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Rae valla ametlik väljaanne

Ülevaade uuenenud tingimustega pere- ja sotsiaaltoetustest
Uusi elamurajoone Rae
valda saab ehitada vaid
sobiliku taristu olemasolu
korral
Suursoo külas käidi sügisesel pööripäeval kolm korda
ümber lõkke
Mis on Eesti riigi mõte
Palju kasulikke koolitusi
Täiskasvanud õppija nädala
raames

Rae vald kinkis taas oma väikestele vallakodanikele nimelised vapiga hõbelusikad. Traditsiooni järgi
korraldatakse lusikate jagamise pidusid aastas neli korda ning kutse rahvastukuregistris olevale aadressile saavad kõik sünnijärgselt Rae valda registreeritud lapsed. Vastuvõtule kutsutakse lapsed, kes on
saanud vähemalt 11-kuuseks ning vanuse ülempiir on 2 aastat. Keskeltläbi on vastuvõtule tulnute vanus
1 kuni 1,5 aastat. Fotol kingib vallavanem Mart Võrklaev hõbelusika väikesele tüdrukule, kes tuli kingitusele järele juba kindlalt omal jalal kõndides. Tagaplaanil Mamma Mia laulustuudio lapsed, kes aitasid
lilli kinkida ja kelle esituses kõlasid üritusel vahvad lastelaulud. Noore vallakodaniku vastuvõtt toimus
27. septembril Jüri raamatukogu II korruse saalis.
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Rae Vallavalitsus teatab
Järgmise detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustusest:
Peetri aleviku Kõrtsi kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
17.06.2014 Rae Vallavolikogu otsusega
nr 58. Planeeritav ala asub Peetri aleviku lõunapoolses osas Vana-Tartu mnt
ja Reti tee ääres Kõrtsi kinnistul. Juurdepääs alale on planeeritud Reti teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,0
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta maatulundusmaa
sihtotstarbega ja perspektiivse elamumaa juhtotstarbega Kõrtsi kinnistu
(registriosa 13741802; katastritunnus
65301:001:0185) sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeks, et
rajada kinnistule põhikooli hoone. Sellest tulenevalt määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning
sellega seoses teha ettepanek Kõrtsi
kinnistu osas Rae Vallavolikogu 21. mai
2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae
valla üldplaneeringu muutmiseks.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub 23.
oktoobril 2014 kl 16.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.
Järgmise detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
20.10.2014‒02.11.2014 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Patika küla Rätsepa kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
03.06.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 783 ja vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 30.09.2014 korraldusega
nr 1313. Planeeritav ala asub Patika
külas Golfi tee ja Pirita jõe vahelisel
alal. Juurdepääs alale on planeeritud
avalikult kasutatavalt Golfi teelt ning
servituudiga läbi Silla kinnistu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolev maatulundusmaa
sihtotstarbeline kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbeliseks kinnistuks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustin-
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gimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva
üldplaneeringuga.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
02.11.2014.

Järgmise detailplaneeringu avalikust arutelust:
Ülejõe küla Raadiojaama tee 24 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 26.08.2014 korraldusega
nr 1129 ja avaliku väljapanek on toimunud 22.09.2014‒05.10.2014.
• Planeeritav ala asub Ülejõe külas Raadiojaama tee ääres. Juurdepääs alale on
planeeritud avalikult kasutatavalt Raadiojaama teelt ja Raadiojaama põigult.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,12 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on ärimaa sihtotstarbega kinnistu
muutmine elamumaa kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Rae valla üldplaneeringu järgi on alale
ette nähtud olemasoleva ärimaa juhtotstarve. Vastavalt planeerimisseaduse
§ 9 lõikele 7 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine, üldplaneeringuga
määratud maakasutuse juhtotstarbe
ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga
määratud hoonestuse kõrguspiirangu
ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik
üldplaneeringu muutmine. Ühe uue
elamumaa krundi planeerimisel säilib valdavalt piirkonna senine juhtotstarve. Planeeringulahendust ei saa
lugeda üldplaneeringu oluliseks või
ulatuslikuks muutmiseks.
• Detailplaneeringu avalik arutelu ja tutvustus toimub 21.10.2014 kl 16.00 Jüri
alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja
istungite saalis.
Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Lagedi aleviku Jõe tn 36 kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae

•

•

Vallavalitsuse 16.09.2014 korraldusega
nr 1223. Planeeritav ala asub Lagedi
alevikus Pirita jõe paremal kaldal Jõe
tänava ääres. Juurdepääs kinnistule on
Jõe ja Kure tänavalt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,5 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on olemasoleva elamumaa sihtotstarbelise kinnistu jagamine kaheks väiksemaks elamumaa sihtotstarbeliseks
kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu eesmärk on vastav
Rae valla kehtivale üldplaneeringule,
kus alale on ette nähtud elamumaa
juhtotstarve.

Vaskjala küla Ujula tee 3 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 30.09.2014 korraldusega
nr 1331. Planeeritav ala asub Vaskjala
külas Pirita-Ülemiste kanali äärsel väljakujunenud tiheasustusalal. Juurdepääs kruntidele on mööda olemasolevat
Ujula teed. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada kinnistu kaheks elamumaa
sihtotstarbega krundiks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja
sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
Karla külaosade üldplaneeringuga,
kus alale on ette nähtud elamumaa ja
haljasala maa juhtotstarve.
Vaskjala küla Laiakivi kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 23.09.2014 korraldusega
nr 1276. Planeeritav ala asub Vaskjala
külas Vaskjala veehoidla läheduses
Pirita jõe paremal kaldal Sillapiiga ja
Kurepesa tee ristmikust lõuna pool.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,8 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistu sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks, moodustada üks elamumaa krunt, määrata
ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on vastav
Rae valla kehtivale üldplaneeringule,

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

Haljastusjäätmed saab
ära anda tasuta
Haljastusjäätmete tasuta äravedu Rae
valla tiheasustusaladelt toimub sel sügisel
novembri esimesel nädalal (3.‒9. novembril). Vajalik on eelnev registreerimine
hiljemalt 31. oktoobriks 2014, helistades
numbril 605 6781, 605 6750 või kirjutades kadri.raus@rae.ee. Teatada tuleb oma
nimi, kontakttelefon, aadress, kottide arv
ning suurus.
Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse
kilekottidesse (mis tõstmisel ära ei lagune
ja on minimaalse suurusega 75 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale. Neid kilekotte, kus on näha
muid jäätmeid peale okste ja lehtede, ära
ei viida.
Ebatavaliste ilmastikuolude puhul võib
esineda muudatusi äraveo kuupäevades.
Muudatustest teavitame jooksvalt Rae valla
kodulehel.

kus alale on ette nähtud elamumaa
juhtotstarve.

millega on planeeritavale alale ette nähtud perspektiivne ärimaa juhtotstarve.

Peetri aleviku Vägeva viadukti kinnistute
piirkonna ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 05.08.2014 korraldusega nr 1000. Planeeritav ala paikneb
Peetri alevikus Tallinna-Tartu-VõruLuhamaa maantee, Vägeva tee, Peetri
tee ja Lepiku tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud
Vägeva teelt, Peetri teelt ja Tuleviku
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritavate kinnistute
maakasutuse sihtotstarbe muutmine;
kahe ärimaa krundi, kahe transpordimaa krundi ja ühe tootmismaa krundi
moodustamine ning moodustatavatele
kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine; kruntide varustamine tehnovõrkude ja juurdepääsuteedega ning haljastamine.
• Detailplaneeringu eesmärk on vastav
Rae valla kehtivale üldplaneeringule,

Rae küla Graniidi tee kinnistute 7, 9, 11,
13 ja 15 ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 07.10.2014 korraldusega
nr 1335. Planeeritav ala asub Rae külas
riigimaantee nr 11330 Järveküla-Jüri
tee ja Graniidi tee ääres. Juurdepääs
planeeritavale alale on Graniidi teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
5,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada kinnistutest üks äri- ja
tootmismaa krunt ning kaks transpordimaa krunti, määrata hoonestustingimused, ehitusõigus ja juurdepääsud,
lahendada tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,
kus alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

Vallavalitsus
teatab kahest
uuest tänavanimest

Meeldetuletus loomaomanikele

Vallavalitsus võttis 2. septembril vastu
otsused nimetada Assaku alevikus Tiigi
põik ümber Tiigi teeks ning Lagedi aleviku
Tehase tee 1 ja Karla küla Kalmaripõllu
kinnistul olev detailplaneeringuga näidatud liikluspind Valtsi tänavaks.
Korraldustega nr 1160 ja 1161 saab tutvuda Rae valla koduleheküljel www.rae.ee.

Valla eelarvestrateegia
aastateks 2015–2018 läheb
teisele lugemisele
Rae valla eelarvestrateegia järgnevaks neljaks aastaks toetab valla üldise arengukava
eemärke ja paneb finantsplaanina aastate
kaupa paika nii investeerimise kui ka seadusest tuleneva tegevuse avalike teenuste
osutamiseks.

Viimasel ajal on jõudnud Rae Vallavalitsusse palju kaebusi seoses lahtiselt peetavate lemmikloomadega. Tuletame meelde,
et Rae valla kasside ja koerte pidamise
eeskirja kohaselt on lubatud looma pidada
vaid loomaomanikule kuuluvas või tema
valduses olevas ehitises või piiratud territooriumil ning välistatud peab olema
looma omal tahtel välja pääsemine. Reegel kehtib nii koerte kui ka kasside kohta.
Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumisel on võimalik loomaomanikku trahvida kuni 400 € ulatuses.
Kadri Raus
keskkonnaspetsialist

Valla eelarvestrateegia teine lugemine
toimub volikogu oktoobri istungil.
Eelarvestrateegia dokumendiga saab
tutvuda Rae valla koduleheküljel www.
rae.ee/eelarve.
RS
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Rae valla peretoetused
oma elanikele
Volikogu septembriistungil võeti vastu uuendatud määrus „Rae valla eelarvest perede
toetamise kord“, mille alusel muutuvad alates 1. jaanuarist 2015 osa peretoetuste saamise tingimused.
Peretoetuste maksmise korras muutub sissekirjutusnõue koduse mudilase, eralasteaia, spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise,
samuti laagritoetuse ja sõidukompensatsiooni taotlejatele. Kui vana korra järgi
nõuti aastast või kolmekuulist sissekirjutust
Rae valda, siis uue korra järgi peab olema
loetletud toetuste saamiseks sissekirjutus
eelnenud aasta 31. detsembri seisuga.
Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitiste

taotlejatel tuleb arvestada, et uuest aastast
saab taotleda jätkuvalt hüvitist mõlemale
– nii huvi- kui ka sporditegevusele, kuid
nüüdsest on ühte taotlusvooru lubatud
esitada üks sporditegevuse taotlus ja üks
huvitegevuse taotlus. Lisatud on tingimus, et kui laps õpib valla doteeritavas
Rae Huvialakooli spordiosakonnas, siis
ta sporditegevuse kuluhüvitist lisaks ei
saa taotleda, küll aga saab lisaks taotleda

hüvitist huvitegevuse eest väljapool Rae
Huvialakooli. Kui õpilane võtab osa Rae
Huvialakoolis kaunite kunstide tundidest
(nt pilliõpe, kunst), siis on võimalik taotleda lisaks sporditegevuse kuluhüvitist,
mis toimub samuti väljaspool huvialakooli
ehk asutust, mille õppest ta juba osa võtab.
Kokkuvõttes, osaledes Rae Huvialakoolis
sporditreeningutes, hüvitatakse mujal tehtav huvitegevus ning õppides huvialakoolis
kauneid kunste, hüvitatakse mujal tehtav
sporditegevus.
Sõidukompensatsiooni taotlemisel
tuleb uue korra järgi esitada vallavalitsusele
kuukaart. Üksikpiletite alusel tehtud kulu
enam ei hüvitata.
Jens Vendel
abivallavanem

Rae valla peretoetused
Sünnitoetus

Kuidas taotleda?
• Täida taotlusvorm, esita see vallavalitsusele.
• Toetust võib taotleda 6 kuu jooksul
pärast lapse sündi.
Toetuse maksmine
• Toetus kantakse lapsevanema arvelduskontole või väljastatakse vallavalitsuse
kassast sularahas.
• Kolmikute või enama mitmike sünni
puhul makstakse toetust iga sündinud
lapse kohta kehtestatud toetuse kahekordses piirmääras (nt on toetus 320
€, kahekordne piirmäär 640 €. Kolmikute sünni puhul on toetus 3 × 640 ehk
1920 €).
Tingimused toetuse saamiseks
• Lapse mõlemad vanemad peavad
olema rahvastikuregistri andmetel Rae
valla elanikud vähemalt 3 kuud enne
lapse sündi.

Koduse mudilase toetus

Kuidas taotleda?
• Täida taotlusvorm ning esita see vallavalitsusele.
Toetuse maksmine
• Toetust makstakse taotluse esitamisele järgneva kuu eest. Väljamaksed
toimuvad toetatavale kuule järgneva
kuu esimese 15 päeva jooksul. Toetust
ei maksta juulikuu eest (nt esitas lapsevanem taotluse 12. aprillil. Toetust
hakatakse maksma alates maist ning
maikuu toetus kantakse pangakontole
15. juuniks).
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Tingimused toetuse saamiseks
• Laps on Rae valla lasteaia järjekorras
ega käi munitsipaal- või eralasteaias.
• Laps ja tema mõlemad vanemad on
rahvastikuregistri andmetel Rae valla
elanikud eelnenud aasta 31. detsembri
seisuga.
• Laps peab olema vähemalt 18 kuud
vana ja vanemahüvitis selle lapse eest
on lõppenud.

Eralasteaia toetus

Kuidas taotleda?
• Täida taotlusvorm, esita see vallavalitsusele.
Toetuse maksmine
• Toetus makstakse eralasteaiale. Eralasteaia poolt lapsevanemale esitatud
arve on valla toetussumma ulatuses
väiksem.
Tingimused toetuse saamiseks
• Laps ja tema mõlemad vanemad on
registri andmetel Rae valla elanikud
eelnenud aasta 31. detsembri seisuga.

Lasteaiatasu soodustus

Kuidas taotleda?
• Täida taotlusvorm ja esita see 15. kuupäevaks vallavalitsusele.
Soodustuse saamine
• Soodustus määratakse samast kuust,
mil on esitatud taotlus. Taotluste puhul,
mis esitatakse pärast 15. kuupäeva,
arvestatakse soodustuse saamine alates
järgnevast kuust.
• Alates teisest lapsest on lasteaiatasu
suurus 33 eurot.

Tingimused soodustuse saamiseks
• Perest käib vähemalt kaks last ühel ajal
Rae valla munitsipaallasteaias või vallavalitsusega lepingu sõlminud eralasteaias.

I klassi õpilase ranitsatoetus

Kuidas taotleda?
• Täida taotlusvorm ja esita see vallavalitsusele hiljemalt 30. septembriks.
Toetuse maksmine
• Toetus kantakse pangakontole 30 päeva
jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega ehk hiljemalt 30. oktoobriks.
Tingimused toetuse saamiseks
• Laps ja tema mõlemad vanemad peavad olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud vähemalt kolm
kuud enne toetuse taotluse esitamist.
• Laps asub õppima Rae valla või mõne
muu omavalitsuse kooli I klassi.

mise aluseks olev dokument (nt arve) ja
maksmist tõendav dokument või selle
koopia (nt maksekorraldus) ning esita
need vallavalitusele.
• Taotluste esitamise aeg on hiljemalt 15.
juuni (kulutused jaanuarist kuni maini)
ja 15. detsember (kulutused juunist
kuni detsembrini).
Toetuse maksmine
• Hüvitise suuruseks on 50% tehtud
kulutustest, kuid mitte rohkem kui
kehtestatud piirmäär.
• Nelja ja enama lapsega perede puhul on
hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud
piirmäär.
• Hüvitist makstakse iga lapse kohta ühe
sporditegevuse ja ühe huvitegevuse
eest.
• Hüvitis kantakse arvelduskontole hiljemalt 10. augustiks ja 10. veebruariks.
Tingimused toetuse saamiseks
• Laps või noor on vanuses 5‒19 eluaastat, on eelkooliealine või õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli
päevases õppes.
• Laps ja tema mõlemad vanemad on
rahvastikuregistri andmetel Rae valla
elanikud eelnenud aasta 31. detsembri
seisuga.
• Sporditreeneril peab olema treeneri
kutsekvalifikatsioon.
• Huvitegevust pakkuv organisatsioon
peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi, st tal
peab olema koolitusluba.
• Hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste
spordi- ja huviringides osalemisel ( Rae
Huvialakooli õppetasu on juba valla
poolt doteeritud).
• Sporditegevuse kuluhüvitist ei maksta,
kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas.
• Huvitegevuse kuluhüvitist ei maksta,
kui laps õpib Rae Huvialakoolis, v.a

spordiosakonnas (nt kui laps õpib Rae
Huvialakooli spordiosakonnas, saab
taotleda huvitegevuse kuluhüvitist
väljapoolt huvialakooli toimuva õppe
doteerimiseks).

Lastelaagri kuluhüvitis

(50% osalustasust, kuid mitte rohkem kui
kehtestatud piirmäär)
Kuidas taotleda?
• Täida taotlusvorm, lisa juurde maksmise aluseks olev dokument (nt arve) ja
maksmist tõendav dokument või selle
koopia (nt maksekorraldus) ning esita
need vallavalitsusele.
• Taotluse esitamise aeg on iga kuu 10.
kuupäev.
• Taotluse võib esitada kolme kuu jooksul pärast laagri toimumist.
Toetuse maksmine
• Hüvitise suuruseks on 50% laagri osalustasust, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär.
• Nelja ja enama lapsega perede puhul on
hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud
piirmäär.
• Hüvitis kantakse arvelduskontole järgmise kuu 30. kuupäevaks
Tingimused toetuse saamiseks
• Laps või noor on vanuses 5‒19 eluaastat ning kooliealine õpib algkooli,
põhikooli, gümnaasiumi, kutsekooli
või kõrgkooli päevases õppes.
• Laps ja tema mõlemad vanemad on
rahvastikuregistri andmetel Rae valla
elanikud eelnenud aasta 31. detsembri
seisuga.
• Laagri kestvus on vähemalt kuus
ööpäeva ning laagrikorraldajal on olemas kas kohalikult omavalitsuselt luba
selle haldusterritooriumil laagri korraldamiseks või Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud noortelaagri luba.

Sõidukompensatsioon

Kui laps omandab haridust Rae valla koolis, siis on sõit valla finantseeritud liinidel
(kohalik liinivedu) tasuta. Kui laps omandab gümnaasiumiharidust väljaspool Rae
valda, saab ta sõidukompensatsiooni.
Kuidas taotleda?
• Täida taotlusvorm, lisa juurde paberile
kleebitud kuukaart või kvartalikaart.
• Esita taotlus koos sõidukaardiga 10.
kuupäevaks vallavalitsusele. Hüvitatakse kolmel viimasel kuul õppetöö
perioodil kasutatud sõidukaardid (nt
veebruari-, märtsi- ja aprillikuu sõidukaardid tuleb esitada hiljemalt 10. mail.
Kui need esitada aga pärast 10. maid,
siis veebruarikuu sõidukaarti enam ei
hüvitata).
Toetuse maksmine
• Hüvitis kantakse pangakontole hiljemalt järgmise kuu 30. kuupäeval.
• Sõidupiletid hüvitatakse 100% ulatuses.
Tingimused toetuse saamiseks
• Laps õpib kas gümnaasiumiosa (10.‒12.
klass) päevases õppes, muukeelse kooli
1.‒12. klassis või erivajadustega laste
koolis.
• Laps ja mõlemad vanemad peavad
olema registri andmetel Rae valla elanikud eelnenud aasta 31. detsembri
seisuga.
• hüvitatakse sõit naaberomavalitsuse
kooli ja koju tagasi.
• Sõite koolivaheaegadel ja nädalavahetustel ei hüvitata.
Uute kehtestatud peretoetuste piirmääradega saab tutvuda valla koduleheküljel http://www.rae.ee/toetused-jasoodustused pärast 2015. aasta eelarve
vastuvõtmist.
NB! Peretoetuste väljamaksmise eelduseks on võlgnevuste puudumine Rae Vallavalitsuse või allasutuste ees.

Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis

(50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui
kehtestatud piirmäär)
Õigus on taotleda hüvitust ühe spordija ühe huvitegevusega seotud kulude katteks. Põhimõtteks on võimaldada noortel
arendada end ühel kauni kunsti ja ühel
spordialal. Kui õpilane osaleb Rae Huvialakooli (valla allasutus) kauneid kunste
õpetavas tunnis, saab taotleda vaid ühte
kuluhüvitist väljaspool huvialakooli toimuva sporditegevuse eest.
Kuidas taotleda?
• Täida taotlusvorm, lisa juurde maks-
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Rae valla sotsiaaltoetused
oma elanikele
Volikogu septembriistungil võeti vastu uuendatud määrus „Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste andmise kord“, mille alusel muutuvad alates 1. jaanuarist 2015 osa sotsiaaltoetuste saamise tingimused.
Sotsiaaltoetuste maksmise korras muutub
mitmete toetuste maksmise üheks tingimuseks see, et taotleja on olnud valla elanik

vähemalt ühe aasta. Aastane sissekirjutusnõue on pensionäri ja puudega inimese
ravimi- ja/või hambaravitoetuse maks-

misel, samuti pensionäri ja puudega lapse
prillitoetuse, invatehnilise abivahendi ja
rehabilitatsiooniteenuse toetuse, üldhooldekodus oleva isiku ülalpidamiskulude toetuse, matusetoetuse ja Tšernobõli veterani
toetuse maksmisel.
Pensionäri ja puudega inimese ravimitoetuse maksmisel muutub uue korra järgi
see, et sama toetuse liigi alt makstakse ka
hambaravitoetust. Siia alla ei kuulu proteeside valmistamine, mida kompenseerib
Haigekassa.
Jens Vendel, abivallavanem

Rae valla sotsiaaltoetused
Vähekindlustatud pere lapse
koolitoetus

• Toetus on ette nähtud lapsele õppevahendite, vajalike koolitarvete ja/või
kooliriiete ostmiseks ja kooliskäimisega seotud põhjendatud kulude katmiseks.
• Taotluse toetuse saamiseks võib esitada
lapsevanem, eestkostja või hooldaja,
samuti kooli juht, klassijuhataja, sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja.
• Kui toetust taotleb lapsevanem, eestkostja või hooldaja, tuleb taotlusele
lisada dokumendid pere sissetuleku
kohta.
• Toetus määratakse üks kord aastas.
• Vallavalitsusel on õigus otsustada, et
rahuldatud taotluse alusel vajalikud
õppevahendid, koolitarbed ja/või kooliriided soetab ja kooliskäimisega seotud põhjendatud kulud katab haridusja sotsiaalamet.

Vanemliku hoolitsuseta
jäänud lapse ülalpidamis- ja
koolituskulude toetus

• Toetus on ette nähtud vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja
koolituskulude katmiseks õppeasutuses.
• Taotluse toetuse saamiseks võib esitada
eestkostja, sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja.
• Toetust makstakse õppeasutuse esitatud arve alusel.

Asenduskodu lapse/noore
sünnipäeva-, jõulu-, koolilõpu- ja elluastumise toetus

• Toetus on ette nähtud valla eestkostel
ja asenduskodus elavale lapsele/noorele
toimetuleku suurendamiseks.
• Taotluse võib esitada asenduskodu
juhataja või valla lastekaitsetöötaja.
• Elluastumise toetuse saamiseks võib
taotluse esitada asenduskodust iseseisvasse ellu astuv noor.
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Suurpere, eestkostepere ja
puudega lapse vanema emadepäevatoetus

• Toetus on ette nähtud peredele, kus
kasvab vähemalt neli alaealist last,
eestkostjale, kes kasvatab vanemliku
hoolitsuseta jäänud last, ja peredele,
kus kasvab puudega laps.
• Juhul, kui peres kasvab vähemalt neli
last ja nende hulgas puudega ja/või
vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse
toetust kahekordses piirmääras.
• Taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist.
• Toetus makstakse perele välja maikuus.

Suurpere, eestkostepere ja
puudega lapse jõulutoetus

• Toetus on ette nähtud peredele, kus
kasvab vähemalt neli alaealist last,
eestkostjale, kes kasvatab vanemliku
hoolitsuseta jäänud last, ja peredele,
kus kasvab puudega laps.
• Juhul, kui peres kasvab vähemalt neli
alaealist last ja nende hulgas puudega
ja/või vanemliku hoolitsuseta laps,
makstakse toetust kahekordses piirmääras.
• Taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist.
• Toetus makstakse välja detsembrikuus,
lisaks kingitakse lapsele jõuludeks
kommipakk.

Uus!
Pensionäri ja puudega inimese ravimi- ja/või hambaravitoetus

• Toetus on ette nähtud retseptiravimite
ja hambaravi kulude osaliseks katmiseks.
• Taotluse toetuse saamiseks võib esitada
pensionär või puudega inimene tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta
rahvastikuregistri andmetel olnud valla
elanik vähemalt ühe aasta.
• Taotlusele tuleb lisada vastavad mak-

sedokumendid, millel on isiku nimi,
kellele on retseptiravim välja kirjutatud
või kes on hambaraviteenust saanud.
• Hambaravi korral makstakse toetust
põhimõttel, et esitatud maksedokumentide alusel saadud summast arvatakse maha riiklik hambaravihüvitise
summa.
• Taotlus esitatakse ja toetust makstakse
üks kord aastas samal aastal tehtud
kulude katmiseks.

Pensionäri ja puudega lapse
prillitoetus

• Toetus on ette nähtud prillide soetamise kulude osaliseks katmiseks.
• Taotluse toetuse saamiseks võib esitada
pensionär või puudega lapse vanem
tingimusel, et enne toetuse taotlemist
on ta rahvastikuregistri andmetel olnud
valla elanik vähemalt ühe aasta.
• Taotlusele tuleb taotlejal, kellele või
kelle lapsele on välja kirjutatud prillid
või prillide uuendamise retsept, lisada
maksedokument, millel on isiku nimi,
kellele prillid valmistati.
• Toetust makstakse üks kord aastas
samal aastal tehtud kulude katmiseks.

Invatehnilise abivahendi
ja rehabilitatsiooniteenuse
toetus

• Toetus on ette nähtud meditsiiniliselt
põhjendatud invatehnilise abivahendi
soetamise või rentimise või rehabilitatsiooniteenuse kulude osaliseks katmiseks.
• Taotluse toetuse saamiseks võib esitada
abivahendi soetanud või rentinud või
rehabilitatsiooniteenuse eest tasunud
inimene tingimusel, et enne toetuse
taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe
aasta.
• Taotlusele tuleb isikul, kes on teinud
antud kulud, lisada maksedokument,
millel on isiku nimi, kellele need

vahendid soetati või kes teenust sai.
• Toetust makstakse üks kord aastas
samal aastal tehtud kulude katmiseks.

Üldhooldekodus oleva isiku
ülalpidamiskulude toetus

• Toetus on ette nähtud teiste omavalitsuste üldhooldekodust teenust saava
isiku hoolduskulude osaliseks katteks, kui tema sissetulek ei võimalda
katta hoolduskulusid ja tal puudub
seadusjärgne ülalpidaja või kui isiku
perekonna või seadusjärgse ülalpidaja
materiaalne olukord ei võimalda katta
hoolduskulusid.
• Toetust võib taotleda üldhooldekodus olev isik, tema perekonnaliige või
seadusjärgne ülalpidaja tingimusel, et
enne hoolekandeasutusse asumist on
isik rahvastikuregistri andmetel olnud
valla elanik vähemalt ühe aasta.
• Toetust makstakse vastavalt lepingule
üldhooldekodu esitatud arve alusel.

Eaka tähtpäevatoetus

• Toetus on ette nähtud valla eakale elanikule alates 85. sünnipäevast.
• Taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist.
• Toetust makstakse valla elaniku sünnipäevakuul.

Matusetoetus

• Toetus on ette nähtud valla elaniku
matusekulude osaliseks katmiseks.
• Taotluse toetuse saamiseks võib esitada
isik, kes valla elaniku surma korral korraldab tema matuse.
• Toetust makstakse tingimusel, et surnud isik on rahvastikuregistri andmetel
olnud valla elanik vähemalt üks aasta
enne surma.

Uus!
Tšernobõli veterani toetus

• Toetus on ette nähtud isikule, kes osales
Tšernobõli aatomielektrijaama katastroofi tagajärgede likvideerimisel.
• Taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist.

• Toetuse saamise tingimuseks on, et
enne toetuse taotlemist on soodustatud
isik rahvastikuregistri andmetel olnud
valla elanik vähemalt ühe aasta.
• Toetus makstakse välja igal aastal aprillikuus.

Ravikindlustamata isiku ravikulude toetus

• Toetus on ette nähtud tööturul vähese
konkurentsivõimega isikutele töövõimetuspensioni taotlemiseks esmaste
uuringute kulude katteks.
• Toetust võib taotleda ravikindlustamata isik.
• Taotlusele tuleb lisada arsti väljastatud
tõend uuringute vajalikkuse kohta.
• Taotluse rahuldamise korral esitab vallavalitsus uuringut teostavatele raviasutustele garantiikirja kulude tasumise
kohta.
• Toetus makstakse välja raviasutusele
uuringute teostamise eest esitatud arve
alusel.

Kinnipidamisasutusest vabanenud isiku toimetulekutoetus

• Toetus on ette nähtud kinnipidamiskohast vabanenud isiku esmase toimetuleku tagamiseks.
• Toetust võib taotleda kinnipidamiskohast vabanenud isik, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi enne kinnipidamist
oli Rae vald või kui kinnipidamiskohast
vabanenud isiku perekonna liikmed on
asunud elama Rae valda ja isik asub
nende juurde elama.
• Taotlusele tuleb lisada vabastamistõendi koopia.

Erivajadustega inimese küttekulude toetus

• Toetus on ette nähtud puudega isikule
tema taotluse alusel küttekulude osaliseks kompenseerimiseks.
• Taotlusele tuleb lisada kulu tõendav
maksedokument.
• Toetust makstakse üks kord aastas
samal aastal tehtud kulude katmiseks.

Uus!
Dokumenditoetus

• Toetust võib taotleda isik, kellel puudub või on lõppenud elamisluba ja IDkaart on kehtetu.
• Toetus on ette nähtud isiku isikutunnistuse ja elamisloa riigilõivu tasumiseks.
• Taotlusele tuleb taotlejal lisada maksedokumendid.

Vältimatu sotsiaalabi toetus

• Toetus on ette nähtud hädavajaliku
sotsiaalhoolekandelise abi osutamiseks
toidu, riiete ja ajutise peavarju osas.
• Toetust võib taotleda isik, kes või kelle
perekond vajab nimetatud abi ja elab
Rae vallas või viibib Rae vallas, kuid
kelle elukoht ei asu siin.
• Toetust võib taotleda ka isik, kelle elukohta ei saa kindlaks määrata.
• Toetust võib taotleda ka välismaalane,
kes abi vajamise ajal asub ajutiselt Rae
valla haldusterritooriumil.
• Isikule, kes viibib vallas, kuid kelle
elukoht ei asu Rae vallas, abi andmine
tuleb kooskõlastada isiku elukohajärgse
omavalitsusega.
• Abi osutamise viisi otsustab vallavalitsus.

Muu toimetulekut soodustav
toetus

• Vallavalitsusel on õigus määrata erandkorras toetusi ka käesoleva korraga fikseerimata juhtudel või esitada toetuste
taotlemise materjalid otsustamiseks
volikogule.
• Toetus on ette nähtud isikule või perekonnale ootamatu raske majandusliku
olukorraga toimetulekuks või vähekindlustatud isikule või perekonnale
muude põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.
Uute kehtestatud sotsiaaltoetuste piirmääradega saab tutvuda valla koduleheküljel
http://www.rae.ee/toetused-ja-soodustused
pärast 2015. aasta eelarve vastuvõtmist.
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Jüri Raamatukogus alustab taas kirjandusklubi

Jüri raamatukogu

Pimedatele sügisõhtutele värvi lisamiseks
alustame taas kirjandusklubi õhtutega.
Oma loomingust ja töödest-tegemistest
tulevad rääkima Jüris elavad kirjanikudtõlkijad Eve Laur ja Urmas Alas.
Eve Laur on raamatuid tõlkinud alates
1995. aastast. Tõlgitud autorite nimekirja
kuuluvad teiste hulgas Terry Pratchett ja
Philip Pullmann. Viimase kirjutatud raamatu „Inglite torni“ tõlge pärjati lastekirjanduse tõlkijate ja kirjastajate auhinna
Paabeli Torni audiplomiga. Ka raamatute
kirjutamine pole Evele võõras. 2011. aastal ilmus tema sulest raamat „Aloise“, mis

Uute suurarenduste loomise
eelduseks on nõuetekohane
taristu
Rae vallast on saanud atraktiivne investeerimispaik arendajatele, aga uute elamurajoonide rajamisel peab omavalitsusse tulles arvestama ka sellega, et kvantiteet ei
saa olla kvaliteedist olulisem ning uued elamurajoonid vajavad valgustatud sõidu- ja
kergliiklusteid ning noortele peredele on vaja ka lasteaia- ja koolikohti.
Viimastel aastatel kiiresti arenenud ja
kasvanud Rae vallale on tulnud mitmeid
taotlusi uute elamurajoonide rajamise planeeringute algatamiseks. Osa arendajaid
tahavad ehitada minielurajooni kuni viiele
perele, aga huvi on tundnud ka suurarendajad, kellest ühe huvi on ehitada kodu
kuni mitmesajale perele.
Planeeringute ja arengu eest vastutav
abivallavanem Priit Põldmäe nendib, et iga
omavalitsus peab uute elurajoonide lubamisel tagama oma uutele elanikele alushariduse kättesaadavuse ja lisaks looma
inimväärse elukeskkonna, mille osaks on
kõvakattega, valgustatud teed, mänguväljakud ning kindlasti tervise- ja vabaajateenuste kättesaadavus.
„Uute suurarenduste puhul peab vastutustundlik omavalitsus eriti hoolikalt vaatama, kas sotsiaalne infrastruktuur jõuab
vastu võtta nii suure inimeste arvu. Me
keegi ei taha, et korduks mõni Oru kodu
või kas või siinsamas Raes erinevalt Oru
kodust õnneliku lõpuni jõudva Andrekse
juhtum,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev, kes lisas, et Andrekse piirkonnas on
hakatud omavalitsuse ja elanike koostöös
arendaja poolt ehitamata jäänud teid välja
ehitama.
„Rae vallas jälgime väga täpselt, kas
inimeste vajadused saavad uue elamurajooni ehitamisel kaetud. Tähelepanu all on
lisaks elementaarsele tehnilisele taristule

Rae Sõnumid • oktoober 2014

ka lasteaia- ja koolikohad, sest Rae valda
tulevad elama paljud noored pered ning
lasteaiakohtade puudus peab jääma eilseks
päevaks,“ ütles vallavanem.
Abivallavanem Priit Põldmäe toob näiteks ootel oleva Pühamäe arenduse Peetris,
mille valmimisel tuleks plaanide järgi valda
juurde 350 uut peret. „See aga tähendab, et
omavalitsus peab olema valmis 80-kohalise lasteaia ehitamiseks,“ nendib Põldmäe ja jätkab, et lisaks lasteaiale on vaja
rajada piirkonda valgustatud kerg- ja sõiduteed ning tagada kõigi avalike teenuste
kättesaadavus.
Abivallavanema sõnul on olukord
finantsiliselt aga selles osas keeruline, sest
esmaseks prioriteediks tänases situatsioonis on hoopis uue põhikooli ehitus Peetrisse, sest mudilased uutest lasteaedadest
lähevad ju õige pea kooli ja tänane Peetri
Põhikool on väikseks jäämas.
„Suurarendusi saame teoks teha, kui
piirkonna arendaja on valmis kaasa lööma
elukeskkonna väljaehitamises ning panustama kooli- ja lasteaiakohtadesse. Tänasel

leidis äramärkimist Tänapäeva 2010. aastal
toimunud kirjandusvõistlusel.
Urmas Alas on tuntud eelkõige tõlkijana, näiteks võib tuua Frank Herberti ja
Artur C. Clarke’i romaane. Tema kirjutatud
ulmejutte on ilmunud eesti ulme antoloogia veebilehel ja samanimelises raamatus. Aastal 1997 ilmus tema ulmeromaan
„Plahvatus“ ja 2007. aastal põhikoolilastele
mõeldud inglise keelest tõlgitud entsüklopeedia „Suur tarkuseraamat“.
Kohtumine toimub 27. oktoobril kell
19.00 Jüri Raamatukogus.
Anneli Erik
päeval ei ole enam nii, kus arendus tähendab arendajate jaoks ainult detailplaneeringu koostamist ja kõik sotsiaalsed kohustused tuleb täita teiste maksumaksjate raha
eest,“ nentis vallavanem.
Vallavanem ja abivallavanem on ühisel meelel, et elukeskkonda planeerides ei
tohi vald ega arendaja kvantiteeti kvaliteedist ettepoole seada. „Vald ei saa sisuliselt
käituda teistmoodi kui üks vastutustundlik pere, kuhu sünnivad lapsed teadmisel,
et neile suudetakse pakkuda kasvamiseks
ja arenguks kõike vajalikku,“ tõi näite
abivallavanem.
Vallavanem Mart Võrklaev nendib, et
omavalitsus on arendajatest ettevõtjatega
mitmel korral ka edukat koostööd teinud
ning sotsiaalne infrastruktuur on loodud
koostöös. „Selliseid näiteid on mitmeid
ning elu näitab, et selliste vastutustundlike
arendajate loodud elamud on ka kvaliteetsed ja teevad kindlasti vallale au.“
Vallavanema sõnul on Rae vald viimastel aastatel teinud sotsiaalsesse infrastruktuuri väga suuri investeeringuid ja kuna
osaliselt on selleks ressursse tulnud arendajatelt, on vald suutnud luua näiteks rohkem lasteaiakohti. „Lasteaiakohti on juurde
loodud 756 ehk siis ligikaudu sama palju,
kui oli vallas varem (770). Kokku on Võsukese 240- ja Aruheina 180-kohalise lasteaia
valmimisega lasteaiakohti 1526. Tulevikus
ei saa vald uute elamurajoonide lisandumisel mitte tähelepanu pöörata sellele, et
rahvaarvu kasvades suureneb ka vajadus
veel uue või uute lasteaedade järele.“ RS

Koolitused Täiskasvanud õppija nädala raames
Kuupäev
Kell

Õpituba, loeng, treening

9. okt
18.00‒19.30
13. okt
19.00‒21.00
13. okt
17.00‒19.00
13. okt
17.00‒19.00

Koolitus „Isiklike rahaasjade
planeerimine“
Seltskonnatantsukoolitus „Palun
Teid tantsule“ (valss, rumba,
samba)

Lektor, koolitaja,
treener

Osalemise Toimumise koht
tasu

Finantsinspektsioon,
Eesti Pangaliit

tasuta

Peetri Lasteaed A
osa saal

605 6759,
kultuur@rae.ee

Eve Aunver

tasuta

Rae
Kultuurikeskus

605 6759,
kultuur@rae.ee

Registreerimine telefonidel ja
e- posti aadressil

Kinkekarpide meisterdamine

Marge Korman

Laste diabeet

Piret Loomets

tasuta Jüri Gümnaasium nele.pilman@jyri.edu.ee

14. okt
18.00‒19.30

Lugemishäire – mis see on ja
kuidas sellega tegelda?

Logopeed Marianne
Martinson

tasuta Jüri Gümnaasium nele.pilman@jyri.edu.ee

15. okt
18.00‒19.30

Tähpäevakaartide valmistamine
Sizzixi masinaga

Jüri Noortekeskuse
töötajad

15. okt
18.00‒19.30

Kaalust alla dieediga ja dieedita

Tagli Pitsi
Tervise Arengu
Instituut

16. okt
18.00‒19.30

Tähpäevakaartide valmistamine
Sizzixi masinaga

Lagedi Noortekeskuse töötajad

16. okt
17.00‒19.00

Patsipunumise töötuba

16. okt
17.00‒18.30

Karjäärinõustamine (sh kutsesobivustesti täitmine ja tagasiside)

16. okt
18.00‒19.30

Elupäästev esmaabi ‒ lapsele,
noorukile, täiskasvanule

17. okt
18.00‒19.30
18. okt
11.00‒12.30

IT kuritegevus ‒ erinevad liigid
ja stsenaariumid, kuidas ennast
kaitsta?
Naised, kas teate, mis on auto
kapoti all ja kuidas vahetada
autoratast?

20. okt
18.00‒20.00

Seminar „Konfliktist koostööni“

21. okt
18.00‒19.30
22. okt
18.00‒19.30
23. okt
19.00‒20.00

Isemoodi Isetegijate
Loovustuba
Hedy Laidre, Jüri
Gümnaasiumi
karjääärinõustaja

3€

2€

Jüri Gümnaasium nele.pilman@jyri.edu.ee

Jüri Noortekeskus indrekpaas84@gmail.com

tasuta

Rae
Kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

2€

Lagedi
Noortekeskus

mari.niglas@gmail.com

6€

Õie Lasteaed

diana.liiber@6ie.edu.ee

tasuta Jüri Gümnaasium nele.pilman@jyri.edu.ee

Anni Sarv

tasuta Jüri Gümnaasium nele.pilman@jyri.edu.ee

Luisa Pani

tasuta Jüri Gümnaasium nele.pilman@jyri.edu.ee

Tarmo Klaar
OÜ Kokpit

Jüris Veetorni
tasuta 9 hoovis OÜ
Kokpitis

Mare Muskat
www.koolituskursused.ee

605 6759, kultuur@rae.ee

tasuta

Peetri kooli
auditoorium

605 6759, kultuur@rae.ee

Räägitakse kutsesüsteemist,
võimalustest õppida kutsekooNatalia Ignatenko,
lides. Tutvustatakse töötukassa
Irina Filippovaga
teenuseid, sealhulgas koolitamise Eesti Töötukassa
võimalusi

tasuta

Rae
Kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

Positiivne psühholoogia tööl

Voldemar Kolga

tasuta

605 6759, kultuur@rae.ee

Jõulukuulide meisterdamise
töötuba

Kadi Sooväli ja
Diana Liiber
Heimar Kuuskler,
TV3 Heimari kokaklubi staarkokk

Rae
Kultuurikeskus

4€

Õie Lasteaed

diana.liiber@6ie.edu.ee

38 €

Peetri kooli
kodundusklass

605 6759, kultuur@rae.ee

14 €

Rae
Kultuurikeskus

605 6759, kultuur@rae.ee

29. okt
18.00‒21.00

Pardilihast hõrgu roa
valmistamine

12. nov
18.00‒20.00

Küünalde valmistamise töötuba.
Valmistatakse geelist ja vahast
küünlad

Liivika Asumaa,
Malle Saaroja

Osalemiseks vajalik eelregistreerimine! Koolituskava täiendusi ja muudatusi vaata Rae Kultuurikeskuse kodulehelt
http://kultuur.rae.ee ÕPIME MÕNUGA!
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tasub teada

hariduselu

Iga noor ei unista rikkast pensionipõlvest
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mida kasutad, võrdle erinevaid lahendusi ja kasuta nõustamisvõimalusi.
Perele eelarvet koostades ja seda järgides on oluline tähele panna järgmist:
• Pööra tähelepanu kõigile tuludele
ja kuludele, ka kõige pisematele
väljaminekutele.
• Otsi võimalusi kulude vähendamiseks
ja tulude suurendamiseks.
• Jälgi ja planeeri tulusid-kulusid pikema
perioodi (nt ühe aasta) vaates.
• Mida väiksemad on sissetulekud, seda
olulisem on täpselt eelarvestada.
• Eesmärgista oma säästud.
Laenu võttes tasub läbi mõelda:
• Kui suurt summat vajad ja kui pika
perioodi jooksul jõuad selle koos intressidega tagasi maksta?
• Milline laenupakkumine on neil tingimustel sobiv? Võrdle erinevate laenuandjate laenude tingimusi!
• Kui suur on intress ja kas seda arvutatakse laenujäägilt või laenusummalt?
• Kui suur on lepingutasu ja milliseid
tasusid või muid kulusid pead lisaks
maksma?
• Kas laenu saamiseks on vaja tagatist või
käendajat?
• Mis juhtub, kui laenumaksete tasumiseks napib raha? (Makseraskuste ohu
ilmnemisel soovitame kohe laenuandja
poole pöörduda!)
Tõsiasi on, et erinevatel eluperioodidel
on erinevad vajadused. Aeg, millal sissetulek kulusid ületab ja seega on võimalik

Tänavuse Aasta Õpetaja tiitli pälvis Peetri
koolis sotsiaalpedagoogi ning loodusainete
õpetajana töötav Kaia Roots.
Kaia Roots on oma tööga tunnustust
pälvinud nii kolleegidelt, õpilastelt kui ka
lastevanematelt, sest tema aktiivne hoiak,
õpilaste innustamise oskus ja suurepärane suhete korraldamine nii koolis kui

Õpetaja Kaia Roots

PEETRI LASTEAED-PÕHIKOOL

Ootame oma meeskonda uusi
rõõmsameelseid ja lastest
hoolivaid kolleege.
Tööd saavad:
klassiõpetaja
inglise keele õpetaja
lasteaiaõpetaja
Avaldus ja CV esitada
17. oktoobriks 2014 aadressil
sekretar@peetri.edu.ee või
Pargi tee 6, Peetri alevik, Rae
vald, Harjumaa.
Info tel 606 8855

Vanemate tegevus Pillerpalli lasteaia sügislaadal
rõõmustas lapsi

Triin Messimas
SEB eraisikute suuna arendusjuht
Pangaliidu finantshariduse toimkond

Koolitus „Isiklike rahaasjade planeerimine“ toimub 9. oktoobril Peetris. Vaata täpsemalt
Täiskasvanud õppija nädala koolitusi lk 9.

ka koolist väljapoole ulatuvate organisatsioonide ja isikutega on õpetaja Kaia üks
tugevaid külgi.
Lisaks on Kaia koolis haridusliku erivajadusega õppe koordinaator ja tugigrupi
eestvedaja. Ta on koos eripedagoogidega
loonud Peetri kooli tugisüsteemi. Kaia
eestvedamisel korraldatakse individuaalse
õppekava koostamist ja andekate laste
õpet. Sotsiaalpedagoogina leiab õpetaja
Kaia alati aega õpilasi kuulata ja nendega
rääkida. Kui õpilaste ja õpetajate vahel on
muresid, siis lahendab õpetaja Kaia neidki.
Eelmisel õppeaastal algatas tänavune
Aasta Õpetaja koolis uue ettevõtmise „Las
tähed säravad“, mis võimaldab suurel vahetunnil kõigil soovijatel esineda aula laval
kogu kooliperele. Projektiga jätkatakse ka
käesoleval õppeaastal.
Aasta Õpetaja alustas tööd pedagoogina 2000. aastal ja alates 2011. aastast
töötab Kaia Peetri koolis.
RS
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Vaida lasteaed Pillerpall tähistas sügise
algust toreda laadaga, mis juhatati sisse
laste esinemistega. Kui laulud ja luuletused esitatud, võis kauplemine alata. Kuna
paljudel Vaida lasteaialaste peredel on oma
koduaed või aiamaalapike, siis on sügislaadal välja pandud kaup olnud väga rikkalik
ja mitmekesine. Nii seisid ka sellel aastal
rühmade laudadel kõrvitsad, õunad, ploomid, kartulid ja veel teisigi köögivilju.
Eraldi kategooria moodustasid erineva
maitse ja viljadega hoidised, millega pereemad ja võimalik, et ka isad, üllatasid oma
fantaasiarikaste retseptidega, kus kokku
oli pandud hapu ja magus, teravamaitseline ja soolane ning eriilmelised ja erineva
maitsega aia- ja metsasaadused.
Kuid selleks, et ka kohapeal saaks
midagi suhu pista, olid paljud pered toonud lauale küpsetised, mis kohe kaubaks
läksid nagu soojad saiad – nii piltlikult kui
ka otseses mõttes.
Oli tunda, et kõik lapsevanemad olid
pingutanud, et ikka nende rühma väljapanek oleks kõige rikkalikum ja ostjate
pilku köitvam. Nii sai ka ise terve laada-

eelne õhtu vahvleid küpsetatud, kuid vaatamata pikaleveninud õhtule, oli tunne
hea – ikkagi ju oma lapse ja meie lasteaia
jaoks. Oma lapse jaoks tähendab see seda,
et lapsevanema tegevuse kaudu tunneb
laps rõõmu, et nende pere panus on ka
sellel päeval lasteaias näha, ning lasteaia
jaoks tähendas müügist saadud tulu raha-

lisi vahendeid, mille abil mitmekesistatakse
laste kasvatusõpet.
Tänu lasteaia kollektiivile laada korraldamise eest ning aitäh, lapsed ja lastevanemad, laadal saadud positiivsete emotsioonide eest!
Ardi Mitt
Vaida lasteaia Pillerpall hoolekogu liige
Foto erakogu

Me kõik puutume iga päev rahaasjadega kokku ja teeme vähem või rohkem
läbimõeldult väiksemaid ja suuremaid
finantsotsuseid. Kui hästi me rahaasjus
orienteerume? Kas meil on täpne ülevaade
enda / oma pere tänasest finantsseisust?
Kuidas hakkama saame, kui sissetulekuga midagi juhtub? Kuidas toime tuleksime, kui vanus või tervis ei luba enam
tööl käia? Kust leiame vahendid möödapääsmatute kulude katmiseks? Unistuste
teokstegemiseks? Juba lapsed teavad, et
kiirlaenude kasutamine ei ole hea mõte,
raha kulutamist peaks planeerima ja suuremateks ostudeks raha kogumine tundub
olevat parem lahendus kui laenu võtmine.
Sellega aga meie rahateadmised enamasti
piirduvadki.
Millal võiks end pidada finantskirjaoskajaks, rahatargaks? Rahatargal inimesel on piisavad oskused ja teadmised ning
hoiakud ja käitumisviisid, mis võimaldavad
rahaasjades arukaid otsuseid teha. Eestis
kipub sageli aga olema nii, et teadmised
finantsvaldkonnas on küll üsna head, kuid
igapäevaelus aetakse rahaasju ikkagi uisapäisa – õpitud tarkusi tegelikult ei rakendata.
Täiskasvanud õppija nädala raames
korraldab Pangaliit koostöös täiskasvanute koolitusele pühendunud sihtasutusega
Andras juba teist aastat järjest erinevates
Eesti paikades rahatarkuse koolitusi. Seekordsel koolitusel keskendume rahaasjadele nii lühemas kui ka pikemas vaates
‒ pere igakuise eelarve koostamise kõrval
räägime pikaajalisest planeerimisest, sh
säästmise ja investeerimise olemusest ja
olulisusest. Koolitustele on oodatud kõik
huvilised. Rae vallas Peetri LasteaedPõhikoolis toimub rahatarkuse koolitus 9.
oktoobril. Teadmiste jagaja on sellel koolitusel Anne Neroda Danske Bankist.
Koolitusel räägime rahaasjade kuldreeglitest:
• Pane igast saadud summast 10% kõrvale ‒ maksa kõigepealt iseendale.
• Kogu rahapuhver.
• Maksa tagasi kõrge intressiga laenud.
• Sea raha kogumise pikemaajalised eesmärgid ja planeeri, kuidas need saavutada. Olude muutumisel tee plaanides
korrektiive.
• Tutvu põhjalikult finantsteenustega,

reaalselt säästa, on piiratud. Kui enam töötada võimalik ei ole, võiks pensioni suurus olla 65–70 protsenti viimasest palgast.
Arvestades Eesti rahvastiku vananemist,
ei ole alust loota, et riiklik pension selle
vajaduse katab. Seega peab tänane noor
igal juhul otsustama, kuidas ta pensionieaks valmistub. Planeerimine ja pensionipaigutuste alustamine aastakümneid ette
peaks tagama piisavad säästud, et tagada
normaalne elatustase ka pärast töötamise
lõpetamist.
Raha säästa, st mitte kogu sissetulekut
ära kasutada, tasub igal juhul ‒ kui raha
lihtsalt ära kulutada, siis on kõige kindlam,
et tulevikus puudub igasugune tagavara.
Eriti hea oleks aga säästetud raha paigutada
sellistesse finantsvaradesse, mis võimaldaksid raha ostujõudu paremini säilitada kui
tavaline arvelduskonto või hoius. Koolitustel peatume pisut ka investeerimise teemal
– arutleme, mis on investeerimise tegelik
sisu, miks raha lihtsalt pangakontol hoida
võib-olla parim lahendus ei ole ja millised võiksid olla alternatiivid. Selleks, et
säästmise ja investeerimise kohta rohkem
teada saada ja just endale kõige sobivamad
lahendused välja valida, soovitame aga
tulla panka nõustamisele.
Kui on olemas rahavaru või muu vara,
mis võimaldab igal eluetapil materiaalsete
probleemide asemel keskenduda suhetele,
lastele, meeldivale tööle ja hobidele, tunned ennast oluliselt kindlamini. Usume,
et rahatarkuse koolitustel õpitu aitab seda
kindlustunnet veidigi suurendada.

Foto Rae Sõnumid

Noored unistavad ikka ilusast nooruspõlvest, mille üks osa on piisav sissetulek. Vanemaks saades hakatakse rohkem planeerima ja enam pole nii võõras ka mõte, et kunagi
tuleb pensionile jääda. Riik on pakkunud välja pensionisambasse raha kogumise, aga
kas see ikka tagab inimeste vajaduste rahuldamise?

Rae valla aasta õpetajal tuleb
lahendada õpilaste ja õpetajate
vahelisi muresid

Foto Rae Sõnumid
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Foto erakogu

Inimene seab vaid ise endale
piirid

Marek Kõllo usub, et erivajadustega inimese elu kvaliteedi määrab tema isiksus

Rae vallast pärit noormees Marek Kõllo
pole kunagi pidanud õigeks mõelda,
mida ta kõike tulenevalt oma erivajadusest ei saa, vaid elab täiel rinnal ning
tegeleb TTÜ-s süvendatult uurimisega,
mille tulemusel võib maailm juurde
saada potentsiaalse vähiravimi.
Lõpetasite 2012. aastal Tallinna Tehnikaülikooli cum laude rakenduskeemia
ja biotehnoloogia alal. Millisena diplomi
vastuvõtmise hetkel maailm paistis, tundus see avatud ja võimalusterohke või
keerlesid peas küsimused, mis edasi
saab?
Magistrikraadi vastu võttes tundus
maailm tõesti avatud ning võimalusi oli
palju. Mitte ainult nii, et lahtisi uksi-võimalusi oleks palju, vaid ka tundsin, et ma
suudan ja saan hakkama. Enesekindlust ja
eneseusku andsid suurepärane õppetöö,
edukas keemilise sünteesi alane praktiline
töö teaduslaboris ning olen ka keemiaettevõttes praktikat teinud. Olen igal pool
hakkama saanud ning võimalusi edasise
elu kujundamiseks oli tõesti.
Lisaks tundsin diplomi kättesaamisel
seda, et mind on märgatud, tähele pandud ning kogu see raske töö õpingute vältel on tasutud ja olen eeskujuks teistele.
Juba põhikooli esimestes keemiatundides
teadsin, et tahan ülikooli keemiat õppima
minna ning olen kogu tee sihikindlalt käinud. Oli väga meeldiv kaks korda tõdeda,
et olen õigeid valikuid teinud ning jõudnud
päris kaugele, sinna, kuhu olen alati tahtnud jõuda.
Kuhu Teie tee on välja jõudnud?

Rae Sõnumid • oktoober 2014

Olen praeguseks jõudnud doktorantuuri ning tegelen teaduslaboris põneva
uurimisteemaga, mille kallal olen tööd
teinud juba bakalaureuseõppe aastatest.
Uurimisteema sisuks on ühe bioaktiivse
ühendi täiskeemiline süntees ning tegemist
on tõesti mahuka ja keerulise tööga. Vaatamata keerukusele, tekitas see teema minus
juba alguses huvi ja põnevust ning on muutunud aja jooksul mulle südamelähedaseks.
Väga põnev, millist bioaktiivset ühendit uurite ja kuidas uurimustulemus võib
edaspidi tavainimesi puudutada?
Tegemist on steroidsete ühendite,
9,11-sekosteroolide perekonnaga, mida
leidub looduses väga väikestes kogustes,
peamiselt korallides. Sellesse perekonda
kuuluvatele ühenditele on omistatud erinevad bioaktiivsused, alates põletikuvastasest
toimest kuni antihistamiinseni, kuid kõige
huvipakkuvam on nende ühendite vähivastane toime.
Meie uurimisgrupi eesmärk on välja
töötada üldine sünteesiskeem perekonda
kuuluvate ühendite saamiseks, et tagada
odavam ja lihtsam juurdepääs nendele
ainetele, mis küll pakuvad praegu teaduslikku huvi, kuid edaspidi oleksid antud
ühendid potentsiaalsed ravimikandidaadid
vähiravis.
Mis on see, mis süstib inimesse saavutusvajadust või on saavutusvajadus
rohkem geenidega kaasa antud?
Ma usun, et edu on rohkem inimeste
iseloomuomadustes ja mõtlemisviisis kui
geenides. Üsna oluliseks omaduseks pean
ma töökust, sest alati saab raske tööga kaugele jõuda. Lisaks aitab edule väga palju
kaasa, kui inimene on sihis ja endas kindel
ning usub endasse. Nii nagu need omadused on aidanud mul ka jooksumaratoniks
treenida ja SEB sügisjooksul 42 kilomeetrit
suurepäraselt läbida. Ma olen teinud kõike
iseenda jaoks, soovisin teada saada, milleks
ma võimeline olen. Ma õppisin, et oma
teadmistejanu rahuldada, mitte just niivõrd
hindele. Soovisin detailideni aru saada ja
mõista, kuidas ümbritsev maailm toimib.
Ma arvan, et just see sügav tahe inimestes
endas ja soov saada paremaks, targemaks
(eneseületus) on saavutusvajaduse alus.
Kui palju võib mõjutada või kas üldse
mõjutab inimese saatust riik, kus ta elab?
Riik peab võimaldama igale inimesele
juurdepääsu haridusele, töökohale; võimaldama inimestel ühiskonnaelust mitmekülgselt osa võtta. Mina kui kuulmispuudega inimene vajan näiteks õppetöös

viipekeeletõlki, mida riik võimaldab
paraku üsna piiratud mahus. On aga andekaid noori kurte, kes tahavad kõrgkoolis
edukad olla, kuid on siiski sunnitud osadele loengutele minemata jätma (sest ilma
viipekeeletõlgita ei saa aktiivse kuulajana
loengust osa võtta) ning on sunnitud tekkinud teadmistelünka muul viisil (tihtipeale
rohkema vaeva ja tööga) täitma. Või on
koguni kurte, kes on sunnitud toetusraha
puuduse tõttu akadeemilisele puhkusele
minema ja nii õppetööst kõrvale jääma.
Viipekeele tõlketeenuse puudumine ei ole
põletav ainult haridusmaastikul, seda probleemi kohtab igal pool kuulmispuudega
inimeste argielus.
Nii et inimese elus piire ei ole, kui inimene ise neid ei näe, aga erivajadustega
inimestel on paljusid asju raskem kätte
saada. Mida arvate, mis Teie elus oleks
teisiti, kui Teil poleks erivajadust?
Tõesti, piirid ja takistused on inimestes
endas. Erivajadustega inimesed on õppinud koos oma puudustega elama ja abivahenditega saab elada täisväärtuslikult. Ja
kui puuetega inimene on kord nii kaugele
jõudnud, siis on tema isiksus erivajaduse
üle võitu saanud. Niimoodi, et isegi kui ei
oleks erivajadust, ei oleks selle inimese elus
midagi teistmoodi – selle inimese elu määrab isiksus. Ma arvan, et nii on ka minuga.
Signe Heiberg
Vana Baskini Teater etendusega

“MEIE ESIMENE MILJON”
31. oktoobril kell 19.00 Rae
Kultuurikeskuses
Tõlkija: Inge Eller
Lavastaja: Ivo Eensalu
Kunstnik: Jaak Vaus
Mängivad: Pirjo Levandi, Tõnu
Kilgas, Merilin Kirbits
ja Madis Milling

Piletid hinnaga 13 €/11 €
(soodushind õpilastel, pensionäridel) müügil
E‒N kella 9.00‒21.00 Rae Kultuurikeskuses ja
Piletilevis.
Lisainfo telefonil 605 6759

Kaalust alla dieedita
Viimasel ajal on ülekaaluprobleem maailmas võtmas juba epideemia mõõtmeid. Eks
ole te ise enda või mõne oma tuttava peal märganud, et mida aasta edasi, seda kergemalt ülekilod tekivad. Toitumisekspert Tagli Pitsi jagab sissejuhatusena tasuta loengusse, mis toimub 15. oktoobril Rae kultuurikeskuses, mõningaid näpunäiteid, kuidas
ennast kerge vaevaga jälle normaalsesse kaalu viia ja milline on normaalne kaal.
Endiselt on teada, et ei ole olemas imedieete, tablette või võlukepikest, mis kerge
vaevaga ülekilod kaotaks. Muidu oleksid
kõik inimesed saledad. Ei ole olemas ka
mingeid salanippe, mida jagatakse ainult
neile valitutele, kes normaalkaalus püsivad. Mida siis ikkagi teha, et saavutada
normaalkaal ja selles püsida?
Oluline on teada, et kui inimesel ei
ole mingit haigust, mis tema kaalutõusu
on põhjustanud, siis taandub kõik toiduenergiale. Normaalkaalus püsimiseks tuleb
toiduga saada energiat nii palju, kui kulutatakse, ja kaalu alandamiseks peavad kulutused olema saadust suuremad. Seega peab
kaalu alandamiseks vähendama saadavat
energiat ja suurendama füüsilist aktiivsust.
Energiat annavad toidust saadavad
valgud, rasvad ja süsivesikud. Tihti unustatakse, et ka alkohol annab energiat ja mitte
vähe – 1 gramm puhast alkoholi annab 7
kcal, mis teeb näiteks ühe 0,5-liitrise õlle
puhul 200 kcal ehk umbes kümnendiku
naisterahva kogu päevasest energiavajadusest.
Inimesed vajavad energiat erinevates
koguses – sõltuvalt oma soost, vanusest,
kehakaalust, füüsilisest aktiivsusest jne.
Täiskasvanud naine vajab umbes 1800–
2000 kcal ja mees umbes 2400–2800 kcal
päevas. Kui on soov kaalu alandada, peaks

energia saamist vähendama umbes 300
kcal võrra ehk siis naistel võiks see jääda
minimaalselt 1600 kcal, meestel umbes
2000 kcal päevas. Samal ajal tuleks suurendada füüsilist aktiivsust, alguses kas või
ainult tempoka jalutamise näol.
Energia saamise vähendamiseks tuleks
üle vaadata oma toidulaud ning ennekõike
hakata vähendama maiustuste, küpsetiste,
majoneesiga salatite, karastus- ja mahlajookide ning ka osa pool- või valmistoodete
söömise koguseid ning süüa neid harvem
või loobuda neist sootuks. Samuti tuleb üle
vaadata alkoholi tarvitamise harjumused
ning vajaduse korral teha siingi oma korrektiivid.

Aeglane kaalulangetustempo
on efektiivsem

Esialgu, kui söödavast toidust ja sellest,
mida see tegelikult sisaldab, õiget ettekujutust ei ole, on soovitatav pidada toidupäevikut (http://tap.nutridata.ee), võimalikult
palju söödud toidust ka kaaludes, kindlasti
mitte koguseid silma järgi hinnates. Selliselt võiks toimida umbes kümnel järjestikusel päeval ilma oma toitumist muutmata.
Selline analüüs annab väga hea ülevaate,
kui palju saate toidust energiat ja milliseid
toitaineid on kas liiga vähe või liiga palju.

Mõned lihtsad nipid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saia asemel vali teraleib või sepik.
Saia-leiva peale määri madalama rasvasusega toorjuustu või pane hoopis
paar köögiviljaviilu.
Putru, jogurtit, kohupiima jm muuda
magusamaks (kuivatatud) marjade ja
meega.
Hapukoor asenda maitsestamata
jogurtiga, kohvikoor piimaga (ka
roogades).
Janu korral joo vett – arvesta, et iga
jook annab keskmiselt umbes 100
kcal 200 ml kohta.
Söö väiksemaid koguseid, aga
sagedamini.
Ära nälgi, ära jäta pikki toidukordade vahesid – sööd hiljem üle.
Ära mine toitu ostma tühja kõhuga,
tee ostunimekiri ja väldi impulssoste.
Liigu.
Maga piisavalt.

Edasi võiks hakata muutma toiduvalikut, kuid muutusi tuleks teha pigem
aegamööda. Ka kaalu langemise puhul on
parim aeglane tempo, nii 1–3 kg kuus. Esimese sammuna peaks enamik inimestest
suurendama puu- ja köögiviljade söömist.
Köögivilju võiks kaalulangetaja süüa päevas isegi 500 grammi, puuvilju 1–2 tükki.
Teiseks tuleks eelistada leiba saiale, täisteratooteid tavalistele teraviljatoodetele. Paar
viilu leiba ja puder (näiteks hommikupuder või tatrapuder prae kõrvale) võiksid
kuuluda kaalulangetaja igapäevamenüüsse.
Kellel ei ole probleemi piimatoodete tarbimisega, võiks juua vedelaid piimatooteid
umbes 2 klaasi päevas, lisaks veidi kohupiima, jogurtit, kodujuustu või juustu – viimaste puhul tasuks valida veidi väiksema
rasvasusega tooteid. Kohupiim ja jogurt
valida maitsestamata ning lisada sinna ise
juurde marju või mett. Koored võiksid olla
menüüs esindatud tagasihoidlikult.
Toidugrupist liha-kana-kala-muna
tuleks ennekõike eelistada kala, aga ka
linnuliha. Tavalise liha söömisel tasuks
osta pigem värske liha kui poes müüdavad
pool- või valmistooted (vorstid, pihvid,
maitsestatud lihad jne). Lisatavatest toidurasvadest tasuks eelistada pähkleid, seemneid ja mandleid ning võimaluse korral
jätta ära leiva katterasv ning õli kasutada
pigem salatites kui praadimiseks.
Kõik dieedid annavad kindlasti tulemusi, kuid selleks, et kaalulangus püsiks,
on vaja muuta kogu elustiili – hakata
sööma normaalselt ning liikuma.
Tagli Pitsi
TTÜ toiduainete instituut, dotsent
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Loodus on linnas kõrgelt hinnas
Piiride kadumine linna ja maaelu vahel
Tallinna lähivaldades on loomas head
pinnast uutele elulaadidele, kus linnalooduse seosed ilmnevad uutes vormides
ja seda ka toidulaual. Üha enam püütakse
arenevas urbanistlikus elukeskkonnas
leida oma toidulauale „puhast“ kohalikku toitu ja kui võimalik, siis otse tootjalt. Mida aga arvavad Rae valla inimesed toiduvalikutest ja toitumisest?

Kui sageli valite kaupa supermarketite tervisetoodete
riiulitelt?
Hannes Raimets
IT spetsialist
Mitte väga sageli kui aus olla, kõige rohkem
valin ilmselt mahlasid, kuigi kõige parem
naturaalne mahl meie lettidel pole ilmselt
Eesti toodang.
Anneli Kardin
Ettevõtja
Supermarketite tervisetoodete riiulist ei
osta, kuid külastan tihedalt oma pere haritavat põllumaad ja keldrit ning ökopoodi
satun 1-2 korda kuus.
Triinu Tõrs
Lagedi Vabadusvõitluse muuseumi
juhataja
Kui tervisetoodete all mõeldakse juur- ja
puuvilju, siis iga kord. Kui tervistoodete
all mõeldakse mingeid muid tooteid, siis
harva. Tervisetooteid kui selliseid ei osta
ma supermarketist.
Katri Kaasik
Muusik
Supermarketi tervisetoodete leti äärde
satun tihtipeale uudistama, mida huvitavat jälle pakutakse ja ka kuidas pakutakse.
Selle leti juurde pole muidugi siis mõtet
pikalt peatuma jääda, kui aega vähevõitu.

Aga sellegipoolest lähen aeg-ajalt sinna
otsejoones, et miskit kindlat ära osta, näiteks riisi- või kaerapiima leiab vaid sealt.

Katri Kaasik
Muidugi! Eriti, kui veel talunik oma tuttav
on. Nii hea on süüa miskit, kui tead, millise
hea energiaga see kasvatatud või korjatud
on. Mina olen tänulik ja muidugi talunik
kah.

Peeter Lorents
Veskitaguse külavanem
Üldiselt harva, kuna kaup on seal kallis.

Peeter Lorents
Absoluutselt, kuna edasimüüjad võtavad
kaubalt “koore”.

Kätlin Truus
lauluõpetaja
Kuna elutempo on kiire, siis ei jõua tervisetoodete riiulini kuigi sageli, pigem ostame
ikka seda, mida oleme harjunud ostma.

Kätlin Truus
Pooldan seda. Otse talunike käest ostes
võib olla kindel, et tegemist on siiski värske
ja kodumaise toiduga. Palju saadusi saame
vanematelt maalt, kes tegelevad endiselt
põllumajandussaaduste kasvatamisega.

Kui suurt rolli mängib toiduainete valikul tootja ja tootjariik?
Hannes Raimets
Eks ikka on kujunenud oma kindlad lemmikud ja tootjad, kelle kaupa olen harjunud tarbima. Pigem mängib tootjariik
rohkem rolli kui tootja ehk siis kindlasti
oleks Eesti kaubad valikus, v.a hooajalised
– talvel tomatid jms.
Anneli Kardin
Väga suurt rolli. Ennekõike eelistan OTT-i,
tore kui saab toetada oma kohalikku kasvatajat, siis on rõõm mõlemapoolne.
Triinu Tõrs
Üsna suurt rolli, võimaluse korral eelistan
kodumaist kaupa.
Katri Kaasik
Kui on valik, kas kodumaine või mitte, siis
ikka kodumaine. Ja edasi kitsendab valikut,
kas mahetoodang või siis mitte.
Peeter Lorents
Peamist. Enamikus valikuliselt kodumaine
tootja. Maitsed on ju erinevad.
Kätlin Truus

Tootjariik on meie pere jaoks oluline ja
eelistame ikka eestimaist, seetõttu pean
oluliseks ka tootjat.

Kas peate õigeks osta talutoodangut otse talunikelt, kui
see on võimalik?
Hannes Raimets
Mina peaks õigeks küll, nii kaua, kuni see
on kasulik talunikele. Sellest hetkest, kui
see toodang jõuab poelettidele, on ta teinud läbi nii palju erinevaid protsesse ja kas
see siis enam ongi talutoodang?
Anneli Kardin
Kindlasti! Tore on toetada ja innustada
tublisid ettevõtlikke inimesi, see on puhas
rõõm igas mõttes – nii kehale, vaimule,
müüjale. Kes neid veel siis toetavad kui
mitte meie ise, nad teevad seda ju südamest.
Triinu Tõrs
Jah, pean vägagi õigeks osta talutoodangut
otse talunikelt. Tänasel päeval on talutoodete osas üsna hea kättesaadavus ja see teeb
asja lihtsamaks.

Kas peate oma toitumisharjumisi sarnasteks, nagu need
on olnud varem, või on need
muutunud?
Hannes Raimets
Toitumisharjumused ilmselt käivad käsikäes elutempoga – mida kiirem aeg, seda
vähem on võimalik mõelda selliste asjade
peale, ja minnakse tihti kergemat teed, st
valmistoit jne. Samas arvan, et toitumisharjumused on muutunud paremaks,
kuna aega on tihtipeale vähe ja mida kiirem elutempo, seda rohkem on kehal vaja
energiat ja ressurssi, et sellega toime tulla.
Tänu sellele on võib-olla kujunenud ka toitumusharjumused vastavaks ehk siis paremuse suunas. Isegi kui ei pruugi alati olla
aega, siis üritan valida asju, mis annaksid
kehale ka midagi tagasi.
Anneli Kardin
Järsult ei ole miskit muutunud, kõik on
ajapikku tulnud (5–10 aasta jooksul).
Kindlasti piiran nisutooteid, söön rohkem
teravilja, juurvilja, puuvilja ning kala. Liha-

toodete tarbimine on vähenenud. Tänu
sellele muutusele on energiat rohkem.
Teen palju puuvilja-marjasmuutisid ning
hommikul värskelt pressitud mahl on väga
maitsev! Eriti porgandi-apelsinimahl. Eks
ikka patustan ka vahel, kuid tean, et organism saab püsivalt nn normaalset toitu,
siis ma ei muretse. Hulluks ei tasu minna.
Arsti juurde pole mul üldiselt asja olnud
juba väga pikka aega.
Triinu Tõrs
Kindlasti on need muutunud, toitumisharjumused muutuvad aastatega. Minu
isiklikul toidulaual on värskel ja rohelisel
suurem osa kui varem.
Katri Kaasik
Oi, ma kohe ei jaksa selle toitumise üle targutada. Lühidalt võiks öelda vaid seda, et
toitumisharjumused on muutunud küll ja
ilmselt mitugi korda elu jooksul, aga hetkel
on minu jaoks oluline vaid see, et mu keha
vajab toitu ja just toitu, mis sisaldab ka
toitaineid. Muud raketiteadust siin polegi.
Ehk siis söön vaid seda, mis mulle hää,
mu kehale hää muidugi. Ja teie sööge seda,
mis teile hää, ja siis ongi kõik hästi. Ja seda
koguste juttu teate ju kõik isegi, et kui hääd
asja saab liiga palju, siis ta enam polegi nii
hää jne. Tuleb ju tuttav jutt, eks ole?
Peeter Lorents
Vanusega on palju muutunud. Vähenenud on söögikordade arv ja söödava hulk.
Kuna tervis lonkab, siis on muutunud ka
menüü.
Kätlin Truus
Põhitoidud on jäänud meie peres samaks.
Sööme palju kartulist ja lihast tehtud
sööke. Meie tütreke armastab makarone,
seega teeme tihti pasta- ja nuudliroogasid.
Söögi kõrvale joome enamasti piima või
vanaema tehtud punasesõstramahla.
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Kui suureks hindate eksootiliste toitude osakaalu oma
toidulaual?
Hannes Raimets
Oma toidulaual väga väikseks.
Anneli Kardin
Minimaalne. Mereande armastan.
Triinu Tõrs
Suhteliselt väike osakaal on eksootilistel
toitudel.
Katri Kaasik
Eksootilisi puuvilju on minu ostukorvis
üsna tihti, kuigi praegu sügisesel ajal ehk
isegi mitte nii tihti, hetkel on meil kodumaised saadusedki superhead!
Peeter Lorents
Ma ei tea, mida peate eksootiliseks, aga
lõunamaistest ei puudu banaan, ananass,
kiivi, aprikoos jm.
Kätlin Truus
Eksootilised toidud on meie toidulaual
minimaalselt.

Milline toitaine või toit ei kao
kunagi teie toidulaualt?
Hannes Raimets
Piima- ja kanatooted.
Anneli Kardin
Ilmselt on see kala, juurvili ja puuviljad
ning pähklid, praegusele aastaajale mõeldes ka seenekaste ja marineeritud seened.
Triinu Tõrs
Piimasaadused (hapukoor, rõõsk koor,
juust) ja lisaks eraldi veel pastatooted ja
mesi.
Katri Kaasik
Minu enda värskelt pressitud mahlad ja
smuutid jäävad.
Peeter Lorents
Toitainetest püüan tasakaalustatult tarbida
organismile vajalikke vitamiine ja mineraalaineid. Toidulaualt ei kao liha, kana,
kala, piim (siiamaani naabrimehe käest),
hapupiim, juurvili, puuvili, must leib, täisterasepik ja Eestimaal kasvatatud tatar ning
kaerahelbed. Saiale ja pastale pilk pidama
ei jää. Üldiselt tüüpiline maaka toit.

Hannes Raimets

Triinu Tõrs
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Katri Kaasik

Peeter Lorents

Kätlin Truus

Anneli Kardin

Kätlin Truus
Kindlasti kartul ja juurviljad!
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Esseevõistlus küsib: mis on Eesti riigi mõte?
Eesti Kultuuri Koda küsib koostöös kultuurilehega Sirp ja Eesti Koostöö Koguga „Mis
on Eesti riigi mõte?“ 10. novembriks oodatakse võistlusele esseeks vormitud mõtteid
ja ehk ongi paras aeg oma arvamuse kirjapanemisega alustada nüüd. Väikseks soojenduseks allolev mõttekäik.
Kui Eesti riik alguse sai, olid sotsiaalsed
ja majanduslikud probleemid pea terves
Euroopas levinud. Nii britte, prantslasi
kui ka tosina jagu teisi Euroopa liberaaldemokraatliku ühiskonnakorra järgi elu
korraldanud riikide rahvaid ei rahuldanud
palgad, kõrged laenuintressid, väikesed
toetused ja töökohtade nappus. Mõistagi ei
kohutanud ega saanudki kohutada see Eesti
riigi sündi ja sünniaasta numbriks sai 1918.
Nii nagu vastsündinud inimlapsed ei
tea, et neid on suure tõenäosusega ees ootamas mõni kähmlus lasteaias ning edaspidi
igat sorti probleeme sekka rõõmuhetkedele,
ei teadnud ka maailmaga kohanduv Eesti,
et koos vabadusega ise oma elu korraldada
tuleb kaasa nii mõndagi, mis suudab ka
parimad sõbrad omavahel tülli ajada. Näiteks on omandiküsimus isikuvabadustel,
eraomandil, turumajandusel ning demokraatial põhinevas ühiskonnas vahest olulisemgi kui tervis ning tülid on sellel pinnal
kerged tulema.
Eesti riigi sünniks loetud manifesti väljakuulutamine Pärnu Endla rõdult andis
aga tuhandetele inimestele lootust paremale elule. Võib-olla oli see veel parem
tunne, kui tänapäeva inimene kogeb, seistes armastatuga altari ees, kus teineteisele
jagatakse lubadusi olla toeks nii heas kui
ka halvas.
Lootuste ja unistuste aeg jäi üürikeseks,
sest kohe tuli hakata tegema ränka tööd ja
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võitlema kelle või millega iganes, et oma
eksistentsi õigustada ja ellu jääda. Kuid
töötegemine on eestlasele kogu aeg konti
mööda olnud, ainult et vabas riigis said
nüüd härrad ja prouad ka peenemat tööd
teha. Õige pea sai selgeks, et kasulik on olla
võimule väga lähedal, veel parem, kui saab
ise olla asjade üle otsustaja.
Iseseisvalt toimetamise võlusid ja valusid jagus seni, kuni algasid II maailmasõja
lahingud ning seejärel pikk okupatsiooniaeg, mis õnneks majanduslikele ja rahvaste
rahulolematuse hoopidele vastu ei pidanud
ja lõpuks otsa sai. Ja taas algas imelise tundega omariikluse aeg, milles küll sees tibake
okupatsiooniaja lõhna, aga seda piisavalt
vähe, et mitte pidada väikest vaba ja demokraatlikku Eestit sinimustvalgeks.
Nüüd, kui riigi sajandast aastapäevast
jääb puudu neli aastat, küsime: „Mis on

”

Tuleb välja, et ka riik
jõuab oma arengus sellesama küsimuseni nagu
suurem osa inimestest,
kes tabab end pärast
aastatepikkust
töörügamist mõtlemast,
et mis on siis lihtsureliku
olendi elu mõte.

”

Fotod Rae Sõnumid
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Eesti riigi mõte?“ Küsimusena püstitatud
teema näib kätkevat justkui filosofeerimise
vajadust globaliseeruva maailma taustal,
kuid seda võib mõista ka kui sisemiste tormituulte mõjul tekkinud pisut ebakindlat
seisundit. Kas oleme õigel teel?
Inimesed lahkuvad riigist, kuid meil,
kes me siin oleme, on teadmine, et rahvusriigi mõte on hoida ja säilitada rahvust ning
kultuuri. Veel raskem on taluda, et inimesed teevad ebainimlikke palganumbreid
teenides tööd, kuid näitame välja veendumust, et vabadus peabki kallim olema ja hea
asja eest tulebki kõrgemat hinda maksta.
Tagatipuks tunneme, et suur osa inimestest ei hooli sellest, mida teevad, aga siiski

kinnitame jätkuvalt iseendale, et oleme vaatamata väiksusele tublid ja silmapaistvad.
Muidugi on keeruline olla sellises olukorras lõpuni kindel, mis on selle kõige
mõte, Eesti riigi mõte tema elanike jaoks.
Tuleb välja, et ka riik jõuab oma arengus
sellesama küsimuseni nagu suurem osa
inimestest, kes tabab end pärast aastatepikkust töörügamist mõtlemast, et mis
on siis lihtsureliku olendi elu mõte. Mõni
tahab selle üle arutleda, teine mõtleb selle
peale vaikselt omaette. Mõni leiabki enda
jaoks elu mõtte, teine otsib seda kuni surmani. Mõni leiab suisa mitu mõtet, sõltub,
läbi millise diskursuse küsimusele vastust
otsida, kas materialistliku, eksistentsialistliku või spiritistliku.
Eesti riigi mõtte sõnastamisel on ilmselt
paljudel tahtmine käega lüüa ja öelda, mis
see minu asi on, tehku, mis tahavad. Peaasi,
et midagi ära ei võta ning lasevad oma elu
rahulikult elada ning tagaks selle, et oleks
eluks enam-vähem kõik vajalik. Kes peab
vajalikuks internetti, kes penisoniametit, kellele piisab vaid elektrist, kes vajab
aktiivset seltsielu ja kelle jaoks on elutähtis
korralikult raha teenida. Elementaarne, et
inimeste vajadused ja ootused, mille loetelu
võiks väga pikaks kirjutada, on erinevad,
sest eluharjumused pole ju sarnased.
Eesti riigi mõttest ongi viiel päeval
nädalas tööd rügaval inimesel raske rääkida, sest millest ikkagi rääkida. Televiisorist tuletatakse pidevalt meelde, et riik
hoiab eesti kultuuri. Viimane laulu- ja tantsupidu õnnestus ju väga hästi, mõni eesti
film on ka vägagi vaadatav. Riik doteerib
kultuuri, mille kaudu tugevdame rahvuslikku identiteeti.
Mis saab Eesti riigi mõtteks veel olla,
kui põhiseaduses on kõik must valgel kirjas,
et kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas,
kel on õigus iseseisvas riigis oma elu üle
ise otsustada. Kuigi paljud on mõistnud,
et sõnad on paljulubavamad kui reaalsus,
on mõte siiski selge – Eesti on suveräänne.

Ja mis siis, kui igaüks siiski kõikide asjade
üle otsustada ei saa. Kui näiteks pangakontori ülalpidamine väikses alevikus on
ebarentaabel, ei huvita omanikku, et kodanik seda vajab. Ikka kolitakse see minema
ja pangakontori asemele tekib juurde veel
mõni töötu. Sama on postkontori, kooli või
sotsiaalametiga. Mis siin ikka vastu vaielda,
kui asutust on kulukas ülal pidada, tuleb see
kinni panna.
Pisikeste maapiirkondade väiksearvuliseks jäänud kogukonnad ongi ilmselt harjutamas end mõttega, et vaid iseenda peale
võib tõeliselt kindel olla. Kui enda peale ka
enam kindel ei saa olla, siis ongi pahasti.

”

Kõik hea ja kestev
algab ju tegelikust
hoolimisest.

”

Ega kõik lood lõpegi õnnelikult, nagu enamasti kassahitiks saanud filmidest näeme.
Kuid lootus sureb viimasena. Ikka istub
sees usk, et muutused paremuse suunas
tulevad ja et omad tulevad appi.
Paraku pole omariiklus elu-olu parandamisel iga inimese jaoks võluvitsaks
osutunud. Kuid omariiklus on avardanud
piire ja võimalusi, mis tähendab, et palju on
inimese enda teha, kui temas on ettevõtlikkust. Paraku pole muidugi mitte kõik tema
enda teha. Nii mõnedki olulised asjad, nagu
näiteks (eri)arsti juurde pääsemine hetkel,
kui on vaja, ja temalt kvaliteetse teenuse
saamine võiks olla riigi poolt kättesaadavaks tehtud kõigile. Kuid kui see „pisidetail“ kõrvale jätta ning vaatamata majanduslikele ja sotsiaalsetele probleemidele,
on omariiklus siiski võimalus elada vaba
inimese väärikat elu. See, kuidas vabal
maal keegi väärika elu elamist mõistab, on
iseasi, aga vähemasti on olemas võimalus.
Kuid kahjuks ei tähenda olemasolev
võimalus rahulolevaid inimesi. Vastupidi, rahulolematuid on palju. Ja sellistel

inimestel on lihtne asuda võitlusesse kõige
ja kõigiga ning lõpuks ei saada isegi aru,
milles on võimalused, ning üleüldse, mille
nimel võideldakse ja kelle poolel.
Oletame, mis oleks siis teistmoodi, kui
Eesti riigi kodanikuna puuduks võimalus
realiseerida end vaba tahte alusel. Kindlasti
mitte see, et inimesed oleks rahulolevad.
Rahulolematus on paratamatu ja Eesti riigi
mõte kui selline ei saaks olla n-ö vaigistada
rahulolematuid inimesi. Küll aga saab seisneda riigi mõte iseendast hoolimises. Iseendast, see tähendab oma rahvast. Kõik hea ja
kestev algab ju tegelikust hoolimisest. Kuigi
see on keeruline mõiste, sest nii riikide kui
ka inimeste jaoks tähendab hoolimine erinevaid asju, saab ühes asjas olla peaaegu
kindel – kui inimene tunneb, et temast
hoolitakse tõeliselt, vastab ta samaga. Nii
riigi, perekonna, naabrite või juhusliku vastutulija suunas.
Võib-olla sellest unistasid toona ka
need inimesed, kes Endla rõdult 1918. aastal iseseisvuse manifesti kuulasid, aga mine
tea, mis siis kellelgi mõtetes oli.
Signe Heiberg
toimetaja
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Kavas: • Soome-ugri kunstnike näituse avamine
• Hõimurahvaste käsitöö ja raamatute näitusmüük • Aleksei
Aleksejev film „Loomisrõõm“ • Eesti-setu ringmängutuba lastele
• Kell 15.00 KONTSERT, esinevad hõimurahvaste kollektiivid,
Rae kultuurikeskuse rahvatantsijad ja Rae valla ühendkoor.
Pärast kontserti ühine kohvilaud
hõimurahvaste suupisteid maitstes
Sissepääs tasuta

omakeskis. 2011. aasta talvisest pööripäevast alates on see komme saanud traditsiooniks kogu külarahvale. Suursoo külarahval on kombeks koguneda neli korda
aastas külaplatsile, kus süüdatakse lõke,
võetakse kaasa kuumad joogid ja söögipoolist ning arutatakse küla asjade üle,
kuid üheskoos käiakse ka ümber lõkke ja
mõeldakse häid mõtteid.
Traditsiooniks on saanud kolm korda
ümber lõkke päripäeva käimine. Esimese
ringi ajal peab inimene mõtlema enese
peale ning millises suunas ta sooviks areneda, mis ta saavutada tahab, mida soovib enda juures muuta, milliseid sõpru

Naiskodukaitsjad Männiku jaoskonnast
korraldasid Jüris perepäeva

Rae Sõnumid • oktoober 2014

auhindadega. Kaitseliitlased tutvustasid
metsas käimise varustust, suurt telki ja
relvasid. Proovida sai sõduri seljakoti ja
rakmete raskust ning õhkpüssist märki
lasta. Samuti sai tutvuda esmaabivõtetega,
sest kunagi ei või teada, millal selliseid
teadmisi vaja võib minna.
Nii nagu igal aastal, pakuti ka nüüd
välikatla pannil valminud hõrkusid pannkooke naiskodukaitsjate enda keedetud
moosidega, mis tekitasid nii mõnelegi naeratuse suule ja väiksematele moosivõru suu
ümber.
Tänavune perepäev jättis head mälestused ja rõõmsa tuju, loodame järgmisel
septembrikuisel perepäeval enda ümber
näha veel rohkem toredaid peresid!
Birgit Vaarandi

Esmaspäev, 20. oktoober kell 19.00 DISKOÕHTU. Valime üheskoos
välja parima diskotantsija, kes saab auhinna! Üritus on TASUTA
Teisipäev, 21. oktoober kell 16.00 NUKUNÄITERING. Näiteringis
meisterdame üheskoos nukud ja teeme nendega ühe toreda näidendi.
Registreeri end indrek.paas@rae.ee või tule pane end kirja noortekeskuses. Üritus on TASUTA! NB! Näitering hakkab alates novembrist
toimuma kaks korda kuus.
Neljapäev, 23. oktoober kell 15.00 MEGAZONE KÜLASTUS. Väljasõit
toimub Jüri noortekeskuse eest kell 14.30. Osalustasu 3 €. Registreeri end
indrek.paas@rae.ee või noortekeskuses. Kohtade arv piiratud.
Reede, 24. oktoober kell 16.00 MEISTERDAMINE. Üritus on TASUTA!

www. raenoorteklubi.ee

Suur tänu
Sagrise
pingi heaks
annetanutele
ta soovib jne. Ringe läbitakse vaikides ja
mõeldakse enda peale. Teise ringi ajal
mõeldakse oma perele, mida soovid oma
lähedastele järgnevaks aastaks. Kolmanda
ringi ajal mõeldakse, mida head me soovime oma külale, vallale ja riigile. On
võimalus ka neljandaks ringiks, kui keegi
soovib millestki väga vabaneda, siis kõnnib
ta selg ees vastupäeva viimase ringi ja mõtleb sellele. Sügisest pööripäeva nimetatakse
ka võrdpäevsuseks, sest siis on kogu Maal
päev ja öö ühepikkused.
Gerli Lehe

Naiskodukaitse Harju ringkonna Männiku
jaoskonnal on tavaks saanud korraldada
igal sügisel perepäev mõnes Tallinna lähiümbruse asulas. Sel aastal korraldati vahva
pereüritus Jüris. Kuigi perepäev jäi üsna
septembri lõppu, soosis ilmataat ettevõtmist imeilusa päikesekuldse sügisilmaga,
tehes meele rõõmsaks nii korraldajatel kui
ka osalejatel.
Oma töid ja tegemisi olid tutvustama
tulnud nii naiskodukaitsjad, kaitseliitlased,
kodutütred, noored kotkad kui ka Assaku
päästekomando mehed, kes saabusid
kohale suure tuletõrjeautoga.
Tegevusi ja põnevust jätkus kõigile, nii
emadele-isadele kui ka lastele ja vanavanematele. Elevust ja rõõmu pakkus iga-aastane perevõistlus, mille erinevaid ülesandeid õhinal täideti, aga ka õnneloos vahvate

HÕIMUPÄEV

Sügisvaheaja üritused Jüri Noortekeskuses

Fotod erakogu

23. septembri õhtul oli Suursoo külaplatsile kogunenud märkimisväärselt suur
seltskond nii suuri kui ka väikesi külaelanikke. Sügisesele pööripäevale kohaselt oli
ilm kargelt jahe, kuid külma aitasid peletada süüdatud lõke, kuum tee ja Suursoo
külaseltsi pakutavad kohapeal küpsetatud
pannkoogid.
Pööripäevade pidamise traditsioon sai
Suursoo külas alguse kuus aastat tagasi
talvisel pööripäeval Rohtlaane talus. Tookord meisterdas maja peremees traatidest
ja heintest skulptuurid, mis süüdati pimedas. Järgneval kahel aastal pidasid pööripäevi naabrid Rohtlaane ja Kaare talust

1. novembril kell 12.00 Rae Kultuurikeskuses

Fotod erakogu

Suursoo küla rahvas käis
sügisesel pööripäeval kolm
korda ümber lõkke

Naiskodukaitse Harju ringkonna Männiku jaoskond
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Kõik, mis on ühe paigaga seotud, saab
alguse kohalikest inimestest. Isa armastas
Lagedit ja oskas leida selle, mis teeb Lagedi
eriliseks. Ta ütles ikka, et kogu elu on talle
meeldinud olla seal, kus on palju inimesi.
Siin koolihoovis ja nüüd ka uue lasteaia
läheduses käib vilgas elu ja liiguvad inimesed. Ajaga vajuvad kahjuks vanad lood
ja mälestused unustusse, kuid sellel pingil
puhkajal on põhjust meenutada minevikku
ning siin elanud ja tegutsenud inimesi.
Nüüd on juba meie kord teha kõik selleks,
et oma kodukoht kaunimaks ja paremaks
muuta.
Suur tänu härra Aadi Potterile selle
pingi idee algatuse eest. Tänu ka Rae
vallale, Lagedi Põhikooli perele ja Lagedi
Seltsi liikmetele. Suur tänu üksikannetajatele. Teie hulgas on ka neid inimesi, kellega isa tihedalt läbi käis ja kelle arvamust
kõrgelt hindas. Suur tänu meistritele Kiili
betoonitehasest, kes selle pingi valmis
tegid!
Lõpetame ka isa sõnadega: kink teeb
siis rõõmu, kui ta säilib ja on edaspidiseks
eluks ka vajalik. Just selline kink seisab
nüüd Lagedi koolihoovis. Loodame, et see
pink säilib pikki aastaid ja annab võimaluse
jalga puhata sadadele inimestele.
Täname kõiki, kes selle aasta esimese septembri meie perele nii eriliseks
muutsid!
Sven Allan Sagrise perekond

Maxima ehitab Kurnasse
mitmesajale inimesele tööd
pakkuva logistikakeskuse
26. septembril asetati Kurna külas Maxima
logistikakeskusele nurgakivi, mis ühtlasi
juhatas sisse ka Rae valla tehnoparkide loos
uue peatüki, mille pealkirjaks sobiks hästi
„Uus tehnopark nõudlikule ettevõtjale“.
Kurna küla tehnopargil veel tegelikkuses nime pole, aga sellel on väga head eeldused kasvada nõutud tehnopargiks, sest
Kurna küla hea strateegiline asukoht ja ligipääs kolmest olulisest suunast võimaldab
areneda tõeliseks äri- ja tootmiskeskuseks.
Volikogu esimees Agu Laius ja vallavanem Mart Võrklaev tõdesid, et koostöö
Maximaga on olnud väga hea.
Vallavanem rääkis, et ettevõte on investeerinud Peetri Aruheina Lasteaia projekteerimiseks 50 000 eurot, Jüri Võsukese
Lasteaia projekteerimisse 60 000 eurot ja

Kurna pargi korrastamisse 10 000 eurot.
„Hea meel on tõdeda, et Maxima puhul
on tegemist sotsiaalselt vastutustundliku
ettevõttega, mis toob valda juurde 300 uut
töökohta,“ ütles Võrklaev.
Kokkuvõttes on ettevõte Rae valla
sotsiaalsesse infrastruktuuri panustanud
120 000 eurot ning pannud aluse uuele
tehnopargile.
Logistikakeskuse ehitusmaksumus on
ligi 30 miljonit eurot, ehitustööd lõpevad
2015. aasta detsembris.
Nurgakivi asetasid Maxima Eesti juhatuse esimees Vaidotas Pacesa, majandusja taristuminister Urve Palo, Rae vallavolikogu esimees Agu Laius ja vallavanem
Mart Võrklaev ning ehitusfirma Rand ja
Tuulberg nõukogu liige Raivo Rand. RS
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Alates septembrikuust alustasid MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühingus tööd kaks uut
noorsootöötajat – Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari lõpetanud Indrek Paas
ja Õpetajate majas ürituste korraldajana töötanud Marylin Lillipuu.
Indrekul ja Marylinil on plaanis Jüri Noortekeskuses sisustada noorte vaba aega
erinevate tegevustega, alustada nukuteatriga ja seikluskasvatuse huviringiga, teha
kokandusringi ning tähistada erinevaid rahvakalendri tähtpäevi vahvate tegevustega.
Indrek, miks valisid õpitud erialaks
noorsootöö?
Huvi noorsootöö vastu sai mul alguse
lapsepõlvest, mil osalesin noortelaagrites
ja erakoolis Väikese Printsi Akadeemia. Sel
ajal, kui mina olin noor, noortekeskuseid
ei olnud ja populaarsed olid erinvad erakoolid, kus toimusid erinevad huviringid.
Noorsootöötajana annan ma oma
panuse sellesse, et noored, kellega töötan,
leiaksid oma koha elus, tunneksid elust
rõõmu ning tegeleksid just sellega, mis
neile huvi pakub.

Foto erakogu

Marylin, kust ja millest pärineb sinu huvi
seikluskasvatuse ja spordi vastu?
Sport on mänginud minu elus pikka
aega väga tähtsat rolli. Ma ei suuda maailma ilma spordita ettegi kujutada. Ma alustasin juba viiendast eluaastast tennisega
ning sellest ajast saadik olen väga aktiivselt

spordiga tegelenud ja palju häid tulemusi
saavutanud. Ma olen väga palju erinevaid
alasid proovinud: ujumine, juudo, jalgpall,
võrkpall, tennis, kergejõustik, tantsimine.
Tegelen siiamaani spordiga ning plaan on
ka tulevikus sellega jätkata.
Seikluskasvatus tuleb minu elufilosoofiast. Nimelt nagu ütles kunagi Forrest
Gump: „Life is like a box of chocolates.“
Sinu elu on nagu šokolaadikarp – sa ei või
kunagi teada, mis sisuga kommi sa saad.
Aga kõik, mis sa saad, õpetab sulle midagi
tee peal ning see teeb sinust selle inimese,
kes sa oled täna. See ongi põnevaim osa –
see on omamoodi seiklus. Inimeste terve
elu on seiklus. Osadel on värvikam, osadel
mitte nii väga, kuid kõik on inimeste endi
teha. Mul on elu väga seiklusrohke. Olen
teinud ja kogenud palju huvitavaid asju.
Lapsest saati olen tundnud huvi paljude
erinevate asjade vastu. Kõik, mis oli minu
jaoks uus, äratas minus huvi selle vastu.
Seiklus ei tähenda alati seda, et peab kusagil käima, vaid piisab ka mingi uue asja
selgeksõppimisest.

Seda pean eelkõige seetõttu raskeks, et
tegevus, mida sa organiseerid, peab noortele huvi pakkuma. Kui ei ole huvi, siis on
noori väga raske tegevustesse kaasata.
Kõige toredam on see, kui noored on
lõbusad ja rõõmsameelsed ning sa oled
pakkunud neile seda, mis noortele tõesti
meeldib ja mille vastu nad huvi tunnevad.

Rae spordikeskuses
tegutsevad spordiklubid
ja toimuvad treeningud

Marylin, mis on sinu hobid ja huvid?
Mul on hobisid ja huvisid väga palju.
Põhilisteks hobideks on mul sport (korvpall, jooksmine), raamatute lugemine,
koeraga tegelemine, talviti lumelaud, kitarr,
lastega tegelemine. Minu huvid on loodus,
psühholoogia, astronoomia, anatoomia,
bioloogia.

Sobukai OÜ –
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Jüri Spordihoones 8–9aastaste laste ujumistreeningud. Treener Maiu Herzmann.
Info ja registreerimine noortesport@
audentes.ee

DanceAct Tantsustuudio –

Jüri Spordihoones bailatinotreeningud.
Info ja registreerimine www.danceact.ee
või telefoni teel 5567 9333. Treener Jane
Kensap-Künnapas

Harju Jalgpallikool –

Jüri Spordihoones ning Peetri Põhikoolis
jalgpallitreeningud. Info ja registreerimine e-posti teel info@harjujk.ee või
telefonil 5690 7970

Huvialakool (Spordikool) –

Jüri Spordihoones ja Peetri Põhikoolis laste
treeningud (korvpall, võrkpall, kergejõustik, lauatennis, male). Info ja registreerimine huvikool@jyri.edu.ee

Indrek Sei Ujumiskool –

Jüri Spordihoones laste ujumistreeningud.
Info ja registreerimine brittawest@hotmail.
com või telefonil 5559 6663. Treener Britta
Westholm

Marylin, mis on olnud sinu vahvaim seik
kooliajast?
See pole just seik, kuid see on üks naljakaid juhtumisi mul küll. Nimelt kui ma
veel 12. klassis käisin, oli kord bioloogiatund algamas ning me kõik läksime klassi.
Kõik tundsime mingit jubedat lõhna. Istusin akna all, kus see lõhn oli eriti tugev.
40 minutit oli tund juba kestnud, kui mul
tekkis tahtmine radiaatorit lammutama
hakata. Võtsin pealmise osa ära ning seal
all oli poolkuivanud kilu ning halva haisu
müsteerium oligi lahendatud.

Indrek Paas

Audentese Spordiklubi –

Inderk ja Marylin, mida põnevat on teil
plaanis sellel hooajal Jüri Noortekeskuses
noortele pakkuda?
Indrek: Mul on plaanis tekitada noortes
huvi nukuteatri vastu. Võiks hakata korraldama noortekeskuses nukuteatri huviringi,
mille raames on plaan meisterdada koos
noortega nukud ja luua nendega etendus
ning võimaluse korral ka esinema minna.
Nukuteatri huviringi raames on plaanis
külastada koos noortega nukumuuseumi.
Marylin: Minu soov on hakata korraldama noortekeskuses seikluskasvatuse
huviringi, mille raames tahaksin noortele
õpetada põhitõdesid looduses käitumiseks
ja kuidas lihtsate vahenditega oma elu
huvitavamaks teha.
Triinu Sepp

Indrek, millised on sinu hobid ja huvid?
Minu hobideks on tennis, kergejõustik,
tantsimine ja teater.

Indrek, mida pead töös noortega kõige
keerulisemaks ning vastukaaluks kõige
toredamaks?
Kõige keerulisem on noorte kaasamine.

Jüri Spordihoones Aikido-treeningud
12+a lastele. Info ja registreerimine bert@
sobukai-estonia.com või 5837 3771 Bert
Van den Plas

Foto Rae Sõnumid

Saagem tuttavaks uute
noorsootöötajate Indreku ja
Maryliniga

Judoklubi MIKATA –

Marylin Lillipuu

Audentese Spordiklubi – Jüri Spordihoones 8–9aastaste laste ujumistreeningud.
T ja N 19.00. Treener Maiu Herzmann. Info ja registreerimine noortesport@audentes.ee.

DanceAct Tantsustuudio – Jüri Spordihoones bailatinotreeningud.
Info ja registreerimine www.danceact.ee või telefoni teel 5567 9333. Treener Jane Kensap-Künn

Võimlemisklubi
Piruett
Käsipalliklubi HC Harju
Tallinn
– – Jüri Spordihoones
Jalgpallikool
jalgpallitreeningud
T, R 17.30–ning Peetri Põhikoolis K, R

Info jaInfo
registreerimine
või telefonil 5690
(E–R 9.00–17.00).
Jüri Spordihoones
laste7970
võimlemine.
Info
Peetri Lasteaed-Põhikoolis.
ja regist-info@harjujk.ee
ja
registreerimine
e-posti
teel piruett@
reerimine e-posti teel info@hctallinn.ee
Indrek Sei Ujumiskool – Jüri Spordihoones laste ujumistreeningud.
Info ja registreerimine brittawest@hotmail.com
või Janne
telefonil Kask
5559 6663. Treener Britta Westholm
piruett.ee. Treener
Juudoklubi MIKATA – Jüri Spordihoones ja Lagedi Põhikoolis juudotreeningud.

Info ja –
registreerimine krister@parbo.ee
telefonil
5648 4950. –
TreenervõiAnu
Uusmaa
Laste tervisestuudio

Spordihoones
vibutreeningud. Info ja
Jüri Spordihoones beebide
ujutamine.
Käsipalliklubi
HC Tallinn –Jüri
Peetri
Lasteaed-Põhikoolis.
Info ja registreerimine
registreerimine e-posti teel Anu.Uusmaa@
Info ja registreerimine telefonil
507 9260.info@hctallinn.ee.
Treener Margit Juudas Laste tervisestuudio – Jürisandman.ee
Spordihoones beebide ujutamine E ja K 16.00.
Info ja registreerimine telefonil 507 9260. Treener Margit Juudas.
Lauatenniseklubi Kalev – Jüri Spordihoones lauatennis T, R 18.00.

ja registreerimine link85@hot.ee või telefonil 5676 8412. Treener Kätlin Latt.
Treener Kadi Truuleht –
LauatenniseklubiInfo
Kalev
–

Loo jalgpalliklubi
Peetri ja Lagedi
Lasteaed-Põhikoolis
jalgpallitreeningud.
Põhikoolis
stepaeroobikatreeJüri Spordihoones lauatennis.
InfoTiigrid
ja – Lagedi
Info ja registreerimine loojalgpalliklubi@gmail.com.
registreerimine e-posti teel
link85@hot.ee ningud ja zumba. Info ja registreerimine
Rae KossKätlin
– Jüri Spordihoones
ja Peetri
Lasteaed-Põhikoolis
korvpallitreeningud.
teel
ktruuleht@hotmail.com
või
või telefonil 5676 8412. Treener
Latt e-posti
Info ja registreerimine henri@koolisport.ee või telefonil 528 0096.
telefonil 520 6600
Spordiklubi Fortuna – Jüri Spordihoones laste ujumistreeningud.
Info ja registreerimine info@skfortuna.ee või telefonil 5569 2569. Treener Vladimir Kunitsõn.

Loo Jalgpalliklubi Tiigrid –

Spordiklubi Raesport
SpordihoonesKristi
laste treeningud
E ja K–17.30.
Pedaru
Peetri ja Lagedi lasteaed-põhikoolis
jalg- – JüriTreener
Info ja registreerimine Ulle.Uuemaa@jyri.edu.ee.
pallitreeningud. Info ja registreerimine Jüri Spordihoones pilatese- ja joogatreeTantsuklubi MyDance – Jüri Spordihoones E ja N 17.30 laste treeningud ja Lagedil N 16.45.
ningud. Info ja registreerimine e-posti teel
e-posti teel loojalgpalliklubi@gmail.com
Info ja registreerimine info@mydance.ee või telefonil 5696 6233.
kristi.pedaru@gmail.com või telefonil 5348
Urban Style – Jüri Spordihoones JJ-Street tantsu treeningud E 18.30 ja R 18.00.
1680
Info ja registreerimine kadri@jjstreet.ee.

Rae Koss –

Jüri Spordihoones korvpallitreeningud.
Info ja registreerimine piruett@piruett.ee. Treener Janne Kask.
Info ja registreerimine e-posti teel henri@ Treener Laura Sirelpuu –
Treener Anu Uusmaa – Jüri Spordihoones vibutreeningud T ja N 18.15.
Jüri Spordihoones täiskasvanute võimlekoolisport.ee või telefonil
0096.
Info528
ja registreerimine
Anu.Uusmaa@sandman.ee.
mine. Info ja registreerimine e-posti teel
Treener Kadi Truuleht – Lagedi Põhikoolis stepaeroobikatreeningud K 18.30 ja zumba P 19.00.
laura.karson@jyri.edu.ee
Info ja registreerimine ktruuleht@hotmail.com
või telefonil 520 6600.
Võimlemisklubi Piruett – Jüri Spordihoones laste võimlemine T ja R 16.00.

Spordiklubi Fortuna
–
Treener Kristi Pedaru – Jüri Spordihoones pilatesetreeningud E ja K 19.45.

Jüri Spordihoones laste ujumistreeningud.
Info ja registreerimine kristi.pedaru@gmail.com või telefonil 5348 1680.
Treener Leonardo Pihlakas –
Info ja registreerimine Treener
e-postiLaura
teel info@
Sirelpuu – Jüri Spordihoones täiskasvanute võimlemine E ja N 16.30.
Jüri Spordihoones taipoksitreeningud.
skfortuna.ee või telefonilInfo
5569
2569.
Treeja registreerimine laura.karson@jyri.edu.ee.
ja registreerimine e-posti teel leonarner Vladimir Kunitsõn Treener Leonardo PihlakasInfo
– Jüri Spordihoones taipoksitreeningud T, N 20.00 ja P 18.00.
dop@hot.ee
Info ja registreerimine leonardop@hot.ee.

Spordiklubi Raesport –

Jüri Spordihoones laste treeningud
(korvpall, võrkpall ja kergejõustik). Info ja
registreerimine e-posti teel Ulle.Uuemaa@
jyri.edu.ee või telefonil 5340 8339

Jüri Spordihoones ja Lagedi Põhikoolis
juudotreeningud. Info ja registreerimine
e-posti teel krister@parbo.ee või telefonil
5648 4950

Tantsuklubi MyDance –

Jüri Kihelkonna Raskejõustikuklubi –

Urban Style –

Jüri Spordihoones maadlustreeningud.
Info ja registreerimine tel 523 2730 või
5783 1345

21

Jüri Spordihoones ja Lagedil laste treeningud. Info ja registreerimine e-posti teel
info@mydance.ee või telefonil 5696 6233

Jüri Spordihoones JJ-Street tantsutreeningud. Info ja registreerimine e-posti teel
kadri@jjstreet.ee

Treener Liisi Vesselov –

Jüri Spordihoones linedance. Info telefonil
5745 0745

Treener Marek Sooäär –

Jüri Spordihoones personaaltreeningud ja
bodytoning. Info telefonil 524 4927

Treener Marilin Kosubenko –

Jüri Spordihoones zumbatreeningud. Info
ja registreerimine e-posti teel mannkosu@
hotmail.com
Külasta ka meie kodulehete www.raespordikeskus.ee

oktoober 2014 • Rae Sõnumid
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Rae spordikeskuses muutub
soodusaeg tunni võrra
pikemaks

Audentese Spordiklubi – Jüri Spordihoones 8–9aastaste laste ujumistreeningud.
T ja N 19.00. Treener Maiu Herzmann. Info ja registreerimine noortesport@audentes.ee.

1. novembrist hakkab Rae spordikeskuses valla spordirajatiste kasutamiseks
kehtima uus hinnakiri. Suurim muudatus uues hinnakirjas on Rae spordikeskuse
juhataja Ülo Timuska sõnul see, et spordirajatiste kasutamisel pikeneb soodusaeg ja
ära kaob hommikuaeg ujulas.
Kui praegu kehtib ujula külastajatele
hommikuaeg, mis algab kell 6.30-st ja
kestab 8.00-ni, siis 1. novembrist hakkab
olema hommikuaeg soodusaeg, mis algab
6.30-st ja kestab tund varasemast kauem
ehk kella 16.59-ni.
Rae spordikeskuse hallatavate spordisaalide ja spordirajatiste kasutamisel arvestatakse samuti soodusaega ja normaalaega.

Seoses Rae spordikeskuse

DanceAct Tantsustuudio – Jüri Spordihoones bailatinotreeningud.
laienemise ja uue hooaja
Nii Peetris, Vaidas, Lagedil kui
ka Jüris
Info ja registreerimine www.danceact.ee või telefoni teel 5567 9333. Treener Jane Kensap-Künnapas.
kestab soodusaeg kl 8.00–16.59 ja alates kl
algusega saavad tööd:
Harju Jalgpallikool – Jüri Spordihoones jalgpallitreeningud T, R 17.30 ning Peetri Põhikoolis K, R 17.30.
17.00–22.00 kehtib normaalaeg.
Info ja registreerimine info@harjujk.ee või telefonil 5690 7970 (E–R 9.00–17.00).
„Spordirajatiste kasutuseIndrek
hinnakiri
Sei Ujumiskool – Jüri Spordihoones laste ujumistreeningud.
ja registreerimine brittawest@hotmail.com või telefonil 5559 6663. Treener Britta Westholm.
jääb samaks. Ujula ja jõusaali Info
kasutamise
Ujula
Juudoklubi
MIKATA – Jüri Spordihoones ja Lagedi
Põhikoolis juudotreeningud.
hinnakirjas on tulemas väiksed
muudaInfo ja registreerimine krister@parbo.ee või telefonil 5648 4950.
tused seoses hommikuaja tsooni ärakaovalve/instruktor
Käsipalliklubi HC Tallinn – Peetri Lasteaed-Põhikoolis.
- 2 töötajat
tamisega. Kui varem maksis hommikuajal
Info ja registreerimine info@hctallinn.ee.
täiskasvanud ujujale 1,5tunnine
pilet
3.20,
Laste tervisestuudio – Jüri Spordihoones beebide ujutamine E ja K 16.00.
Info ja registreerimine telefonil 507 9260. Treener Margit Juudas.
siis 1. novembrist on pilet 4 eurot.“
Lauatenniseklubi Kalev – Jüri Spordihoones lauatennis T, R 18.00.
Novembris avatakse Rae spordikeskuse
Hommikune
Info ja registreerimine link85@hot.ee või
telefonil 5676 8412. Treener Kätlin Latt.
laiendusena multifunktsionaalne pallihall
Loo jalgpalliklubi Tiigrid – Peetri ja Lagedi Lasteaed-Põhikoolis jalgpallitreeningud.
koristaja
ning uus hinnakiri sisaldab ka
Infopallihalli
ja registreerimine loojalgpalliklubi@gmail.com.
6.30–14.30.
saalide rendihindasid. Hinnakirjaga
Rae Koss saab
– Jüri Spordihoones ja Peetri Lasteaed-Põhikoolis korvpallitreeningud.
Töö vahetustega
3 töötajat
Info ja registreerimine henri@koolisport.ee
või telefonil 528–0096.
tutvuda aadressil www.raespordikeskus.ee.
Spordiklubi Fortuna
RS – Jüri Spordihoones laste ujumistreeningud.
Info ja registreerimine info@skfortuna.ee või telefonil 5569 2569. Treener Vladimir Kunitsõn.

Õhtune
koristaja

Spordiklubi Raesport – Jüri Spordihoones laste treeningud E ja K 17.30.
Info ja registreerimine Ulle.Uuemaa@jyri.edu.ee.
Tantsuklubi MyDance – Jüri Spordihoones E ja N 17.30 laste treeningud ja Lagedil N 16.45.
Info ja registreerimine info@mydance.ee või telefonil 5696 6233.

14.30–23.00.

Urban Style – Jüri Spordihoones JJ-Street tantsu treeningud E 18.30 ja R 18.00.
Töö vahetustega – 2 töötajat
Info ja registreerimine kadri@jjstreet.ee.
Võimlemisklubi Piruett – Jüri Spordihoones laste võimlemine T ja R 16.00.
Info ja registreerimine piruett@piruett.ee. Treener Janne Kask.

CV
saata ylo@raespordikeskus.ee,
Treener Anu Uusmaa – Jüri
Spordihoones
vibutreeningud T ja N 18.15.
Info ja registreerimine Anu.Uusmaa@sandman.ee.
telefon 622 4238 / 533 2871.
Treener Kadi Truuleht – Lagedi Põhikoolis stepaeroobikatreeningud
Ülo Timuska K 18.30 ja zumba P 19.00.
Info ja registreerimine ktruuleht@hotmail.com või telefonil 520 6600.
Treener Kristi Pedaru – Jüri Spordihoones pilatesetreeningud E ja K 19.45.
Info ja registreerimine kristi.pedaru@gmail.com või telefonil 5348 1680.

Rae Spordikool
alustas
võidulainel

Treener Laura Sirelpuu – Jüri Spordihoones täiskasvanute võimlemine E ja N 16.30.
Info ja registreerimine laura.karson@jyri.edu.ee.

Foto Urmas Põldre
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Treener Leonardo Pihlakas – Jüri Spordihoones taipoksitreeningud T, N 20.00 ja P 18.00.
Info ja registreerimine leonardop@hot.ee.

Septembri keskel, kui ilmad veel suviselt
soojad olid, toimus 24. Nõmme sügisjooks,
millest võttis osa viis Rae Spordikooli kasvandikku. Kolm viiest jooksjast lõpetas
esikolmikus.
Võidurõõmu said tunda 2002. aastal
sündinud poiste arvestuses Kristian Otlot
ajaga 1.26 ja Kristo Kõplas 2001. aastal
sündinud poiste arvestuses ajaga 1.23.
2005. aastal sündinud poiste 500 m
jooksus saavutas Christopher Gutmann
kolmanda koha ajaga 1.45.
2002. aastal sündinud tüdrukutest
saavutasid Carmel Kaasik ja Reili-Riin
Vessmann vastavalt viienda ja kümnenda
koha aegadega 1.45 ja 1.49. Distantsiks oli
kõigil ligikaudu 500 m.
Urmas Põldre
Rae Spordikooli treener

Rae Sõnumid • oktoober 2014

Rae Spordikooli õpilane Kristo Kõplas Nõmme sügisjooksul pjedestaali kõrgeimal astmel
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HOLDES FINANTS OÜ

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

IKORISTUS
2.- eurot kord

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

reklaam
26
reklaam reklaam
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DETSEMBRI PAKKUMISED :
DETSEMBRI PAKKUMISED :

HOLDES FINANTS OÜ
HOLDES FINANTS OÜ

Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !
Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !

5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV

ͷͲ͵ͷͳͷͲ

reklaam

reklaam
reklaam

Asume Jüris Konsumi
holdesfinants@gmail.com
Asume Jüris Konsumi
holdesfinants@gmail.com
keskuses
keskuses

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

Rühmatreeningud alustajatele ja
DETSEMBRImurdmaasuustamise
PAKKUMISED :
harrastajatele,
algõpe

ÜHESKOOS LIIKUMA
Müügil ilusalongi
KINKEKAARDID !

Harjumaa Ratta- ja Suusaklubi

Gsm: 5375 1700

5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
o

ͷͲ͵ͷͳͷͲ
ͷͲ͵ͷͳͷͲ

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

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

56669695
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Rae Sõnumid · detsember
2012 2013 ▪ Rae Sõnumid
detsember
Rae Sõnumid
· detsember 2012

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

e-kiri: harjumaarsk@gmail.com

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

25
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MTÜ Harjumaa Ratta- ja Suusaklubi
rühmatreeningud alustajatele ja
harrastajatele

Keila Terviseradadel
• DERMANEW
millal? mis toimub?
mis maksab?
• DERMANEW
Septembris teisipäeval
ja neljapäeval kell 18.30-20.30.
RAAMATUPIDAMINE kus?
• DERMANEW
Nädalavahetustel toimub samuti üks ühine treening.
RAAMATUPIDAMINE
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
mikrolihvimine+seerum+niisutav
mask. 20 eur.
juhendamisel
valitaksestaadioni
koormused,
intensiivsus
•Treeneri
JÜRI Suusaradadel
(algus/lõpp
parklas)
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
VÄIKEFIRMADELE
vastavalt inimese
ja koos seatavatele
eesmärkidele.
• Oktoobris
kohtumesoovidele
igal
Esmaspäval
ja
Kolmapäeval
kell
18.30-20.30.
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
VÄIKEFIRMADELE
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINENädalavahetustel toimub
Esimene
TASUTA.
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
samuti
üks ühinetreening
treening,
kuid seda mujal Harjumaal (Saku, Harku, Järve, jm).
1. pakett „tutvuja” 10x pääse- 20 eurot
Salong avatud:
+värvimine. 17 eur.
+värvimine.
17 eur.
• Treeneri
valitakse
treeningutel
koormused, intensiivsus
vastavalt
inimese soovidele
lisa
2. pakettjuhendamisel
„eesmärgiseadja“
sisaldab:
kaardistamine,
+värvimine. 17 eur.E–R 10–20, L 10–17 Salong avatud:Helista ja küsi
Helista
ja
küsi
lisa
ja koos
seatavatele
eesmärkidele
personaalne
järgmise kuu treeningkava ja kingitust- 30 eurot
• LASTE L›IKUS
5 eur.
•e-post:
LASTE
L›IKUS
5 eur.püsti aitasite ja
•Lisainfo
Esimene
huvilistele
TASUTA.
10x pakett: 1) „Aitäh, et taas diivanilit
teltreening
5375 1700
harjumaarsk@gmail.com
tel 607 4293E–R 10–20, L 10–17
56 243 986
• LASTE L›IKUS
5 eur.
tel
607
4293
õues liikumise võimalust pakute“
20.või
pakett
2)
„Eesmärgiseadja“
30.(sisaldab
56
243
986
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.kaardistamist,
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur. www.muskuslill.ee www.muskuslill.ee
personaalset järgmise kuu treeningukava, kingitust)

Energiamärgised
5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
2QOLQHW||
Radooni mõõtmine
KODUKORISTUS
KONTORIKORISTUS
$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
KODUKORISTUS
KONTORIKORISTUS
Projekteerimine
Alates 28.- eurot kord
Alates 12.- eurot kord
5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
Alates 28.- eurot kord
Alates 12.- eurot kord
o
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4

Osta Rehvid Pluss OÜ-st
4 Bridgestoni talverehvi

MÜÜA TOLMUVABA FREESASFALTI
Ideaalne materjal teede ja platside remondiks, ehituseks.
Materjal ja transport väga soodsa hinnaga!
Väike auto, 20 tonni hind 125.Suur auto, 28 tonni hind 175.Vajadusel paigaldus ja konsultatsioon.
www.freesasfalt.ee
ww

5557 6087

andrus@marble.ee

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

Kampaania algab 15.10.2014 ja kehtib kuni kingitusi järkub.

WWW.REHVIDPLUSS.COM

ALATI PARIM HINNAKLASS
JA SUURIM REHVIVALIK
EESTIS

Rehvivahetus

Autoremont

Rehvihotell

Sildade reguleerimine

Akud

Rehvid

Konditsioneeride täitmine

Tarvikud

Veljed

Õlid

Lumeketid

detsember 2013 ▪ Rae Sõnumid

Peetri Kõrts annab oma sõpradele teada,
et tulemas on

Kõrtsu 5-es aastapäev.

17. oktoobril alates 20.00.-st
mängib teile ansambel VINT
Kõik on oodatud!
Peetri Kõrts

Rae Sõnumid • oktoober 2014

Vana-Tartu mnt. 74, Peetri (Assaku) Tel.: +372 56 662 223 info@rehvidpluss.com
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• MAHUTID
• IMBSÜSTEEMID

reklaam

reklaam

E-mail: info@mahuti.ee
Tel:
+372 53 433 650
+372 51 46 824

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

Harjumaa, Kiili vald, Kurna tee 26

SOODUSMÜÜK

Margus Suumann

Kaili Tamm

50 10 302
66 84 700

56 268 258
66 84 700
OST

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

EHITUS

INVESTEERIMINE

www.mahuti.ee

ESMASPÄEV kl 19:00
RINGTREENING (oktoober)
ESMASPÄEV
(november)
Kl 19:00 RASVAPÕLETUSTRENN
STEP-AEROOBIKA (september)
TONING
(detsember)
RINGTREENING
(oktoober)
RASVAPÕLETUSTRENN
(november)
KOLMAPÄEV
kl 19:00
TONING (detsember)
MATIPILATES (sept – dets) NB! Tuleb eelnevalt

STEP-AEROOBIKA (september)
registreeruda ja läbidaKl 19:00
sissejuhatav
tund (1 h). Osalejate
KOLMAPÄEV
RINGTREENING (oktoober)
RASVAPÕLETUSTRENN (november)
piiratud. (september – detsember)
Kl 19:00 arv
MATIPILATES
NB! Tuleb eelnevalt
TONING (detsember)
registreeruda ja läbida sissejuhatavKOLMAPÄEV
tund (1h). Osalejate arv piiratud.
ESMASPÄEV

Osalustasu: 4 eur / per trenn

Kl 19:00 MATIPILATES (september – detsember) NB! Tuleb eelnevalt
registreeruda ja läbida sissejuhatav tund (1h). Osalejate arv piiratud.

Toimumiskoht:
LagediOsalustasu:
Kooli4 eurspordisaal
Osalustasu:
4 eur / per trenn
/ per trenn
Toimumiskoht: Lagedi Kooli spordisaal
Toimumiskoht:
spordisaal
Kaasa Lagedi
võtta:Kooli
vahetusjalanõud,
isiklik
joomiseks
Kaasa võtta: vahetusjalanõud,
isiklik matt,
matt, joomiseks
vett
Lisainfo: tel. 52 06 600; ktruuleht@hotmail.com
Kaasa võtta:
matt, joomiseks vett
vett vahetusjalanõud, isiklik
Trennis näeme!?
Lisainfo: tel. 52 06 600; ktruuleht@hotmail.com
Lisainfo: tel 520 6600; ktruuleht@hotmail.com

Trennis näeme!?

Trennis näeme!?

OÜ Hoolega pakub
Koristusteenus:
kodukoristus, akende pesu
Aiatööd:
muru ja peenarde hooldus,
lehtede ning niiduse kogumine,
vajaduse korral äravedu
HOOLEGA TEHTUD!
info@hoolega.eu
5305 5484
Saveliin Kaarneem
OÜ Hoolega

Rentida

GARAAŽI-/
LAOPINNAD
Jüri alevikus
Kontakt tel 520 5453

• CE SEPTIKUD
• MAHUTID
• IMBSÜSTEEMID
E-mail: info@mahuti.ee
Tel: +372 53 433 650
+372 51 46 824
Harjumaa, Kiili vald, Kurna tee 26

Spordiklubi Raesport Spordikool
kutsub algavaks õppeaastaks õpilasi järgmistele erialadele:
5 klass; 6-9
6 klass)
 Kergejõustik (1-2 klass; 3-5
 Võrkpall (3-5 klass; 6-9 klass)
5 klass; 6-9
6 klass)
 Korvpall tütarlastele (3-5

AITAB VABANDUSTEST.

MARSS TRENNI.
TEMBRIL

D 3. SEP
A
V
A
T
S
U
L
A
D
D RÜHMA

UUE

21% õppemaksust tagastab riik. 50% õppemaksust tagastab Rae vald.
Treeningud Jüri Spordihoones. Kvalifitseeritud treenerid.
Spordilaagrid ja võistlused.
Spordikool omab koolitusluba ja õppekavad on registreeritud EHISes.

REGISTREERU TASUTA
PROOVITREENINGULE

. DA N C
WWW

.EE
E AC T

Info ja registreerimine yllemaa@gmail.com
Tel.: 53408339

PILDIL ON DANCE ACT’i TREENERID. FOTO: LOCO.EE

Rae Sõnumid • oktoober 2014
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30
kuulutused
30
kuulutused






Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

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

PuhastusEst
OÜ
JÜRI MARI
LASTEHOID

!

OOTAB UUSIvaipade
LAPSI ja
Diivanite,
Asume Rae vallas
Jüri alevikus,
madratsite
süvapuhastus
Kasemäe 5-1.

Rae Sõnumite Info:
reklaami mainimisel
diivani süvapuhastus –33%
www.jyrimari.ee
TavahindBsirlekorka@hot.ee
12.- €/istekoht
Pensionäridele –40%

 5557 5966

Lisainfo:
5661 5043;OODATUD!
502 7229
KÕIK
KÜSIMUSED
puhastusest@gmail.com

PAKUME TÖÖD
RÕÕMSAMEELSETELE
MÜÜJATELE
Töökoht asub
Tallinna Keskturu territooriumil
avatavas väikeses kaupluses.
Töö on graafikujärgne
(pikk ja lühike nädal)
Tööaeg: 8.00–17.00
-

Pakume:
kindlat sissetulekut
paindlikku töögraafikut
sotsiaalseid garantiisid


 
 
-











   



 

 

  
) 
$ #

Kandidaadilt ootame:
eesti ja vene keele oskust
suhtlustasandil
elementaarseid teadmisi
kaubandusest
!

vanust 18–65 eluaastat

Helista meile tööpäeviti 9.00–17.00
tel. 680 5647 või saada oma CV
meiliaadressile: personal@mvtrade.ee


Rae
Sõnumid
▪ detsember
Rae Sõnumid
• oktoober
2014 2013
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Korstnapühkimisteenus.
Kalevi Jalgpallikool jätkab Rae vallas
KUULUTUSED

Kalevi Jalgpallikool
jätkab Rae vallas
treeningute korraldamist korstnasober@gmail.com.
treeningute
korraldamist
5650 5189 Peep Sõber.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
Kutsume lapsi Tallinna Kalevi Jalgpallikooli treeningutele. JK

garderoobi projekteerimisel.
Parimad
Talllinna Kalevi treenerite
käe all treenivad nii Eesti
Kutsume lapsi Tallinna
Kalevi
Jalgpallikooli
treeningutele.
Soovin
ostaerinevas
või rentida talveks tõukekelku.
meistrivõistlustel
osalev
Kalevi esindusmeeskond,
hinnad. Tel 5221 151.
Info
www.nagusul.ee
vanusestreenerite
koolis käivad
ja tüdrukud
ningEesti
ka Tallinna
JK Talllinna Kalevi
käepoisid
all treenivad
nii
Tel 676
6292
lasteaedade lapsed. Selleks, et ka Jüri ja Rae valla laste ning
meistrivõistlustel
osalev Kalevi
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Mitsubishi
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koduning
lähedaleviime jalgpallikaubikuga
vanuses koolis muuta,
käivadoleme
poisid
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tüdrukud
ka Tallinna
VEOTEENUS
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läbi kapaigaldusega
Jüri Gümnaasiumi staadionil.
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koos
lasteaedade lapsed.
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et ka
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1500kg
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vanuses
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esimeste
klasside õpilasi,
kellel paljud
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ees on. 1-3. klassi
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toimuvad
teisipäevitioleme
ja neljapäeviti,
16:00lastevanemate jaoks
veelgi
mugavamaks
ja kergemaks
muuta,
loonud
väikeveokiga
4,4x2,1x1,9m,
kandevõiwww.kodukliima.ee
Ka 6-8 . klassi treeningud toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti, ent 17:30-19:00.
võimaluse kodu17:30.
lähedale
– korraldame jalgpallitreeninguid
Jüri Gümnaasiumi
me 2300kg. HindkaHarjumaal
14 ja 18
Liikmemaks on 29 EUR kuus. JK Tallina Kalev€/h,
kuulub
tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute
staadionil.
kaugemal
0.50 ja 0.65
€/km.
Ostan otse omanikult
Jüris
2-toalise
kõigion võimalik õppemaksult tulumaks tagasi saada.
nimekirja,
mis tähendab,
et hiljem
Treeningutele
ootame
igas vanuses
(1.–8.Tel
klass)
506 huvilisi,
5106 ka esimeste klasside
mugavustega korteri. Tel 5390 6584.
Tule ise ja
võta ka sõbrad
kaasa ning osalege
koosees
TASUTA
õpilasi, kellel paljud
toredad
ettevõtmised
alles
on.proovitreeningul.
1.–3. klassi treeningud
toimuvad teisipäeviti
ja neljapäeviti
16:00–17:30.
Ka või
6.–8.
klassi
treeningud
Info
ja
treeningutele
registreerimine:
martti@jkkalev.ee
telefonil
55920532.
Vaata kindlasti ka JK
Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad
soodsad.
Tallinna Kalevi
kodulehte: www.jkkalev.ee
toimuvad teisipäeviti
ja neljapäeviti,
ent 17:30–19:00.
Garantii. Tel.: 502 9075,
Liikmemaks on 29 eurot kuus. JK TallinaPÄÄSTETEENISTUSE
Kalev kuulub tulumaksusoodusrobert.kallion@gmail.com
tusega mittetulundusühingute nimekirja, mis tähendab,TEATED
et hiljem on võimalik
õppemaksult tulumaks tagasi saada.
Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis:
2013
Tule ise ja võta ka sõbrad kaasa ning osalegeNOVEMBER
koos TASUTA
okaspuu klots 5-25cm 1.70 eur, kaseklots
proovitreeningul.
5-25cm 2.00 eur, lepp 30cm 2.30 eur,
1. november Põleng Jüris, Veetorni 1
Info ja treeningutele registreerimine: martti@jkkalev.ee või telefonil
kanglepp 30cm 2.40 eur, kask 30cm 2.70
2. november
Järelvalveta
lõke Rae külas
5592 0532. Vaata kindlasti ka JK Tallinna Kalevi
kodulehte:
www.jkkalev.ee
eur, saar 30cm 2.90 eur. Alates 50-st kotist
9. november Abistati kiirabi Järvekülas
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta.
17. november Kõrvaldati murdunud puu teelt
Tellimine: 5198 9070, info@unitedexpo.ee,
Vana-Tartu
mnt 7. km poisile ala1,5aastasele
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või gar- Otsin lapsehoidjat
www.unitedexpo.ee
18.
november
Suur
tulekahi
Paekna
külas. vajan
deroobi projekteerimisel. Parimad hinnad. tes 2015. aasta veebruarist.
Hoidjat
Põles
Hakkepuidu
ladu
haigusperioodideks. Asukoht Jüri ning
Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee
Noor pere soovib osta krundi Jüri aleviku
28. november
Järelvalveta
lõke Peeteri
tee 216340,
tasu
kokkuleppel.
Täiendav
info: 522
keskuses eramaja ehitamiseks. Meie kontakt:
28.
november
Põleng
Lagedil,
Linnu
teel
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi birgitre@hot.ee
Andreas 511 1420 või andreas@foxberg.ee
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869 eurost. Tel 666 1355. www. Müüa soodsa hinnaga alumiiniumradiaatori 22 ribi. Tel 5395 8369
kodukliima.ee
Nõmme Talu OÜ Kose vallas pakub õunte
purustamise ja mahlapressimise teenust,
pakendame kraaniga kottidesse. Lisainfo:
5621 9762
Müüa kütte- ja kaminapuid lahtiselt ja 40 l
/ 60 l võrgus, puitbriketti, klotse 10–30 cm
40 l võrgus, tulehakatust 40 l võrgus ja saepuru kotis. Tel 501 8594, kaminapuud.com
Lõhutud küttepuud: lepp 34 €/rm, kask 39
€/rm, kuiv okaspuu 35 €/rm.
Tel 509 9598
Müüa lõhutud küttepuid. Tel 5637 8404;
http://debonairoü.eu/
Rae Tuletõrje- ja Päästeselts
annab teada:
Elanikkonnale paremate teenuste
osutamiseks rekonstrueeriti Vaida
komando tuletõrjedepoo põrand.
Projekti rahastati
Siseministeeriumi kohaliku
omaalgatuse programmi
vahenditest

detsember 2012 · Rae Sõnumid

Mesila Kinnisvara otsib kliendile maja Rae
valda. Tel 5635 4402
Soovime üürida 3- või 4-toalise korterit või
majaosa Jüris. Mbl 5665 4735
Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud ja trükised, postkaardid,
fotod, paberrahad ning margikogud. Küsi
lisainfot 5399 6098, Rene

Septembris registreeritud sünnid
MARK PÄÄRMA
KAAREL MÄRTIN
EENOK SAAMUEL RANDRÜT
MARKUS SIRK
RICHARD-MARTEN NIINLAUP
MART HAIBA
RAGNAR AHI
LAURI AASLAID
ARMAN PETROV
MARK-SIMO KÕRVE
TRISTAN KADASTIK
KASPAR KAAS
ROLAND SUITS
SEBASTIAN HAABU
BRIGITTA VEGA NEIDER
KRITTEL ÖÖBIK
ANASTASIJA LEVŠINA
MARIE VIIK
LIIS-MARII SIMMER
KAISA LILLEPEA
LINDEL KUUSEMETS
OLIVIA PEERANDI
LIIS KAROL SARNIT
LIISA KARUS
EMILY KRASOV
EMILI MURUMAA
MELISSA MÜNT
MARION VAINOMÄE

Psühhoteraapia Kiili vallas. Kui sul on
mure, millest ise jagu ei saa, siis helista
5880 5077.
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Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

HELE AASLAID
PAUL MÜRKHAIN
LIIVI SEPP
HEINO-VELLO KARO
IRA SAPPINEN
JÜRI SAREVET
AVO VIIL
PEETER BÖCKLER
TAMARA LOHU
ANTS EHTLA
VIIVE SARAPUU
URVE EVARD
SERGEY TROFIMOV
SVETLANA VAHTER
GENNADI GENSKI
VELLO MÄGI
RIINE MAASTIK
MILVI KARM
VLADIMIR TERENTJEV
TAIMI VÕSU
RAIVO SIRELI
VILMA PETERSON
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PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
SEPTEMBRIKUU
01. 09

VALTER SÄÄSK
AUGUST MARIPUU
SILVIA JAANVÄRK
ASTRID-VELISATE-MELANIE
HEINAMÄGI

VALTER SÄÄSE raamatut
„Eesti elu – valu ja võlu“

Jüri Raamatukogu

AGATHE-LUDMILLA POOL
ELVI NAGEL
ENNA TIKKER
KARL NEIDRE
LINDA KLIMOV
LINDA BLUMFELDT
LEA VESKE
LEIDA KINSIVEER
SAIMA LILLEFRIEDE SÕLG
IVAN RÄTTEL
VALENTINA GRAMATOVITŠ
ASTA KUBPART
HELVE-HERMELIINE KULDKEPP
KAIE HIMMELREICH
HELMI ELKEN
EINARD OTS
JELIZAVETA SOITU
EVI LÄÄNE
HEINO MAUER
RIINA NEIVELT
EDE TIMMUSK
EVE-MARE MAIDE

Septembris lahkunud

21. oktoobril esitleme Jüri Raamatukogus omakandi kirjamehe

Esitlus algab kell 18.00.
Autorit meenutavad ja tema mitmekülgsest elust räägivad tema sõbrad.
Väike kontsert ja kohv.
Kõik huvilised on oodatud.

Oktoobri sünnipäevalapsed

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

03. 09
06.09
22.09
26.09
27.09
28. 09

Põles Pikamäe talu Veskitaguse külas
Likvideeriti avarii tagajärjed Tartu
maanteel Vaidasoo külas
Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel
Kurnas
Assakul Künka tn 5 suits korteris
Põles puu Vaidasoo külas
Põleng Põrguvälja tee 1
Abistati kiirabi Assakul Ööbiku tänaval
Abistati kiirabi Lagedil Põllu tänaval

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7000 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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31

32

31. oktoobril kell 19.00

küünlavalgusõhtu
Lagedi koolimajas.

Esinevad ansambel
AnnabRe (Jõelähtme vallast) ja
perekoor Heliand (Lagedi). Õhtut juhib Tiia Paist.
Pakutakse kohvi, kuid kohvi kõrvale meelepärase võib igaüks ise kaasa võtta.
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