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Rae valla ametlik väljaanne

•

Kas teater peaks olema
kooliprogrammi osa?

•

Sakslanna näeb eestlasi
vastuolulistena

•

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega
lastes on sageli peidus andekus

•

Rattatiim jagas sportlastele
4000 eurot

•

Märtsi lõpuni saab Rae valla
koduleheküljel www.rae.ee
hääletada uue põhikooli nime
poolt
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Foto „Puude perekond“, autor Ethel Madalik.
Rae valla fotokonkursi auhinnaline töö kategoorias „Rae vald“
Põhjamaade vanim, Lehmja tammik on saanud oma nime samanimelise küla järgi. Lehmja külas aga
tammik ei asu. Mis seos on iidsel tammikul külaga, millelt ta on oma nime saanud, ja mis elu elatakse
selles omapärase nimega külas, loe lk 12–13.
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vallavalitsus

Vallavalitsus
teatab
Järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Vaskjala küla Ujula tee 7 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
10.02.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 206. Planeeritav ala asub
Vaskjala külas Pirita-Ülemiste kanali ja
Ujula tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavatele elamukruntidele nähakse
ette Ujula teelt. Pirita-Ülemiste kanali
äärselt teelt pöörav juurdepääs üldkasutatavale maale on ette nähtud säilitada. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on elamumaa sihtotstarbelise kinnistu
jagamine kaheks elamumaa ja üheks
üldkasutatava maa sihtotstarbeliseks
krundiks, määrata elamumaale ehitusõigus 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 perspektiivne
elamumaa ning haljasmaa-parkmetsa
maa-ala juhtotstarve.
Karla küla Aaviku kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
10.02.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 205. Planeeritav ala asub Karla
külas Pirita-Ülemiste kanali ja Pirita
jõe vahelisel alal, piiratuna Pruuli tee
L5 ja Vaadi tee L1 teest. Juurdepääs planeeritavatele elamukruntidele nähakse
ette Vaadi teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 4,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu neljaks elamumaa ja
üheks maatulundusmaa sihtotstarbega
krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Järveküla Männimetsa tee 29 ja 31
kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
03.02.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 174. Planeeritav ala asub
Järvekülas Männimetsa tee ääres.
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Juurdepääs alale on planeeritud Männimetsa teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,32 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta 10.03.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr 503 kehtestatud Järveküla küla LM Lao kinnistu ja lähiala
detailplaneeringut pos 14 ja 15 osas.
Detailplaneeringuga liidetakse kinnistud üheks elamumaa sihtotstarbeliseks
kinnistuks, määratakse ehitusõigus ja
hoonestustingimused.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Vaskjala küla Kurepesa tee 9 kinnistu
ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
10.02.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 204. Planeeritav ala asub
Vaskjala külas Vaskjala veehoidla ja
Kurepesa tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavatele elamukruntidele
nähakse ette Kurepesa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,6 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta 18.10.2010 Rae Vallavalitsuse
korraldusega nr 943 kehtestatud Vaskjala küla Kurepesa tee 9 kinnistu lähiala
detailplaneeringut, jagada elamumaa
sihtotstarbeline kinnistu kaheks väiksemaks elamumaa sihtotstarbeliseks
krundiks, määrata elamumaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Järgmise detailplaneeringu algatamisest ning eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustusest:
Kurna küla Lepataga kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.02.2015 korraldusega nr
208. Planeeritav ala asub Kurna külas
Õlleköögi ja Mõisaküla tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Õlleköögi ja Mõisaküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on tootmismaa sihtotstarbega kinnistu
jagamine väiksemateks äri- ja tootmismaa kruntideks, määrata hoonestustingimused, ehitusõigus ja juurdepääsud,
lahendada tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,

kus alale on ette nähtud äri- ja toomismaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
24.03.2015 kl 16.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.
Järgmise detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustusest:
Peetri aleviku Kasemetsa kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Planeeritav ala asub Peetri alevikus
Vana-Tartu maantee ning PeetriVägeva- Uusmaa tee vahelisel alal.
Juurdepääs planeeringualale on planeeritud Peetri teelt ja Vägeva põigust ning
Vana-Tartu maanteelt perspektiivse tee
kaudu. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 3,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta maa sihtotstarvet maatulundusmaast elamu-, äri- ja transpordimaaks, määrata elamukruntidele
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
31. märtsil 2015 kell 16.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.
Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
23.03.2015–05.04.2015 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Seli küla Selimäe kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
14.07.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 965 ja vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 03.02.2015 korraldusega
nr 173. Planeeritav ala asub Seli külas
11201 Vaida-Pajupea tee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult
kasutatavalt Vaida-Pajupea teelt ning
eravalduses olevalt Seli kinnistult. Planeeringuala suurus on ligikaudu 10,2
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Selimäe maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistu osaline jagamine
kaheks elamumaa kinnistuks ning
üheks maatulundusmaa kinnistuks,
määrata elamumaa kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
mäetööstusmaa ja perspektiivne haljas-

vallavalitsus
RAE
VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18
ala- ning parkmetsamaa juhtotstarve
ning kuhu on hajaasustusala põhimõttel lubatud elamute ehitus. 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. Hajaasustusala põhimõttel
kahe uue elamumaa krundi planeerimisel säilib valdavalt kinnistu senine
juhtotstarve. Planeeringulahendust ei
saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või
ulatuslikuks muutmiseks.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
05.04.2015.
Järveküla Männimetsa tee 21 kinnistu
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
16.12.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1737 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 25.02.2015 istungil. Planeeritav ala asub Järvekülas Männimetsa tee
ääres. Juurdepääs alale on planeeritud
Männimetsa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta 10.03.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr 503 kehtestatud Jär-

veküla küla LM Lao kinnistu ja lähiala
detailplaneeringut pos 10 ehitusõiguse
osas. Detailplaneeringuga ei muudeta
kinnistu kehtivat elamumaa sihtotstarvet.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
05.04.2015.
Järgmise detailplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:
Jüri aleviku Ülase kinnistu ning
Aaviku küla Teeääre kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
17.09.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 967 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 25.11.2014 korraldusega nr
1607.
• Planeeritav ala asub Aaviku küla ja Jüri
aleviku territooriumil Aaviku tee ääres.
Ala jääb Jüri terviseradade, Võsukese
lasteaia ja olemasolevate üksikelamute
vahetusse lähedusse. Detailplaneering
on koostatud ligikaudu 11,4 ha suurusele alale.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada olemasolev elamumaa
sihtotstarbeline kinnistu elamumaa,
ärimaa, üldmaa ja transpordimaa kinnistuteks ning määrata hoonestustingimused ja juurdepääsud. Lahendada
sadevee ärajuhtimine ning haljastus.
• Detailplaneering on kooskõlas Rae
valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate
Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringuga, kus alale on ette
nähtud väikeelamute juhtotstarve ning
haljasmaa.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus
10. veebruaril 2015. Avalikule arutelule vastuväiteid teinud isik kohale ei
ilmunud. Üles jäänud vastuväited suunatakse Harju Maavalitsusse järelevalvesse.

Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Jüri aleviku Aaviku tee 12 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 27.01.2015 korraldusega
nr 97. Planeeritav ala asub Jüri alevikus
üksikelamutega hoonestatud piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on
Aaviku teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,3 ha.
• Detailplaneeringuga nähakse ette
elamumaa kinnistu jagamine kaheks
väiksemaks elamumaa sihtotstarbega
krundiks, määratakse moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Jüri aleviku ja sellega piirnevate
Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringuga, kus planeeritavale
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Uuesalu küla Herne kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 10.02.2015 korraldusega nr 207. Planeeritav ala asub Uuesalu külas Assaku aleviku piiri ääres
Karja teest ligikaudu 40 m lõuna pool.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,75 ha.
• Detailplaneeringuga nähakse ette
kinnistu jagamine kaheks elamumaa
ja üheks transpordimaa sihtotstarbeliseks krundiks, määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.

Võeti vastu Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse
rahastamise tingimused ja kord
17. veebruari vallavolikogu istungil võeti
vastu määrus „Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja
kord“. Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2015.
Lapsevanem võib kasutada lapsehoiuteenust nii oma koduvalla territooriumil

tegutseva tegevusloaga lastehoius kui ka
teiste omavalitsuste ametlikes lastehoidudes. Lapsevanema enda osalus kulude
katmisel saab olla kuni 78 eurot, Rae Vallavalitsus kompenseerib lapsehoiuteenuse
eest kuni 300 eurot.
Rae Vallavalitsus kompenseerib kulud

nii jaanuari- kui ka veebruarikuu eest otse
lastevanematele, kuid edaspidi sõlmitakse
lastehoidudega koostöölepingud ning vallavalitsus maksab raha otse teenuse osutajale kehtestatud piirmäära ulatuses.
Jens Vendel,
abivallavanem
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Rattatiim maksis Rae valla
sportlastele stipendiume
misjon, mis koosnes JG VIL! liikmetest, JG
VIL spordistipendiumi fondi toetajatest ja
Rae vallavanemast. Komisjoni kuulusid
Maria Tiro, Siiri Laid, Marko Leppik,
Madis Sarik, Imre Leppik, Ahti Mardo,
Kristo Peerna, Veigo Gutmann ja Mart
Võrklaev.
RS

JG VIL! Veixi Rattatiimi stipendiaadid
Kelly Vainlo – 1000 eurot laskesuusatamise treeningukulude katmiseks
MTÜ RAE KOSS – 1000 eurot
15.–21. juunini Vinnis toimuva U14 ja
U16 korvpallilaagri ja 22.–29. juunini
toimuva Tuksi minikorvpallilaagri korraldamiseks
SK Biathlon ja Kelly Vainlo treener
Tõnu Pääsuke – 400 eurot Kelly Vainlo
treeningute korraldamisega seotud treeneri kulude katteks
Kristjan Luur – 500 eurot kergejõustikutreenigute kulude katteks
Christofer Herman – 500 eurot golfitreeningute rahastamiseks
Kevin Marcus Aedla – 350 eurot
18.–21. märtsini Pärnus vibuspordi
siselaskmise maailmameistrivõistlustel
osalemisega seotud kulude katmiseks
Reivo Nõmmiste – 320 eurot
18.–21. märtsini Pärnus vibuspordi
siselaskmise maailmameistrivõistlustel
osalemisega seotud kulude katmiseks.

Maanteeametil on kavas teostada tänavu
Vana-Tartu maantee lõigul Tallinna piirist
kuni Assakuni (kilomeetritel 0,6–5,7) teekatte taastusremont.
„Oleme tööde teostaja leidmiseks kuulutanud välja riigihanke, pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2. märtsil. Taastusremonti
teostatakse suvekuudel, aga täpsemalt saab
rääkida kuupäevadest siis, kui töövõtja leitud ja leping sõlmitud,“ rääkis Maanteeameti avalike suhete spetsialist Mari-Jaana
Adams.
Lisaks teekatteremondile tõstetakse
ümber Assaku bussipeatus. Vana ja uue
Tartu maantee vahelisel halva nähtavusega
lõigul asuv bussipeatus tõstetakse VanaTartu maantee äärde ning sinna ehitatakse
välja kõnnitee.
Rae vald alustab tänavu kergliiklustee ehitamist Vana-Tartu maantee äärde.
Esmalt ehitatakse valmis teelõik Kindluse
teest kuni Vana-Veski teeni. Ehitatav teelõigu pikkus saab olema 1,2 kilomeetrit
ning praeguste plaanide järgi peaks see
valmima juulis.
Valla arengukava näeb ette kergliiklustee ehituse jätkumist 2016. ja 2017. aastal
ning selle tulemusel valmib 5,3 km pikkune
valgustatud kergliiklustee, mis algab Assakult ja lõpeb Tallinna piiril. Vallavalitsusele
teada oleva info põhjal hakkab Tallinn ehitama Vana-Tartu maanteele kergteed Tartu
maanteest kuni Rae valla piirini samal ajal,
mil Rae vald ehitab kergteed Tallinna linna
piirist kuni Veski teeni. See saab olema aastal 2016 ning on igati hea tõdeda, et kaks
omavalitsust ühitavad kergtee-ehituse
samasse perioodi, et kergliiklusteede võrgustikku lünka ei tekiks.
RS
Foto Rae Sõnumid

Foto Kelly Vainlo erakogu

JG VIL! Veixi Rattatiim maksis möödunud
kuul spordistipendiumina välja seitsmele
sportlasele või spordiorganisatsioonile
4070,00 eurot.
Laskesuusatamise tulevikulootus Kelly
Vainlo oli üks stipendiumide saajatest.
Noore sportlase jaoks, kes on seadnud
sihiks 2018. aasta taliolümpiamängud, oli
otsus igati positiivne.
„Erasponsoreid mul ei ole ning siiani
on mind toetanud isa ning Rae vald,“ rääkis Rae Sõnumitele 2013. aastal Eesti Suusaliidu poolt parimaks nooreks murdmaasuusatajaks valitud Kelly Vainlo.
Tänaste kulutuste järgi on tipptasemele pürgiva laskesuusataja aastaeelarve
noorsportlase enda sõnul vähemalt 12 000
eurot ning saadud stipendium on suureks
abiks eesmärkide saavutamisel. (Kelly
Vainlo tegemistest loe pikemalt Andres
Kalviku tehtud intervjuust lk 20–21).
2014. aasta veebruaris asutatud JG
VIL! Veixi Rattatiim on võtnud eesmärgiks toetada heategevuslikus korras Jüri
Gümnaasiumiga seotud noorte ja vilistlaste
tegemisi. Stipendiumideks saadakse raha
rattatiimi juurde asutatud spordistipendiumi fondist, kuhu laekuvad iga-aastased
liikmetasud ja sihtotstarbelised toetused.
Esimeste sihtotstarbeliste toetuste
maksjad olid Amifax OÜ, Turmar Kate OÜ,
Tehnohaldus OÜ ja Hansaviimistluse OÜ.
Stipendiumide väljaandmise otsuse tegi
käesoleva aasta jaanuaris stipendiumiko-

Maanteeamet
remondib
tänavu
Vana-Tartu
maantee katte

Kelly Vainlo (tagumine laskja) peab laskesuusatamist alaks, kus ei piisa ainult heast sõidukiirusest või täpsest laskmisest, vaid vaja läheb mõlemat ning loomulikult külma närvi
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tasub teada

Kevadhooaja teatrietendused
Rae Kultuurikeskuses
•

15. märts kell 18.00 Kuressaare Linnateater koos Ugala teatriga etendusega
„VANA ÕNGITSEJA“. Piletid 12 €/9 € müügil Rae Kultuurikeskuses ja Piletimaailmas.

•

27. märts kell 19.00 Jan Uuspõld monokomöödiaga „BRÜSSELI KAPSAS“.
Piletid 16 €/14 € müügil Rae Kultuurikeskuses ja Piletilevis.

•

14. aprill kell 11.00 Goltsman Balleti tantsuetendus „KUU POISS“. Piletid 7
€/5 € müügil Rae Kultuurikeskuses ja Piletilevis.

•

17. aprill kell 19.00 Rakvere Teater etendusega „OSCAR JA ROOSAMAMMA:
KIRJAD JUMALALE“. Piletid hinnaga 13 €/11 € müügil Rae Kultuurikeskuses
ja Piletimaailmas.

•

8. mai kell 19.00 Tallinna Kammerteater etendusega „EGON JA INDREK“.
Piletid hinnaga 13 €/10 € tulevad müügile Rae Kultuurikeskuses ja Piletilevis.
Lisainfo Rae Kultuurikeskusest telefonil 605 6759

Sotsiaalkindlustusamet annab teada, et
Tallinna klienditeenindus kolib aadressile Endla 8
Alates 16. märtsist teenindab Sotsiaalkindlustusamet oma kliente Tallinnas uuel aadressil:
Endla 8 (endine Maksu- ja Tolliameti maja). Klienditeenindusega samasse majja kolivad
ka seni Pronksi 12 ja Lembitu tänava kahes majas paiknenud üksused ja juhtkond. Seega
Sotsiaalkindlustusameti juriidiline aadress alates 16. märtsist on Endla 8, 15092 Tallinn.
Klienditeeninduse vastuvõtuajad jäävad pärast kolimist samaks: E 8.30–18.00, T, K, N
8.30–16.30 ja R 8.30–13.00. Endiseks jäävad ka kõik telefoninumbrid. Senine klienditeenindus aadressil Pronksi 12 suletakse alates 13. märtsist.

Kevadine
kapituulutus
11. aprill kell 11.00-14.00
Rae Kultuurikeskuses
Tule ostma, müüma ja vahetama.
Hea võimalus maha müüa
kappi seisma jäänud korralikke riideid, jalatseid, ehteid,
raamatud ja kõike muud,
mida sa enam ei vaja.
Säästa loodust ja rahakotti.
Kauplemiseks vajalik
eelregistreerimine
kultuur@rae.ee või 6056759
Kohamaks 2€

Rae Kammerkoor
kutsub uusi lauljaid

MUINASJUTUTUND

eelkõige oodatud
bassid
baritonid
tenorid

JÜRI RAAMATUKOGUS
LAUPÄEVAL, 14. MÄRTSIL
KELL 12.00

KUULAME TOREDAT LUGU
TEEME VAHVAT VIKTORIINI
LASTELE TULEB KÜLLA

aldid

Kohtumine kirjanik
Aita Kiviga
19. märtsil kell 18.00
Jüri Raamatukogus

VENNO LOOSAAR
KÕIK 4–6-AASTASED
MUINASJUTUHUVILISED
ON OODATUD!
ÜRITUS ON TASUTA

Aita Kivi on kirjutanud nii romaane
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märts 2015 • Rae Sõnumid

5

hariduselu

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega noored
võivad olla väga andekad
ATH lapsel pole normaalset pidurdusmehhanismi, mis ebaolulised asjad välja
lülitaks, ja tema tähelepanu kipub kogu
aeg ümbritsevale suunduma, kuid see
ei kärbi sugugi noorte tiibu, et kõrgele
tõusta, kui neil on õige ja vajalik tugi.

Igaüks meist on ainulaadne, mis tähendab, et me erineme üksteisest välimuse,
iseloomu ning hoiakute poolest. Maast
madalast õpetatakse meid olema üksteise
suhtes sallivad, kuid kas me seda ka tegelikult olla suudame?
Kui kellegi käitumine erineb enda
omast märgatavalt rohkem, siis tihtilugu
on neid erinevaid (n-ö imelikke) inimesi
lihtsam hukka mõista kui mõista. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) kohta on
levinud väga palju eel- ja eksiarvamusi
ning enamiku ajast saavad ATH lapsed
endale külge sildi „rumal“ või „halvasti
kasvatatud laps“, kuid ATH-l pole rumaluse ega halva kasvatusega mingit pistmist.
Ükski inimene ei saa endale ATH-d valida,
see kas on või mitte. ATH on üks olulisemaid psüühikahäireid lapse- ja noorukieas,
selle iseloomulikud tunnused on hüperaktiivsus, nõrk impulsikontroll ja tähelepanuhäired. Tihti ilmnevad häire tunnused juba
lasteaias, aga kõige enam diagnoositakse
seda häiret siis, kui laps läheb kooli. Kooli
minnes tuleb kohaneda uue keskkonna ja
uute nõudmistega ning seetõttu on hästi
oluline teha perel ja õpetajatel koostööd,
et toetada lapse enesehinnangut ja toime-

tulekut koolis. Mida noorem on laps, seda
enam iseloomustab ATH õpilasi kehaline
aktiivsus ehk hüperaktiivsus. Hüperaktiivsus avaldub pidevas liikumisvajaduses, käiakse tihti käsi pesemas või joomas.
Pidevalt on vajadus oma istumisasendit
muuta, sh tooliga kiikuda või jalgu tooli
peale tõsta. Hüperaktiivsust iseloomustab
ka liigne lobisemine ja tarbetu häälitsemine ning väga tihti on hüperaktiivsetel
õpilastel midagi suus või käes.
Tähelepanupuudulikkus on seotud
lapse igapäevatoimetustega. Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossman-Loot on
öelnud tabavalt: „ATH laps on kui rida
lõpetamata tegevusi.“ See tähendab, et õpilase pilk ja mõtted hüplevad sihitult ühelt
asjalt teisele, kuulamine pole sihipärane ja
neil on raske hoida oma tähelepanu käsiloleva tegevuse juures kuni selle lõpetamiseni. See on tingitud sellest, et ATH lapsel
pole normaalset pidurdusmehhanismi, mis
ebaolulised asjad välja lülitaks. Tähelepanu
kipub kogu aeg ümbritsevale suunduma.
Impulsiivsuskontrollihäiret iseloomustab see, et ATH-ga lapsed ei mõtle enne
tegutsemist või millegi väljaütlemist ja see
võib viia reeglite rikkumiseni või konfliktideni eakaaslastega. Tegutsema kiirustatakse ülepeakaela, ilma plaanideta, ning
vahel laps ei saagi aru, et selle tagajärjel on
rikutud kooli kodukorrareegleid või solvatud kaasõpilast.
Vaatamata ATH iseloomulikele tunnustele ei tohi ära unustada, et ATH-ga
noortel on ka tugevaid külgi ja et nad on

vägagi andekad lapsed. Neis on tohutu
energia ning nad on kirglikud ja entusiastlikud tegevustes, mis just neile huvi pakuvad. ATH-ga noored on loomingulised
ja mõtlevad teistest eristuvalt ning neid
tuleb palju toetada. ATH ignoreerimine
või noorte ebapiisav abi võib kaasa tuua
tõsiseid probleeme noore inimese elukvaliteedis. Tähtis on ATH noorele eneseabioskuste õpetamine ja parandamine, et leida
sobivaid lahendusi just konkreetse õpilase
abistamiseks.
Üle Eesti on loodud ATH tugirühmasid, kus on võimalik nii vanematel, vanavanematel, õpetajatel kui ka kõigil teistel
ATH-ga kokkupuutuvatel inimestel käia
koos turvalises keskkonnas, et jagada oma
rõõme ja muresid. See on koht, mis pakub
emotsionaalset tuge ja kasulikke nõuandeid. Rae valla ATH tugirühm saab kokku
kord kuus, et jagada mõtteid ja kogemusi
ATH lapse elu puudutavatel erinevatel teemadel. Järgmine kord toimub kokkusaamine juba 31. märtsil kell 17.00 Rae Kultuurikeskuses ja teemaks on „ATH laps ja
sõbrad“. Tugirühmas osalemine on tasuta
ja ilma eelneva registreerimiseta. ATH
tugirühma kokkusaamise korraldavad Jüri
Gümnaasiumi psühholoog ja Rae valla sotsiaalhoolekande nooremspetsialist. Soovitatav on tugirühmas käia pikema aja vältel,
sest nii võidavad sellest kõik osapooled.
Hedy Laidre
Jüri Gümnaasiumi
psühholoog-karjäärinõustaja

Kool vs VIL! ujumisteatevõistlus
24. veebruaril korraldatud vabariigi 97.
aastapäevale pühendatud traditsioonilisel
ujumisteatevõistlusel võtsid mõõtu Jüri
Gümnaasiumi õpilased ning vilistlased.
Mõlemas võistkonnas ujus 22 võistlejat.
Distantsiks oli 50 m vabalt. Päeva parima
aja saavutas vilistlane Martin Siller tulemusega 28,28 sek ning napilt tema kannul oli õpilane Rauno Kosula ajaga 28,36
sek. Vilistlaste võistkondlik aeg oli tubli
13.10,68 min, kuid nagu eelnevatel aastatel, olid ka sel aastal õpilased ajaga 12.44,4
min veidike kiiremad.
Sellisel toredal pidupäeval võitsid kõik,
kes võitsid iseennast!
Tiina Kiislar
Jüri Gümnaasiumi spordijuht
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Rae vallas tegutseb kaks rühma
erivajadustega lastele
Kui aasta tagasi tegime ettevalmistusi
selleks, et avada Rae valla esimene erivajadustega laste rühm Taaramäe Lasteaias,
siis tänaseks oleme jõudnud niikaugele, et
avame juba teise rühma, ning taas Taaramäe Lasteaias.
2014. a augustis tasandusrühma käivitades lähtusime nendest lastest, kellel oli
selleks ajaks erirühma soovitus ning lastevanemate valmisolek ja soov laps sinna
tuua. Seetõttu sattusid rühma üsna erinevate vajadustega, erineva arengutasemega,
samuti erinevas vanuses lapsed.
Aasta jooksul saadud kogemuse baasil
ning õpetajate ja lastevanemate tagasisidest lähtudes soovime luua kaks erinevat
rühma vastavalt laste vajadustele ja erisustele. Oleme teadlikumad sellest, kui
hädavajalik on erivajadustega laste puhul
varajane professionaalne ja isiklik vajaduspõhine lähenemine ning arengut toetava
keskkonna tagamine.
Uus loodav rühm on mõeldud pervasiivsete arenguhäiretega lastele – rühma
võetakse autismispektrihäirega lapsi ja
rühma täituvus on kuni 4 last. Rühmaõpetajana töötavad eripedagoogid, rühma
meeskonnas on veel õpetaja abi ja tugiisik.
Endiselt jätkab Taaramäe Lasteaias tegutsemist tasandusrühm, mis on mõeldud eelkõige lastele, kelle kõne arendamine vajab

järeleaitamist ning teadlikku ja metoodilist
tegelemist. Selleks töötab tasandusrühma
juures vaid selle rühmaga tegelev logopeed,
samuti on rühmaõpetajaks eripedagoog.
Marju Randlepp
hariduse peaspetsialist
marju.randlepp@rae.ee

Tasadusrühma eripärast
Tasandusrühma kuuluvad lapsed, kellel
on ilmnenud erinevad kõnediagnoosid
ja segatüüpi spetsiifilised arenguhäired.
Samuti on lapsi teiste erivajadustega,
näiteks autismispektri häired, aktiivsusja tähelepanuhäired, tundeelu- ja käitumishäired. Sellest tulenevalt arvestatakse
õppekasvatustöö planeerimisel ja korraldamisel iga lapse eripära, samuti vanust,
arengutaset ja rahvust.
Õppetööd tehakse erirühmades
tavapärase koolieelse õppeprogrammi
alusel. Vajaduse korral lihtsustatakse
erivajadustega lapsele rühma tegevusi ja
korraldatakse need koos õpetaja abiga
või individuaalselt. Lisaks rühmategevustele juhendab individuaaltegevusi

Mõlemasse erivajadustega laste rühma
võetaks lapsi lapsevanema taotluse ning
nõustamiskomisjoni soovituse alusel.
Lisainformatsioon: http://www.
innove.ee/et/haridustugiteenused/noustamiskomisjonid

ka logopeed. Lapsi on rühmas 8 ning see
võimaldab arvesse võtta igaühe eripära.
Õpetajad juhendavad igapäevaelus last,
näitavad eeskuju sõna või tegevusega.
Õpetajad soodustavad laste omavahelist
suhtlemist, samuti loovad võimalusi oma
rühmakaaslasi aidata näiteks puslede
kokkupanemisel ja koristamisel. Õpetaja
abiga on leitud sõpru ja mängukaaslasi.
Õpetajate empaatiavõime ja sotsiaalsus
aitavad lastel rühmas jõukohaselt osa
võtta mängudest ja ka vestlustest.
Igale lapsele on koostatud individuaalne arenduskava. Lastevanemad
jagavad arenguvestlustel olulist informatsiooni lapse koduste harrastuste ja
käitumise kohta.
Külli Kirs
tasandusrühma logopeed
taaramae@rae.ee
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Pillerpalli laste esinemine avamispäeval 26. jaanuaril 1975
mades alles jäänud tegevuskeskused ja seda
metoodikat kasutame vaid osaliselt.
Uus etapp lasteaiaelus algas uue aastatuhande algul, mil alustati lasteaiaruumide
renoveerimisega, lasteaias töötas jälle neli
rühma. Hakkasime elama justkui uues
ajas, sest midagi vana peale seinte enam
polnudki. Mõne aastaga muutus kõik nii
kiiresti, aga midagi oli ikkagi puudu ja selleks oli saal, millest oli puudust tuntud peaaegu maja algusaastatest saadik. 2005. aasta
septembris alustati lõpuks saali ehitusega ja
kui see valmis sai, siis oli tõepoolest meie
jaoks suur sündmus ning tõeline lotovõit
ühele väikesele majale! Kuidas siiani üldse
hakkama olime saanud!?
Tänu hoogsale elamuehitusele ja
noorte perede tulekuga Rae valda suurenes
lasteaiakoha soovijate hulk pidevalt. Lasteaedu oli ju ainult kolm ja järjekord hakkas
tekkima ka meie lasteaiale.

Foto Astra Teras

Pillerpall on Rae valla kõige vanem ja kõige
väiksem lasteaed. 40 aastat tagasi oli see
Vaida alevikus suur sündmus, kui uksed
avas uus neljarühmaline lasteaed, mis kandis Vaida sovhoosi lastepäevakodu nime.
Päris esimesed ruumid paarikümnele
mudilasele asusid elumaja kohandatud
korteris. Sovhoosipere pidev kasv aga sundis uut lasteaiahoonet ehitama ja 95 lapsele
mõeldud maja pidulik avamine toimus 26.
jaanuaril 1975. aastal.
Ehitamata jäeti saal, kuid see-eest oli
maja ees suur bassein nagu paljudes tolleaegsetes projektides. Praegu laiub seal
suur muruplats. Üsna varsti selgus, et lastele kohasoovijaid oli ka lähedalasuvate
majandite hulgas (ka Jürist) ja nii seati sisse
öörühmad. Lapsed toodi lasteaeda esmaspäeva hommikul ja viidi ära reede õhtul.
Lasteaed on olnud 15 aasta jooksul
lahke võõrustaja Vaida Põhikooli I klassile
ja Rae Huvikooli algusaastatel ka klaveriklassile. Lasteaias töötas siis kolm rühma,
laste arv oli 60.
1992. aasta jaanuarist võeti lasteaed
Rae Vallavalitsuse alluvusse. Alustasin esimest õppeaastat juhatajana Vaidas. See oli
väga huvitav aeg, sest kõik oli muutunud:
riigikord, lasteaia alluvus, rubla oli asendunud krooniga, dokumentatsiooni koostamisega tuli alustada nullist. See aeg oli
lastevanematele raske, sest töökohti eriti ei
olnud ja raha oli vähe. Kuigi laste nimekirjad olid pikad, käis lapsi kohal vähe. Lasteaia eelarve põhiosa moodustasid sel ajal
kulud töötasudele, küttele, toidule, muus
osas olid summad tühised või puudusid
üldse. Tuli harjuda kõige uuega. Aga muutusi soovisid ka kasvatajad.
1997 alustasime õpetust Hea Alguse
programmi alusel. Tänasel päeval on rüh-

Erakogu / lastevanemate sünnipäevakingitus Pillerpalli lasteaiale

40-aastase Pillerpalli kirev elulugu

Pillerpalli lasteaia Nuppude rühm. Pildil on Eliise Greteli Lusmägi ja täna juba Vaida
põhikooli I klassi õpilane Roger Lepp
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Pillerpalli sünnipäevapeo
korraldamisel valitses uskumatu ühtsus
Võib-olla võtame lapsevanemana mõnikord liiga enesestmõistetavalt ja rutiinselt, et toome hommikul lapse lastaeda
ja viime õhtul koju, ning seetõttu võib
jääda märkamata ja tunnustamata lasteaia panus lapse arengu kujundamisel, mis
päädib kooliküpsusega.
Vaida lasteaed Pillerpall on lapsi
hoidnud ja nende arengut kujundanud
40 aastat. Et seda panust vääriliselt ära
märkida, tekkis hoolekogul idee tähistada jaanuarikuus 40-aastaseks saanud
lasteaia sünnipäeva suurejooneliselt. Selliselt, et nii lasteaia kollektiiv, lapsed kui
ka lastevanemad mõistaksid oma lasteaia
väärtust ning tunneksid rõõmu selle olemasolu üle.
Kui kuupäev, 30. jaanuar sai paika
pandud, hakkas hoolekogu ja lasteaia
kollektiivi ühine peokorraldustoimkond
täie jõuga tööle. Lepiti kokku peo kava,
jagati ülesanded, korraldati iganädalased
koosolekud – ikka selle eesmärgiga, et
saavutada parim tulemus.
Kuna lasteaia ruumid ei võimaldanud
meie kava ellu viia, siis tuli appi Vaida
kool, kes lubas kasutada peo korraldamiseks oma spordisaali.
Kuna oli planeeritud saali kaunistamine, kohvik, õnneloos, ühispiltide tegemiseks lasteaia maskott, aastakümnete
jooksul tehtust pildigalerii esitlemine,
ühine peolaud, ilutulestik, lastedisko,

hariduselu
Aiarühmades on koos eri vanusega
lapsed ja võimaluse korral õed-vennad,
sest ühevanuselisi lapsi rühma ei jätku.
Kooli saadame tavaliselt 16 lapse ringis või
vähem, mõnel üksikul aastal ka 20. Lapsi
on neljas rühmas kokku 76. Pillerpalli nimi
on lasteaed saanud H. Männi lasteluuletuse
järgi, kuid meil saavad „kassid ja hiired“
kenasti üksteisega hakkama.
Tänane Pillerpall on oma laste, lastevanemate ja töötajate nägu. Lasteaed on
olnud oma tegemistega hästi nähtav, olgu
need siis ühised perepeod, laadad või väljasõidud. Töötajad on tublid, kohusetundlikud, õpihimulised ja avatud uuendustele
ning ideedest neil nappust ei ole. Üheks
toredaks traditsiooniks on kujunenud lastevanemate jõulunäidendite lavastamine,
mis pakub elevust eriti lastele. Publiku rohkus ja tänu on see, mis annab vaid positiivseid emotsioone ja lastevanemate poolt
toredaid üllatusi.
Ülle Alliksaar, Pillerpalli juhataja
tervitusbänd, mustkunstnik, pidupäeva
rinnamärgid, siis ei saanud läbi ilma
lastevanemate abita. Siiras heameel on
tõdeda, et abi oli kerge tulema – väga
paljud lastevanemad aitasid kaasa peo
õnnestumisele. See oli väga hea näide
usaldusväärse ja tunnustatud lasteaia
ning lapsevanema partnerlussuhtest.
Sünnipäevaõhtul oli kella viieks koolisaal õhupallide ja suure tordikujutisega
kaunistatud, laudade ümber 150 istekohta paigutatud ning laudadele lilled
asetatud – pidu sai alata. Saalis olevad
kohad täitusid üsna kiiresti ning lastele
pandi lisaks veel ettepoole pikad pingid – julgen pakkuda, et sünnipäevast
sai osa ligi 200 inimest, kes nautisid ligi
kolme tunni pikkust peokava, mille sisse
mahtusid eespool märgitud tegevused.
Lisaks esinesid nii lasteaialapsed kui ka
õpetajad, tunnustati lasteaia töökat kollektiivi, külalised soovisid õnne ja jõudu
edasiseks tegevuseks, söödi torti, tantsiti
värvimuusika ja tossu sees diskot ning
mindi välja vaatama suurt ilutulestikku.
Lastevanemate nägudel peegeldus
rahulolu, lapsed oli rõõmsad ja külalised
jagasid tunnustavaid tänusõnu.
Oli igati kordaläinud pidu, kus paljud andsid vabatahtlikult oma panuse, et
väärtustada lasteaia tehtut, ning sai jõudu
ja tuge ühiselt tegutsemiseks veel paljude
aastate jooksul.
Tänu kõigile osalejatele ja kaasaaitajatele!

Kuidas ma mõtlen lapse murest?
Kuidas sa ennast tunned? Milline on sinu
meeleolu? Need on küsimused, millele vastates peegeldub meie heaolu. On võimatu
olla rõõmus ja rahul, kui kõik pole korras.
Rahuldamata vajadustega lapse tunneb
juba neid küsimusi küsimatagi ära kergest
ärrituvusest, kurjast pilgust, mossis näost.
Lapsed ei oska aga alati enda rahuldamata
vajadusi sõnadesse panna ja seetõttu vajavad nad täiskasvanute abi, et enda rahuldamata vajaduste seisust ka ise täpsemini
teadlikuks saada. Kui põhjus on õngekonksuga tunnete- ja mõtetemerest kinni püütud, siis võib juba julgelt öelda, et rõõm on
lähemal, kui ta varem oli.
Tihtilugu juhtub, et laste tunnete- ja
mõtetemeri ei ole selge ning pärlite ja aardelaegaste leidmine sellest sogasest ning
tormisest veest tundub võimatu. Oluline
on, et meie, täiskasvanud, teaksime, et
tormi möödudes tulevad laste aarded jälle
nähtavale. Lapse murest võib mõtiskleda
kui tormist, mis tingimuste muutudes
rahuneb või võtab hoopis hoogu juurde.
Laste tunnete- ja mõtetemeres tekib torm,
kui lapse vajadused on rahuldamata või kui
laps kogeb ebameeldivusi, mille eest ta ise
ei oska end kaitsta. Torm raputab põõsaid,
lõgistab akent, viib mütsi peast, keerutab
tolmu üles. Ja seda kõike teevad kujundlikult meie lapsed, kui nende tunnete- ja
mõtetemeres valitseb torm.
Meie, täiskasvanud, peame eelkõige
olema lastele eeskujuks ja õpetama neile,
kuidas oma vajadusi rahuldada. Täiskasvanud inimene teab, et tema ise vastutab
oma vajaduste rahuldamise eest, ja ta ei
jää lootma teistele, et nood tema vajadusi
rahuldaksid või tema soove mõtteist loeksid. Aga lapsed on just sellises olukorras,
kus täiskasvanud seisavad head selle eest,
et laste vajadused ja soovid saaksid kõigepealt märgatuks ning seejärel rahuldatuks.
Kui täiskasvanud aitavad lastel sisepin-

gest vabaneda neid kuulates, mõistes ning
lahendustele suunates, siis loob see eelduse,
et laps õpib, kuidas ise selle saputava tormiga edukalt toime tulla. Täiskasvanuna
saame lapse sisepinget märgates tema
poole pöörduda näiteks nentides: „Mulle
näib, et sa oled millegi pärast mures,“ või
verbaliseerides märkamist: „Sa paistad
mulle mõtlikuna. Tea, et kui sa soovid millestki rääkida, siis olen sinu jaoks olemas.“
Kahjuks aga kuuleb siit ja sealt, et ka
täiskasvanud ise on pahuksis oma stressijuhtimise ja rahuldamata vajadustega. Kui
meil, täiskasvanutel, on oskused nende
olukordadega toimetulekus kehvavõitu,
on ka meie lastel raske neid oskusi õppida.
Sama oluline kui lugemis- ja kirjutamisoskuse õppimine, on õppida, kuidas teadlikult maandada stressi ja vältida ülearuseid
pingeid. Tavaliselt saab lapsega tema stressist rääkida paralleelselt mõnd meeldivat
tegevust tehes, näiteks mängides, meisterdades või õues jalutades, kus samal ajal
õpetatakse lapsele ka oma muret jagama
ja meeldiva tegevuse abil pingeseisundit
vähendama.
Mida saab siis laste murede korral ette
võtta? Kahjuks ei ole siin ühtset algoritmi,
mida soovitada, vaid pigem kehtib Fjodor
Dostojevski ütlus, et iga inimene on saladus. Esmatähtis on märkamine ning selle
baasilt on juba võimalik palju ära teha
hoolivust ja austust sisaldava positiivse
suhtumisega. Täiskasvanuna kandkem
hingesopis teadmist, et igas tormises meres
on olemas selle pärlid ja aarded ning et on
olemas õngekonks, mis aitab meil laste
tunnete- ja mõtetemerest sisepinge põhjuse
kinni püüda. Kui keegi jääb tormis hätta
selle õngekonksu leidmisega, siis koolis
on olemas psühholoogid, kelle poole võib
julgelt pöörduda.
Anneliis Tali
Jüri Gümnaasiumi psühholoog

Ardi Mitt
Lasteaia Pillerpall hoolekogu esimees
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Teatriskäimine
kooliprogrammi osaks?
Mõnes koolis juhtub seda aastas mitmel korral, kui laps tuleb koju teatega teatrissemineku kohta. Teises koolis juhtub seda võib-olla aastas korra, kuid klassiga teatriskäimine on olnud koolielu osa juba väga pikka aega. Rae Sõnumid uuris Rae valla
koolidest, kuidas suhtutakse mõttesse, kas kooliõpilaste teatriskäimine võiks olla
õppeprogrammi osa või peaks see jääma vaba aja sisustamise osaks.
Evelin Vanaselja, Jüri Gümnaasiumi õppedirektor:
Teater paneb mõtlema. Ainekavad
näevad ette väärtuspädevusi, teoste analüüsimist, erinevate žanride võrdlemist.
Tänapäeva noored on kasvanud digimaailmas, televiisori taga multikaid vaadates.
Me ei saa lihtsalt muuta nende harjumusi,
kuid kindlasti saame neid ära kasutada –
visualiseerimine aitab mõista. Ja seda just
teater teeb. Kujundame koolis iga päev
kultuurset, haritud ning laia silmaringiga
kodanikku ja teatergi on kultuuri osa,
sealjuures väga oluline. See
on ühiskonna peegelpilt, mille teemadekäsitlus aitab
mõista ning ehk
ka muuta maailma.
Teatriskäimine
peaks kindlasti
olema õppetöö osa.
Et teater oleks hariduse ja harituse loomulik osa, peab see olema
kättesaadav kõigile. Ehk avastab nii mõnigi
endas teatripisiku ja omal vabal ajal pole
teatrisse pääsemine võimalik.
Eve Möls, Vaida Põhikooli õppealajuhataja:
Vaida Põhikooli õpetajate arvamusel on meie koolis teatriskäimine olnud
siiani seostatud eesti keele ja kirjanduse
(ka võõrkeeled) ainekavaga. Õppesisus
on mõisted dramatiseering, rollimäng,
näidend. Kirjandusõpetus on lõimitud
folkloori, teatri, filmi, kujutava kunstiga,
õppesisus komöödia, tragöödia, draama
ja kirjandusteose dramatiseering. Seega on
teatriskäimine seotud õppekavaga.
Praktiliselt on kool tasunud igal kooliastmel ühe korra õppeaastas teatriskäigu
transpordikulu (kooli poolt tasutud õppekäigu transport). Siiani on piletihinna
tasunud lastevanemad.
Vaba aja sisustamisel otsustab
teatri(kontserdi-)külastuse klassijuhataja
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koostöös aineõpetajatega. Anda tuleks
sihtotstarbelisi toetusi koolidele õpilaste
kultuuriliseks arendamiseks (teatripiletite
ostmiseks).
Tiina Ojabstein, Lagedi Kooli logopeed:
Teatriskäimine peaks olema kooli soositud tegevus, lastele peab pakkuma võimalusi teatriga lähemalt tuttavaks saada,
sest kahjuks liiga paljudele õpilastele jäävad need ka ainukeseks kokkupuuteks selle
kunstiliigiga. Samas on üsna keeruline
leida lastele, eriti teismelistele, sobivat teatritükki, mis ei oleks üksnes meelelahutus, vaid midagi ka õpetaks
ning samas kutsuks ka
järgmisel korral teatrisse tagasi tulema.
Oleme oma koolis juba mitmendat
aastat tähistanud
teatrikuud sellega,
et kõik kooliõpilased lähevad teatrisse.
Kooli poolt on korraldatud transport, mis väljaspool Tallinna elades võib teatrisse jõudmisel olla päris suureks takistuseks. Kui nii
päris väiksena alustada, siis võib juhtuda,
et põhikooli lõpuks oleme koolitanud välja
usina teatrikülastaja.
Küllike Podnek, Peetri Põhikooli eesti
keele ja kirjanduse õpetaja:
Loomulikult oleks suurepärane, kui
teatriskäimine oleks tulevikus õppeprogrammi osa. Nii nagu omandatakse teadmisi
koolis, õpitakse teatrit hindama ja armastama ainult teatrikülastuste kaudu. Kooli
ülesanne on toetada kultuurse ja mõtleva
inimese kasvamist. Lisaks on näitekirjanduse teema ka RÕK-i „Keele ja kirjanduse“
ainekavas. Meie kool ei ole siiani võtnud
ühisteatrikülastusi kui vaba aja sisustamise võimalust, vaid kui üht osa õppe- ja
kasvatustööst. Peetri koolis vaatavad kõik
õpilased õppeaasta jooksul koos vähemalt
kaht etendust. Lisaks on draamatunnid I
kooliastme tunniplaanis.

Sipelgatest
said eestlased ja Lepatriinudest
soomlased
Foto Eha Tamm

10

Tõrukese lasteaias tähistati Eesti Vabariigi
97. aastapäeva 20. veebruaril. Pidu oli laste
jaoks põnev ja üllatusterohke, sest külla
olid tulnud sõbrad erinevatest Euroopa riikidest. Kõige pisemad ehk Sipelgate rühma
lapsed olid eestlased, kes ühes õpetajatega
ootasid sünnipäevapeole külalisi.
Pidu algas uhke paraadiga, kus kõik
reipal marsisammul ning lippude lehvides
saali sammusid. Sellega oli loodud ülev ja
meeleolukas õhkkond. Sõpru oli saabunud
Venemaalt, Soomest, Inglismaalt, Saksamaalt, Prantsusmaalt. Nii said sellel päeval Ritsikate rühma lapsed olla venelased,
Liblikad inglased, Lepatriinud soomlased,
Mardikad sakslased ning Mesimummud
prantslased. Riikide tutvustamisel oli siduvaks laul „Üks helevalge tuvi ...“, kes lendas
üle erinevate maade.
Külalised tutvustasid õpetajate abiga
oma riiki ja selle kombeid. Esitati rahvuslikke tantse, lauldi soome, inglise, prantsuse, vene keeles. Elevust ja sära silmadesse
tõi lastele nii vene tants kui ka soomlaste
jenka. Võistlustantsupaari Liisi Marie ja
Martini aeglast valssi vaadati hinge kinni
pidades. Üllatav oli Mesimummude esituses kõlanud prantsuskeelne „Sepapoisid“.
Lisaks lõbusale sünnipäevapeole saadi
rohkelt teadmisi erinevate rahvaste kultuurist ja kommetest. Hea oli tõdeda, et võõrsil
on tore, kuid oma kodus siiski kõige parem.
Pidu lõppes armsa ja tuntud ühislauluga „Mu koduke on tilluke“.
Marje Lember
Tõrukese Mesimummude rühma õpetaja
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„1944“ on nagu üks perelugu, mis ühendab
erinevaid põlvkondi. Tänased vanaemadvanaisad saavad jutustada oma vanemate
või vanavanemate keerulistest valikutest
lastele ja lastelastele.
Film ei näita kõiki jubedusi, millest
minu vanaisa lahinguväljalt kodustele kirjutas. Ühes kirjas oma õele rääkis ta, kuidas
pärast lahingut ehitati endale kaitseks surnutest müüre. See oli talveaeg, kui vähesed
ellujäänud pidid öid lagendikel veetma. Kui
minu vanaisa sõtta mobiliseeriti, kartis ta
kohutavalt surnuid. Sõjas muutus kõik
ruttu ja mitte ainult temal, vaid kõigil, kes
ellu jäid.
71 aastat hiljem muudab aga eestlaste
1944. aasta sõjasündmustes olemise lugu
terve kinosaali täie inimesi rahulolevaks.
„Aus film oli,“ ütleb pärast seanssi üks
naine oma kõrvalseisjale. Temast veidi
eemal viskab meesterahvas õhku küsimuse:
„Ei tea, mida venelased sellest filmist arvavad?“ Et tulgu ja vaadaku nüüd meie lugu
siin, võis öeldud sõnadele nende tonaalsust
kuulates juurde lisada. Esilinastuse filmiseanss saab igatahes puupüsti täis saalis
külastajate aplausi.
Filmi esimeses pooles näidatakse sõjalahinguid 1944. aasta suvel SS-diviisi võitlejate silmade läbi, kelleks olid enamasti
Eesti mehed. Punaarmee oli jõudnud juba
põrmustada Narva ja tegutses Ida-Virumaal Sinimägedes, et murda läbi WaffenSSi Eesti pataljoni. Keskseks tegelaseks tõuseb Karl Tammik, kes tunneb kohutavaid
süümepiinu kolme aasta taguse juhtumi
pärast, mis muutis Karlile väga oluliste inimeste elu. Hiljem selgub, et süümepiinad
ei ole tulnud tegevusest sõjas, vaid hoopis
hetkest, mil Karli pere viidi Siberisse. Üks

Fotod Renee Alt

„1944“ ei koonerda suurte emotsioonidega,
mida pakuvad valusad läbielamised ja tunded

Filmis näeb mitmel korral Lagedil asuva Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi tanki T-34
läbivaid motiive sõjategevuse kõrval ongi
filmi esimeses pooles Karli kirja kirjutamine oma õele, kus ta on kirjeldamas, mis
südamel. See kiri jõuabki tema õeni, kuid
koos kirjaga saab Karl Tammiku õde kurva
teate.
Teise vaate sõjale annavad Punaarmee
ridades võidelnud mehed ning uue tegelasena kerkib esiplaanile Jüri Jõgi, kelles
samuti elavad süümepiinad. Osalt oma
rahvuskaaslaste järel nuhkimise ja sundküüditamise pärast, aga ka konkreetse
tapmise pärast, mida ta ei suuda endale
andestada. Otsimaks endaga rahu, asus
Jüri Jõgi salaja kaitsma rahvuskaaslasi,
kuid see vaikne kaitsmine sai Jüri Jõgile
saatuslikuks.
Sõjas vastaspoolel võidelnud mehed
Karl Tammik ja Jüri Jõgi kohtuvad lahinguväljal ning ühe jaoks nendest lõpeb sellega elu. Eluküünalde kustumine on paraku

sõjafilmi lahutamatu osa ning vähem või
rohkem sõjafilmides kasutatud tapmisviise
näeb „1944-s“ küllastumiseni. Efektsete
lahingustseenide pealtvaatajana valdab
enamasti õõvastav või kahjutunne, kuid
filmilugu pakub ka muhedat huumorit.
Väärtuse ja ka põnevuse annavad filmile rohked emotsionaalsed hetked, mis
peamiselt tulenevad suhetest inimeste
vahel. Näiteks saabuvad lahingusse kogenematud kaksikvennad, kes hoiavad üksteist väga, aga kellest üks hukkub peagi
oma venna kõrval. Vastakaid emotsioone
tekitatakse vaatajas selle kaudu, kuidas
mees tunneb sümpaatiat naise vastu, kelle
pere ta on hävitanud, aga naine seda nende
suhtlemise ajal ei tea. Ajaks, kui ta sellest
teada saab, on mees juba hukkunud selle
nimel, et säästa kolme koolipoisi elu.
Selline oli aasta 1944 väljamõeldud
tegelaste läbielatud valusates lugudes, milles kesksel kohal oli julm võitlus ka hingelisel tasandil, sest tappa inimesi, kellest
paljud olid enda rahvuskaaslased, ei jätnud
inimhinge piinadest puhtaks. Süda võis ju
kõvaks muutuda, aga endaga rahu teha
polnud lihtne.
Minu kadunud vanaisa, kel õnnestus sõjast elusana koju tulla, ei soovinud
kodustele kunagi sõjast rääkida. Ütles vaid,
et miks tema pidi sealt tagasi tulema, kui
kõik tema sõbrad jäid lahinguväljale.
Signe Heiberg
toimetaja
Esilinastus Tallinna kinos Solaris
15.02.2015.
Stsenarist Leo Kunnas
Režissöör Elmo Nüganen
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Kuum linnaosa Lehmja
„Super koht – puhas õhk, korralik
ümbruskond, linn kümne minuti autosõidu kaugusel,“ kiidab oma kodukanti
külavanem Arvo Lill, kes kolmkümmend
viis aastat tagasi ostis Lehmja külla vana
talumaja ja renoveeris koduks.
Ta tuli perega linna lähedale elama
peamiselt laste tervise huvides, aga
nüüd on elukeskkonnaga nii sina peal,
et ei läheks mingi hinna eest linnakorterisse. „Ma ei tea, mis minuga juhtuks,
kui peaksin kolima näiteks Lasnamäele
üheksakorruselisse majja … Ma ei oskaks
seal olla. Lapselapsedki ütlevad: taadu,
meie ei taha kuhugi mujale elama.“
Linna lähedus soodustab ka ettevõtja

„Viimastel aastatel on Lehmjasse tehnopargi näol tekkinud terve uus linnaosa,
esimese tootmishoone ehitas siia Kalev.
Nüüd on teed korda tehtud, rajatud tänavavalgustus. Vald edeneb,“ lisas Lill, kes
on kõik oma ettevõtted registreerinud Rae
valda. „Tähtis on ka see, et külaelanikke
need tootmishooned ei sega, ega igale
poole saagi ehitada elumaju.“

Külaelu muutuste tuules
Lehmja küla laius kunagi kaugele üle Tartu
maantee ja ulatus Jürini välja, sealne iidne
tammik kannabki Lehmja tammiku nime.

Viimastel aastatel on Lehmjasse tehnopargi
näol tekkinud terve uus linnaosa,
esimese tootmishoone ehitas siia Kalev.
Arvo Lill
elu, Lill peab Tallinnas mitut söögikohta.
Neist esinduslikem on restoran-kohvik
Fahle Sossi mäel. Tema esimene ettevõte
OÜ Tuuleveski on vastu pidanud juba
1991. aastast.

Vaade Põrguväljale
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Lehmja enda nimi ei tulene aga kunagiste
karjamaade lehmadest, kuigi nii võiks eeldada. Koht on üles tähendatud juba 1241.
aastal Lemethali nime kandnud mehe järgi.
„Eks hiljem on nime mugandatud,“

märkis kauaaegne Lehmja kooli direktor
Anne Rentel, kes on ajaloohuviline ja oma
kooli ajaloo kohta raamatugi koostanud.
Kooli viimane lend lõpetas 2007. aastal ja
sealtpeale tegutseb majas lasteaed. Tollal
võttis õpilased üle Jüri keskkool, kuid seoses hoogsa elamuehitusega on valda lisandunud palju noori peresid. Peetris avatud
uues algkoolis õpetab nüüd ka Anne Rentel.
„Kui Lehmjas peaks elamuehitus
käima minema, ehk taastatakse kunagi ka
algkool,“ leiab Rentel. Ajalugu käib ikka
tõusude ja mõõnadega, kui mõelda kas või
katkuajale kolmsada aastat tagasi, mis viis
külad tühjaks.
Rae valla omapäraks on väga kaugete
aegade segunemine poollinliku eluviisiga.
Praeguse Rae valla aladel elati juba muinasajal, siit on leitud asulakohti, tarandkalmeid ja ohvrikivisid. Ka Eesti esimene
teadaolev rauasulatusahi. Jüri nimega asula
tekkis hiljem seoses sinna ehitatud pühale
Jürile pühendatud kirikuga.
Pärisorjuse kaotamise järel jäi püsima
Jüri kirikumõis. Lehmja mõisa kutsuti
omaniku von Roseni järgi Rosenhageniks. Pärast maareformi kuulus see mõis

kogukonnaelu
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Kauaaegne Lehmja kooli direktor, algkooli
õpetaja Anne Rentel loodab, et kunagi
taastatakse Lehmja Algkool

Külavanem Arvo Lill kiidab Lehmjat:
„Super koht – puhas õhk, korralik ümbruskond, linn kümne minuti autosõidu
kaugusel“

Tallinna linnale ehk raele, nagu sajandite
jooksul on kuulunud mitmed siinsed mõisad. Sellest ilmselt ka valla nimi.
Juba 1622. aastal asutatud Lehmja
(Rosenhageni) mõisa läbis Vana-Tartu
maantee. Paraku pole mõisa peahoone
meie päevini säilinud. Alles on vaid mõned
kõrvalhooned. Lehmja küla piirid on
kokku tõmbunud ja püsielanikke on vaid
kolmekümne ringis.
Eesti Vabadussõja järel mõõdeti siinseid Tallinna rae maid taludeks.
„Minu isa oli üks Vabadussõjast osavõtnutest, kes sai siin talukoha, tema sünnikodu oli ka siin lähedal,“ ütles Lehmja
üks vähestest põliselanikest, Raja talu peremees Jüri Rajalo. „Isale anti kasarmute alt
vabanenud maad, mille puhastamise ja
ülesharimisega nägi ta ränka vaeva.“

sama metsistunud nagu ligi viiskümmend
aastat tagasi, kui meie seal tööd tegime,“ on
ta muistise pärast mures.
Temalt on tihti küsitud, kust pärineb
Põrguvälja nimi, sest see maatükk, kus
nüüd on tehnopark, asub otse tema talu
kõrval. Rajalo mäletab, et sama küsimuse
esitas Lõugas kodu-uurijale Oskar Raudmetsale, kes samuti osales Lehmja-Loo
väljakaevamistel.
„Tollal oli kalmekohalt ümbruskonnale
avar vaade. Mäletan, kuidas Raudmets pani
käe silme ette, vaatas Põrguvälja poole ja
rääkis oma versiooni. Tsaariajal rajati siinsele lagendikule Peeter Suure merekindluse
kaitsevöönd, punkrid ja kaitsekraavid. Maa
oli segi pööratud ja nägi tontlik välja, küllap rahvasuu selle nime siis andiski.“
Rajalo täiendas, et tsaar Nikolai II vaatas pärast Vene-Jaapani sõjas lüüasaamist
üle tollase pealinna Peterburi kaitseplaani
ja otsustas tugevdada maakaitset. Maakaitsevöönd rajati läbi Lehmja. Osa punkreid
on tänaseni alles, kuigi varisemisohtlikud.
Tehnopargi kaevamistel võis näha üle saja
aasta maa sees olnud palkseinu, kaitsekraavide vooderdust.
Pärast 1917. aasta Oktoobrirevolutsiooni jätsid venelased kindlustustööd
seisma. Osa patareisid õhiti, kasarmuid
põletati. 1920. aastal müüs Eesti Vabariik

Põrguvaevaga rajatud
Põrguvälja
Lehmja kandis on aeg-ajalt olnud arheoloogilisi väljakaevamisi ja nii sattus Jüri
Rajalo poisikesena Vello Lõugase käe all
kaevama Lehmja-Loo tarandkalmet. Pärast
kaevamisi taastati see mälestisena.
„Tänane pilt on seal kahjuks kurb,
tarand laguneb ja vajub. Varsti on see koht

Raja talu peremees Jüri Rajalo osales ligi
poole sajandi eest Lehmja-Loo tarandkalme arheoloogilistel kaevamistel. Talle
teeb muret, et mälestis on hakanud lagunema ja ka mälestise silt on kadunud

siinsed puitehitised talumeestele ehitusmaterjaliks, maha müüdi ka paari-kolmekilomeetrise kindlusraudtee liiprid ja rööpad.
See raudtee ei olnud päevagi kasutuses.

Rail Baltic ootel
Kuidas läheb kavandatava Rail Balticuga,
mis ühe versiooni kohaselt läbiks ka
Lehmja küla, on veel vara öelda.
Arvo Lill on oma majatagusele põllule
teinud eelplaneeringu, mis lubaks sinna
ehitada kümmekond elumaja. Aga perspektiivikas projekt seisab, kuni saabub
lõplik selgus, kas see maa tuleb loovutada
suurraudtee alla. Rae Vallavolikogu otsustas selle aasta 20. jaanuari istungil Rae
valda läbivate trassialternatiividega mitte
nõustuda. Samas pole trassi asukoht ikkagi
määratud.
Külavanem võtab võimalikke arenguid
rahulikult: „Kui Eesti riigil on seda maad
raudteeks vaja, kui Euroopal on vaja,
mingu või üle minu maja. Tuleb vaadata
suurt pilti, mitte oma peenramaad taga
nutta. Ma võin kolida ka kuskile lähiümbrusse. Aga jah, linlaseks ikka ei hakkaks.“
Aita Nurga

märts 2015 • Rae Sõnumid

14

kogukonnaelu

Rae valla foto 2014
2014. aasta lõpul esitati Rae valla fotokonkursile hindamiseks pea 150 tööd. Fotokonkursil osalejate hulgas oli aastaid oma
fotosid esitanud fotograafe kui ka neid, kes
esimest korda oma töid saatsid. Aasta-aastalt on konkursi tase muutunud kõrgemaks
ja hindamine keerukamaks.
Žürii hindas fotosid neljas kategoorias:
„Loodus“, „Inimene“, „Vaba teema“ ja „Rae
vald“. Kõige üksmeelsem oli žürii kategooria „Rae vald“ parima töö valimisel – võitjaks osutus Aimar Sääritsa foto „Kuldne
päikesetõus“. Samuti kujunes hindajate
lemmikuks Piret Britta Palloni foto „Vaba
teema“ kategooriast „Külaline õuest“.

Kategooria „Loodus“:
I koht – Aarne Vesi, „Sarvikpütt rabalaukal“
II koht – Aarne Vesi, „Murelik mudatilder“
III koht – Otto Kaarel Altroff, „Hommikukastesed sõrmed“
Kategooria „Inimene“:
I koht – Piret Britta Pallon, „Silmside“
II koht – Hanno Ladvas
III koht – Aimar Säärits
Kategooria „Rae vald“
I koht – Aimar Säärits, „Kuldne päikesetõus“

„Kuldne päikesetõus”. Kategooria „Rae vald” I koht. Autor Aimar Säärits
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II koht – Marge Raasik, „Rae looduse
horisont“
III koht – Ethel Madalik, „Puude perekond“
Kategooria „Vaba teema“:
I koht – Piret Britta Pallon, „Külaline
õuest“
II koht – Otto Kaarel Altroff, „Sibulabeebid“
III koht – Aimar Säärits, „Vaikus…
koos päikesetõusu ja merepoiga“
Näitus fotokonkursi parimatest töödest
jääb kultuurikeskuses avatuks kuni märtsi
lõpuni. Pärast seda on töid võimalik vaadata Rae vallamaja fuajees.
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Lõunaosariiklased pidasid vastlapäeva
nautivate lastega päris mitu tundi. Külade
esindusmeeskonnad võistlesid suure reega
mäest allalaskmises pikima liu nimel. Nalja
ja naeru pakkus meeskondade takistusala
läbimine, kus „pimedad“ juhtisid nööriga
järele veetavaid „nägijaid“. Üldvõidu sai
Vaida aleviku noorvõistkond. Kohapeal
podises naiskodukaitsjate hernesupikatel,
soovijad said vastlakukleid ja laual olid

lastele põske pista kommid. Kui esialgu oli
kahtlejaid, kas ilmataat tänavu liulaskmiseks toetust pakub, siis päeva lõppedes oli
selge, et vastlapäeva korralduse traditsioonide jätk on ka järgmisel aastal – nii palju
lumist talve ikka jagub.
Kaia Pilvik
Vaidasoo külavanem
Foto erakogu

14. veebruaril toimus Vaidasoo külas
rõõmus ridi-radi-ralla-llaa ehk suur liulaskimne vastlapäeva tähistamiseks. Vastlapäeva korraldas Rae valla lõunapoolsete
külade juhtgrupp ja see oli arvult juba viies.
Laste vanusegrupid olid omavahel võistlemiseks jagatud kolmeks ning kõiki võitjaid
autasustati nimelise diplomi ja medaliga.
Lumisel põllul tiirutas mootorsaan sõitu

Võitjad said medali kaela

Märtsikuu jooksul saab
hääletada uuele põhikoolile
esitatud nimeettepanekute
poolt
Esitatud nimeettepanekud on hääletamiseks kättesaadavad Rae valla koduleheküljel www.rae.ee kuni 30. märtsini.
Aprillis valib žürii uuele põhikoolile
nime rahva poolt enim hääli saanud viie
nime hulgast.
Uue põhikooli nimi tehakse avalikuks
Rae valla koduleheküljel ja vallalehes Rae
Sõnumid. Nimekonkursi võitja saab autasuks Rae valla spordikeskuse kinkekaardi
väärtusega 60 eurot.

Uus kool avab uksed aastal 2016.
Kolme paralleelklassiga põhikool asub
Peetri aleviku Järveküla-poolsel alal Reti
tee ja Vana-Tartu mnt ristil. Põhikooli
projekt näeb ette arhitektuurselt moodsat
kahekorruselist õppehoonet koos spordisaali ja väljakuga, mille ruumid on valgusküllased ja avarad. Hoone ehitamisel
peetakse oluliseks kogukonna huvides
ka tervisespordi harrastamise võimaluste
laiendamist.
RS

Hääletada saab järgmiste
nimede poolt
Järveküla põhikool
Ülemiste põhikool
Järvepeetri põhikool
Reti põhikool
Allika põhikool
Rae põhikool
Järveküla kool
Järveka põhikool
Harju kool
Thor Helle kool
Püha Ursula kool
Maarjamaa kool
Peetriküla kool
Peetrikese põhikool
Peeter Paani kool
Pihlaka põhikool
Kindluse kool
Kindluse põhikool
Rae kool
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Elu pakub ilusaid hetki
Seitse päeva luksulikku merereisi sooja Kariibi mere päikese all on unistus, mida on
ilus omada, kuid kõigi inimeste suuremate unistuste hulka see kindlasti ei kuulu. Aga
kui see vaatamata kõigele ikkagi täide läheb?
mustest on ESTO päevad, kus Tõrs on osalenud juba viiel korral.
Väliseestlaste ülemaailmne kokkutulek on tähendanud muuseumihärra jaoks
võimalusi lugusid koguda, ja mitte ainult
koguda, see on koht, kus Eesti eestlased
saavad võõrkultuuriga segunenud eestlastele päris Eesti asju näidata, olgu selleks kas
laul, tants, mõtteviis või siis näiteks kodumaal tehtud lips, plaat või Vana Tallinna
pudel.
Viimati tuldi selleks otstarbeks kokku
tänavu jaanuaris ja senistest kokkusaamistest kõige luksulikumal
viisil – kruiisilaeval Ruby
Princess. Ürituse nimeks
ei olnud ESTO, see kandis nime „KLENK-IEP
2015“. Floridast pärit
abielupaaril Rein ja
Anne Luningul tuli
mõte, et ESTO edasiarendusena võiks igat
masti kultuurihuviliste eestlaste kokkusaamine toimuda
Kariibi merel, kus nad
saavad seitse päeva
segamatult koos olla.

Foto erakogu

Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi rajaja
Johannes Tõrs ei ole seda masti mees, kes
unistaks päikesereisidest helesinisel merel.
Tema unistab relvakogu täiendamisest ja
matkadest endistesse sõjapaikadesse. Ta on
rõõmus, kui leiab mõne uue miini, padruni
ja kas või sõjamundri nööbi, sest kui see on
pärit Eesti mehe seljast, kes on võidelnud
vabaduse eest, on see suure väärtusega.
Johannes Tõrsi eramuuseumis Lagedil
on hoiul aastakümnetepikkuse kogumise
töö tulemusena pea kõik esemed, mida I ja
II maailmasõjas on sõdurid omanud, ning
kollektsiooni otsib tänavu 75. sünnipäeva
tähistav Johannes kogu aeg lisa.
Kuid ta ei ole ainult koguja, ta oskab
särada lavalaudadel ja on tõsine laulumees.
Omal ajal tegi Tõrs ära ka sellise esinemise
triki, et seisis käte peal söögilauale ehitatud tornil, mis koosnes kuuest seljatoega
toolist. See oli neil aegadel, kui muuseumihärra töötas tsirkuses Säde.
Tänasel päeval särab Tõrs lavalaudadel
kas kõnepidaja või lauljana. Muuseumihärra laulab meeskooris ja see on muude
tegemiste kõrval tema elus vägagi tähtsal
kohal. Eriti kõrgelt hindab Tõrs neid sündmusi, kus ta lauljana saab ka Eesti kultuuri
või vabaduse asja ajada. Üks sellistest sünd-

Üleskutse peale tuli kokku üle 600 eestlase, kelle hulgas oli ka Eesti Meestelaulu
Seltsi liikmena muuseumihärra Johannes
Tõrs. 300 meetrit pikk ja 60 meetrit lai
lumivalge Ruby Princess viis Johannese
koos teiste eestlastega Kariibi mere sillerdusse Florida Ft. Lauderdale’i sadamast 24.
jaanuaril.
Luksulikus laevamiljöös nauditi meretuuli, üksteise seltskonda ning lauldi ja
tantsiti. Kuna laeval viibis peale eestlaste
veel tublisti enam kui kolm tuhat kruiisireisijat, siis polnud laeval esinemised

Kruiisilaev. Seitsmepäevase reisi ajal
peatuti Bahamal Princess Cays, USA
Neitsisaartel St Thomasel, St. Martinil ning
Turksi ja Caicose Grand Turki saarel

Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi rajaja Johannes Tõrsi ja temaga kaasas olnud elukaaslase Tiiu Madissoni 2015. aasta ilusamad hetked möödusid Kesk-Lääne Eesti Noorte
Koondis - Idaranniku Eesti Päevadel „KLENK-IEP 2015“ luksuslaeva Ruby Princessi
pardal 24.–31. jaanuaril
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pelgalt kultuurielamuste vahetamine erinevate kollektiivide vahel, vaid tõsine eesti
kultuuri tutvustus. Muuseumihärrale jäid
eriti meelde õhtud Salakõrtsis, kus lauldi
läbi kõik olulisemad eesti laulud. Viimane
õhtu Salakõrtsis oli eriti hinge pugev, sest
kõik osalised said seal ka Salakõrtsi lauliku,
kus sees oli meeskoori foto.
Sellest päevast, 30. jaanuarist, pudenes
ka Eesti seltskonnaajakirjandusse üks pärl,
sest koreograaf Märt Agu kihlus sadade
eestlaste juureolekul oma elukaaslasega. Ka
muuseumihärrale puges see ilus ettepanek
hinge. Hea, kui inimesed oskavad elu ilusaid hetki veel ilusamaks teha.
Signe Heiberg,
toimetaja

kogukonnaelu

Ratsanik liikluses
Ida-Harjumaal on arvukalt hobusetalle ning hobusega ratsanik autotee ääres ei ole
sugugi harv nähtus. Et auto ja hobuse kohtudes kõik osapooled tervelt koju jõuaksid,
tahaksin siinkohal nii autojuhtidele kui ka ratsanikele mõned olulisemad reeglid ja
soovitused meelde tuletada.
Eelkõige peaks iga ratsanik enne hobusega
autoteele minekut kriitiliselt hindama nii
enda oskusi ja kogemusi kui ka hobuse valmisolekut liikluses osaleda. Kogenematu
ratsanik võiks võimaluse korral autoteedel
ratsutamist vältida ning noore või argliku
hobusega on parem minna tallist eemale
koos teise, kogenuma hobusega. Kindlasti
peavad hobusel tee peal sõites olema nii
sadul kui ka valjad. Üle tasub kontrollida
ka hobuse rautus, et vältida olukorda, kus
hobusel keset sõiduteed raud alt ära tuleb
või ta krihvide puudumise tõttu jäisel teel
libiseb.
Liiklusseaduse kohaselt tohib teel
ratsutada vähemalt 10-aastane laps ning
10–14-aastane tohib seda teha vaid täiskasvanud isiku järelevalve all. Ratsanik peab
liikuma parempoolsel teepeenral või selle
puudumise korral sõidutee parempoolse
ääre lähedal ning halva nähtavuse korral
või pimedal ajal kasutama ees valget ja
taga punast tuld. Paremal poolt teed ratsutamine on oluline ka seetõttu, et vastu
tulevad autod jäävad hobusest sel juhul
kaugemale ning on väiksem tõenäosus, et
hobune nende lähenemise peale ehmub.
Samuti peab pimedal ajal tulesid kasutades valge tuli jääma kindlasti vastassuunaliikluse poole ja punane tuli tahapoole, et
autojuhte tuledega mitte eksitada.
Enda nähtavaks tegemine on oluline
nii pimedal kui ka valgel ajal. Seetõttu
peaksid kõik ratsanikud kandma autotee
ääres ratsutades helkurvesti või helkurjopet, et autojuhid neid aegsasti märkaksid
ja jõuaksid neist ohutult mööduda. Nähtavuse parandamiseks tasub kasutada ka

hobustele mõeldud helkurmaterjalist tekke
või helkurpaelu. Kuigi liiklusseadus selleks
ei kohusta, peaks iga ratsanik sõiduteel ratsutades kindlasti kandma ratsakiivrit, et
võimaliku kukkumise korral end peavigastuste eest kaitsta. Kuna lapsed ei oska kiivri
olulisust tihti hinnata, on lastevanematel ja
treeneritel samuti oluline roll – veenduda,
et kõikidel lastel hobuse seljas kiiver peas
oleks.
Liiklusseadus kohustab sõidukijuhti
olema tähelepanelik teel või teeservas
seisva või liikuva vähekaitstud liikleja suhtes ning vältima tema ohustamist ja talle
kahju tekitamist. Juhid ei oska tihtipeale
aga arvestada sellega, et hobusest ei saa
mööduda samamoodi kui jalgratturist või
jalakäijast, kuna hobune võib lähenevate
autode peale ehmatada, mille tõttu võib
ratsanik maha kukkuda või hobune auto
ette hüpata.
Hobune on ajalooliselt olnud saakloom, kelle esmane reaktsioon millegi
hirmuäratavaga kohtudes on põgenemine.
Kuigi tänapäeva hobustel ei ole vajadust
kiskjate eest põgeneda, on neis säilinud
samad instinktid. Isegi suurte kogemustega
ratsanik ei suuda hobuse ehmumist vältida,
ta võib vaid suuta hobuse hirmureaktsiooni
ette aimata ja ehmunud hobust ohutumasse kohta juhtida. Loomulikult õpib
hobune aja jooksul autosid mitte kartma,
kuid alati võib leiduda midagi, mis ka n-ö
„pommikindla“ hobuse ehmatama paneb.
Enamik hobuseid pelgavad suuri veoautosid ja busse ning ehmuvad tuules lehvivate koormakatete peale. Kindlasti ei tohi
autoga hobusest möödudes signaali lasta
ning alati peaks arvestama sellega, et nii
hobune kui ka ratsanik võivad olla väheste

kogemustega. Autojuht peaks mööduma
hobusest võimalikult aeglaselt ja kaugelt,
jälgima hobust ja ratsanikku, et hobuse
ehmumisele võimalikult kiirelt reageerida,
ning valima sellise sõidukiiruse, et jõuaks
seisma jääda, juhul kui hobune ootamatult
teele hüppab.
Rae vallas on tekitanud probleeme
kergliiklusteedel ratsutajad ja hobustest
sinna maha jääv sõnnik. Olenemata sellest,
kas tegu on kõnnitee, jalgratta- ja jalgtee
või jalgrattateega, hobusega seal liiklusseadusest tulenevalt ratsutada ei tohi. Eelkõige
võib hobune kujutada seal ohtu jalakäijatele ja jalgratturitele, eriti lastele. Lähedalt
mööduv suur hobune võib teisi inimesi
oluliselt häirida ja ehmatada. Hobused
kardavad sageli jalgratast, kelku, suusatajat
jms ning hirmunud hobune võib põgenedes jalakäijatele otsa tormata. Samuti võib
hobune, kes eespool midagi hirmuäratavat näeb, ratsanikupoolsele edasiajamisele
vastu hakata, tõustes püsti, lüües tagant
üles või hakates tagurpidi kõndima, ohustades sellega läheduses olevaid inimesi.
Seega on ratsaniku poolt ääretult vastutustundetu hobusega kõnni- või kergliiklusteele minna, kuigi ratsaniku jaoks on see
turvalisem kui sõidutee. Hobune käekõrval
kõndides ei ole kõnniteel või kergliiklusteel
liikumine keelatud, kuid ka sel juhul tuleb
arvestada ikkagi võimaliku ohuga teistele
liiklejatele.
Mis sõnnikusse puutub, siis liiklusseaduse kohaselt ei tohi liikleja teed saastata
ning kohalike omavalitsuste heakorraeeskirjades on üldjuhul keelatud omavalitsuse
territooriumi reostamine. On arusaadav, et
hobuse selga ei ole võimalik sõnniku koristamiseks labidat kaasa võtta, kuid ratsanik
võiks lähtuda lihtsast küsimusest, kas tema
hobuse tekitatud sõnnik võiks häirida teisi
inimesi. Kui sõnnikuhunnik jääb keset
kõnniteed või teise inimese koduvärava
ette, oleks viisakas see hiljem sealt ära
koristada.
Kui kõik liiklejad teineteisega rohkem
arvestavad, on teedel liiklemine kõikide
jaoks meeldivam ja ohutum.
Kaisa Kajo
piirkonnapolitseinik
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Praktikant Saksamaalt: Siiamaani on mul veidi
vastakad tunded Eesti ja eestlaste osas
Veebruarikuu algas Lagedi noortekeskuses ja Jüri noortekeskuses sel aastal väga põnevalt. Nimelt on noortekeskustes praktikal Saksamaalt pärit üliõpilane Ann-Marie
Müller, hüüdnimega Anni. Anni on 22-aastane ning ta on pärit Kölnist, kus õpib
haridustöötajaks. Vabal ajal tegeleb ta joogaga ja veedab aega oma kahe kassiga.
Miks sa otsustasid praktikale
tulla just Eestisse?
Ma ei t a htnud sooritada
praktikat Saksamaa lähiriikides. Lisaks
ei ole ma mitte
kunagi kuulnud
mõnelt sõbralt,
et ta oleks Eestit külastanud.
Seega olin väga uudishimulik! Tegelikult
oli mul võimalik praktikat teha ka Rumeenias või Lätis, aga tahtsin Eestisse tulla just
siinse kultuuri pärast.
Kuidas sa oled siin kohanenud?
Siiamaani on mul veidi vastakad tunded
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Eesti ja eestlaste
osas. Ühest küljest olen kohanud
mitmeid eestlasi,
kes tunduvad
distantseeritud
ja isegi veidi ebasõbralikud, kui
neid kõnetada.
Samas mulle tundub, et eestlased
on tagasihoidlikud ning vajavad
aega, et kellegagi
sõbraks saada. Teisalt olen kohanud eestlasi, kes on täielikud vastandid – on valmis
tutvustama mulle Eestit ja kõike positiivset,
mis kaasneb Eestimaaga. Olen siin väga
toredalt aega veetnud ja seda kogemust
ei vahetaks ma mitte kunagi millegi muu
vastu.

Mis üllatas sind Eestis kõige rohkem?
Kõige suurem üllatus oli minu jaoks Eesti
ilm. Kõik kodumaal rääkisid, et pean ostma
endale väga soojad riided ja talvesaapad,
kuna Eestis on väga külm. Lausa nii külm,
et nina võib ära jäätuda! Aga kui ma siia
jõudsin, siis tegelikult ei olnud mitte mingit
vahet Eesti ja Saksamaa ilmal.
Kuidas kohalikud noored sind vastu on
võtnud?
Lapsed on mind vastu võtnud väga hästi –
nad olid väga elevil, nähes, et noortekeskuses on välismaa praktikant. Mulle meeldib,
et nad otsemaid püüdsid minuga suhelda
ja mängida. Algselt küll tekkis rääkimisel
veidi probleeme, aga siis suhtlesime kehakeele ja näoilmete abil. Noored on õpetanud mulle ka pisut eestikeelseid sõnu ja
ühtlasi olen neile õpetanud natuke sõnu
saksa ja inglise keeles. Nad väga tahavad
minuga suhelda ja neile väga meeldib, kui
ma oskan midagi eesti keeles öelda.
Mari Niglas ja Eneli Siirman
Lagedi Noortekeskus

spordielu

Veerandsada spordisõpra käis kaitsmas Rae valla
au Eesti valdade talimängudel
23. Eesti valdade talimängud toimusid Pärnumaal Tahkurannas. Veebruari viimasel
ja märtsi esimesel päeval võtsid omavahel
mõõtu 56 valda, Rae vald saavutas üldises
paremusjärjestuses 6. koha.
Murdmaasuusatamises esindasid valda
Kelly Vainlo, Priit Pääru, Henri Roos, Ülo
Timuska, Peeter Kirss, Kaire Torsus, Mari
Torsus, Liisa Torsus. Mäesuusatamises
esindas valda Tiina Kiislar. Males olid Rae
valla eest väljas Tarmo Tuul, Aivo Hommik, Enda Lõhmus, Tarmo Kasak, Laureta Tammepõld. Kabes võitlesid valla eest
Arvo Koppel, Jüri Hermann, Kaari Vainonen, Mark Basarab, Kaire Sepp. Lauatennises võistlesid Rae valla meeskonnas
Simon Loomets, Karine Uustalu, Elle
Õun, Timo Teras, Varmo Onton. Juhtide
võistlusel osalesid vallavanem Mart Võrklaev ja abivallavanem Jens Vendel.
Talimängude üldkokkuvõttes selgitati
välja paremusjärjestus kahes grupis: üle
2000 elanikuga ja kuni 2000 elanikuga
vallad.
Eesti valdade talimängud on võistlussari, mis populariseerib liikumisharrastust
erinevate spordialade kaudu. Võistlussarja
peakorraldaja on Eestimaa Spordiliit Jõud.
RS

Eesti valdade talimängud on liikumisharrastust populariseeriv võistlussari, kus võistlusmeeskonnad moodustatakse vallarahvast

Lauatennisehooaja suurima osavõtjate arvuga
võistlus toimus Rae spordikeskuses
Laupäeval, 14. veebruaril toimunud LTK
Kalev Open sõbrapäeva põhiturniiril osales
105 mängijat Eestist, Leedust ja Venemaalt,
lisaks võistlesid algajate turniiril 46 mängijat. Kahel päeval osales võistlustel kokku
koguni 288 väiksemat või suuremat lauatennisesõpra.
„Jüri spordihoones toimunud lauatenniseklubi Kalev sõbrapäeva lauatenniseturniir oli osavõtjate arvu poolest käesoleva
hooaja suurim võistlus,“ rääkis korraldaja
Kätlin Latt. Ta toob välja laia vanuseskaala
ning nendib, et võistluste vanim osaleja oli
78-aastane Ärni Müür ning kõige nooremad olid vaid kuueaastased pinksilootused.
Pärast pingelisi mänge kohtusid poolfinaalides vastavalt Aleksei Nikonorov ja
Valeria Petrova ning teise poolfinaalpaari
moodustasid Erik Lindmäe ja Aleksander
Lušin. Esimesest paarist väljus võitjana
Nikonorov, kes alistas võistluse parima

naise Petrova skooriga 3 : 1. Teises poolfinaalis alistas Lušin ülekaalukalt Lindmäe
3 : 0. Finaalmängus alistas Nikonorov
kindlalt Lušini seisuga 3 : 0.
„Kuna sellel võistlusel sai võistleja
vaid ühe auhinna, siis otsustas Lušin võtta
juunioride esikoha, seega läks kaksikvõit
ikkagi Maardu LTK-le – I koht Aleksei
Nikonorovile, II koht Artjom Putškovile.
III koha sai Erik Lindmäe,“ kõneles Latt.
Kätlin Latt loeb ette parimad tulemused: „Naiste I koha saavutas Valeria Petrova, II koha Liisi Koit ja III koha Gerle
Valgenberg. Naiste 30+ klassis sai I koha
Jelizaveta Horoshilova, II koha Jekaterina Meshchaninova ja III koha Marika
Kotka.“
Naisveteranide I koht kuulus Elle
Õunale, II koht Eva Hannile ja III koht
Valve Sengbushle. Parim meesveteran 50+
klassis oli Urmas King ja 60+ vanusegrupis
Johannes Kant.

Meesveteranide 40+ vanuserühmas sai
I koha Allan Kottise, II koha Antti Luigemaa ja III koha Andres Hõrak.
Reiting 100+ I koht läks Maksim Sharofostile, Reiting 200+ parim tulemus kuulus Eduard Virkunenile ja Reiting 300+
esikoht läks Risto Fuchsile.
Juunioride parimateks võitlesid end
neidudest Aleksandra Kurpikova ning
noormeestest Aleksander Lušin. Klass
nooremates, kadettides, mängisid end esikohale LTK Kalev õpilane Saskia Meeri
Elis Lee ees ning poistest suvepealinna
Pärnu tõusev täht Mart Luuk.
Minikadettide seas sai tüdrukutest I
koha Goda Gutparakyte ja poistest Vilius
Daniunas.
Rae valla parimaks tuli naistest NonaSalome Barbo, meestest Sven Andrek,
noortest Simon Loomets, Tanel Lampe ja
Artur Leppik.
RS
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Kelly Vainlo: Kui armastad seda, mida teed,
siis oled selle nimel kõigeks valmis
JG VIL! Veixi Rattatiim andis Eesti Vabariigi 97. sünnipäeval Rae valla spordikeskuses üle järjekordsed noorsportlaste stipendiumid koguväärtuses 4070 eurot. 1000
eurot treeningkulude katteks sai andekas
laskesuusataja Kelly Vainlo, 400-eurose
stipendiumi sai tema juhendaja Tõnu Pääsuke.
JG VIL! Veixi Rattatiimi eestvedaja
Veigo Gutmanni sõnul laekus esimest
korda välja antavatele noorsportlaste stipendiumidele üheksa taotlust. Rae vallas
Seli külas elav 19-aastane Vainlo avaldas
komisjonile muljet oma suure eesmärgiga
jõuda 2018. aasta taliolümpiamängudele.
Kellest või millest Kelly oma arenguteel puudust tunneb? Kuidas on suure osa
ajast välismaal viibiv sportlane korraldanud oma koolitöö? Kas ta on valmis sihile
jõudmise nimel ka kartulikoori sööma ja
mida arvata tänapäeva noorte suhtumisest
sporti? Neile küsimustele annab vastuse
alljärgnev intervjuu.

Kelly Vainlo, kui oluline on JG VIL! Veixi
Rattatiimi stipendium teie jaoks?
Stipendium on väga suureks abiks, kuna
erasponsoreid mul ei ole ning siiani on
mind toetanud isa ning Rae vald. Vanemate rahakoti peal treenimine ja pidev
raha pärast muretsemine tekitab suuri pingeid, sest laagritele ja varustusele kuluvad
tohutud summad. Tänu stipendiumile seda
muret pole ja saan probleemideta treenida.
Teie isa sõnul on kujuneb aastaeelarveks
7000 eurot, millele lisanduvad klubi
poolt tehtavad kulutused. Ilmselt seetõttu raha kulutamisega raskusi ei teki.
Millest praegu enim puudust tunnete?
Hetkel on suurimad puudujäägid erinevate
spetsialistide osas. Arengu tagamiseks ja
tulemuste parandamiseks oleks vaja kaasata näiteks toitumisnõustaja, füsioterapeut
ja spordiarst. Sellise taustajõu omamine
oleks ideaalilähedane, kuid alustuseks
oleks hea, kui ma ei peaks ise oma vere-

proove kinni maksma. Rae vald on mind
väga palju aidanud ning olen selle eest neile
väga tänulik.
Viimasel kahel aastal olete peamiselt
tegusid teinud laskesuusatajana. Enne
seda keskendusite murdmaasuusatamisele ja 2013. aastal tunnistas Eesti
Suusaliit teid koguni parimaks nooreks
murdmaasuusatajaks. Miks langes valik
laskesuusatamise kasuks?
Laskesuusatamisega alustasin tegelikult
juba viis aastat tagasi, kuid siis erilist
rõhku laskmisele ei pannud, vaid keskendusin murdmaale. Ühel hetkel mõistsin,
et Eesti-sisese konkurentsiga on murdmaasuusatamises äärmiselt raske tippu
pürgida, ning kuna enamik tiimikaaslasi
otsustas laskesuusatamise kasuks, siis ei
näinud ka mina põhjust jätkata murdmaasuusatajana. Lisaks sellele on laskesuusatamine palju huvitavam – ei piisa ainult
heast sõidukiirusest või täpsest laskmisest,
Foto Signe Heiberg
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Jüri Gümnaasiumi vilistlasorganisatsiooni, JG VIL! Veixi Rattatiimi ja Jüri Gümnaasiumi esindajad koos laskesportlase Kelly Vainlo ja
tema treeneri Tõnu Pääsukesega Rae valla spordikeskuses. Oma panuse sportlaste stipendiumitesse on andnud kõik kolm organisatsiooni.
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spordielu
vaid vaja läheb mõlemat ning loomulikult
külma närvi.
Kindlasti olete lugenud leheveergudelt,
kuidas Eesti laskesuusatipud vaevlevad
kroonilises rahapuuduses ja näpu vahel
tuleb veeretada iga senti. Kas olete valmis
medalite nimel sellist kadalippu läbima
ja piltlikult öeldes kartulikoori sööma?
Kui sa armastad seda, mida teed, siis oled
selle nimel kõigeks valmis. Samuti olen
arvamusel, et kui sportlane teeb tulemuste
nimel kõik endast oleneva, siis küll see raha
ka leitakse.
Treenite legendaarse Tõnu Pääsukese
näpunäidete järgi peamiselt Nõmmel. Et
saaksite kodukohas Rae vallas harjutada,
tuleb vist üks tõsine mägi ja välilasketiir
rajada?
Väiksemana oli tõesti peamine treeningukoht Nõmmel, kuid rahvusvahelisel
tasemel tulemuste saavutamiseks on vaja
paremaid tingimusi – mäestikulaagreid,
korralikku lasketiiru, häid suusaradu jms.
Praegu treenime enamiku ajast välismaal
või Otepääl. Laagrite vahepeal on põhirõhk taastumisel ja koolitööde tegemisel,
nii et kodus ma väga intensiivselt ei treeni.
Kohad, kus igal aastal laagris käime, on
Soome, Bulgaaria, Austria ning Itaalia.
Võistluspaigad aga muutuvad. Eelmisel

aastal oli juunioride MM näiteks USA-s,
tänavu aga Valgevenes. Seega arvan, et Rae
valda ei ole vaja tiiru ega mägesid ehitama
hakata, praegu piisab Otepää suurepärasest
kompleksist.
Tõsiselt sporti tegevad noored peavad
palju laagrites ja võistlustel viibima.
Kuidas olete korraldanud oma õppetöö?
Kahte asja on tõesti raske kokku viia,
eriti kui peab koolist nii palju puuduma.
Kuni kaheksanda klassini käisin Jüri
Gümnaasiumis, seejärel kolisin vanaema
juurde elama ja üheksandat klassi alustasin Nõmme Gümnaasiumis. Selline otsus
sai tehtud, kuna ühistranspordiga sõidule
kulus tohutu aeg ning vanaema elas baasist
vaid nelja kilomeetri kaugusel. Elasin seal
kaks aastat, kuni tekkis võimalus minna
õppima ja elama Audentese Spordigümnaasiumisse. Seal langes valik e-gümnaasiumi peale, mis võimaldab teha õppetööd
interneti vahendusel ning koolis kohal
peab käima minimaalselt. Viimase klassi
läbin kahe aastaga, kuna nii saan kursuseid
sooritada omas tempos ja keskenduda rohkem spordile. Lisaks saan nii tasuta elada
õpilaskodus.
Kui lihtne on end pärast kurnavaid treeninguid arvuti taha sättida ja väsitava
päeva lõpus õppetööga tegelema hakata?
Kuna meil on tiimis ka teisi, kellel gümnaasium veel pooleli, siis laagrites on treener jätnud enne trenni kaks tundi õppetöö
jaoks. Kuid reaalsus on see, et mida lähemale talv tuleb, seda vähem aega jääb õppimiseks. Hinded on keskmised – tavakoolis
olid enamasti kolmed-neljad. E-gümnaasiumis seis paranes, praegu on põhiliselt
neljad-viied ja mõned kolmed. Et saada

head hinnet, pean palju vaeva nägema, sest
mulle jäävad asjad raskesti meelde.
Kas teil sõpradega kinnominemiseks või
muuks meelelahutuseks jääb aega üle või
täidavad terve päeva kool ja trenn?
Talvel eriti sellist aega ei teki, kuid kui juhtub olema, siis üritan selle alati kas pere või
parima sõbranna seltsis veeta.
Olete te mõelnud ka varuvariandi peale,
millises eluvaldkonnas sooviksite end
teostada, kui läbilöök tippspordis ei
peaks õnnestuma?
Kas sel või järgmisel aastal on kavas minna
ülikooli, et ka aju saaks koormust. Mulle
meeldiks tegeleda spordilähedase valdkonnaga, mis oleks seotud rohke liikumise ja
looduses olemisega. Kontoris istujat minust
kindlasti ei saa.
Kuidas hindate tänapäeva noorte spordilembust? Kas tõsiseimaks füüsiliseks pingutuseks on enamikul sõrmedega nutitelefonis surfamine või käiakse meelsasti
trennis higi valamas?
Paljud tänapäeva noored ei mõista aktiivse
eluviisi vajalikkust, sellepärast oleks vanematel vaja lapsi pisut tagant utsitada ja võimaluse korral nad meelepärasesse trenni
panna. Eelkõige väheneb huvi ning motivatsioon teismeeas, laste osakaal treeningutel on märgatavalt suurem. Arvutis olemise
ja sportimise vahel tuleks leida tasakaal.
Paljud noored seostavad oma tulevikku
välismaaga. Olete selle peale mõelnud ja
milline on teie seisukoht?
Meil on väga hea punt ja tasemel treenerid
ning erinevates vanuseklassides võidetud
medalid näitavad, et liigume õiges suunas.
Seega pole välismaale minek veel mõttesse
tulnud.
Kodus Seli külas on teie peres sirgumas
7-aastased kaksikutest õde ja vend. Kas
nemad on ka juba spordipisikuga nakatunud?
Kui oleme koos kodus, siis tahavad nad
alati ujuma minna. Suvel jooksma minnes
meelitan nad ratastega kaasa.
Millist nõu annate teistele (noor-)sportlastele olukordadeks, kui tundub, et
enam lihtsalt ei jõua?
Elus tuleb igal alal ette raskeid hetki, kuid
nende ületamine ongi see, mis teeb tugevaks. Tähtis on mitte kaotada usku ja mina
soovitan nautida ka väikeseid hetki. Kuigi
see võib raske olla, tuleb alati ennast positiivselt meelestada ja eirata kõike negatiivset.
Andres Kalvik
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AS ELVESO otsib

keskkonnatehnika lukkseppa
Keskkonnatehnika lukksepa tööülesanneteks on AS ELVESO
vee ja kanalisatsioonitorustike, seadmete ning rajatiste hooldus- ja remonditööd. Avariide ja vajalike ümberlülituste
teostamiseks tuleb olla valmis tööks väljaspool kehtestatud
tööaega puhkepäevadel ning riiklikel pühadel.
Kandideerima ootame inimesi, kes omavad vastavas valdkonnas töökogemust, on täpsed ja kohusetundlikud.
Omalt poolt pakume stabiilset ja huvitavat tööd, täienduskoolitusi vastavalt vajadusele, konkurentsivõimelist töötasu
ja muid ettevõttes olevaid soodustusi.
CV saata hiljemalt teisipäevaks, 31. märtsiks 2015 e-posti
aadressile andres@elveso.ee
Täiendavat infot saab Andres Aruväli käest
telefonil 603 1480.

SINU ELU
LIHTSAIM

RUUKKI
PAIGALDUSPAKETT

1

Katuse seisukorra
hindamine

1

2
3

Katusevahetuse
eelarve koostamine

2
3

www.ruukkikatus.ee

KATUSEVAHETUS

Uue Ruukki katuse
paigaldamine

KATUSEVAHETUS ALAKU
TELLI NÜÜD
KATUSEMEISTRI KÜLASTUS

Katusetooted
Paigaldus
Garantii

- kuni 50 aastane
tehniline garantii
profiilidele
- kuni 5 aastane garantii
paigaldusele

www.ruukkikatus.ee/katusemeister

Katusekeskus
E-R 8.00-16.30
Tartu mnt 98, Tallinn
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Katusemeistrid
Tel 5307 2508
Tel 511 8337
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Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine
Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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KOLMANDA RIDAELAMU EHITUS ON ALANUD!
Uued energiasäästlikud ridaelamuboksid Peetri alevikus,
Niinesaare tee 19!

Valmis on erinevad siseviimistluslahendused! Olete oodatud tutvuma!

Iris Kool 55615443 www.laam.ee/niinesaare
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PuhastusEst OÜ
Diivanite, vaipade
ja madratsite
süvapuhastus
Lisainfo: 5661 5043; 502 7229
puhastusest@gmail.com

www.puhastusest.com

Müüa krundid:
1. Jaaniantsu tee 3,
65301:011:0341,
4490 m2 H: 95000 €

2. Jaaniantsu tee 5,
65301:011:0343,
4122 m2 H: 95000 €

Krundid asuvad Lagedil,
Ülejõe külas,
väga ilusas looduskaunis kohas ja
piirnevad pirita jõega.
Lähedal asuvad Lagedi keskus,
kool, lasteaed.
Rajatud on asfaltkattega tee,
tänavavalgustus, side, vesi,
kanalisatsioon, sadevee äravool
ja elekter 3 × 25A.
Hind sisaldab kõiki liitumisi
rando@keskkonnaarendus.ee,
56489551
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Saksamaal valmistatud
säilitusaineteta kuivtoit
kassidele ja koertele.
Toimetame kauba Teile
Rae vallas koju kätte.
Hinnad alates 24.50 € / 20 kg
Tasumine pangakaardiga või sularahas.
Tel. 5645 1077 / www.vapratee.eu

reklaam

Oma isiklik saatekava,
aatekava,
parimad ﬁlmid
d ja
lastenurk –
Elioni uus nutiTV
iTV
Karl Anton, TV valdkonna juht

Nüüdsest on paljudel Rae valla
klientidel avanenud võimalus
liituda Elioni uuenenud
nutiTV-ga ning salvestada
mugavalt populaarsemate
telekanalite saateid ja kahe
nädala jooksul endale sobival
ajal järelvaadata, valida tasuta
ﬁlmiriiulist omale meelepärane
ﬁlm või telesari ning pakkuda
pere väiksematele liikmetele
vägivallavaba sisuga
multiﬁlme, saateid ja ﬁlme.

on lemmikﬁlm, uudistesaade või
suusaülekanne juba alanud – teleripuldilt
saab mugavalt valida võimaluse alustada
saate vaatamist algusest.
Lisaks võimalusele vaadata kahe nädala
jooksul kogu põhipaketi kanalite pakutavat
sisu saab nutiTV salvestusvõimalusega
panna kõik oma lemmiksarjad ja ka muud
saated automaatselt salvestama. Nii on
väga mugav näiteks salvestada kõik nädala
jooksul eetris olnud lemmiksarja osad ja
teha niiviisi oma isiklik telekava. Ning seda
oma koostatud kava saad sobival ajahetkel
mugavalt vaadata – olgu see näiteks mõne
kodutöö taustaks või ka pere-sõpradega
õhtuse koosviibimise saateks.

Lastele oma nurk
nutiTV uuendatud põhipaketis on 21
kõige populaarsemat kanalit Eestis. Uue
põhipaketiga liitudes kaasneb kõikide
Eesti kanalitega tasuta kordusTV, mis
annab võimaluse kõiki Eesti kanalite
omasaateid kaheksa päeva jooksul ilma
reklaamipausideta järelvaadata. Olgu Sinu
lemmikuks kodumaised publitsistika- või
meelelahutussaated või armastatud Eesti
näitlejatega telesarjad – kõiki neid saab
nüüdsest enam kui nädala jooksul just
endale sobival ajal uuesti vaadata.

Saade või ﬁlm algusest
Täna on üha enam inimesi oma
teleritarbimises liikumas selles suunas,
et saateid ja ﬁlme soovitakse vaadata
just endale sobival ajal ning mitte
ilmtingimata sel kellaajal, kui see kanali
poolt telekavasse on asetatud. Põhipaketi
tasulise lisateenusena pakub nutiTV nüüd
ka kõigi 21 kanali salvestamisvõimalust –
nii ei jää ükski nendes kanalis eetris olnud
saade, ﬁlm või teleülekanne vaatamata
ning kogu sisu on järelvaadatav 14 päeva
jooksul.
Salvestusteenuse abil kaob ära ka mure,
et on ilmtingimata vajalik soovitud saate,
ﬁlmi või ka näiteks spordiülekande alguse
ajaks teleri ette jõuda. Kõigi põhipakettide
kanalite eetris olevaid saateid on võimalik
jooksvalt algusest peale vaadata. Nii
näiteks pole muret, kui koju jõudes

Pere väiksematele liikmetele mõeldes
saab täiendavalt tellida lastenurga
teenuse, mis pakub kolme spetsiaalselt
lastele mõeldud vägivallavaba kanalit.
Kõik kanalid – kõige pisematele mõeldud
multikakanal Duck TV, pisut suurematele
suunatud Kidzone TV ning nii uusi
Põhjamaiseid kui ka retrohõnguga
multiﬁlme näitav Pingviniukas – on
eestikeelsed.
Täiendavalt on lastenurgas suur valik
lastesaateid, multiﬁlme ja lasteﬁlme.
Valikus on nii kinoekraanidelt tuttavad
ﬁlmid ja animaﬁlmid, samuti ka
täiskasvanud vaataja südant soojendav
Eesti lastesaadete ja –ﬁlmide klassika
alustades Hunt Kriimsilmast ja lõpetades
Lumekuninganna ning Lepatriinude
Jõuludega.

Filmielamused
Kõigile nutiTV põhipaketiga liitunutele on
kuutasu sees enam kui 60 linateosega
ﬁlmiriiul, kuhu igal nädalal lisandub
kolm uut ﬁlmi. Aastate jooksul inimeste
südamed võitnud ﬁlmid on vaid mõne
nupuvajutuse kaugusel ja seda igal sobival
ajahetkel.
Tasulises nutiTV videolaenutuses on
lisaks saadaval mitusada ﬁlmi, sh ka
mitmeid kassahitte, mis äsja kinolevist
tuttavad. Videolaenutuse pidevalt uuenev

ﬁlmivalik on pärast laenutust vaadatav 48
tunni jooksul – vaata meelepärast ﬁlmi
pereringis või sõpradega soovi korral
ka mitu korda järjest. Paljud ﬁlmid on
kättesaadavad ka kõrgekvaliteedilises HDformaadis, mis toob kinoelamuse mõne
lihtsa nupuvajutusega koju kätte.
Uue nutiTV-ga kaasneb ka uus pult,
millest saab mugavalt juhtida nii digiboksi
kui ka telerit. Vaid paari nupuvajutusega
avanevad teleriekraanil kõik nutiTV valikud
– kanalite nimekiri koos eelvaatega,
ﬁlmiriiul, salvestused. Pulte on valikus
kaks – lihtne pult ning lihtne numbritega
pult – millel mõlemal on peamiselt
kasutatavate funktsioonide nupud
(kanalivalik, hääletugevus) kohe mugavalt
näpu all ning kõik muud nupud, mida Sa ei
vaja, on puldilt eemaldatud. Menüüvalikud
avanevad rippmenüüdena teleekraanil.
Uuenenud nutiTV sisaldab veel palju
lisavõimalusi, sh lisakanalite paketti
ja suurt hulka noppekanaleid, hulga
erinevaid netiraadioid (nii Eesti kui
välismaiseid), võimalust seadistada
oma kodust internetikiirust. Kogu Sinu
koduste teenuste (nutiTV, internet,
telefon) haldamine käib mugavalt läbi
teleriekraani, kus saab teenuseid tellida,
muuta kui ka nendest loobuda. Telli uus
nutiTV otse teleriekraani vahendusel
(menüüs) ja proovi seda kuu aega tasuta
ning kui Sulle teenus ei peaks meeldima,
saad vanale nutiTV-le tagasi minna.
nutiTV pakutavate võimalustega
lähemalt tutvumiseks vaata www.elion.
ee või külasta EMT-Elioni esindust, kus
sõbralikud müügikonsultandid nutiTV-d ja
uut pulti meelsasti tutvustavad.
EMT-Elioni esindused asuvad Tallinnas
Ülemiste keskuses (E-P 10:00-21:00), Viru
keskuses (E-P 9:00-21:00), Lasnamäe
Centrumis (E-P 10:00-21:00), Kristiine
kaubanduskeskuses (E-P 10:00-21:00),
Rocca al Mare kaubanduskeskuses (E-P
10:00-21:00), Järve keskuses (E-P 10:0021:00) ning Valge tn 16 (E-R 9:00- 18:00).
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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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kuulutused
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine. Egon Vool, 5649 1815, egon.vool@mail.ee
Lõhutud küttepuud kohaletoomisega, lepp 34 €/rm, metsakuiv
okaspuu 34 €/rm, kask 40 €/rm. Tel: 509 9598
Müüa lõhutud küttepuud: segapuu 30 €/rm (lepp, okaspuu). Puud
on saetud ja lõhutud, 50 cm. Transport alates 10 ruumist tasuta.
Tel 506 2645
TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS JA MÜÜK, AEDADE EHITUS
JA HALJASTUS. 12 a kogemust www.kivivennad.ee. Kontakt: 551
9855, 558 8842, henno.piirme@gmail.com
Suvemajade, aiamajade, saunade, laste mängumajade, koerakuutide, prügimajade, terrasside ehitus ja müük. Väikeehitiste joonised ja projektid. www.suvemaja.com, info@suvemaja.com, tel
558 1662
Müüa 3-toaline mugavustega korter Lagedil. Info: ilustervis@
gmail.com
Ehitame ning restaureerime terrasse, kuure, saunasid, lastemaju.
Ruvim. Tel 5621 1738
Kogenud ehitaja. Kogu siseviimistlus: plaat, parkett, pahteldamine.
Ruvim. Tel 5621 1738
Eraõpetaja vene lastele Peetri alevikus. Eesti keele ja loodusõpetusetunnid. Aitan ka kodutöödega. E-post mona.b.hansman@gmail.
com
Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist puhastust. Kasutame
spetsiaalset tekstiilipuhastusainet ning -tehnikat. Tel 5687 9448,
info@smart-furniture.eu
Mesila Kinnisvara otsib kliendile sobivat maja Rae valda. Oodatud
kõik pakkumised. Tel: 5635 4402
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 999 eurost. Tel 666 1355. www.
kodukliima.ee
Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud ja trükised, postkaardid,
fotod, paberrahad ning margikogud. Küsi
lisainfot 5399 6098 Rene.
Soovin osta 1- või 2-toalise korteri Jüris.
Tel 5664 2383
Ühendame sinu kinnistul asuvate hoonete
torustikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumispunktides ning teeme
sanitaartenilisi sisetöid. Müüme ja veame
killustikku, haljastusmulda ja ehitusliiva.
Koostame ehitusprojekte ning teostame
geodeetilisi mõõtmisi ja mahamärkeid. Tel
5850 4300
Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
okaspuuklots 5–20 cm, lepaklots 5–20 cm,
kaseklots 5–20 cm, lepp 30 cm, kask 30
cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad
kodulehel. Alates 50 kotist on transport
Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine:
5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
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Helmi Kask
Tea-Mall Tender
Ilmar Salm
Ilse Kasemaa

96
92
90
89
89
89
88
87
86
85
85
84
84
84
84
84
82
82
82
82
82
82
82

Susanna Nurja
Tamara Avramenko
Alena Yasinskaya
Maire Siimut
Ahto Kalvik
Vladimir Šahhov
Aino Noormägi
Elmar Oja
Helju Peipsi
Valentina Pavlenko
Rein Lillemets
Margarita Viiderfeld
Arnold Vigolainen
Maia Tuvi-Debel
Tõnu Ruudna
Elmar Eensalu
Viktor Jegorov
Meida Ruudna
Tauno Martin
Vjatšeslav Jakovlev
Ari Juhani Pekonen
Aime Rannamets
Senni Soidla
Helle Rütkinen
Urve Kastehein

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

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
VEEBRUARIKUU

Veebruaris lahkunud

2. veebruaril

ukse avamine Pajupea külas

KARL NEIDRE
VALDEKO ESTNA
ARVO TULIT
ANTS KEBA
TÕNU KUUSK
TAIMO KULLAMÄGI
TARMO TREIER
INES-MALLE APPELBERG
ELVI MITT
SILVI SEPP

4. veebruaril

abistati kiirabi Jüris

5. veebruaril

avarii Tartu maanteel Mõigus

10. veebruaril

põleng Karla külas Seedri 92

21. veebruaril

auto põleng Jüris Alexela tanklas

23. veebruaril

abistati kiirabi Vaskjala külas Veskimäe teel

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

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

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6900 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

Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamine
Rae vallas
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