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Rae valla ametlik väljaanne

Järveküla Kooli projekti
tutvustus
Persoonilugu Patika
külavanemast, kes projekteerib
Hiltoni hotelli
Rae valla pagarite menüüdest
leiab igale maitsele midagi
Eripedagoog arutleb: miks
lapsed ei kuula sõna
Eestist leiab andekaid insenere

nr 8 • august 2015

Fotol Vaidasoo
Pagulastega või pagulasteta? Rae valla tulevik on veel lahtine.
Millisel seisukohal on vallajuhid, loe lk 2–3.
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Pagulased Rae valda –
tööd jaguks, elukohaga tekib
probleeme
Juuli lõpus toimus siseminister Hanno
Pevkuri ja sotsiaalkaitseminister Margus
Tsahkna kokku kutsutud pagulasteemaline arutelu omavalitsusjuhtidega. Kas
üritus leidis aset rahulikus õhkkonnas
või oli õhus tunda elektrit?
Osalejate meeleolu oli üsna rahulik.
Kuna tegemist oli kohtumistesarja viimase koosviibimisega, oli sel teemal juba
ajakirjanduses juttu tehtud ja kohaletulnud
olid jõudnud end teemaga rohkem kurssi
viia. Ministrite sõnum oli, et kuna Euroopa
Liit toimib solidaarsuse põhimõttel, siis ei
tohi liikmesriikidele pagulaste arvu peale
suruda. Prioriteediks peab olema vabatahtlikkus, et iga riik võtaks vastu endale
jõukohase hulga pagulasi.

Mart Võrklaev
Pagulastemaatika on Lõuna-Euroopa
riikides olnud aktuaalne viimased paar
aastat. Eestis on hakatud sellest rohkem
rääkima tänavu ning külmaks ei jäta
see valdkond vist kedagi. Laias laastus
jagunevad arvamused kaheks – poolt ja
vastu. Sellest, kas mõni neist ligi paarisajast pagulasest, kelle Eesti ametlikult
vastu võtab, võib leida oma uue kodu ka
Rae vallas, räägib alljärgnevas intervjuus
vallavanem Mart Võrklaev.

Solidaarsus ja hoolivus
omavad sügavat sisu
Solidaarsus ja hoolivus on ilusad mõisted,
mida me kõik väärtustame. Pidasime neid
oluliseks, kui Eesti püüdles NATOsse ja
Euroopa Liitu, ning oleme nende toimet
ka kogenud. Liitlased on asunud meie
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Kuidas tundus, kas võimekalt omavalitsuselt nagu Rae vald oodatakse suuremat vastutulelikkust pagulaste vastuvõtmisel?
Sellist survet ma ei tundnud. Rõhutati,
et iga omavalitsus vaataks koos ettevõtjatega üle oma võimalused. Pole saladus, et
Rae vallas on tööjõu puudus ja iga päev
tuuakse siia ümberkaudsetest omavalitsustest bussitäite kaupa inimesi tööd tegema.
Oluline on, et pagulased satuksid kohta,
kus on nende jaoks loodud tingimused. Ja
kindlasti oluline on ka see, et nad saavad
võimalikult kiirelt integreeruda, mis tähenõhuruumi kaitsele, toonud siia oma väeosi.
Euroopa Liidust saame juba aastaid tagasi
enam, kui me selle ühiskassasse maksame.
Maailmas on ohud ja pinged kasvanud,
esile on kerkinud palju kriise. Sõjad ja relvakonfliktid, mis sunnivad inimesi kodust
põgenema, julgeolekukriis, majandus- ja
finantskriisid. Eesti on pandud valikute
ette, kas osaleme koos partneritega nende
lahendamises ja leevendamises või hoiame
eemale ja sulgume.
Väga üldisel tasemel on küsimus, millises riigis me soovime elada. Avatud ühiskonnad ei keskendu üksnes endale, suletud
ühiskonnad muudavad oma liikmed ühetaoliseks. Neist tulevad pagulased, sest
teistsugused aetakse sealt ära.
Mul on hea meel, et Rae valla inimesed

dab, et neil on olemas elamiskoht, töökoht
ja keeleõpe.
Mõni omavalitsus, nagu näiteks Saku
vald, on juba teatanud, et nemad pole
pagulaste vastuvõtmisest huvitatud. Milline on Rae valla seisukoht?
Rae vald pole veel oma arvamust
kujundanud, pigem jääme praegu äraootavale seisukohale. Praeguste arvutuste
kohaselt saab iga maakond umbes kümme
pagulast. Saku avaldus tundub mulle pisut
ekstreemne. Tõsi, pagulastega võib sotsiaalsfääris ja kuritegevuse osas probleeme
tekkida, kuid seda aitab ennetada edukas
lõimumine. Kuid tulles tagasi solidaarsuse
juurde, peame meiegi teisi riike raskes olukorras aitama.
Ära ei tohi unustada asjaolu, et
Euroopa riigid peavad pagulaste vastuvõtmise kõrval paralleelselt pingutama selle
nimel, et sissevool lõppeks. Pidurit tuleb
tõmmata jõuliselt. Minu arvates võiks Eesti
selles küsimuses olla ise Euroopas üks eestvedajaid. Kui me ei taha suuri pagulaste
masse, siis peaksime kogu aeg rõhutama,
et võetaks kiiresti kasutusele efektiivsed
meetmed massilise rände vastu.
Kui suure summaga Euroopa Liit
pagulaste vastuvõtmist toetab?
Summa jääb vahemikku 6500–7000
eurot pagulase kohta. See raha eraldatakse
riigile, kes siis seda vastavalt vajadusele
ei ole kaasa läinud teatud huvigruppide
õhutatud hüsteeriaga saabuvate pagulaste
suhtes. Me oleme avatud ja mõistvad.
Rae vallas võiks pagulane leida tööd,
aga meil ei ole neile pakkuda munitsipaaleluruume. Kui mõni ettevõtja leiab
võimaluse pakkuda pagulasele koostöös
riigiga ka esmase eluaseme, siis miks
mitte. Kindlasti aga jõuab mõni pagulane
aegade jooksul ka Rae valda, kuna meil
on arenev ettevõtlus, mis vajab tööjõudu,
ning hea elukeskkond.
Meile jõuavad nad nii nagu kõik
Euroopa Liidu või kolmandatest riikidest
siia tulnud, keda igal aastal jõuab Eestisse
kokku üle 5000 inimese.
Agu Laius, vallavolikogu esimees
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Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18
edasi suunab. Esimesed kaks aastat on
pagulased suurema järelevalve all ja neile
määratakse tugiisik.
Minu kreeklasest naaber ütles, et Eesti
ei tohiks mingil juhul korrata Kreeka viga
ja paigutada pagulasi ühte piirkonda,
kus nad oma kommuuni moodustavad ja
eraldi reeglid kehtestavad. Ja kui nad juba
Eestis on, tuleks neisse suhtuda võimalikult soojalt, et uutel kodanikel ei tekiks
trotsi siinse ühiskonna suhtes. On teil
mõtteid, kuidas see erinevaid reaktsioone
esile kutsunud protsess võimalikult valutult üle elada?
Ministrid Pevkur ja Tsahkna toonitasid, et pagulased jaotatakse ühtlaselt üle
Eesti. Minu meelest tuleb pagulased võimalikult kiiresti tööle suunata ja ühendada
see intensiivse eesti keele õppimisega. Selles osas võib kaaluda ka kompensatsiooni
maksmist tööandjatele. Tasub märkida, et
Eestisse tuleb välismaalt aastas 6000–7000
inimest ning pooled neist väljastpoolt
Euroopat. Valdavalt on tegemist üliõpilaste
või ajutiste töötajatega, kuid sellegipoolest
elavad nad pidevalt meie ümber. Selles
võrdluses ei näe ma 150 pagulase lisandumises suurt probleemi. Pealegi tehakse
eelnevalt ära Eestisse saadetavate pagulaste
taustauuring, et tegemist pole majanduslikke huvisid esikohale seadvate õnneotsijatega, vaid sõjapõgenikega, kes on oma
riigist lahkunud, kuna neil pole võimalik
oma riigis elada.
Kas Rae vallas on sotsiaalelamispindu,
kuhu võiks pagulasi majutada?
Rae valla eripära ongi selles, et meil
on vabu töökohti, kuid munitsipaalpinnad
on kõik hõivatud. Viimastel aastatel oleme
jõudsalt panustanud lasteaia- ja koolikohtadesse ning seoses sellega tuli ka leida uusi
õpetajaid. Seetõttu vajame munitsipaalpindu just noortele õpetajatele ja nende
järgi on pidev nõudlus.
Andres Kalvik

Teavitus
mobiilsidemasti
rajamise kohta Järvekülas
Rae Vallavalitsus on väljastanud
03.06.2015 ehitusloa mobiilsidemasti
rajamiseks Vana-Tartu mnt 18a kinnistule Järvekülas. Ehitusprojekti on
koostanud OÜ Eltom Projekt. Mobiilsidemasti kõrguseks on kavandatud
30 meetrit ja selle rajaja on Tele2 Eesti
Aktsiaselts. Mobiilsidemasti asukoht
jääb olemasoleva laohoone ja uue kortermaja vahele. Ehitusloa saanud projektiga on võimalik tutvuda Rae Vallavalitsuses ruumis nr 212.

Jüri–Assaku
kergliiklustee
ehitamiseks
laekus üheksa
pakkumust
Hanke võitja selgus 23. juulil, mil vallavalitsus kvalifitseeris pakkumused. Kõige
odavam pakkumus oli koos käibemaksuga
497 685,95 eurot ja kõige kallim 618 226,8
eurot. Odavaima pakkumuse tegi Viaston
Infra OÜ.
Hanke võitja hakkab kahe aleviku
vahele ehitama 2,3-kilomeetrist valgustatud kergliiklusteed, koos sellega rajab ta
Assaku lasteaia juurde parkla ning ülekäigurajale valgustuse.
Objekti ehitust aitab rahastada Euroopa
Regionaalarengu Fondi toetusmeede „Linnaliste piirkondade arendamine“.
RS

Rae vald hakkas otsima
650-kohalise kooli ehitajat
31. augustiks ootab vallavalitsus pakkumusi kolme paralleelklassiga Järveküla
Kooli ehitamiseks Rae valla Peetri piirkonda, hange avaldati riigihangete registris 22. juulil.
„Kool peab valmis saama 2016. aasta sügiseks. Ehitusgraafik saab olema väga pingeline, aga kooli avame kindlasti järgmise
aasta 1. septembril,“ rääkis kooli ehitust
eestvedav abivallavanem Madis Sarik.
Järveküla Kool ehitatakse Eesti enim
kasvavasse Peetri piirkonda Vana-Tartu
maantee ja Reti tee nurgale. Tulevasest
koolist sadakond meetrit eemal, TallinnaTartu neljarealise maantee lähedal, hakkab
asuma hiiglasliku sisehalliga ekstreemspordikeskus, mille ehitustööd juba käivad.
Järveküla Kooli hoone ehitatakse kolmes omavahel ühenduses olevas osas, millest üks on algklasside maja, teine koolimaja südameks olev aatrium koos söökla ja
aulaga ning kolmas on põhikooliosa koos
spordikompleksi, huvialakooli ja raamatukoguga.
Ehitatava hoone suletud netopind on
11 967,2 m². Ehitisealuseks pinnaks on
arvestatud 7015,5 m². Koolihoone maksimaalne kõrgus on 12,5 m.
Arengu ja planeeringute eest vastu-

tava abivallavanema Priit Põldmäe sõnul
muutub Reti tee piirkond tänu uuele koolile tundmatuseni. Huvi on tuntud tennisehalli rajamise vastu ehitatava kooli
lähedusse. „Uue kooli ümbrusest on kujunemas Järveküla keskus,“ rääkis abivallavanem.
Järveküla Kooli projektist saab lugeda
lk 9.
RS

Järveküla Kooli eskiisi 3D joonis tulevase
kooli siseõuest
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Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Jüri aleviku Ülase kinnistu ning Aaviku
küla Teeääre kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 30.06.2015 korraldusega
nr 960. Planeeritav ala asub Aaviku
küla ja Jüri aleviku territooriumide piiril Aaviku tee ääres. Detailplaneering
on koostatud ligikaudu 11,4 ha suurusele alale.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk

•

on jagada olemasolev elamumaa kinnistu väiksemateks elamumaa, ärimaa,
üldmaa ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistuteks ning määrata hoonestustingimused ja juurdepääsud,
lahendada sadevee ärajuhtimine ning
haljastus.
Detailplaneering on maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga.

Jüri aleviku Väljataga kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu kehtestamine
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 30.06.2015 korraldusega nr 962. Planeeritav ala asub Jüri

Andrekse elamukvartalis
jätkuvad teetööd elanike
ja valla koostöös
20. juulil 2015 alustas tee-ehitaja Karla
küla Andrekse elamukvartalis taas teeehitustöödega. Andrekse elamukvartali
teede kordategemine on hea näide valla
ja elanike vahelisest koostööst arendaja
kohustuste täitmatajätmise tõttu tekkinud
probleemi lahendamisel.
MTÜ Andrekse Tulevik juhatuse liige
Andrus Laur: „Projektiga oleme MTÜ
juhatusega tegelenud mitmed aastad. Pikad
läbirääkimised on olnud vallaga teedealuste maade pankrotipesast kättesaamiseks ja ka teede ehituse rahastamise osas.
Esialgu oli inimeste omapoolsele rahastamisele vastuseis päris suur. Koostöös vallaga tehtud infokoosolekud,
selgitused e-kirjade teel ning ukseltuksele-jutud andsid lõpuks tulemuse.
2013. aastal, kui töödega alustasime, oli
omaosaluse maksjaid alla poole leibkon-

dadest, eelmisel aastal oli tublisti üle poole
ja nüüdseks on maksjaid ligikaudu 80%.
Omaosalustasude kogumine pole kindlasti kerge olnud. On neid, kes said kohe
aru, et see on kiireim viis teed korda
saada, ja lõid kohe kaasa, teised vajasid
aega ja veenmist. Kui 1. etapp sai valmis,
lisandus veel arvestatav hulk leibkondi.
Kahjuks on jäänud elanikke, kes põhimõtteliselt pole valmis kogukonna ja
teede hüvanguks midagi panustama,
aga marsruudi elurajoonis valivad siiski
elanike-valla rahastatud teede kaudu.
Üldiselt ollakse valminud teedega rahul,
loodame, et senised kahtlejad saavad selle
aasta 2. etapi valmimisest julgust ja annavad ka oma panuse.“
Sel suvel saavad korda Seedri ja Andrekse tee. Tööd kestavad lepingu järgi 16.
augustini.
RS

alevikus Jüri kiriku vahetus läheduses
Aruküla tee ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on lahendada Jüri kalmistu laiendus,
muuta kinnistu sihtotstarve sotsiaalmaaks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneering on maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda aadressil http://gis.rae.ee/.

Teadaanne
peremehetu vara
arvelevõtmise kohta
Rae Vallavalitsus avaldab teadaande
Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse
nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise
korra kinnitamine“ punkti 9 alusel.
Rae Vallavalitsus teatab, et on võtnud
arvele peremehetute ehitistena Rae vallas Patika külas Tarvaste (katastritunnus
65303:001:0035) ja Urba (katastritunnus
65303:001:0050) katastriüksusega piirneval alal asuva elamu ja abihoone.
Ehitiste omaniku kohta andmed
puuduvad.
Vastuväited ehitiste peremehetuse
või nende kohaliku omavalitsuse poolt
hõivamise kohta palume esitada Rae
Vallavalitsusele (Aruküla tee 9, Jüri alevik, Harjumaa 75301) kirjalikult kahe
kuu jooksul arvates teate avaldamise
päevast.

Koolibussiteenust hakkab õppeaasta algusest
uuenenud marsruutidel pakkuma AS Hansabuss
Korraldatud hanke odavaimaks vedajaks
kvalifitseerus AS Hansabuss, kes sõlmitud
koostöölepingu järgi teenindab Rae valla
siseliine järgneval viiel aastal.
Rae abivallavanem Jens Vendel ütles,
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et hea meel on tõdeda, et AS Hansabuss
on olnud varem valla siseliinide teenindaja
ning koostöö on kenasti sujunud.
Rae Vallavalitsuse hariduse nooremspetsialist Kai Lasn ütles, et alates sep-

tembrist muutub osa koolibussi marsruute.
Muutustest antakse täpsemalt teada augusti
teises pooles.
RS
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Ülemiste järve lõunakülg saab sügisel
promenaadi eskiisi

„Ülemiste järve lõunaküljele planeerime
ligi 1,5 kilomeetri pikkust järvepromenaadi, mis sobib nii jalutamiseks kui ka
tervisespordi tegemiseks,“ rääkis Ülemiste
järve avamise eest aktiivselt seisnud endine
Riigikogu liige ja praegune Rae vallavolikogu liige Tõnis Kõiv, kes lisas, et loodetavasti lähiaastatel rajatav järvepromenaad
saab olema lisaväärtus ennekõike Peetri
ja Järveküla elanikele, kuid loomulikult
võidab sellest piirkond laiemalt.
Milline aga võiks olla ligi 1,5 kilomeetri
pikkune mööda järve äärt kulgev rada
alguspunktiga kas Leerimäe või Lääne teest
Järvekülas kuni Kurna ojani, see saab selgemaks pärast Eesti juhtiva promenaadide
arhitekti Kersti Lootuse kokku pandud
eskiisprojekti 3D visualiseeringus.
Eskiisprojekt valla ja ettevõtjate ühisfinantseerimisel valmib käesoleva aasta
oktoobri lõpuks ning läheb maksma ilma
käibemaksuta 4400 eurot.
„Mul on hea meel, et ka ettevõtjad
on otsustanud elukeskkonna väärtust
tõstvas projektis osaleda. Ilma nende
kaasfinantseeringuta ei jõuaks me kindlasti nii kiiresti eskiisini,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev. Vallavanema sõnul
on koos maastikuarhitekt Kersti Lootusega tehtud ära eeltöö ja vaadatud Ülemiste

Kaardi autor Erika Leismann

Rae vald sõlmis kuue ettevõtjaga koostöölepingu Ülemiste järve lõunaküljele
rajatava promenaadi eskiisprojekti tellimiseks.

Ülemiste lõunakülje promenaadi piirkond
ümbrust selle pilguga, kuidas oleks mõistlik jalutusrajad planeerida, kaitstes samal
ajal igati järvevett.
„Valla huvi on ühelt poolt kindlasti
kaitsta väärtuslikku järvevett, kuid samas
võimaldada elanikele ligipääs Ülemiste
järve äärde,“ resümeeris vallavanem.
Laam Kinnivara OÜ ja Energiamaja
OÜ juhatuse liikme Aivar Villemsoni
sõnul on promenaadid ja terviserajad
elukeskkonda väga oodatud. „Vaadates, kui

hästi läheb sporditarvete müüjatel ning kui
rahvarohked on tervisespordiüritused, on
vald igati õigel teel,“ ütles Villemson.
Koos Aivar Villemsoniga allkirjastasid
koostöölepingu veel Maik Teiv Compakt
Kinnisvara OÜ juhatuse liikmena, Madis
Mägi Hausers Grupp OÜ juhatuse liikmena, Andrus Uudmäe Sõpruse Majad
OÜ juhatuse liikmena ja Marko Rink
BlueSky Project OÜ juhatuse liikmena.
RS

Noored vanuses 10–12 aastat on
oodatud augustis töö- ja puhkelaagrisse
24.–28. augustil toimub Rae valla noortele
töö- ja puhkelaager, kus viie päeva jooksul
töötatakse kolm tundi päevas haljastusobjektidel ja muul ajal toimub põnev vabaajaprogramm.
Laagrisse registreerimise tähtaega
pikendati ning taotlusi saab saata 17.
augustini.
Töö- ja puhkelaagri osalustasu on 25
eurot. Selle raha eest toitlustatakse ning
saab mitmekülgselt vaba aega veeta.
Täidetud ankeedid palume saata digiallkirjastatult või skaneerituna mari.niglas@rae.ee või tuua Rae Vallavalitsusse
sekretäri kätte.
Lisainformatsioon: mari.niglas@rae.
ee, http://www.rae.ee/opilasmalev
RS

Hetk möödunud aastal toimunud töö- ja puhkelaagrist. Noored lustivad seikluspargis
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Vaskjala veehoidla veetase langeb
seoses kärestiku-kalapääsu rajamisega
Tallinna Vee AS esindaja Sven Milleri
sõnul tehakse Vaskjala veehoidla tammile
ava sisse ja ehitatakse kalade jaoks
võimalikult loodulähedane 40 meetri
pikkune kitsam säng, mida mööda saab
ujuda nii üles- kui ka allavoolu.
Siiamaani pääsesid tammist üle vaid
suured kalad, kuid ülesvoolu liikumine
tuleb võimaldada ka väikestele kaladele.
Seoses kalapääsu rajamisega on Vaskjala muulil veetase madalam ning augusti
esimeses pooles toimuvad selle kallastel
puhastustööd.
RS

Vaskjala muulina tuntud ujumiskoht Jüri
naaberasulas Vaskjalas, kus veetase võib
puhastustööde tõttu langeda enam kui
meeter.

Peetri kohvikutepäev tuleb koos kirbuturuga

Eelmise aasta augusti viimasel päeval toimusid Peetris esimest korda kohvikutepäev
ja kirbuturg, mis osutusid ülipopulaarseks.
Avatud oli üle kümne suurema ja väiksema
kodukohviku, igaühel oma nägu ja iseloom.
Rahvast jagus kõikjale, paljud külastajad

olid tulnud kohale ka Peetrist kaugemalt.
Rõõmsad ja rahul olid nii kohvikupidajad
kui ka külalised.
Head asja peab kordama! Sel aastal
toimub kohvikutepäev koos kirbuturuga
30. augustil, esimesed kohvikud on juba
endast teada andnud. Siit üleskutse kõigile, kes tahavad sel päeval oma koduõues
avada kohviku, palun andke oma soovist
teada e-postiga yritus@peetri.ee. Pange
kirja kohviku nimi, aadress ja paar lauset
kohviku iseloomustamiseks. Nii saab
õigeks ajaks valmis teha kaardi, et külastajatel oleks kergem orienteeruda.
Kohvikud alustavad kell 11.00 ja jäävad
avatuks, kuni roogasid ja külastajaid jätkub.
Täpsem info on olemas ka Peetri kodulehel www.peetri.ee ja FB Peetri kogukonnalehel.
Kaia Roots

Foto Rae Sõnumid
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Kohvikutepäeva kirbuturg Kuldalas
2014. aastal

72-aastane maleleedi
Enda Lõhmus korraldab maleturniiri
16. augustil kell 12.00 algab Rae valla spordikeskuse fuajees maleturniir kõigile Rae
valla elanikele ja siin töötavatele inimestele. Turniiri korraldaja on aastakümneid
edukalt kirimaletajana tegutsenud Enda
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Lõhmus, kes vaatamata vanusele aktiivne
maletaja.
Osavõtuks palutakse registreerida
e-posti aadressil rae.male@gmail.com või
tel 5365 0174.
RS

tasub teada

20. augustil Jaan Sööt
Päikeseloojangukontsert
Suuresta Golfiklubis

Uksed avatud kell 20.00
Saabujaile Itaalia veinide tutvustamine ja
degusteerimine
Piletid hinnaga 7 eurot müügil Piletilevis või
kohapeal enne kontserdi algust
Suuresta Golfiklubi asub Suuresta külas Rae vallas

Lisainfo Rae Kultuurikeskusest telefonil 605 6759
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Miks lapsed sõna ei kuula?
Õie lasteaia eripedagoog Maire Kasemets jagab oma tähelepanekuid, miks juhtub nii,
et laps ei kuula sõna ega austa vanemaid.

Foto Rae Sõnumid

Oleme kuulnud lastest, kelle sotsiaalne
käitumine on puudulik. Nad käituvad oma
eakaaslastega halvasti, kasutades vaimset
või füüsilist vägivalda. Ka vanematel on
raske oma lapsest jagu saada, rääkimata
teistest täiskasvanutest. Põhjusi on erinevaid.
Psüühika ei ole nähtav ja füüsiliselt
tajutav. Psüühika funktsioonid (taju, mälu,
mõtlemine, keel, tunded, tegevuse juhtimine) aitavad luua tervikpildi maailmast.
Psüühika arendamisest oleneb, kuidas
suudab laps suhteid luua ja neid hoida, elukutset valida jne.
Lapsevanem saab aidata lapse psüühikat arendada.
Lapsed saavad areneda ainult tänu
emotsionaalsele sidemele oma vanematega.
Tunnete väljendamisel näita emotsioone ja
kasuta sõnu, nii lapse kui ka enda omasid
(ma tean, sa oled vihane, mina olen ka, ma
olen mures, olen õnnelik jne).
RÕÕMUSTA nähtavalt lapse positiivse
käitumise üle. Ei ole vaja kiitusega üle pingutada, aitab ka soojast naeratusest, kallistusest või lausest: „Mul on hea meel.“
Oluline on näidata PAHAMEELT lapse
negatiivse käitumise puhul (ei tohi karjuda).
PIIRIDE SEADMISEL tuleb olla järjeja sihikindel. Reeglid vajavad loomulikult
kordamist, et need saaksid kinnistuda.
Kui laps saab vanema tähelepanu ainult
olukorras, kus ta on käitunud halvasti,
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kuulmata positiivset tagasisidet, muutub
ka laps ise negatiivseks ja kriitiliseks teiste
suhtes, nägemata olukordades midagi head.
Kui lapses on tekkinud emotsioon,
mida ta füüsiliselt vanemate või teiste inimeste peal välja elab, siis ei ole õige last
lüüa.
Väikese lapse puhul võtke aeg maha,
püüdes teda süles hoides rahustada, või
siis lihtsalt jätke ta rahule. Andke lapsele
aega oma tunnetega hakkama saada. Seatud
piirid ja nende harjutamine on psüühika
arenguks väga oluline etapp.
Lapsed ei arene iseseisvalt edukateks
suhtlejateks, õppijateks, otsustajateks,
tahtejõulisteks, iseseisvateks. Nad vajavad
kogemusi, piire, mille najal luua maailmapilt. Lapsi peab kohtlema hellalt ja armastusega.
Laps õpib oma emotsioonidega toime
tulema kaotuse, viha ja muude piiride
kaudu. Oma tunnetega hakkamasaamine
on raske ja vajab harjutamist.
Kui piirangute seadmises pole järjekindlust ja laps saab jonniga alati oma tahtmise, siis säilib tal väärkujutlus oma kõikvõimsusest ja oskusest maailma valitseda.

Eesmärk on piiride abil anda lastele
võimalus suhelda grupis (tulevikus hakkamasaamine ühiskonnas) nii, et see oleks
kasulik ja meeldiv nii lapsele endale kui ka
teistele.
Lapsevanema ülesanne on luua turvaline keskkond lapse isiksuse järkjärguliseks
arenguks. Lapsi on vaja suunata, nende käitumist peegeldada ja ühtlasi neid kaitsta.
Laps peab kogema pettumust ja kaotust, et õppida oma emotsioone tundma
ning läbi nende ka neid valitsema.
Lapsed surutakse neile sobimatusse
rolli, mille täitmiseks neil puuduvad igasugused psüühilised eeldused. Lapsed tunnevad ennast samamoodi vastutavatena
kui nende vanemad. Siit tuleneb ka laste
suhtlemine vanematega – mitteaustamine,
solvamine, sõnakuulmatus, probleemid
õpetajatega suhtlemisel, ülbus jne.
Lapsi on vaja suunata, peegeldada ja
seeläbi neid kaitsta. Laste armastamine,
nendest hoolimine ja kaitsmine on väga
oluline.
Maire Kasemets
eripedagoog
Kasutatud kirjandus:
Mõista ja toeta oma last.
Koostajad: E. Hiiemäe, K. Kivisaar
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Järveküla Kool ehitatakse kolme hoone
mahus ja kasulikuna kogukonnale
Järveküla Kooli hoone ehitakse kolmest omavahel ühenduses olevast osast, millest
algklasside maja on ühekorruseline, koolimaja südameks olev aatrium koos söökla
ja aulaga kahekorruseline ning põhikooliosa koos spordikompleksi, huvialakooli ja
raamatukoguga on kolm korrust kõrge.
Abivallavanem Madis Sarik, kes on olnud
projekteerimistööde eestvedaja, ütles, et
Rae valla kõige uuem kool hakkab sarnanema põhjamaadele omase õppeasutusega
ja seda nii ehitusstiililt kui ka ruumide
liigenduselt. Alljärgnevalt saab ülevaate,
millised hakkavad olema hoonete osad
ning milliseks on planeeritud hoone
väljanägemine.

Algklasside maja
Järveküla Kooli ehitamisel on väga oluliseks peetud seda, et algkoolimajas saaksid
õpilased paikneda oma koduklassi lähedal.
Igale lennule on loodud oma üksus, mis
koosneb garderoobist, kolmest koduklassist, sotsiaalse läbikäimise pinnast ning
tualettruumidest. Selline maja majas kontseptsioon loob intiimsema ja privaatsema
keskkonna suures koolimajas ning aitab
ka paremini koolieluga kohaneda. Algkoolimajal on sissepääse kokku neli, 12
koduklassi, 2 keelteklassi, 1 väikeklass, õpetajate tuba, abiruum ning tualettruumid.

Aatrium
Peasissekäik hakkab olema hoone aatriumiosasse, kust pääseb edasi nii hoone
algkooli- kui ka põhikooliossa. Aatriumi

fuajee taga asuvad söökla ja köök koos
teenindavate ruumidega. Kahekorruselise
aatriumi teisel korrusel hakkab asuma aula
koos lava, riietusruumide ja helitehnikaruumiga.

Põhikooliosa
Kolmekorruselisse põhikooliosasse pääseb nii aatriumist kui ka hoone lõunakülje
poolt. Esimesel korrusel asuvad kaks garderoobi, seitse ainekabinetti, kaks keelteklassi, muusikaklass, loodusõpetuseklass,
poiste tööõpetuse ruumid, spordikompleks
saali ja riietusruumidega ning abiruumid.
Teisele ja kolmandale korrusele pääseb
nii liftiga kui ka kahest trepist. Teisel korrusel asuvad kaks garderoobi, kaheksa
ainekabinetti, tüdrukute kodundus- ja
kokandusklass, füüsika-keemiaklass, õpetajate tuba ning administratsiooni ruumid.
Kolmandal korrusel asuvad raamatukogu koos hoidlaga, keelteklass ning huvikooli kunstistuudio, muusika individuaalõppe- ning rühmaõppeklassid. Huvikooli
osasse tuleb ka eraldi sissepääs väljast.

Spordikompleks
Kolmekorruselise hooneosa läänepoolsesse otsa on planeeritud ujulakompleks

koos eraldi sissepääsu ja fuajeega. Ujulakompleksi teisele korrusele on planeeritud
300 m2 mitmeotstarbeline saal, kus on
ruumi nii tantsutreeningute kui ka muude
ruumi nõudvate huvitegevuste jaoks. Selle
juures hakkab asuma ka 150 m2 jõusaal
ning riietusruumid koos pesuruumidega.
Spordikompleksi juurde kuulub spordiväljak pallimängude ja kergejõustikualade harrastamiseks. Staadioni mõõdud
on 38 × 60 m ja selle ümber hakkab asuma
tartaankattega jooksurada. Sporditegemise võimaluste loomise juures peetakse
oluliseks seda, et nii välisrajatisi kui ka
siseruume saab kasutada samuti pärast
õppetööd ning seepärast on hoone kolmekorruselisse ossa mõeldud eraldi sissepääs
spordikompleksi, kus asuvad sportlaste
jaoks riietusruumid koos pesemisvõimaluste ja saunaruumidega.

Välisilmes annab tooni klaas
Projekti järgi hakkab hoone välisilme
olema lakooniline ja vaoshoitud. Fassaadi
ehituseks kasutatakse veekindlat betooni,
klaasi, kompaktlaminaadist välisviimistlusplaate ning perforeeritud metallplaate.
Hoone passiivseks jahutamiseks kasutatakse perforeeritud plekist päikesevarjestust.
Hoone suletud netopind on 11 967,2
m². Ehitisealuseks pinnaks on arvestatud
7015,5 m². Koolihoone maksimaalne kõrgus on 12,5 m.
RS

Vaade Järveküla Koolile Vana-Tartu maanteelt
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Rae valla pagarid valmistavad kodust
maheleiba, autentseid Itaalia pitsasid
kui ka külmutatud saiakesi

Eelmise aasta alguses sai uue näo Jüri
veetorni taga asuv majake, millel ilutseb
silt „Itaaliapitsa“. Tükike paljude inimeste
südamed võitnud maailma kuulsaimast ja
hinnatuimast toidukultuurist on Rae valla
elanikel käeulatuses. Tõsi, temperamentse
italiano asemel askeldab toitlustusasutuses
tagasihoidliku loomuga eesti mees.

Kolm nädalat hullumeelset
tööd
Üheksa aastat Tallinnas Itaalia restoranis
rüganud Indrek Tumm lendas toona korduvalt saapamaa vahet ning õppis tundma

Foto erakogu

Rae vallas jõudsalt arenev ettevõtlus on
loonud võimalusi eneseteostuseks ka
pagaritele. Kohalike ettevõtete valikust
leiab nii traditsioonilisel viisil valmistatud maheleiva, Itaalia retsepti järgi tehtud pitsasid kui ka külmutatud saiakesi.

Värskelt valminud pitsa
sealset toidu- ja kohvikultuuri. Ühel hetkel
tundis Tumm, et hing ihkab moodsas keeles öelduna uusi väljakutseid.
Esmalt rajas ta koos partneriga Õismäele praegugi tegutseva söögikoha
Rucola. Mõne aja pärast pöördus Tummi
poole tuntud meelelahutusärimees Lauri
Viikna, kes soovis Viimsis vinduvale Savoy

restoranile uut hingamist sisse puhuda.
Ühe kuuga muudeti kontseptsiooni ning
Eesti inimestele ehk pisut võõra ja kaugena
(loe: kallina) tunduva Prantsuse restorani
asemel ootab Viimsi mõisa pargis praegugi
Itaalia köögi hõrgutisi pakkuv Coccodrillo.
„Ühel hetkel väsisin ära,“ meenutab
Tumm. „Olen eluaeg Assakul elanud ja
Foto Rae Sõnumid
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Ahjusoojad saiakesed
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sõit Viimsisse kurnas korralikult. Juhuslikult kuulsin tuttavalt, et meie praegustes
ruumides tegutsenud pitsakoht kolib ära.
Siis tuli kiiresti tegutseda. Mäletan täpselt,
et 15. detsembril sain maja võtmed kätte
ja kolme nädalaga ehitasin koos sõpradega
söögikoha üles. Seda hullumeelset perioodi
ma oma elust eriti ei mäleta.“

Foto Rae Sõnumid

Tumm rõhutab, et ta soovib oma kogemusi
parimal moel rakendada ja kvaliteedi osas
hinnaalandust ei tee. „Itaalias on tavaks,
et pitsa valmistamisel tehakse kõik käsitsi
ja kasutatakse värsket toorainet. Sellest
hoolimata teeme pitsa viie minutiga valmis. Kasutan tööjõudu, kelle olen ise välja
koolitanud. Siinkohal tasub märkida, et
Itaalias on pitsameister mainekas amet,“
räägib Tumm.
Pitsade kõrval pakutakse laias valikus
torte ja kooke. „Tegemist on ainulaadsete
toodetega, sest olen retseptid ise välja töötanud. Suurt uhkust tunnen Napoli šokolaaditordi üle, mille retsepti tean ainult
mina ja mida teen mina üksinda. Seda
kooki tellivad siiani Tallinnas ja Viimsis
elavad kuulsused ning see annab kindlustunde, et teen õiget asja,“ tunneb Tumm
oma tööst rahulolu.
Loomulikult kasutab Tumm võimalust
ja märgib uhkustundega, et tal on õnnestunud oma käega pitsat valmistada ka Tallinnas esinemas käinud Eros Ramazzottile
ja Metallicale. „Meie eesmärk pole rikkaks
saada ega uhkete autodega sõita. Tahame
pakkuda kohalikele elanikele head asja.
Jõudumööda toetame Tallinna lastekodu-

Maheleiva väikses köögis valmib igal
hommikul suur kogus värskeid saiakesi

Foto erakogu

Pitsad Ramazzottile ja
Metallicale

Hetk Itaaliapitsa avatud köögist Jüris

sid ja Rae valla noorte ettevõtmisi,“ sõnab
Tumm.

Maheleiva toiteväärtus
suurem
Eelmise aasta novembris avas Jüris uksed
mahejahust leiba küpsetav ning laias valikus muid pagaritooteid pakkuv pagariäri
ja kohvik Maheleib. Supermarketite leivariiuli ees seistes võtab valik tihtipeale silme
ees kirjuks. Miks peaks valik langema just
Maheleivale?
„Tegelikult on rukkileibade valik
väike,“ märgib Maheleiva omanik Ville
Vallaste. „Pakendil reklaamitakse küll rukkileiba, kuid koostisega tutvudes võite pettuda, sest leiva valmistamisel on enamikel
juhtudel kasutatud ka pärmi ja nisujahu.
Meie eesmärk on lihtne – teha head leiba.
Oleme panustanud koduleiva retseptile
ning kasutame Eesti mahe-täisterarukkijahu, juuretist, soola ja suhkrut. Mõistagi
on maheleib kallim, kuid selle toiteväärtus
on suurem.“
Leiba müüakse kohapeal kohvikus ja
Tallinna südalinnas asuvas Konju Talupoes. Iga päev tehakse umbes 30 leiba, kuid
loomulikult Vallaste ambitsioonid sellega
ei piirdu. „Et jõuda suurte poekettide riiulitele, peame tootmist suurendama. Seadmed on meil olemas, praegu otsime seitsmele töötajale täiendust,“ lisab Vallaste.
Jüris ABB tehase vahetus läheduses
asuv kohvik pakub hommiku- ja õhtusööki. Osta saab erinevaid saiakesi ning
tellimise peale tehakse ka kringleid. „Teised
pagaritooted on tehtud niinimetatud tavajahust. Mahejahu on kõvem ega kerki nii
hästi ning sellest valmistatud tooted pole
nii atraktiivsed,“ selgitab Vallaste.
Andres Kalvik

Assakult läheb iga päev
poodidesse-kohvikutesse üle
10 000 külmutatud saiakese
Kes on aga harjunud kodus saiakesi
sööma ja soovib seda võimalikult kiiresti ja mugavalt teha, peaks külmikusse
varuma Assakul tegutseva Eesti Saia toodangut. Ettevõtte juhatuse liige Timmo
Põder ütleb, et nii kauplusteketid, kohvikud kui ka eraisikud hindavad järjest
rohkem mugavust ja aja kokkuhoidu.
Kuidas tekkis mõte hakata tegelema
külmutatud pagaritoodetega ja muu
sinna juurde kuuluvaga?
Nõudlus selle järele oli 2007. aastal juba
olemas. Olin varem selles valdkonnas
töötanud ja asjadega kursis. Ühel hetkel
tekkis võimalus partneritega uus firma
luua.
Kes on Eesti Saia põhilised kliendid?
Peamiselt suured kauplusteketid, kus on
oma küpsetuspunktid. Neil on kiirem ja
lihtsam külmutatud tooteid küpsetada kui
kogu protseduuri otsast lõpuni ise teha.
Viimasel ajal on klientide hulka lisandunud kohvikuid. Päevas läheb majast välja
10 000–15 000 saiakest, väikese osa ekspordime Leetu.
Paratamatult tekib küsimus, kui palju
olete lisanud säilitusaineid?
Meie ei lisa ühtegi e-ainet, kuid toorainete
sees võib neid olla. Külmutamine seiskab
bakterite tegevuse või tapab nad sootuks
ära. Julgen öelda, et toote värskus on
garanteeritud 100 ja välimus 90 protsenti.
Pigem on kahtlane see, kui valmis pagaritoode võib leti peal kaks nädalat seista.
Andres Kalvik
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Kes palju teeb,
see palju jõuab
Sada sauna aastas
Foto Rae Sõnumid
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Hiltoni hotelli üks projekteerijatest, Patika
ja Kautjala külavanem Margus Vain on
mees, keda jätkub praktiliselt igale poole.
Rae valla sotsiaalmeedia gruppides jõuab
Margus alati asjalikke kommentaare jagada
mis tahes oluliste probleemide arutamisel,
kuid see on väga väike osa sellest, kuidas
ta kohalikus elus kaasa lööb. Külaseltsi
kaudu üritab mees käivitada kooskäimispaika, laulab külakooris, osaleb Jüri kiriku
sihtasutuse tegemistes. Koos arvukate sõprade ja mõttekaaslastega puhub ta elu sisse
kodukandi tegemistele ning kui on vaja,
võitleb keskkonnatundlike planeeringute
vastu. Ja seda kõike nelja poja kasvatamise
ning abikaasaks olemise kõrvalt. Perelt
saab Margus ka väga palju tuge oma tegemiste jaoks.

Sädeinimene ja päikesepoiss
Patika külas elav raadio- ja muusikamees
Jaan Elgula meenutab, kuidas ta külavanemat esimest korda silmas. „Sõitsin Pirita
jõe poole tema majast mööda – ilus aed,
poisid kärutasid isa juhendamisel murutraktoriga. Mõtlesin, kui tore mees on meil
külas. Mind ta ilmselt teadis, mul oli Justamendi särk ka seljas.“
Elgula tuli Patikale elama 2006. aastal,
kui ta endise kauaaegse tartlasena ja seejärel Nõmme poole maja omanikuna tundis, et midagi on puudu, ja hakkas suvila
järele ringi vaatama. Patikal müügis olnud
maja nähes mõtlesid nad naisega, et milleks
suvekodu, seal võiks päriselt elada, ja võtsid
maja kohe ära.
Margus tuli koos abikaasa Anneliga
neile varsti tutvumiskülaskäigule. „Mäletan esimest kätlemist Jansaga, teadsin kohe,
et meist saavad sõbrad,“ meenutas Margus
Vain. „Mõne inimesega lihtsalt on nii.“
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Sealtpeale on nad palju asju koos ajanud.
Ideede läbiarutamiseks on üks asendamatu
koht − Elgula sõpradele loodud saunaklubi
Õlle 13, kus arutatakse pidevalt maailmaasju, nii nagu need on. Elgula paneb saunaahju kütte keskeltläbi sada korda aastas
ja maailmaparandajatest sõbrad tulevad
kohale. „Eks külaelu edendamine on inimestes kinni, vägisi ei saa midagi teha,
aga õigete inimestega koos võib liigutada

vald andis kultuurielu edendamiseks pool
vanast väärikast tühjaks jäänud koolihoonest, mis on kunagi külaelanike raha eest
ehitatud. Entusiasmiga hakati seda korrastama, aga selle entusiasmi võtsid maha
maja teise poole elanikud, kes mitmeid
probleeme tekitasid.
„Pooles majas on nii-öelda kirju kaader,
kes takistab külakeskuse väljaehitamist,“
kinnitab Estonia teatri tehnikadirektorina
ametis olev külaelanik Taivo Pahmann.

Patika ja Kautjala külavanem Margus Vain pärjati
kahe aasta eest Harjumaa sädeinimeseks, kuid sõprade ja
lähedaste silmis on ta pigem päikesepoiss, kes hoolib kõigist
ja keda jätkub kõikjale.

mägesid,“ nentis Jaan Elgula. „Näiteks Missos on mõnes mõttes kergem kohalikku
kultuurielu edendada, ahvatlusi vähem.
Siin on teatrid-kontserdid pealinnast võtta.
Õnneks on külas suitsusid päris palju, koos
oleme jõud.“
Ta ei jõua ära imestada, kui palju energiat on Margusel igas asjas kaasa lüüa.
„Olen talle vahel öelnud, et võta hoogu
maha, sinagi pole rauast, hoia end,“ on
ta sõbra pärast mures. „Margusel on peas
kogu aeg antenn püsti, kui midagi toimub.
Alati valmis kaasa lööma. Ja kui ei leia mõttekaaslasi, muutub kurvaks. Näiteks mina
ei taha laulda külakooris, tahaks vahel
kodus nokitseda, puutööd teha.“

Patika vajab külakeskust
Patikal pole paraku õiget keskust, kus koos
käia. See on Marguse jaoks praegu südameasi. Kui memmedele-taatidele korraldati tänuüritus, pandi telgid püsti Marguse enda heinamaal. Aga kangastelgesid
vaibakudumiseks sinna ei vii ja laulukoor
harjutamas ei käi, ringid vajavad samuti
kooskäimiskohta.
Vahepeal näis, et lahendus on käes,

„Margus on olnud probleemi lahendamisel
tõesti sädeinimene, kes ühendab ja korraldab, ja meie püüame talle igati toeks olla.
Aga keskuse küsimuses vajame valla abi.“

Lasnamäelt põlistallu
Margus Vain kasvas üles ja käis koolis
Lasnamäel. Ta on ka praegu Laagna gümnaasiumi hoolekogus, esindades vilistlasi.
Suved veetis ta aga Patikal vanaisa talus,
mis sai tema koduks pärast isa surma. Marguse pojad on selle talu viienda põlvkonna
Vainud.
„See õpetus, mida saad kodust ja koolist, määrab su elu,“ ütles Vain. Temale
andis eluks olulisi väärtushinnanguid lisaks
emale ja isale ka vanatädi, kes teda ja tema
venda hoidis, kui vanemad tööl käisid.
„Mina teen ikka naisterahva ees ukse
lahti ja aitan mantli selga ning kui mu
pojad näevad seda, siis ehk võtavad loomulikuna,“ tõi ta näite.
Ühiste väärtuste kaitsmine, laste jaoks
sobiva kasvukeskkonna loomine ja üksteise
toetamine on põhjused, miks külavanem
entusiasmiga külaliikumist arendab. Ta
mäletab, et oli algkooliajal liiga tagasi-
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hoidlik, aga tema elus leidus eestvedajaid
ja julgustajaid. Keskkooli ajal hakkas ta
tegema bändi, mängis trumme ja laulis.
Nüüd musitseerib vahel koos Elgulaga.
Algatusi on olnud palju, ligi neljasaja inimesega külas on õnneks jätkunud ka kaasalööjaid. Üks viimaseid
kordaminekuid on projekti „Et tuba
oleks soe ja leib oleks laual“ rahastamine
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital poolt.
Projekti käigus ehitatakse Patika koolimaja
hoonesse leivaahi, mis ühtlasi hakkab ka
koolimaja ruume kütma. Projekt lõpeb
rukkileiva küpsetamise koolitusega.
„Olen mõelnud, et minu üks missioon
on ühendada eri valdkondade inimesi, et
asjad liikuma saaks,“ märkis Margus Vain.
„Kõike ise teha ei jõua ega peagi.“

Hiltonile projekteerib tiivad
Margus Vain õppis Tallinna Tehnikaülikoolis ehitiste projekteerimist ja juba kooli
ajal asus tööle arhitektuurse projekteerimise valdkonnas. Ta on osalenud Peetri
küla Vägeva elamurajooni paarismajade
projekteerimises ning andnud näo Uuesalu
küla elamurajooni 1. etapile, mille käigus
rajati sada uut eluaset.
Margus on tegev M. Pressi Arhitektuuribüroos, osaledes viieliikmelises meeskonnas, kelle tööks on hetkel Tallinnas vana
Kungla hotelli asemele rajatava suurejoonelise Hiltoni hotelli arhitektuurse lahenduse väljatöötamine. Margus peab enda
osa tagasihoidlikuks, aga tunneb rõõmu, et
Hilton tõotab tulla igas mõttes esinduslik.
„Juba võib näha voolujoonelist hoone-

osa, aga seinale tulevad ka alumiiniumist
nn lennukitiivad, mis muudavad fassaadi
palju liikuvamaks,“ andis ta aimu hotelli
välisilmest. „Arhitektuursed lahendused
ja detailid on väga ambitsioonikad ja uudsed, mis nõuavad kõigilt projekti osapooltelt suurt keskendumist ja head koostööd,“
tunnustas Vain projekti autorit ja meeskonna juhti Meelis Pressi ning kogu tiimi.
Tiivuline Hiltoni hotell peaks valmima
aasta lõpuks.
Lennuteema on aktuaalne ka Marguse
kodutalus, ta ise nimetab naljatamisi, et
neil on enam mitte lihtsalt Kure talu, vaid
Kure linnuväli. Kui abikaasa linnatöölt
koondati, avanes tal võimalus koolitada
end linnukasvatajaks. Nii võetigi tallu kasvama kanad, pardid ja haned. Tänu sellele
on lastel ka üks töökasvatus juures ja tervislik toit omast käest võtta.
Margus jõuab tõesti tegeleda saja teemaga, kuid ta ise ütleb, et on viimasel ajal
paljudest tegemistest eemale tõmbunud, et
päevatööle, kodule ja kodukülale rohkem
aega pühendada.
Aita Nurga

Margus on muhe mees

Foto Aita Nurga

Margusega kohtusin esimest korda juba
eelmisel sajandil, kui ma värske Limu
külavanemana olin kutsutud külavanemate ümarlauale. Ta jäi oma sõbralikkuse ja aktiivsusega kohe meelde kui üks
muhe mees ja nii me suhtlema jäimegi.
Oleme sattunud koos nii lava peale
laulma ja näitlema kui ka korraldanud
üritusi lava tagant. Meil mõlemal on
au olla Jansa (Jaan Elgula – toim.) saunaklubi iganädalased külalised. Äkki on
sarnased hobid põhjustatud ühisest tähtkujust? Oleme mõlemad Lõvid.
Külavanemana on Margusest vallale
palju kasu. Ta on endale valla toimimise
väga hästi selgeks teinud ja küla asjade
lahendamisel oskab arvestada nii elanike
soovide kui ka valla võimaluste ja huvidega. Ta ei käi vallas midagi nõudmas, ta
pakub alati, kuidas külaelanikud ise saaksid oma elukeskkonna
tegemistesse panustada.
Ja olgem ausad – sellise
suhtumisega tulebki
väga hea koostöö ja on
see ka tulemuslik!
Priit Põldmäe
esimene Limu külavanem
ja Rae abivallavanem
Margus Vain koos abikaasa Anneli ja poeg Alfrediga selleaastasel Jüri klunkeril
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Tantsukool harib nii keha kui ka vaimu
Rae valla elanikel on vedanud, et nad saavad mitte üksnes Tallinnas, vaid ka kohapeal valida erinevate tantsutrennide vahel.
Neist bailatino ja tänavatants ei eelda ka
tantsupartnerit, kelle puudumine takistaks
trenniminekut, kõik sõltub iseendast.

Bailatino – ladina rütmide
kooslus

Foto erakogu

14

Jennifer Lopezi koreograafi Gustavo Vargase käe all õpib bailatino treener ja
DanceAct’i Jüri filiaali eestvedaja Jane Kensap-Künnapas (keskel)
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Bailatino maaletooja on Tantsustuudio
DanceAct asutaja ja juht Georg Kodusaar, kes avastas selle tantsustiili 2000.
aastal Soomes. „Eestis oli just puudus
tantsutrennist, kus poleks vaja paarilist ja
Ladina-Ameerika rütmid on ka trenniks
väga sobivad, lausa kutsuvad tantsima,“
ütles Kodusaar. Viisteist aastat arengut
on viinud selleni, et stuudiol on Tallinnas
kolme saaliga stiilne keskus ning mitmel
pool Eestis – Tartus, Jüris, Viimsis ja Keilas – harud, mida ta kutsub satelliitideks.
„Mulle läheb väga korda, mis neis toimub. Jüris alustasime seitse aastat tagasi.
Saime imelise treeneri, Jane oskab rühma
ülihästi ohjata ja motiveerida. Tantsijail
on kujunenud sõbrasuhted, nii et pärast
trenni käiakse üksteisel külas. Ka vallaga
on suhted head ning tüdrukuid kutsutakse
esinema valla üritustele,“ räägib positiivsusest pakatav Kodusaar, hääldades nime
Jane inglispäraselt Džein, ja lisab naeratades: „Jah, nii ma teda kutsun!“
Jane Kensap-Künnapas on Jüris elanud ja koolis käinud, tantsimisega alustas
ta juba kuueaastaselt. Ta on pikalt tegelenud ka võistlustantsuga, tantsutreeneri
diplom ongi tal mõlemal alal, lisaks peab
ta ka võistlustantsude kohtuniku ametit.
Päevad tantsivad end pikaks, kuid Jüri rühmast loobumisele pole ta mõelnud, ehkki
elab nüüd Tallinnas.
„Kui võistlustantsimisega alustasin,
sõitsin Jürist Tallinna trenni, nüüd sõidan
bailatino treenerina Tallinnast Jürisse,
olen harjunud seda vahet sõitma,“ kinnitab Jane.
Kodusaar lisab, et nende stuudios käib
palju huvilisi trennis teisest linnast, kuhu
nad on töö või pere tõttu kolinud, üks tüdruk ei pidanud paljuks isegi Jõhvist paar
korda nädalas trenni sõita.
„Vahel võib tunda lausa ühe-treenerikultust. Eks ollakse oma tantsukaaslaste ja
treeneriga harjunud. Ega siia tuldagi ainult
tantsu pärast, ka sotsiaalne läbikäimine on
ülioluline. Enne ja pärast tundi käib ikka
korralik „laat“,“ kinnitab Kodusaar.
Bailatinos on eraldi treeningurühmad
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täiskasvanutele ning juba paar aastat ka lastele. Trenn sobib erineva ettevalmistusega
inimestele, sest alustatakse A-st ja B-st.
Harjutades lisandub oskusi ja enesekindlust, mida saab näidata erinevatel esinemistel. Eelmise aasta jõuluetendusest valmis
ka DVD.
Jüri trennid toimuvad uues spordikeskuses. Samas majas on ka ujula ning saun,
mis on samuti boonuseks. Ühtekokku käib
siin bailatino trennis 110–120 inimest,
neist 25 last.
Georg Kodusaar ütleb, et tema süda
kuulub Ladina-Ameerika tantsudele, muu
hulgas on ta õppinud ka flamenkot. Samas
peab ta lugu kõigist tantsustiilidest, sest
eesmärk on ühine: jagada tervist, tantsuoskusi, head muusikat, eneseusku, toredat
seltskonda ja eduelamust.

Tänavatants kogub hoogu

läbi tantsu, kuidas kasvab julgus esineda ja
suhelda nii trennis kui ka väljaspool, kuidas kasvatakse üheks pereks.
Aita Nurga

Mõned faktid
DanceAct Tantsustuudio
•

•
•

Alustas esimest korda Eestis tantsuja treeningustiili bailatino treeningutega 2000. aasta sügisel, seni oli ala
viljeldud Soomes
Keskus Tallinnas, harud Jüris, Tartus,
Keilas, Laagris ja Viimsis
u 1500 õpilast

JJ-Street Tantsukool
•
•
•

Eesti esimene tänavatantsukool, alustas tegevust 2003. aasta sügisel
u 1500 õpilast
Tantsijad on osalenud Baltikumi
suurimal tänavatantsufestivalil JJStreet Baltic Session, rahvusvahelises tantsulaagris Camp of Hip-Hop,
samuti teistes tantsulaagrites, tänavatantsufestivalidel, moeetendustel
ja koolitustel

Foto erakogu

Rae vallas on kanda kinnitanud ka JJ-Street
Tantsukool. Juba kolm aastat on siin tänavatantsu õpetanud Kadri Salumaa, kes on
kooli treenerina tegutsenud kümme aastat
ning võistlejana osalenud ka välistuuridel.
Tänavatantsu hakati Jüris õppima paar
aastat varem teiste treenerite käe all, kuid
just Kadri juhendamisel on valla noored
saanud palju esinemis- ja arenguvõimalusi.
Tänavatants ühendab endas erinevaid

tantsustiile, nagu hiphop, breik, newstyle
jt. Et suvi on meil lühike, siis tantsitakse
enamasti ikka siseruumides, kuid aeg-ajalt
osaletakse ka vabaõhuüritustel, näiteks hiljuti Tallinnas toimunud tänavatantsuvõistlusel, mida kandis üle ka online-meedia.
19-aastane Mailiis Vosman liitus treeningurühmaga kohe, kui nägi Jüris kuulutust. Sõbranna juhtus ka teda samal ajal
trenni kutsuma ja nii sai alguse põnev tantsutee, mis nüüdseks on viinud ta Tallinna
„peakontorisse“ edasi õppima.
„Pubekaeas alustamine aitas kindlasti
lollustest eemale hoida ning õpetas tervislikult sööma, arendas eneseväljendusoskust,
andis julgust mitte ainult esinemisteks,
vaid üldse suhtlemiseks,“ ütleb Vosman.
„Parimad sõbrannad leidsin ka siit!“
Ta lisab, et tervislik eluviis ei tähenda
vaid paar korda nädalas toimuvat trenni ja
porgandite söömist, vaid terviklikku maailmapilti, kuidas ennast heas vormis hoida
ning seda nautida.
Mailiisi siht on osaleda Eesti tänavatantsuvõistlustel ja pääseda kunagi ka piiri
taha esinema. Tantsukooli rühmad on läbi
käinud naaberriigid ja esinenud ka mujal
Euroopas. Treenerid käisid hiljuti tutvumisreisil USAs, kust tänavatants alguse sai.
Treener Kadri Salumaa ütleb, et
südantsoojendav on jälgida noorte arengut

Tule
doonoripäevale

(võta kaasa isikut tõendav dokument)

21. augustil
kell 10.00–13.00
Rae Kultuurikeskuse
saali
(Aruküla tee 9, Jüri)
Sobid doonoriks, kui oled:
 18-60 aastane
kehakaaluga üle 50 kg
terve, puhanud ja söönud
Enne vereloovutusele tulekut soovitame
kindlasti tutvuda lisainfoga
www.verekeskus.ee või küsimuste
tekkimisel konsulteerida arstiga.
Tule doonoriks ja
tee elu suurim kingitus!
JJ-Street Tantsukooli õpilane Rae vallast
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Rae valla küladepäeva korraldajad:
Rae vallas elavad uskumatult andekad ja
vaimukad inimesed!
Külad tulid kohale
lillekastidega
Esimese koduülesandena tuli valmistada
lillekast, mis sobituks Lagedi miljööga.
Kõik külad, kes võtsid vaevaks sellega tegeleda, olid omapäraste ja nutikate lahendusteni jõudnud. Igale lillekastile oli ka oma
lugu juurde jutustada ja need olid tõeliselt
toredad lood.
Žüriil oli tükk tegemist, et kõige paremad tööd välja valida. Vaidluse tulemusena
osutus võitjaks Urvaste küla, kelle lillekastile olid kaasa pandud ka vajalikud tööva-

osatud lilli valida niimoodi, et lillenimede
– lõvilõug, aruhein, gasaania, enelas, daalia
ja ilunõges – esitähtedest moodustus nimi
LAGEDI.
Ka kõik teised tööd olid märkimisväärselt huvitavad ja leiavad kindlasti oma
koha nii Lagedi aleviku kaunistamisel kui
ka kroonika pildialbumis.

Esitleti koduküla tutvustavaid
klippe
Teine koduülesanne pani külad tegelema
filmitööga. Ühe vabalt valitud eesti filmi

Juulikuu 25. päeval oli taas põhjust kokku tulla
kõigil Rae valla küladel –
toimus XII Rae valla küladepäev Lagedil.

osavalt välja toodud oma küla murekoht,
seda mõnusa huumori abil. Samas sai määravaks ka seltskonna selgelt tunnetatav
tegutsemislust ja koostöö.
Kõige enam filme saabus „Kevade“
teemal, veel olid esindatud „Nipernaadi“,
„Siin me oleme“ ja „Seenelkäik“.

Iga küla sai valida omale
meene
Kolmanda ülesandena käisime seekord
välja küladepäeva-teemalise meene valmistamise. Mõte seisnes selles, et ürituse lõppedes saaks iga küla endale valida omale
meelepärase meene meenutamaks Lagedil
toimunud küladepäeva.
Kokkuvõtteks võib öelda, et Rae vallas
elavad uskumatult andekad ja vaimukad
inimesed, kellele ei ole üle jõu käiv mitte
ühegi ülesande lahendamine!
Korraldusmeeskond tänab eeskätt Rae
valda ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali,
kes toetasid sündmust rahaliselt. Auhinnafondi andsid oma suure panuse Kalev,
Veski Mati, Sossi Klubi, Juhani Puukool,
Würth, Saku Õlletehas, SFPGroup. Abiks
olid ka Nefab, Mobec, Mahe Leib, Kaitseliit
ja Hansaviimistlus.
Ülle Allmäe ja Tea Sõlg

põhjal oli vaja „vändata“ oma koduküla tutvustav klipp. See oli raske ülesanne. Tulemused aga ületasid kõik ootused. Žürii sai
filme hinnates mitu õhtut arutada, vaielda,
naerda, veel kord üle vaadata ja pika arutelu tulemusel selgus viimaks võitja –
Kurna küla. Klipp võlus sellega, kuidas oli

Küladepäeva formaati kuuluvad mitmesugused meelelahutuslikud spordivõistlused

Urvaste küla lillekast võitis oma humoorika, kuid samas praktilise lahendusega kõige
enam Lagedi rahva südameid ning see kast tunnistati I koha vääriliseks

Foto Ülle Allmäe

Foto Kätlin Maal

hendid labida ja ämbri näol. Samuti kuulus
komplekti ka tagavararatas!
II koha sai Suursoo küla rongivagunminigrill-lillekast, mis haakus kenasti
Lagedi raudteeteemaga. III koha saanud
Kurna küla lillekast võlus oma sügavamõttelisusega. Lisaks kaunile üldmuljele oli
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Foto Ülle Allmäe
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Küladepäeva üldarvestuses jäid teist ja kolmandat kohta jagama Kurna ja Suursoo küla. Võitjaks tuli ühe punktiga Ülejõe küla. Kohtumiseni järgmisel aastal Ülejõel!

Suursoo küla elanikele esitleti spordipäeval
küla lippu
Suursoo Külaseltsi eestvedamisel toimus
külaplatsil meeleolukas spordipäev, kus
külarahvas nägi esimest korda ligikaudu
90aastase ajalooga Suursoo küla lippu.
Külaseltsi esindaja Annika Aasa sõnul
sai Suursoo küla omale lipu tänu külainimeste ühistööle ja kohaliku omaalgatuse
programmilt saadud toetusele. Aas lisas, et
lipu esitlemine oli vaid üks osa spordipäeva
meeleolukast programmist.
Ürituse käigus selgitati välja näiteks
Suursoo parim moos 2015, milleks sai
õunamoos, ning leiti ka parim moosikeetja,
kelleks osutus Helja Lepp. Avatud oli ka
tasuta pannkoogitöötuba.
Külarahvas sai mõõtu võtta õhupüssist
laskmises, saapaviskes, aja peale sokkide
kuivatama riputamises ning hakklihamasina kokkupanemises. „Lastevõistlused
olid põnevad ja vahvad: üheskoos võisteldi
jooksus, hoota kaugushüppes, täpsusviskes
ja värviliste rõngaste paigutamises. Pinget,
võistluslusti ja kaasaelamist jagus kõigile,“
kirjeldas Aas.
Üritus algas aga ühise pudrusöömisega,
mis andis kõigile osalejatele jõudu ja
rammu sportmängudes võistlemiseks.
Kokku keedeti u 20 liitrit putru.
Spordipäeva toimumisele kaasaaitamise eest tänab Suursoo Külaselts Rae
Vallavalitsust ja Veski Matit.

Kõige soisem küla
Suursoo küla on Rae valla küladest rajatud
kõige soisemale pinnasele, see tekkis asunduskülana pärast kuivendustöid kahekümnendatel aastatel. Ametlikuks asutamise
ajaks loetakse 1932. aastat, mil 30 perekonnale andis toonane valitsus kätte hoonete
võtmed ning paigutas nad soosse elama.
Vaino Napp kirjutab raamatus „Pikavere Suursoo sooasundus“, et riik haris

Suursoo täielikult üles aastatel 1925–1930.
Elukeskkonnana hinnatakse Suursoo
küla tänase päevani, sest rahvastikuregister annab elanike arvuks 2015. aasta alguse
seisuga 84 inimest. Külaelul hoiab hinge
sees Suursoo Külaselts, mille aktiivsed
liikmed hoolitsevad igal aastal selle eest,
et külaelanikel oleks põhjust kokku tulla
nii pööripäevadel, uusaastal kui ka suvisel
spordipäeval.
RS

Suursoo külavanem Taivo Laherand esitleb Suursoo küla lippu, kus on kujutatud küla
arhitektuurset ühtsust, soist pinnast ja ametlikku küla asutamise aastat
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omavalmistatud tehnika
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Kas kiired ja vihased ESTfieldid
tulevad taas rajale?
Kümme aastat tagasi korraldatud sarisõitudel näitasid omavalmistatud ESTfieldid
vägagi häid tulemusi. Audru ringil lähenes
1,6 l Lada mootori ja agregaatidega masin
oma 1.00,192 ringiajaga toonasele rekordajale, milleks oli 58,912. Trennides õnnestus
piloot Indrek Teppanil selle masinaga kätte
saada isegi 59-sekundiline aeg ja võib-olla
oleks rajarekord tänaseks juba ESTfieldide
käes, kui võistlussarjaga oleks jätkatud ja
autosid edasi arendatud. Paraku oli saabunud masul oma mõju ning siiamaani pole
veel keegi ESTfieldide võistlussarja taaskäivitanud.
Küll aga on tekkinud uusi huvilisi ja
tee Tartu külje all Raadil asuvasse angaari
on üles leidnud Rakverest pärit Tõnis, kes
saab värskelt valminud 1,8-liitrise BMW
IS mootoriga ESTfieldil Pärnumaa Audru
ringil kihutades sõltuvust tekitava elamuse. Kuigi noor mees näeb auto juures
veel mõningaid asju, mida saab paremaks
muuta, kiidab ta masina äkilist minekut.
„Tahtsin alguses bike’i osta, aga niipea kui
trehvasin nägema internetist ESTfieldi, sain
aru, et selle masina pean ma omale saama,“
kõneleb Tõnis, kes lähiajal soovib masina
ka ametlikult registris arvele võtta, et siis
juba ka tänavatel sõiduelamust nautida.

Arvele võetud 20 masinat

Foto Signe Heiberg

Maanteeameti autoregistrikeskus teatab,
et 2015. aasta suvel on Eestis omavalmistatud ESTfielde arvele võetud 20. Viimati
tehti esmaregistreering 2014. aasta augus-

tis. Kui kõik autoomanikud tahaks oma
ESTfieldidest teha tänavasõiduks kõlbuliku
auto, oleks ESTfieldide ehitaja Valter Teppani andmetel Eesti teedel vuramas kordi
rohkem masinaid, sest tema ise on maha
müünud üle saja toruraami komplekti, millele igaüks saab ise rätsepatööna sisu anda.
Teppan toob esile, et tänavasõiduautod on ESTfieldi võidusõiduversioonist
kindlasti erinevad. Tänaval sõiduks paigutatakse masinasse kõrgemad istmed, kasutatakse pehmemat vedrustust ja suurema
tollimõõduga tänavasõidurehve ning sellel
on kaks istekohta. Tänavasõiduauto peab
vastama viimastele kehtivatele euronõuetele ja sertifikaatidele ning seda kontrollib
ja katsetab Euro-litsentsiga sõltumatu tehniline ekspert. Seevastu võidusõidumasin
on madalam, vedrustus jäigem, rattad ja
veljed kergemad, tugikaarteks on eriterasest tõmmatud torud ja sõiduk on enamasti
ühekohaline, kuid võib olla ka kahekohaline.
Enamasti tahetakse endale ehitada ikka
tänavasõiduauto, aga elu on näidanud, et
paljudel toruraami omanikel ei jagu aega
ega ka oskusi ise masin valmis ehitada ja
sageli jõutakse ühel hetkel ikkagi Teppani
angaari või jääb asi lihtsalt pikaks ajaks
seisma. Teppan ise loodab, et poolikud
masinad saavad ikka n-ö sõiduvaimu sisse
ja et tänavapilt saaks rikkamaks Eesti oma
meeste ehitatud masinate võrra. Nüüd,
kui Valter Teppani noorim poeg Marten
Teppan on isa kõrval õppides saavutanud

Kõige värskemalt valmis saanud EStfieldi viib edasi 1,8-liitrine BMW IS mootor.
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head kogemused, saab autoehitus Tartu
Raadi lennuvälja külje all asuvas angaaris
toimuda ka juba suurema jõudlusega.
ESTfieldide saamislugu ulatub aga Inglismaale, kus Valter Teppan osales 1999.
aastal Silverstone’i rajal korraldatud L7
iseehitajate loomingu väljapanekul. Seal
suutiski teda ära võluda masin, mis on
kaalult kerge ja mille sisse saab ehitada
võimsa sisu.

Auto tugevuseks on
väike mass
„Autoinseneri suurim vaenlane on mass.
Mida väiksem see on, seda rohkem potentsiaali kiirele minekule, kuid oluline roll on
mõistagi mootori võimsusel ja seadistusel,“ nendib Teppan, kelle jutust võib välja
noppida, et juba üheliitrise mootoriga
võib päris tuntava adrenaliinilaksu kätte
saada. Kuid kõige rohkem on kasutatud
1,6–1,8-liitriseid mootoreid ning seni
suurim on olnud 5-liitrine Chevrolet Small
Block V8, millel 400 Hj.
ESTfieldide maaletooja lisab, et 15–16
aastat tagasi, mil Raadil autosid ehitama
hakati, kasutati enamasti hoopis lihtsaid
Lada mootoreid, millele tehti tugev uuenduskuur. Nüüdseks on aga doonorautodena kirjas palju erinevaid marke, näiteks
Opel, Alfa Romeo, Fiat, Volvo, Ford, Chevrolet ja paljude kiirusest lugu pidavate lemmikuna BMW.
Masina kaalust rääkides nimetab Teppan väikseima massiga ESTfieldiks vaid
413-kilost isendit ja raskeimaks 780-kilost.
„Raskemad autod on ehitatud eriterasest
torudest raamile, kergemad seevastu alumiiniumraamile.“
„Minu auto sai ehitatud terasraamile
ja sõiduvalmis sai see poolteise aastaga,“

omavalmistatud tehnika
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rääkis Rakverest pärit Tõnis, kes ei salga,
et lootis auto sõiduvalmis saada kiiremini,
kuid alati ei jookse asjad nii libedalt, nagu
tahaks. Kui töö peaks sujuma tõrgeteta,
läheb Teppani lubaduse järgi auto kokkupanemise peale neli kuud. ESTfieldi värske
omanikuna näib Tõnisel olevat kerge ära
unustada ootamise vaev, sest siitmaalt
algab tema elus uus aeg.

ESTfieldiga rajal
Hetkel saab ESTfieldidega sõita ja ka
võistelda Superkrossi sarja ringrajavõistlustel koos vanade vormelitega sõites. Lisaks
on erinevad rahvasprindisarjad, mille
võistlused toimuvad kardiradadel ja ka
Audru ringil. ESTfieldi omanikud ja nende
sõbrad saavad mõõtu võtta ka Opentracki
üritustel ning Fast Lap ringrajaüritustel.
Signe Heiberg

Käsitööna valmiv auto. Marten Teppan on saagimas ESTfieldilt ära teravat äärt, mis
pilooti proovisõidu tegemisel häiris

Rae valla mehe sulest ilmus Eestis iseehitatud
traktorite kogumik
vallast veel mitmeid iseehitatud traktoreid.
Rae valla meestest on oma loominguga
raamatukaante vahele pääsenud Aivar
Kärner, Tõnu Kärner, Arnold Põldmäe,
Ervin Hermaste, August Kuuse, Voldemar
Promann, Peeter Böckler, Allan Varusk ja
Mario Kummer.
„On ju teada tõde, et eesti mehed on
ajast aega olnud väga leidlikud ja head
insenerid. Kodustes tingimustes hakati
põllutööks vajalikke masinaid ehitama
juba 1950. aastatel, kui taludest olid rekvi-

reeritud kõik hobused, kes seni maaharimisel abiks olid. Kartulit, kapsast ja vilja oli
aga igale perele eluspüsimiseks vaja ja nii
tekkisidki kuuridesse ja garaažidesse tehnikanurgad, kus treiti ja keevitati, viiliti ja
puuriti valmis tehnika, millega sai kevadel
oma maalapi üles künda ja sügisel saagi
koristada,“ kõneles üks traktori loojatest
Kuuno Kasak.
Raamat on kättesaadav kõikides Rae
valla raamatukogudes.
RS
Foto Peeter Böckler

Tehnikamees ja kunagise motosportlasena
kuulsust kogunud Vaida aleviku elanik
Peeter Böckler on kokku korjanud info üle
300 iseehitatud traktori kohta ning andnud
välja rohkete fotodega raamatu „Isetehtud
traktoreid Eestis“.
Raamat sisaldab suurt hulka aastatega
kogutud materjali, mis annab ülevaate
vägagi unikaalsetest ja universaalsetest
tehnilistest saavutustest, tänu millele maarahvas oma majapidamisi elus hoidis.
Valdavalt olid traktoriehitajad isehakanud insenerid ja tehnikud. Näiteks Lagedi
elanik Kuuno Kasak, kelle ligi 30 aastat
tagasi valminud aiatraktor on samuti raamatus esindatud. Traktori ehitaja on ettevalmistuselt hoopis muusik, kel taskus
Tallinna Riikliku Konservatooriumi diplom. „Traktori ehitamisel ei olnud mul eeskujuna midagi kasutada – lähtuma pidin
sellest, mida kätte sain ja millele hammas
peale hakkas. Aeg oli selline, et poest oli
vähe saada, ikka ise tuli leiutada, mida ja
millega kokku keevitada,“ ütleb ta ise. „Aga
traktori ma valmis sain ning see täitis auga
kõik temale pandud ülesanded ja võtab
veel nüüdki hääled sisse.“
Autokraanajuhist Tallinna elanik Valter Ots ehitas traktori valmis suisa korrusmaja keldris. Kuid iga masina saamislugu on erakordne, kõik need raamatusse
koondatud lood kokku aga annavad väärt
ülevaate meie rahva loovusest ja nutikusest.
Lisaks Valter Otsa ja Kuuno Kasaku
ehitatud traktoritele leiab ainuüksi Rae

Jüri elanik Lembit Sall ehitas selle traktori 1972. aastal. Traktori raam on karprauast.
Mootoriks oli alguses Pobeda mootor, hiljem äravisatud GAZ 51 mootor. Traktor teenib
oma peremeest aiatöödel jätkuvalt
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spordielu

Fakto Auto Tallinna Rahvasõit toob augustis
Rae valda tuhatkond ratturit

Foto Sander Maasing
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Rae valla selle suve suurim spordisündmus
leiab aset 29. augustil, kui ümberkaudsetel
teedel toimub harrastusratturitele korraldatav Fakto Auto Tallinna Rahvasõit.
Kõikide distantside start antakse Vabaduse väljakul, finišikeskus asub aga Peetri
aleviku kooli ees. Maanteel saab valida 115
km põhi- ja 68 km lühikese distantsi vahel.
Endiselt toimub ka 20 km pikkune tervisesõit neile, kes eelistavad võistusõitmisele
rahulikumat kulgemist ja ürituse melu
nautimist.
Viiendat aastat toimuv Fakto Auto

Tallinna Rahvasõit on tänavu eriline, sest
eraldi võimaluse end proovile panna saavad mägiratturid.
Seoses maastikusõidu lisandumisega
toimub ka „Eriti kõva mehe“ arvestus
Hansaviimistluse auhindadele. Tegemist
on eraldi mõõduvõtuga neile, kes läbivad
Fakto Auto Tallinna Rahvasõidul kaks distantsi: maastikusõidu ning lisaks sellele kas
pika või lühikese maanteedistantsi. Kombineeritud arvestuse paremusjärjestus koostatakse kulunud aegade summeerimise teel
ainult absoluutarvestuses.

Fakto Auto Tallinna Rahvasõidu meelelahutusliku poole peaesinejad on Toomas
ja Tauri Anni. Isa ja poeg annavad tunni aja
pikkuse live-kontserdi Peetri aleviku kooli
ees umbes kell 16.45. Pärast seda, kell 18,
toimuvad Peetris lastesõidud.
Eelmisel aastal võitis Fakto Auto Tallinna Rahvasõidu põhidistantsi soomlane
Samuel Pökälä (TWD-Länken). Ohtralt
välisvõistlejaid on starti oodata ka tänavu.
Mullu oli registreerunud rattasõpru ligi
850.
Liina Märten

Liikluspiirangutest Fakto Auto Tallinna
Rahvasõidu päeval
Liiklus jääb võistluspäeval üldjoontes avatuks ja ohutus tagatakse reguleerijate ja
motoreguleerijate abiga. Teatud piirangud
on liiklemisel vaid Peetris asuva finiši piirkonnas, mis paikneb Pargi ja Vägeva tee
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vahelisel alal Peetri Kooli juures ja alustab
tegevust kella 10.00-st hommikul.
Kuna lastesõidud kolivad tänavu õhtusesse aega – algusega kell 18.00, pärast
Toomas ja Tauri Anni kontserti –, siis

vahemikus 18.00 kuni 20.00 sooviksime
Peetris sulgeda ka ümber Peetri pargi kulgeva Uusmaa tee ja Vägeva tee lõike.
Korraldustiim

palju õnne!
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Rae vald tuli Eestimaa suvemängudel teiseks
Foto Kristi Aru

Juuli teisel nädalavahetusel toimusid
Kuressaares 14. Eestimaa suvemängud,
kus osales üle 3000 sportlase 67 vallast.
Rae vald saavutas enam kui 2000 elanikuga
valdade arvestuses II koha, jäädes vaid ühe
punktiga alla Tartu vallale.
Rae valla esindajad võistlesid kergejõustikus (II koht), petankis (I koht),
orienteerumises (II koht), võrkpallis
(mehed III koht, naised 5. koht), mälumängus (11. koht) ja jalgrattakrossis
(10. koht). Juhtide arvestuses sai Rae
vallavanem Mart Võrklaev I koha.
Suvemänge korraldatakse iga nelja aasta
tagant ning tänavu toimusid need 14.
korda. Võistluse korraldaja on Eestimaa
Spordiliit Jõud.
RS
Võistluste-eelne rongkäik Kuressaares

Eelmisel õppeaastal alustas Rae spordikeskuses kergejõustikukohtunike tööks
vajalike teadmiste omandamist grupp Jüri
Gümnaasiumi õpilasi. Õpiti tundma võistlusmäärusi ja omandati praktilisi oskusi
võistlustel. Esimesteks tõsisemateks võistlusteks olid neil juba novembrikuus Lasnamäe spordihallis toimunud TV 10 Olümpiastarti Tallinna ja Harjumaa võistlused.
Kuid 9.–12. juulil Tallinnas Kadrioru
staadionil toimunud Euroopa noorsoo
meistrivõistluste (U23) kergejõustikusarjas saavutasid Kaido Teesalu, Renato Rustamov ja Rico-Andreas Tiitso juba väga
edukaid tulemusi.
Vello Kaldmäe, Rae Spordikeskus,
Noorkohtunike juhendaja

Foto Vello Kaldmäe

Meie noored kohtunikud olid tublid

Kadrioru staadionil (vasakult paremale) – Rico-Andreas Tiitso, Renato Rustamov ja
Kaido Teesalu

Palju õnne
75. sünnipäeva puhul,
Rae valla aukodanik ja
Eesti Vabadusevõitluse
Muuseumi rajaja

Johannes Tõrs!

Soovime Sulle palju jaksu ja
südikust väga tänuväärse töö
jätkamisel.
Rae vallavolikogu ja
Rae Vallavalitsus

Johannes Tõrs
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mitmesugust

Karjäärist oma elu kutsumuseni
Karjäärist rääkides ei keskenduta üksnes liikumisele kindla töökoha ja isegi mitte
konkreetse eriala raamides, vaid vaadatakse laiemalt inimese suutlikkust tulla toime
karjäärimaastiku erinevate väljakutsetega.

Üheks olulisemaks küsimuseks on
noore inimese vajadused praegusel hetkel.
Olles selle välja selgitanud, saab hakata
nõustamisprotsessi üles ehitama.

Müüt nr 3.
Kõigile küsimustele vastuse
saamiseks piisab ühest kohtumisest.

Kuidas aitab karjäärinõustamine noorel
teadlikumaid valikuid teha?

Millist töötajat tänane
tööandja otsib?
Mis eristab ühte arvestatavate erialaste
oskustega spetsialisti teisest? Tööandja
otsib inimesi, kellega on hea koos töötada.
Tööandjad vajavad töötajaid, kes on suutelised nägema suuremat pilti, panustama
ettevõtte ja iseenda arengusse ning on usaldatavad meeskonnamängijad.
Iga hea asjaga kaasnevad müüdid.

Müüt nr 1. Karjäärinõustamine on testide tegemine.
Karjäärinõustamisel kasutatavad testid
on üks paljudest meetoditest ja infoallikaks, mida täiendab nõustaja tagasiside
testi tulemustele ja nende seostamine muu
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infoga. Testide tegemine on vabatahtlik ja
vaid üks osa nõustamisprotsessist.
Nõustamisel on rõhuasetus noore
inimese vajaduste, väärtushinnangute,
huvide, võimete, motivatsiooni ja tugevuste
kaardistamisel.

Müüt nr 2:
Karjäärinõustamisel räägitakse vaid õppimisvõimalustest ja tööst.
Oluline on lahti mõtestada, mis asi see karjäär üldse on. Kuna tööelu ei vaadata enam
eraldi isiklikust elust, lähtutakse nõustamisel sellest, kuidas võimalikud valikud
mõjutavad meie igapäevaelu ja suhteid
ning vastupidi.

Kõik oleneb nõustatava küsimusest, võimaliku probleemi sügavusest, vajaliku info
kättesaadavusest ja nõustaja lähenemisviisist. Siinkohal võib kõneleda pigem (ebarealistlikest) ootustest nõustamise sisule
ja tulemusele – nõustaja ei anna noorele
inimesele valmis vastuseid ega ainuõigeid
lahendusi. Sotsiodünaamilise karjäärinõustamise väljatöötaja Vance Peavy on
öelnud: „Nõustaja on parim spetsialist karjäärinõustamise küsimustes ja nõustatav
on parim spetsialist oma elu küsimustes.
Nõustaja küsib õigeid küsimusi ja nõustatav tegeleb aktiivselt oma olukorra, soovide
jms analüüsiga.“
Koostöös karjäärinõustajaga on noorel
võimalik suurendada oma teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest,
püstitada eesmärke ning kavandada järgmisi samme.
Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse sihtrühmaks pole üksnes noored, vaid ka nende
vanemad, haridusasutuste esindajad ja teised koostööpartnerid.
Karjäärispetsialistide peamine tegevus on individuaal- ja grupinõustamised.
Lisaks korraldatakse karjääri- ja teemapäevi, tehakse töötubasid ja korraldatakse
ise suuremaid üritusi (nt Suvetöö mess,
filmiõhtud ja erinevad konkursid).
Nõustamisaja kokkuleppimiseks võta
ühendust infotöötajaga pohjaeesti@rajaleidja.ee, 5885 3756 või karjääriteenuste
koordinaatoriga virve.kinkar@rajaleidja.
ee, 5885 3746.
Rohkem infot Rajaleidja kodulehelt:
www.rajaleidja.ee/pohjaeesti
Mariann Lambing
Põhja-Eesti Rajaleidja
keskuse karjäärinõustaja

reklaam
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Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
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Jüri
Pizzakiosk
1. juunist
Pizzatakso
iga päev!

Tel: 5 255 655
(hind 0,80 €/km, miinimumtasu 3,00 €)
tellides 5 suurt pizzat
on kohale toimetamine
(kuni 15. km raadiuses
Jüri Pizzakioskist)

tasuta!

telli ka veebist: www.pizzakiosk.ee
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EHITA MEIEGA

Rae Meistrid OÜ
teeb mitmesuguseid ehitustöid.
Meilt saad tellida nii uute kui vanade
hoonete ehitust või renoveerimist.
Teostame sisetöid ja vannitoa remonte

Küsi meilt kindlasti pakkumist!
Tel: 56650748, 56458513.
e-post: raemeistrid@gmail.com
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PAADILAENUTUS

SUUR
AUHINNASADU!!!

Alates 1. juulist kuni 30 septembrini
toimub SUUR pehme mööbli-,
madratsite.-ja koduvaipade
süvapuhastuse SUVEKAMPAANIA.

Pirita jõel
Veskitaguse külas

Täpsemnfo:
www.puhastusest.com/kampaaniad
Tel. 5027229; 5661 5043

Tel 5552 6165

Jooga seljahädade
leevendamiseks
vanusele 45+
Taaramäe lasteaias
alates septembrist.
Info
silva.laius@gmail.com
või tel 5661 4214

LASE RÜTMID VABAKS

VEIKOPP OÜ
www.veikopp.ee
Liiv, killustik, kruus, muld, freesasfalt, puukooremultš – toome
kohale ja kui vaja, paneme paika.
Pakume kaeve-, planeerimis- ja laadimisteenust
(ratasekskavaator, roomikekskavaator 17 t või
3 t) ja tõsteteenust (teleskooplaadur 17 m).
Materjalide veoks on meil kallurveokid (6 × 4,
külje peale kallutamise võimalusega).
Olemas ka roxon, postiaugu puur,
minilaadur Bobcat, pinnasetihendaja
250 kg, murutraktor, mururull,
minikallur.
Helista 5342 5009 – aitame jõu ja nõuga!

Emma-Leena, 22

Tule nüüd.
Tule nagu oled.
Las me näitame
kui palju on sinus
veel peidus.

REGISTREERU
TASUTA PROOVITREENINGULE
WWW.DANCEACT.EE

TANTSUSTUUDIO
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4.–5. septembril sõit
Karksi meefestivalile.

Mõlemal päeval erinevad kontsertprogrammid. Laupäeval suur laat, kohalike
toitude degusteerimised ja loengud mesinikele. Reedel võimalus sõita kalepurjekaga, süüa angerjasuppi ja suitsukala.
Buss väljub Jürist.
Hind alates 65 eurost.
Täpsem info telefonil 502 9006 või vaata
kava www.alustamealgusest.ee

FoxTrans OÜ
võtab tööle

kaubikujuhi
Tööülesanneteks

Alpek FL OÜ otsib oma porolooniosakonna
meeskonda aktiivset ja kohusetundlikku

POROLOONI LÕIKEPINGI
OPERAATORIT

Töö kirjeldus
• Porolooni mõõtu lõikamine erinevatel lõikepinkidel vastavalt tellimustele
• Materjalide ja valmistoodangu käsitlemine
• Valmistoodangu pakkimine, komplekteerimine
Tööle asumise koht –
Hoidla tee 9, Vaida, Rae vald
Kasuks tuleb tõstukijuhi lubade olemasolu ja
eelnev tootmistöö kogemus, kuid ootame kandideerima ka ilma spetsiifiliste eelteadmisteta.
CV palume saata aadressile info@alpek.ee
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on erinevate kaupade laialivedu
Harjumaal. Tööpäeva algus ja lõpp
on Jüri Tehnopargis.

Nõudmised kandidaadile:
•
•
•
•

B-kategooria juhiload
kohusetundlikkus ja töötahe
Eesti keele oskus
Võib ka olla FIE või OÜ

Kandidaadil palume võtta
ühendust
tel 5150722 või saata
e-mail tellimus@foxtrans.ee

PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD
TASUTA
TRANSPORT
JA SOODSAD
HINNAD!

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn.
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

reklaam
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kuulutused
KUULUTUSED

VÄLJAKU 5
kortermaja Jüris

Soovin üürida või osta garaažiboksi Jüris. argo@sohver.ee; 506
4147
Soovin osta Rae vallast sõiduauto. Võib vajada vähe putitamist.
5819 0200, Rain
Pakume sadulveokile püsivat tööd Eestis ja mujal. 5379 7330, Karl
Müüa väga korralik ja stiilne tüdruku tuppa sobiv lillekestega
mööblikomplekt: kirjutuslaud, kummut koos riiulitega, öökapp
ja voodi, hind kokku 1100 €. Tel 510 0381
Uute ja olemasolevate elamute ja väikeehitiste projekteerimine ja
joonestamine. 3D vaadete tegemine. Info ja tellimine tel +372 558
1662
Lükandustega kappide ja garderoobide joonised ja paigaldamine.
Tuleme kohale, mõõdame ja aitame projekteerida. Kvaliteetsed
materjalid, garantii 2 aastat. Info tel +372 509 0015
Heki pügamine, pikema heina niitmine trimmeriga, muru niitmine, saetööd, võsalõikus Tallinnas ja Harjumaal. Tel 5554 7291
Valmistame ja müüme ettetellimuste alusel hobustele heina ja
kuivsilo (rullides). Osutame teenustöid esilaaduriga traktoriga:
niitmine, kaarutamine, heina, silo, põhu pressimine rullidesse. Tel
505 8794, www.soodevaheagro.ee

Uued, väga hea
hinna-kvaliteedi suhtega
korterid peredele
otse Jüri aleviku südames.
Kõik heaks eluks vajalik
mugavalt lähedal.
VALMIB
KEVAD 2016

Lõhutud küttepuud, head hinnad. Info 5349 2730 ja www.metsasoojus.ee

Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine. Egon Vool, tel 5649 1815, egon.vool@mail.ee
Müüa lõhutud küttepuid kohaletoomisega. Lepp 33 €/rm, kask 39
€/rm. Tel 509 9598
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss 5807 2581; info@potipoiss.ee
Ühendame sinu kinnistul asuvate hoonete torustikud ühisveevärgija kanalisatsioonisüsteemiga liitumispunktides ning teeme sanitaartehnilisi sisetöid. Müüme ja veame killustikku, haljastusmulda
ja ehitusliiva. Koostame ehitusprojekte ning teostame geodeetilisi
mõõtmisi ja mahamärkeid. Tel 5850 4300
8 m lipumast ainult 210 €! Lipuvabrik.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 999 eurost. Tel 666 1355. www.
kodukliima.ee
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee
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Kulno Taelma
kulno@hansaviimistlus.ee
5566 6608

www.hansaviimistlus.ee/kv-arendus

Müüa tooreid küttepuid – lepp, sanglepp, kask. Hind alates 33 €/
rm. Alates 7 rm transport tasuta. Tel 5551 8498

Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vanaraha, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimisesemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim

Lisainfo:
Merilyn Laid
merilyn@hansaviimistlus.ee
517 0734
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PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
JUUNIKUU
kõrvaldati mahalangenud puu elektriliinilt Pajupea külas
põles elumaja Kiili alevis
kõrvaldati mahalangenud puu teelt Lagedil Kangilaski tn
põles elumaja Kose vallas Karla külas
abistati kiirabi Lagedil
kustutati põleng Kurna külas
abistati kiirabi Künka tee 5
oli laps ohtlikult aknal Jüris Tammiku tee 2
likvideeriti tulekahju Pahkla külas
suits korstnas Põrguvälja tee 7
likvideeriti reostus Peeteri alevikus Keldrimäe tee 15
tulekahju Jüris Rebase 12
likvideeriti avarii tagajärjed Kurnas Õlleköögi teel
oli Patikal viadukti lähedal kõvasti suitsev suur lõke
JUULIKUU
kustutati tulekahju Assakul
Vaidas Rukkilille tänaval oli korteris suits
kustutati järelevalveta lõke Assakul Järve põigus
oli Pajupea külas majas suits
tulekahju Jüris Mõisa tee 8
likvideeriti avarii tagajärjed Vaida viaduktil
likvideeriti õlireostus Kalevi teel
kustutati põlev auto Jüris Aruküla tee 29
Peetri alevikust Suurekivi teelt viidi loodusesse rästik
kustutati Jüris Tammiku teel põlenud garaažiuks

teated
Juulis
registreeritud
sünnid

SEBASTIAN PALOSON
JUHAN PIHLAKAS
JOOSUA AMBOS
DAN-NIKOLAS RÜTKINEN
HOLGER KOITLA
KARL-RAIMUND KOKS
SILVER SAUE
ANTON DENIŠTŠITS
AIRON TUI
CARLO KRIISA
RENAR VELT
RAGNAR VEIMEN
ROMET ALLMÄE
LIIAM LOUIS SADAM
WILHELM ABEL
TOMI MÕTSNIK
LUCAS KUUSIK
GERT HEIN
REINHARD LAIKASK
CHARLOTTE REBANE
LILLE LIBLIK
ANNI LEE PARBO
LISETT LEPIST
ADELE PAAS
SÄDE HELENA LUHALOO
AMII SINIVEE
KARA KALJUMÄE
KRISTELLA SAAR
KRISTELLE SAAR
GEA VAHESALU
ELIISE SARRI
EMMA RANNAMETS
LIORA GOLTSMAN
ELIIS TENSING
SÄDE TAMMEPÕLD
LORE KRIKK
DEMI-NORA VIIK
KAROLI ILUSK
KIRKE ALESMAA
DELIISE ODAR
EMILIA KALA

NATALIE LUNDA
ASTA VIITPOOM
VAIKE VEELAINE MÄTTAS
VAIKE VIHUL
UDO TAGO
LY-EVI ULEKSINA
VAIKE VAINOMÄE
VALVE-ROSALIE KINGSEPP
NINA KALLA
HUGO LIBA
ROZETE NIITOJA
JAAN ROOTS
LEHTE AUSLA
RAUL MURDSALU
VLADIMIR PETRUKHIN
LIDIA PANT
REGINA JUUSU
JUHAN POOM
TIIA KARUS

96
95
90
87
86
85
84
84
83
83
82
82
81
81
81
81
81
80
80

ILME MOSSOV
EEVI PRINGI
HELLE KIRJANEN
ALEKSANDR TARASENKO
LINDA MALKUS
ASTA JAUP
ARVED LANT
AGO HIO
MAIE NIIN
VOLDER PINTMAN
LUDMILLA UNOJAN
ARNE NIIN
SULEV LAINESTU
PEETER ORUMAN
ENN LAIDVEE
HELGI VITSUR
EDUARD TEVIS
KALEV JAHU
MAI JÄRMUT
JURI RAVIKOVITŠ
AIME MÄGI

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

HELGE JÕESSAR
HELJU KAASIK
MAIVE KURRUSK
JÜRI PETERSON
ENNO MOISAR
ANNE-LII MÄNDMETS
TIIT PÕDRA
MATI RENT
VIRVE JAAMUL
ILMAR ROOSMANN
AARE-AUGUST VOITKA
LJUDMILA SEMKIV
ÜLLE RAUDMÄGI
JÜRI HERMANN
LEO KUNMAN
ENNO JEERLAND
OLEV PÕLDMÄE
KRISTA REBANE
ALEKSANDR VAKULIN
TOIVO KAARLÕP
ARVI SALISTE

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Augusti sünnipäevalapsed
ALINE KALLASTE
LINDA SELKS
ERLI MÄEVÄLI
ANITA KÜNNERPÄ
VILMA-LUDMILLA PÕLLUS
MAIMU RAHU
LEO NUUT
VAIKE-ROSILDA BALASJAN
VALVE MARTIN
ELLA MADSEN
AINO LINDUNEN
ELLA ALLVEE
JUHANNA KUUSE
EDUARD ALLIKSOO
ASTA PALLING
ALBERT RENTEL
MIKHALINA KRINTAL
LEMBI BEKKER
AIME JÄRV
UUNO HELMAR
JOHANNES TÕRS
Lüdi OJA
NIINA LIIVAMÄGI
NONA-SALOME BARBO

Vabandus
Vabandame kõigi inimeste ees, kes leidsid
Rae Sõnumite juulinumbrist vale sünnipäevalaste nimekirja. Kahetsusväärselt
sattus lehte vana ja tänasel päeval mittepädev nimekiri.
Rae valla haridus- ja sotsiaalamet,
Rae Sõnumite toimetus
Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

Juuli sünnipäevalapsed

Juulis lahkunud
VEELJUS VÄEDEN
NIKOLAI HATSKO
VELJO PUHM
TAIVO TALVIK
MATI KALLAS
VIIVIKA TUMM

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

101
91
91
89
88
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85
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84
84
84
83
83
82
82
82
81
80
80
75
75
75
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Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea ...
Mälestame kauaaegset
korteriühistu esimeest,
naabrit ja sõpra

TAIVO TALVIKUT
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
KÜ Juhtme 26 elanikud

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6950 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Fotod Signe Heiberg
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Marja talu aed Venekülas sai tänavusel konkursil „Kaunis Kodu” I koha.
Žüriiliikmete sõnul on perekond Kaul kujundanud maitseka, harmoonilise ja küllusliku aia.
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