonna konkurentsis saavutas 9. koha,
ning mäesuusavõistkond, kes Kiviõli tuhamäel toimunud meeskonnavõistlusel saavutas 11. koha. Samuti andsid oma panuse

korvpallurid, kes küll sel aastal finaalturniirile ei jõudnud, kuid proovivad järgmisel
aastal oma tulemust parandada.
Sellel aastal osales Eesti valdade mängude raames toimunud vallajuhtide võistlusel ka vallavanem Mart Võrklaev, kes saavutas 11. koha. Vallajuhtide võistlusel tutvuti
siseorienteerumise käigus põhjalikumalt
Jõhvi kontserdimajaga, mängiti lumegolfi
ning võeti mõõtu laskesimulaatoril.
Täname kõiki Eesti valdade mängudel
osalenud Rae valla võistkonna liikmeid
ning kapteneid, kes aitasid kaasa meeskondade komplekteerimisel. Rae vallale
3. koha toonud võistkonda kuulusid kabes

Arvo Koppel, Jüri Hermann, Kaari Vainonen, Joosep Harak ja Kaire Sepp, males
Tarmo Tuul, Aivo Hommik, Enda Lõhmus, Tarmo Kasak ja Kariina Grauberg,
lauatennises Ilja Pozolov, Koit Uustalu,
Elle Õun, Karine Uustalu ja Simon Loomets ning mäesuusatamises Karl-Gustav
Kasemaa, Frank Lukk, Mari Järvis ja Martin Merelaid.
28.–29. juunil toimuvad Eesti valdade
suvemängud Kosel, kus samuti on väljas
Rae valla võistkond. Info talimängu tulemuste ja suvemängude kohta leiate internetist www.joud.ee.
Mikk Sarik, Rae valla spordikeskus
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Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine
Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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TULE KONSULTATSIOONILE!
Vaata ka parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Eneken
Laanemets

Olmer Õigus

50 18 245
66 84 700
OST

56 560 460
66 84 700
MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

EHITUS

Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus
Kauplus avatud:
E-R 8.00 -18.00
L 10.00 -14.00

Rae Sõnumid • märts 2014

INVESTEERIMINE

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

reklaam
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Elektripaigaldiste
projekteerimine,
ehitamine ja
renoveerimine.
www.revenant.ee
502 6736
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Saksamaal valmistatud
säilitusaineteta kuivtoit
kassidele ja koertele.
Toimetame kauba Teile
Rae vallas koju kätte.
Hinnad alates 24.50 € / 20 kg
Tasumine pangakaardiga või sularahas.
Tel. 56 45 10 77 / www.vapratee.eu
H-NUTID OÜ
PAKUME JÄRGNEVAID TEENUSEID JÜRIS JA SELLE LÄHIÜMBRUSES:
•
•
•
•
•
•

Majahoidjateenus – välisterritooriumi koristamine, trepikodade koristamine. NB! Kui
majahoidja kulu on ühistule üle 300.00 € kuus, siis tasub kindlasti küsida pakkumist.
Haljastuse hooldus (muru niitmine, lumekoristus).
Töömees koos tööstusliku tolmuimejaga (vee- ja tolmuimeja Wetrok Duovac 34) 11.00 €
tund.
Abitööline 9.00 € tund.
Ehitusaegne koristus 9.00 € tund.
Erinevad veod Respo haagisega (kasti mõõdud 2,65 × 1,25 m), hind kokkuleppel.

Kõiki teenuseid pakume firmadele ja eraisikutele.
KONTAKT: margus@hnutid.eu, 5558 9982
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OÜ Silvenoinen Jüri tankla
pakub tööd

klienditeenindajale
Palk alates 500 eurost kuus.
Töögraafik paindlik, vahetustega.
CV saata aiveko@gmail.com,
telefon 526 2060.

Viljapuude (õunapuud,
pirnipuud, luuviljalised)
lõikamise aeg on kohe
käes!
Oleme Luua metsanduskooli lõpetanud spetsialistid.
Lisaks pügame hekke, istutame
ning hooldame puid ja põõsaid.
Kõikidele teenuse tellijatele
konsultatsioon tasuta!

Tel 5558 3776 või 5552 3996

Külasta oma hambaarsti regulaarselt!
www.hambahaldjas.ee
Tallinna kliinik:
Kotkapoja 2A, Kristiine
tel: 6640366 / 58877718
Märjamaa kliinik:
Pärnu mnt 30, Märjamaa
tel: 4822293 / 57877474
Haldja Hambaravi OÜ
Särav naeratus on sinu visiitkaart!
Meie Haldjad aitavad sind!
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kuulutused
× 2,1 × 1,9 m – kandevõime 2300 kg. Hind
Harjumaal 14 ja 18 €/h, kaugemal 0.50 ja
0.65 €/km. Tel 506 5106
Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
okaspuuklots 5–25 cm 1.70 €, kaseklots
5–25 cm 2.00 €, lepp 30 cm 2.30 €, sanglepp 30 cm 2.40 €, kask 30 cm 2.70 €, saar
30 cm 2.90 €. Alates 50 kotist on transport
Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine:
5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
Müüa lõhutud küttepuid kohaletoomisega, lepp 35 €/rm, kask 39 €/rm,
metsakuiv okaspuu 35 €/rm. Tel 509 9598
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869 eurost. Tel 666 1355. www.
kodukliima.ee
Müüa kütte- ja kaminapuid, klotse ja tulehakatust, võrgus ja lahtiselt (30, 40, 50 cm),
koos toomisega. Tel 501 8594
VEOTEENUS kaubikuga 3,3 × 1,7 × 1,8 m
– kandevõime 1500 kg ja väikeveokiga 4,4
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Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud ja trükised, postkaardid,
fotod, paberrahad ning margikogud. Küsi
lisainfot 5399 6098 Rene.
Perekond, elukohaga Jüris, otsib toredat
hoidjat 1a 9k tüdrukule ja 3a 10k poisile.
Hoidjat vajatakse täistööajaga (E–R orienteerivalt 7.30–17.00). Kui oled sõbralik,
hoolitsev ja sulle meeldib tegeleda lastega,
siis võta meiega ühendust. Aiki 5664 8772;
aiki.kangur@gmail.com

Üürile anda kanali ja täiskeldriga garaaž
Tammikus. Soovijal kirjutada meilile
ene.magi@gmail.com ja jätta ka oma
telefoninumber.
Ostame metsakinnistuid ja raieõigust.
Energiavaru OÜ, 508 0336, info@energiavaru.ee

Aprillihinnad
spordikeskuses
Ühe korra pilet
1,5 h
2h
Ujula
Noored kuni 22a; pensionärid
1.50
2.00
E–R 6.30–16.00
2.00
3.00
E–R 16.00–22.00
Täiskasvanud
3.00
4.00
E–R 6.30–16.00
4.00
5.00
E–R 16.00–22.00
Kuni 6 a laps tasuta
Jõusaal / Treeningud
Noored kuni 22a; pensionärid
6.30–22.00
Täiskasvanud
6.30–22.00

1.50
3.00

teated
Märtsi sünnipäevalapsed
Veebraris
registreeritud sünnid
KARL INGVER
REMI TIKAN
KASPAR HINNOSAAR
ASKO PARBO
GERDO KÖIDAM
MATTIAS MATON
LUUKAS VAADE
OSKAR MATTIAS RÜÜTEL
GEORG RUUBEL
ANDREW ROBERT WILLOUGHBY
JONATHAN MIKSON
KRISTOFER KAIS
MIHKEL RÄNK
MIA MIRTEL MÄNDMETS
EMMA-MARIA VELLBACH
MINNA MICHELLE MÄEHANS
KIRTEL SOONE
MIRELL MALVE
KIRKE JAAKSON
LORETTE MAIBRIT OLOP
LIISA MEIL
HELENA RAIDMA
ISABEL ADELE KIKAS
LIANA SILD

HELMI-REGIINA ALOE
HELJA MAASIK
LIDIIA SERGEIEVA
MILJA PEDAJA
PJOTR GORELIK
LINDA KUNDLA
ASTRID-VELISATE-MELANIE
HEINAMÄGI
ÕIE AULIK
AILI RANNASTE
LUULE LIMBACH
HELGI PALM
ÕIE PULMAN
LINDA TOOMESSO
NIKOLAI ALFRED PAPMEHL
LYUBOV KUNCHEVA
JUHANES KOCH
LIIDIA PAAS
VALENTINA REINSALU
HUDO TEDER
AGO-LEO TAMMIK
HEINO SANDER
MARIA KAASIK
HELMI KASK
TEA-MALL TENDER

95
91
89
88
88
88
87
87
86
85
84
84
83
83
83
83
83
83
81
81
81
81
81
81

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED

Teatame kurbusega, et lahkus pikaaegne vallavalitsuse töötaja

VEEBRUAR

EINAR OHOV

TOIVO EVART
REIN REIMAN
VÄINO LINAMAA
KRISTJAN JÕEMA
HELENE VÕSU
AINO RÄTTEL

AINO RÄTTEL
Leinavad omaksed

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele.
Rae vallavalitsus

12. veebruar

Tulekahju Jüris Aruküla tee 83

24. veebruar

Ahisilla külas põles talumaja

25. veebruar

Avarii Tartu maanteel Patikal

Naistepäeva
eri
10
=
12!!!
=
12!!!
Naistepäeva eri 10 = 12!!!

Teatame kurbusega, et lahkus meile
kallis

27.01.1933–31.01.2014

81
81
80
80
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Elulõng sul katkes äkki
liialt ruttu kustus päev...

21.10.1960–14.02.2014

Veebruaris lahkunud

ILMAR SALM
ILSE KASEMAA
SUSANNA NURJA
TAMARA AVRAMENKO
LINDA HÄRMA
ELSA MUUGA
HILLE GUTMANN
RIHO RISTAL
PEETER LORENTS
ALJE ALOE
TIIU LUIK
LEMBIT KOMMEL
AINO UDRAS
AINO LUIK
VAIDO TOMBAK
RAIVO LUTS
HEINAR KANNIMÄE
HELGA ROMAŠEVA
KARIN IVANOVS
RAISSA VAKULINA
JEVDOKIA GRAGE
SIIRI ERNESAKS
RAILI RÄNDI
IIA KARO
ANU ROOP
ARNO PLEIATS
ANNE PETTAI
LIIVI ŠEVTSOVA

Kõikidel märtsikuus ostetud
etud
Kõikidel märtsikuus ostetud
naiste ujula,
jõusaali ja vesiaeroobika eroobika
naiste ujula, jõusaali ja vesiaeroobika
on pealon12
10 x kaartidel
utuskorda.
10 x kaartidel
pealkasutuskorda.
12 kasutuskorda.

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Kuma Print

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6400 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Rae valla fotokonkursil rahva lemmikuks saanud
fotod

Fotokonkursist lähemalt loe lk 12

Peeter Böckler „Trubaduurid“

Allan Jõgi „Musträstas“
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