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Kaunid kodud said tunnustuse

Lool muutub liiklemine
ohutumaks
Koolilapsed võitsid
teatejooksudes hulga
medaleid

Kooliõpetaja hakkab
vilistama Euroliiga
mänge
Lembit ja Sirje Põldes.
Merike Metstak

Riigihalduse minister tunnustas kaunite ja heakorrastatud
kodude omanikke tänukirja ja
rahvusvärvides mastivimpliga,
et süvendada Eesti omariikluse
tunnetust lipuvärvide kaudu
ning arendada Eesti lipukultuuri. Eesti rahvusvärvides masti-

Angela Rämmeld ja Silver Moora,

vimplid annetatakse traditsiooniliselt kodude omanikele tunnustuseks eeskujuliku ja silmapaistva töö eest koduümbruse
heakorrastamisel ning kaunistamisel. Mõlema meie valla
tunnustatud kauni kodu kohta
tuleb öelda, et muru, lilled, ilupuud ja põõsad moodustavad

ümber korrastatud hoonete
ühtse terviku. Väikehooned,
lehtlad ja grillimajad sobituvad
kenasti ansamblisse. Roosid
õitsevad siin veel hilise suveni.
Tänukirja ja mastivimpli
said Angela Rämmeld ja Silver
Moora, kes elavad Kostiranna
külas Jüritõnu talus viis aastat.

Sirje ja Lembit Põldes tulid
linnakärast ära Loo alevikku
ning ehitasid siia kodu 12 aastat tagasi. Lembitu sõnul on see
kolmas maja, mis elu jooksul
oma kätega rajatud: “Ma ei kujutaks ette elu korteris. Siin on
hea elada, vaikne on ning alati
on õues midagi teha.”

eestvedamisel on üha mitmekesisemaks muutunud motosõprade programm, peale
mootorrataste said huvilised
sõita ATV ja bagiga, ekskursioone aleviku vahel tegi minirong.
Lastele tehti näomaalinguid,
kunstniku juures oli pidev järjekord. Energia taastamiseks oli
päeva lõpus osalejatele kaetud
sponsorite toel suupistelaud,
võistluste ajal töötas staadionil
Ruu küla pannkoogikohvik.
Meedias kajastust leidnud
spordinädala kampaania ühelt
poolt ja suurepärane ilm kindlasti teiselt poolt aitasid kaasa
sellele, et spordisõpru kogunes
võistlema spordipäeva ajaloo
rekordarv – 96.

Spordipäeva eesmärk – pakkuda laiemale avalikkusele ja
erinevas vanuses harrastajatele
liikumisega seotud positiivseid
emotsioone ja kogemusi – sai
täidetud. Ja võib-olla on just sedalaadi üritused äratuskellaks
neile, kes liikumisega veel päris
regulaarselt ei tegele.
Tahaks tänada ka meie häid
partnereid ja ürituse toetajaid:
Kikas OÜ, Lunden Food OÜ,
Karlskroona OÜ ja Alexela
Group OÜ.
Aitäh ka tublidele vabatahtlikele noortele abilistele, kes
alade juures kenasti kohtunikuametit pidasid!
Kohtumisteni uutel spordiüritustel!

Fotod Merike Metstak

Sirjel on haruldane anne lillede kasvatamise peale, tema
käe all puhkevad kõik taimed
õide. Sellise inimese kohta öeldakse, et tema käe all kasvataks
ka luuavars lehed külge. “Ma ei
ole aiandust õppinud ega mingi spetsialist,” jääb Sirje tagasihoidlikuks.

Kodukoha puhtus ja
heakord sõltub meist
endist

Lõbus perepäev Lool
 Perespordipäev toimus
juba kaheksandat korda,
seda võis lugeda ka üheks
spordinädala ürituseks.
Jüri Paavel
Korraldustoimkond

Kes tahtis sügishooaja alguses
traditsioonilisel Loo Perespordipäeval end proovile panna
kümnevõistluses, sai seda teha
päikeselisel ja suvesoojal 11.
septembril aleviku staadionil.
Tegemist ei olnud küll klassikalise kergejõustiku kümnevõistlusega, aga kavas olnud alad
nõudsid osalejatelt koordinatsiooni ja täpsust, kiirust ja vastupidavust, mõnevõrra ka nä-

puosavust ja tehnilisi oskusi.
Samas ei olnud alade läbimiseks vaja erakordseid füüsilisi
võimeid ega treenitust, kõik
alad olid valitud arvestades jõukohasuse printsiipi ja seda, et
neil saaksid osaleda igas vanuses huvilised.
Eriti haaravaks kujunesid
jooksudistantsid, nii sprint kui
ka pikem ala – terve staadioniringi läbimine. Ergutamist,
kaasaelamist ja emotsioone jagus küllaga!
Aga tegevus spordipäeval ei
piirdunud ainult staadionil toimuvaga. Kultuuriplatsil oli lastel võimalus möllata batuudil ja
vaadata lasteteatri Trumm
etendust “Lambaarst”. Väino

Suvel toimus kolm
pärimusüritust
Loo õpilased käisid
Saksamaal vahetuses
Uuest õppeaastat Loo
koolis
Osales rekordarv inimesi.
erakogu

Foto

Irus peeti maha tenniseturniir

Jalgpalliturniir Jõelähtmes
Merike Kahu

Pühapäeval, 18. septembril, toimus Jõelähtme rahvamaja õuel
ajalooline sündmus. Maha sai
peetud esimene jalgpalliturniir
Jõelähtme valla külade vahel.
Tänu Jõelähtme külaseltsi eestvedamisele ja kohaliku KOPi
(kohaliku omaalgatuse programmi) toel valmis eelmisel
aastal korralik jalgpalliplats, kus
siiani on harjutamas käinud ainult oma küla lapsed, koos issi-emmedega.
Kuna 12.-18. september oli
kuulutatud lausa üle-euroopa-

likult spordinädalaks, siis tekkis
idee korraldada järg suvisele
jalgpalli EMile Jõelähtmes. Tore, et ideega haakusid Loo alevik, Ruu küla, Neeme küla ja
Uus Rebala. Ilm soosis osavõtjaid ja maha peeti tuline jalgpallilahing. Platsil jooksid ühes
võistkonnas nii isad kui pojad.
Keegi võistleja ütles tabavalt, et
nii nagu me iga päev koos elame, nii me ka võistleme oma
küla eest, pole vaja mingeid vanuseklasse. Ruu küla võistkonnas oli ka üks julge naine – Külle Loik, kes võrdselt meestega

Loo jalgpallimeeskond.

Loole ehitatakse uus
katlamaja

Foto Merike Metstak

oli kõik mängud väljakul – tubli! Loodame, et see üritus ei jäänud ainukordseks, vaid järgmisel aastal umbes samal ajal
kohtume taas. Miks mitte veeta
perega koos üks pühapäev looduslikult kaunis Jõelähtme jõekäärus.
Tänavu pälvis võidu ja uhke
rändkarika Loo võistkond,
koosseisus Andrus Sepp, Peeter
Kase, Janek Lilliepõld, Ivar Lilander, Rauno Sillamaa, Axel
Mart Sepp, Michael Lilander,
Jan Erik Kase, Ramol Sillamaa,
Ants Joosep Virkus.

Eakate tänupäeval
esines Ivo Linna

Volikogu veerg
Art Kuum
Volikogu esimees

S

eptembris oli volikogu päevakorras vaid 18 punkti, kuid teemad olid sisukad ja istung koos vaheaegadega kestis ligi neli
tundi. Põnevaim küsimus, mida volikogu eelmisel korral arutas,
oli kahtlemata valijamehe valimine. Nii nagu isikute valimised ikka, nii käis ka valijamehe valimine salajasel hääletamisel. Kõik said
panna oma sedeli kasti ja seda, kuidas keegi hääletas, teab ta vaid
ise. Traditsiooniliselt saadetakse valijameheks volikogu esimees,
kuna seadusest tulenevalt on tema see, kes üldjuhul volikogu esindab, kuid põhimõtteliselt oleksime valijameheks võinud valida ka
ükskõik millise teise volikogu liikme.
Olin oma soovist toetada Siim Kallast juba varem teada andnud ja samale positsioonile jäin ka volikogus: “Kui valite mind, siis
läheb meie valla hääl Kallasele”. Üles seati veel Arno Kannikese
kandidatuur, kes lubas oma hääle anda Eiki Nestorile, ja Tiia Välk,
kes teatas, et tema arvates on parimaks Allar Jõks. Valitses tõeline
arvamuste paljusus, nagu Eesti demokraatias ja käesolevatel presidendivalimistel oleme korduvalt saanud tõdeda.
Vahel viib see arvamuste paljusus ka terava vastandumiseni ja
leppimatuseni, kuid loodame, et presidendivalimistel suudavad
koalitsioonierakonnad seekord kokkuleppele jõuda ning president saab ära valitud valijameeste kogus. Meie volikogus lõppes
hääletus tulemusega 8:6:1 Siim Kallase kasuks ning mulle usaldati au see hääl valijameeste kogus kasti panna. Mis presidendivalimistel täpselt juhtuma hakkab, kes kandideerib ja kes mitte ning
kes võiksid teise vooru saada, on hetkel, kui neid ridasid kirja panen, pea võimatu ennustada. Tõenäoliselt oleks meil tulevikus vaja oma presidendivalimiste süsteem tõsiselt läbi mõelda, sest ei
ole ju normaalne, kui ühes demokraatlikus riigis ei ole nädal enne valimisi võimalik öelda, kes kandideerivad, kes on valijamehed
ja kes on favoriidid. Kõlab nagu oleks tegu iludusvõistluse või hasartmänguga, mitte aga demokraatliku protsessiga.
Et sogases vees on lihtne suuri kalu püüda ka neil, kellel selleks muidu vähimatki eeldust pole, siis ongi pilt erakordselt värvikirevaks, aga samas väga häguseks muutunud. Minu jaoks on
arusaamatu, miks ei sünni kokkulepet koalitsioonierakondade vahel... kas ei tahetagi enam siis riiki koos edasi valitseda? IRL on
oma kandidaadi ülesseadmisel kampa võtnud opositsioonierakonna ja sotsiaaldemokraadid on võtnud nõuks toetada kandidaati, kes on Reformierakonna toel jõudnud valimiskarusselli,
kuid siis “hobuseid vahetanud” ja asunud oma algsele meeskonnale vastu kandideerima. Head koalitsioonipartnerid, mis toimub?
Selleks ajaks, kui see leht lugejani jõuab, on kindlasti juba selge, mis toimu(b/s) ja seepärast ei hakka ma oma mõttearendusele lehe pinda rohkem kulutama.
Viimase kuu jooksul on toimunud volikogu koosseisus väike
muudatus. Volikogust on lahkunud Jüri Paavel, kellest on saanud
vallavalitsuse liige ja tema asemel on volikokku tulnud Rimas Ukanis. Jüri lahkumisega jäi volikogu hariduskomisjon ilma aseesimehest, kelle asemel valiti eelmisel istungil uueks aseesimeheks
Allar-Reinhold Veelmaa.
Väga oluliste teemadena olid volikogu laual veel Jõelähtme valla 2016. aasta kolmas lisaeelarve, eelarvestrateegia kuni aastani
2020 ja valla arengukava kuni aastani 2025. Kaks viimast olid küll
alles esimesel lugemisel. Informatiivse ülevaate valla uue üldplaneeringu koostamisest andis planeerija Marika Pärn. Kõigi volikogu otsuste, eelnõude ja protokollidega saate endiselt tutvuda
aadressil www.volis.ee.

Medalisadu teatejooksu
meistrivõistlustelt
 Kosel toimunud 2016.

aasta Harjumaa koolidevahelistel staadioniteatejooksu meistrivõistlustel esinesid väga edukalt Loo kooli
võistkonnad, kes said kaela
viis komplekti medaleid.
Rain Peerandi

Kõige edukamalt esines Loo
kooli poiste keskkooli esindus,
mis koosnes ainult abiturientidest. Poisid kaitsesid edukalt
gümnaasiumi noormeeste
4x100 m sprindi tiitlit, ajaga
46,8 sekundit. Harjumaa koolinoorte meistriks jooksid end
Matthias Hints, Sander Leks,
Ander Ott Valge ja Mark Kolk.
Lisaks lühikesel sprindile näitasid poisid end väga heast küljest ka pikas teatejooksus,
4x800 m, kus saavutati 2. koht.
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Loo alevikku
ohutum liiklustaristu
 Jõelähtme vallavalitsus
viis käesoleva aasta suvel
läbi riigihanke Loo aleviku
tähtsaima liiklustaristu
uuendamiseks ja rajamiseks.

Merike Metstak

Andrus Umboja
vallavanem

Hanke käigus otsiti teedeehitajat esiteks Saha tee kergliiklustee ehitamiseks, tänavavalgustuse rajamiseks ja elektrivõrgu
rekonstrueerimiseks, sidekanalisatsiooni ümberehituseks ja
asenduseks lõigul Kaare tee kuni Saha küla keskus. Teiseks Saha tee sõidutee rekonstrueerimiseks ja sademeveekanalisatsiooni rajamiseks lõigul Kaare
tee kuni Linnuka tee ning kolmandaks Loo Keskkooli ja Comarketi esise parkla rekonstrueerimiseks.
Hankel osales neli pakkujat:
Lemminkäinen Eesti AS, Nordecon AS, ühispakkujad OÜ
Viamer Grupp ja OÜ TAVT ning
AS TREFF Nord. Eeltoodust
nähtub, et hankesse läinud ehitusobjekt oli piisavalt atraktiivne, et Eesti tugevaimad tee-ehitajad olid pea kõik pakkumise
esitamisest huvitatud ja konkurents oli üsna tihe. Hankel tegi
parima pakkumuse Lemminkäinen Eesti AS summas 1 932
314,29 eurot. Vallavalitsus sõlmis hanke võitjaga töövõtulepingu 29. augustil ning lepingu
tähtaeg, mis ajaks peavad tööd
valmis saama, on järgmise aasta suve algus ehk 31.05.2017.

Tehtavad tööd
Tööde käigus saavad uuendatud Saha tee maa-alused ja
maapealsed kommunikatsioonid ehk rajatakse uus tänavavalgustus, sadevete kanalisatsioon, uuendatud saavad projektialaga seotud side- ja elekt-

riliinid. Uue teekatte saab Saha
tee lõigus Kaare teest kuni Linnuka teeni, Rajatakse uus kergliiklustee Loo alevikust, algusega Kaare teest kuni Saha küla
keskuseni Lagedi-Kostivere
maantee ristmikul. Lisaks saab
uuendatud ka Loo kooli ja Comarketi kaupluse esine parkla
ja bussipeatused. Seal eraldatakse busside, autode ja jalakäijate liiklus, eesmärgiga suurendada olulisel määral liiklusohutust.
Töö käigus rajataks sinna ka
uus valgustus ja digitaalne videovalvesüsteem.
Kuivõrd tegemist on Loo
aleviku kohta väga mastaapse
ehitusega, siis avaldab see järgneva ca poole aasta jooksul olulist mõju aleviku liikluskorraldusele, kindlasti tekib sellest
ebamugavusi nii jalgsi-, bussiga- kui ka autoga liiklejatele. Samas oli hanke oluline tingimus,
et tööde perioodi jooksul ühtegi tänavat püsivalt ei suleta, esineda võib väiksemaid läbipääsutakistusi. Kindlasti tagatakse
kõigile liiklejatele juurdepääs
kooli, bussile ja poodi.

Põhiosa järgmisel aastal
Lemminkäinen Eesti AS
plaanib objektil ehitustöödega
alustada oktoobri alguses. Esmased tööd on objekti väljamärkimine ja raadamistööd.
Ära tehakse suures osas sajuveesüsteemi ehitustööd ja tänavavalgustuse paigaldus aleviku
osas. Käesoleval aastal on plaanis teostada sõidutee ehitustöid
objekti algusest kuni Liivakandi teeni, sobiva ilma korral jätkatakse tee ehitust kuni Järve
teeni. Sõidutee osas võetakse
kate lahti vaid sellisel lõigul, mida on võimalik enne asfalditehaste sulgemist ühe kihi asfaldi
alla saada. Kergliiklustee ehitusega alustatakse kogu lõigus
ning see valmib vastavalt sellele, kuidas ilm võimaldab katet
paigaldada. Parkla ja bussipeatuse ümberehitus toimub järgmisel kevadel. Tööde mahu põhiosa jääb järgmisse aastasse.
Hanke maksumusest peaaegu poole finantseerib vallavalitsus EAS-lt ja riigilt saadava
toetusega summas 906 000 eurot. Ülejäänud osa kaetakse selle tarbeks võetava laenuga.

Poisid pidid tunnistama Kose
kooli paremust. Hõbemedalid
said kaela Ander Ott Valge, Mattias Jürgen Veller, Mark Kolk ja
Matthias Hints. Noormeeste
võistkondadest esinesid edukalt 8.–9. klassid 4x100 m jooksus ja 6.–7. klasside esindus
4x800 m jooksus. Mõlemad
võistkonnad said kaela autasuks pronksmedalid. 8.–9. klasside poistest said medalid kaela Hardy Kaska, Robert Näär,
Marcus Villems ja Dan Pähkel.
6.–7. klasside poiste pikas teates võitlesid end medalile Ants
Joosep Virkus, Henry Luig, Kaur
Markus Esnar ja Vadim Kobõtsev. Neidudest esines medalivääriliselt kuni 5. klasside esindus 4x50 m teatejooksus. Südika jooksu eest said kolmanda
koha Jete Mari Jürjo, Triinu Liis
Vanker, Jelizaveta Tserepanova
ja Eliis Simagin.

Ülgase külavanem jätkab
Ülgase külavanemaks valiti kolmandat korda järjest Külli
Ilings. Külavanem märkis oma
aruandes, et projektitaotlused
on saanud positiivse vastuse,
külaplatsi hooldamiseks vajalik
tehnika on olemas. Väga hästi
õnnestus sellesuvine pidu –

Kostivere mõisamängud. Külaseltsis juhatusse kuuluvad Rita
Vissak, Angela Rämmeld ja Külli Ilings.
Lisaks nimetatule on küla
eestseisuse liikmed Mati Sahk,
Annela Rämmeld ja Toivo Veller.

Toimetaja
veerg

Tööde käigus saab uuendatud Loo kooli ja Comarketi esine parkla ja bussipeatused.

Foto repro

Tarkusepäev on tähtis, kõik me
oleme septembrikuu esimesel
päeval koolilapsed olnud. Õpilastele, vanematele ja vanavanematele oli see päev elav ja pidulik tänavugi. Muusika saatel
tõid gümnasistid aktustele esimese klassi õpilased. Kõlas
hümn ja koolide direktorid
andsid värsketele koolilastele
kätte aabitsad. Tutvustati esimese klassi õpetajaid ja kingiti
lilli. Koolirahu väljakuulutamine peab ühendama õpilased,
õpetajad, koolijuhid ja lapsevanemad, et nad tegutseksid sõbraliku ja turvalise kooli suunas.
See on rohkem formaalne –
lihtsalt tähelepanelik ja mõistev
suhtumine ning abivalmidus
on üle kõige.
Jõelähtme valla kuus haridusasutust astus rõõmsalt uude õppeaastasse. Kahes lasteaias on olemas vabu kohti, Loo
lasteaias on siiski väike järjekord. Loo kooli tuli aga tänavu
rekordarv õpilasi – 457. Kuni
juurdeehituse valmimiseni leevendavad kooli ruumikitsikust
kultuurikeskuse B-korpuse
poolelt kasutusele võetud ruumid. Ka Neeme kool on kitsaks
jäänud, projekteeritavasse juurdeehitusse tuleb juurde nii üldruume kui õppeklasse, mis
maksab vallale 250 000 eurot.
Kõike ei saa kohe ja korraga,
alati on olukordi, mil midagi ei
piisa. Neeme kooli tarvis võimla ehitamine peab ootama. Valla arengukavas on kirjas ka Loo
kooli laiendamine, mis hõlmab
spordisaali ja täiendavate klassiruumide ehitamist.
Spordivaimustus on vallanud nii suuri kui väikeseid valla elanikke. Jätkuvad vanad traditsioonid ja algatatud on ka
uusi. Septembrikuu kõik nädalavahetused on olnud täis erinevates vormides liikumisrõõmu. Valla meistrivõistlused
võrkpallis ja jalgpallis, jalgrattamatk, Loo aleviku olümpiamängud ehk perespordipäev,
Neeme sügisjooks, Kostivere
sildade jooks, Iru tenniseturniir,
avatud uste päevad Loo ujulas
ja jõusaalis, avatud treeningute
päev jne. Omajagu mõjutusi on
arvatavasti ka üleeuroopalisel
spordinädalal, kuid üksnes
loosungitega, ilma sisemise
soovita, kedagi liikuma ei saa
meelitada.
Viimasel volikogu istungil
läbis esimese lugemise Jõelähtme valla eelarvestrateegia kuni
aastani 2020. Valdav osa vallaeelarvest kulub haridusele ja
selle osakaal on viimastel aastatel tõusnud. Hiljuti vallamaja
külastanud Loo kooli vahetusõpilased Saksamaalt olid üllatunud, et meie õpilastele pakutakse koolis tasuta hommiku- ja
lõunasööki ning kooli ja tagasi
saab sõita tasuta. Valla põhitegevuse kulude maht 2016. aastal on 7,8 miljonit eurot. Jõelähtme valla finantsolukord
võimaldab järgneval neljal aastal teostada valla arengu seisukohalt olulisi ja perspektiivis tulusaid investeeringuid.
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Rainile meeldib kooliõpetaja amet.

Fotod Merike Metstak

Loo kooli õpetaja Rain Peerandi sai
Euroliiga kohtunikuks
 Eestis on kaks korvpalli-

kohtunikku, kes saavad Euroliigas mänge vilistada.
Üks neist on Rain Peerandi,
kes on Loo koolis kehalise
kasvatuse õpetaja.
Merike Metstak

Esimesel septembril oli Rainil
kiire, pärast Loo kooli aktust
ruttas kohe koju, et viia oma
poeg esimese koolikella aktusele. Saame jutule mõni päev hiljem.
Eelseisvas
korvpalli
EM-tsüklis on Raini kohus õigust mõista vanemkohtunikuna Island-Küprose mängul ning
kolmanda kohtunikuna Slovakkia-Montenegro mängul. Euroliiga hooajaga tehakse algust
12. oktoobril. Meeldiv on uudis,
et Rain Peerandi on Eestis teine, kes korvpallikohtunikuna
nii kaugele jõudnud. “Rahvusvahelise kategooria kohtunikke
on Eestis kokku viis, kuid Euroliigas saavad mänge vilistada
kaks. Euroliiga on Euroopa absoluutne tipp,” täpsustab Rain.

kategoorias “mängival”
kohtunikul?
Korvpalli määruste tundmise testid tuleb sooritada kaks
korda aastas. 25 küsimust situatsiooni lahenduste kohta,
füüsiline test, jooksutest jms.
Kes teste ei läbi, see kõrgel tasemel vilistada ei saa. Korvpallikohtunik peab olema heas füüsilises vormis ja tundma mängureegleid.

Kui palju sa heas vormis
püsimise nimel trenni
teed?
Enne hooaega harrastan

panna?
Ei, sellist unistust ei ole
enam. Eesti õpetajate võistlusel
käisin Loo kooli kolleegidega
kümme aastat tagasi. Hoidun
n-ö kontaktaladest, mis võivad
vigastusi tekitada. Mulle istuvad paremini jooksmine, jalgrattasõit ja suusatamine.

Oleme inimesed, oma
emotsioonide, sümpaatiate ja antipaatiatega.
Kas on raske alati erapooletuks jääda?
Ei ole. Kõik sportmängud
on emotsionaalsed. Ja alati on

Meeskonnatöö ja üksteisega arvestamine, individuaalsed
alad mind ei lumma. Meeskonnas sõltub sinu saavutus ka
teistest. Ja vastupidi.
Olen olnud õigel ajal õiges
kohas. Mul on mentor Euroopas, kelle toetusele kohtunikutöös saan loota. Korvpallikohtuniku amet on ka tasustatud.
See ei tähenda kaugeltki, et ma
kooliõpetaja ameti kohtuniku
töö vastu vahetada sooviks.
Koolitööd ei taha ma kunagi
jätta, mulle meeldib väga koolis ja lastega töötada.
Kohtunikuna saab väljakul

spordinädalat, mille eesmärgiks oli tõsta elanikkonna liikumisharrastuse ja spordialast
teadlikkust. Spordinädal 2016
tegevuste peamiseks sihtgrupiks Eestis olid kooliealised
noored. Seda põhjusel, et aina
enam on märgata Eesti noorte
liikumisharjumustes ja tervislikus seisundis negatiivseid ilminguid. Näiteks Eesti lapsed
liiguvad piisavalt 6.–8. eluaastani, alates 8. eluaastast edasi on
aga trend langev. Noortest liiguvad normi piires (1 tund liikumist päevas) poisid 27% ja tüdrukud 13%. Perioodil 2003–

tahvel), kasutades selleks rakendust Loquiz. Erinevatele vanuseastmele olid valmistatud
erineva pikkusega rajad. Distantsid jäid erinevatel vanuseastmetes 4–8 kilomeetrini.
Rajale märgitud igas punktis,
mis ilmusid laste nutiseadmega kaartidele, tuli neil vastata ka
ühele küsimusele. Küsimused
olid erinevatest õppeainetest:
loodus, ajalugu, matemaatika,
sport ja üldised silmaring küsimused. Pärast raja läbimist said
lapsed koheselt õpetajatelt teada aja, läbitud distantsi, õigesti
või valesti vastatud küsimused

vilistada kuni 51. eluaastani.
Inimese iga on individuaalne,
50-aastane inimene võib füüsilise testi edukalt sooritada, samas võib 30-aastane sellega
jänni jääda.

2012 on drastiliselt kasvanud
rasvunud noorte arv. Kasv on
olnud ca 5–6-kordne.
Spordinädala raames korraldasid Loo kooli kehalise kasvatuse õpetajad lastele nutiorienteerumise, kus lastel tuli
orienteeruda Loo aleviku vahel
oma nutiseadmega (telefon,

ja nende vastused. See on üks
väga hea rakendus ja võimalus,
kuidas tänapäeva nutiseadet
saab edukalt kasutada õppetöös. Lastelt tuli igati positiivne
tagasiside: “Palju huvitavam oli
orienteeruda ja vastata küsimustele, kui niisama joosta ja
mängida,” ütlesid nad.

Kuidas sa end
tutvustaksid?
Rain Peerandi: Olen nii kooliõpetaja kui ka korvpallikohtunik. Korvpalli hakkasin mängima juba koolipoisina. Ülikoolis
õpetajaks õppides sain peagi
aru, et tippspordis ma mängijana paratamatult väga kaugele ei
jõua. Kooliõpetajaks õppimise
ajal sai mänge vilistama hakatud, positiivne kogemus viis
samm-sammult edasi. Mängus
on ju võimalik mitut moodi
osaleda – treenerina, mängijana, kohtunikuna. Mulle sobis
kõige paremini kohtuniku roll.

Mida korvpallikohtunikuks olemine sulle pakub?
Mind motiveerib maailma
nägemine ja võimalus kohata
uusi inimesi. Tänu kohtunikutööle olen sattunud kohtadesse, kuhu muidu poleks saanud
minna – nii Eestis kui terves
maailmas. Samuti uute sõprade leidmine. Spordiga kaasnev
sotsiaalne elu pakub erinevaid
huvitavaid võimalusi. See on
ühtaegu nii hobi kui töö.

Millised eksamid ja testid
tuleb sooritada nii kõrges

neli–viis korda nädalas erinevaid spordialasid, nagu jooksmine, ujumine, jalgrattasõit
ning jõusaal. Kui mängijad teevad trenni kaks korda päevas,
siis kohtunik peab suutma nendega ühes tempos, sama kiirusega joosta! Kui oled heas füüsilises vormis, siis on ka vaimne
vorm hea. Olen vilistanud mänge Türgis ja Itaalias, kus saali
täidab kaks tundi kestev kõva
lärm. Lõunamaa publiku temperament on midagi muud,
seal ei istuta vaikselt nagu raamatukogus. See kõik on vaimselt väga koormav. Füüsilise ja
vaimse väsimuse ajel võivad
tekkida valed otsused. Seega
peab kohtunik olema igakülgselt treenitud.

Kuidas sport sinu ellu tuli?
Alustasin esimesest klassis.
Mängisin korvpalli, kuigi erilisi
füüsilisi eeldusi mul ei olnud.

Kas sa tahaksid ise staarina särada, sundimatult
kolmepunktiviskeid korvi

mängus mitu arvamust: mängija, treeneri, pealtvaataja ja
kohtuniku oma. Kui tahad aus
olla, tuleb teha kõike erapooletult. Kui hakkad kedagi soosima
või mõjutama, paistab see silma. Ebaausust märgatakse kohe ja see paneb karjäärile pitseri. Väljakul on suhtlemine võtmetähtsusega. Kes jääb rahulikuks, see võidab alati keerulise
olukorra.

Kas sa vaidled palju ja
vasturääkimist sallid?
Kuidas ise rahulikuks
jääda? Kui hästi sa end
valitsed?
Mängus tuleb kõike ette. Vahel tuleb ka enda eest seista.
Kui ei saada viisakast suhtlemisest aru, siis tuleb vilistada või
karistada. Vaidlejad saab paika
panna vile ja erinevate sanktsioonidega. Kui heaga ei saa,
siis saab teisiti. Kuidagi ikka
saab.

Mis on see, mis sind spordi
juures lummab?

Kool ja kehaline kasvatus?
Kas kehalise täiuslikkuse
saavutamiseks piisab
inimesele kooliprogrammist?
Kehalise kasvatuse tundidega ei saavuta keegi head füüsilist vormi ega kehalist täiuslikkust. See on hädavajalik n-ö
konditsioonis püsimiseks. Kaks
korda nädalas 45 minutit treeningut on liiga vähe. Kui tahad
end füüsiliselt arendada, siis
peab neli–viis korda nädalas
harjutama. Kehaline kasvatus
on muutumas liikumisõpetuse
poole. Kooli ülesanne on õpetada inimene liikuma.

Mida põnevat sa
spordinädalal ette võtsid?
10.–18. septembril tähistati
teistkordselt üleeuroopalist

Loo kooli visiitkaart
Õhtune koolitädi Marju on üks Loo
kooli visiitkaartidest, kes hoolitseb
kojuminejate, laste bussidele jõudmise, kadunud jalanõude ja mobiiltelefonide eest ning seob vajadusel
väikesele koolijütsile salli kaela. Ta
teab paljude laste muresid ja rõõme,
tunneb enamusi nime- ja nägupidi.
Sooja suhtumise saavad kaasa ka lapsevanemad, õpetajad ja kõik teised.
Alati heatujuline ja naeratav Marju
Sivard rääkis esimesel koolipäeval:
“Küll on tore, lapsed on kõik tuttavad
juba, Loo kooli vilistlased toovad
omakorda oma lapsed siia. Loo koolis
on väga tore kollektiiv, uued õpetajad
on sellest kohe aru saanud. Lapsed
kallistavad mind.”

“Pärimussuvi 2016”
Korraldusmeeskonna nimel Tiia
Välk
Vandjala külavanem

MTÜ Rebala Kultuuriruum
eestvedamisel toimusid Jõelähtme vallas kolm traditsioonilist üritust “Pärimussuvi
2016” nime all: Vandjala pärimusjaanipäev, V Mõisamängud
Ülgase külas ja Muinastuledeöö Kostiranna külas. 2016. aasta tegevuste eesmärgiks olid vanade traditsioonide – pärimustähtpäevade- ja lõõtsamuusika
tutvustamine Jõelähtme vallas.
Juunikuu viimasel laupäeval toimunud Vandjala pärimusjaanituli tutvustas vanu
jaanitraditsioone pärimuses
koos lõõtsamuusikaga. Inge
Põldsalu andis perenaistele
kaasa leivategemise nippe. Paljude külastajate sõnumiks oli,
et 2016. aastal otsiti just sellist
kogukondlikku jaanipidu, kus
osaleda, sest suured kommertsjaanituled on oma aja ära elanud.
Vandjala küla valis samal
üritusel endale viiendat korda
järjest külavanemaks Tiia Välki.
Juulikuu viimasel laupäeval
toimus traditsiooniline Jõelähtme kogukondade ühisüritus V
Mõisamängud Ülgases. Mõisamängud on olnud arvuka osavõtjaskonnaga üritus aastaid ja
täname kõiki osalejaid, kes selle päeva koos meiega veetsid!
Toimusid mõõduvõtmised külade vahel. Kolm osavamat külakogukonda olid Manniva küla, Ülgase küla, Kostivere alevik.
Lisaks said kõik näpuosavust ja
oskusi kaasa töötubadest: puukujude saagimine (Leo Eensoo), šokolaaditaskute valmis-

tamine, (Angela ja Annela Rämmeld) külmkappidele magnetite valmistamine (Pille Trumm),
riidest nukkude valmistamine
(Kritsa Nurk ja Maris Meriste),
portselani maalimine (Inna Rose), savikujude valmistamine ja
kivide maalimine (Maris Nõmmik), ponisõit (Obi tall). Kolmandat põlve Teppo lõõtsa
mängiv Priit Laatre tutvustas
lõõtsa hingeelu koos vanade
pillilugedga ja lauludega. Päeva
naelaks kujunes Tartu teadusteatri Ahaa etendus, mis lapsed
kilkama pani. Õhtuses kultuuriprogrammis pakkus ansambel President nostalgilisi hittlugusid 1970.–1990. aastatest jalakeerutuseks.
Augusti viimasel laupäeval
toimus Ihasalu lahes Mihkli talus Kostiranna külas traditsiooniline muinastulede öö kõigile,
kellel oma mereranda käepärast polnud. Läbi aastate on see
ühisüritus leidnud sooja vastuvõtu arvukate osalejate hulgas,
kes ikka ja jälle on tagasitee
Mihkli talu randa leidnud. Tänud pererahvale (Marko ja
Härm Sepp) ja korraldusmeeskonnale.
2016. aasta on merekultuuriaasta, mis sobis hästi kokku
muinastulede öö ajaloo- ja
lõõtsamängu traditsioonide
tutvustamisega ning päevakohaste mereteemaliste laulude
laulmisega koos Priit Laatrega.
Üritust rahastasid KÜSK
KOP 2016 kevadvoor M1 ja 2015
sügisvoor M1, Jõelähtme vallavalitsus. Suured tänud kõigile,
tänu kelle vabatahtlikule panusele sai pärismussuvi 2016
teoks ja kohtumiseni 2017. aastal!

Lastekaitse merelaager
 Suvi on küll juba möödas

ja käes on sügisaeg, kuid
siiski tahaksin Teid tuua järjest pimenevast ajast korra
tagasi möödunud suve juurde, täpsemalt juuli viimasesse nädalavahetusse.
Jõelähtme Lastekaitse Selts

Mis siis oli nii tähtsat ja olulist
selles pealtnäha tavalisel suvenädalavahetusel? Eks ikka Jõelähtme Lastekaitse Seltsi Merelaager, mis sellel aastal läks
ajalukku oma kolmel päeval
toimumisega.
Ega siis asi polnud ainult
ööbimises vaid meil toimus ka
palju muud. Meil käisid külas
SA Kadunud otsingugrupp, kes
jagasid teadmisi, kuidas metsas
eksinuna ellu jääda, mida teha
ja kuidas hättajäänut aidata.

Sõduriks olemine
Me oleme aastaid merelaagrit korraldanud ja teinud alati
ka lõket, kuid õpetust, kuidas
on kõige õigem seda teha, näiteks millist puitu valida, ei olnud siiani keegi seletanud. Seekord sai ka see parandatud.
Kõik kohalkäinud peaksid nüüd
oskama korraliku ja ohutu lõkke teha.
Külas käis ka Kaitseliidu
Harju maleva Rävala malevkond, kes näitasid ja õpetasid
kõike eluks vajalikku ja põnevat
ning oli võimalus meeskonnana ennast proovile panna. Kaitseliitlased tutvustasid erinevates punktides nende igapäeva
tegevusi, nagu relvi, kuidas neid
kasutada, võimalus oli ka märki lasta, ja sõdurivarustust, mi-
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da sai selga tõmmata ja kogeda,
mida sõdurid täisvarustust kandes tunnevad. Üheks huvitavamaks ja populaarsemaks oli kohaletulnud sõduriauto, millega
sai Neeme küla peal ringi sõita.
Peale sõduriks olemist tulid
oma tegevust tutvustama Neeme Päästeselts, kelle abiga oli
võimalus proovida, kuidas toimub tule kustutamine. Selleks
ei kasutatud vahtkustutit, vaid
voolikut.

Suured tänud
See on juba traditsioon, et
merelaagrit külastavad Vabatahtlikud Päästjad, kes jätkasid
ka sellel aastal veeohutuse teemaliste õpetussõnade ja mängudega. Ei puudunud ka Loo
Motoklubi ja Väino Haab ning
tema meeskond koos jeti, suplaua, veebatuudi jms. Kuna vesi oli soe, siis kogu võimalik vaba aeg sai veedetud vees möllates.
Nagu kõik teavad, et mis see
merelaager ikka ilma Liia ja Karini toitlustuseta on – jätkuvalt
suutsid nad kõigi maitsemeeli
liigutada.
Täname Kaitseliidu Harju
maleva Rävala malevkonnast
nooremleitnanti Lauri Lasimeri, malevlasi Jaana Kallastut ja
Kairit Tamme ning reamehi
Marek Saart ja Kaimo Tamme.
SA Kadunud OPEROG Operatiivse Otsingugrupist Jaago Pääsikut ja Aare Rüütelit. Neeme
Päästeseltsist Martin Mäemetsa ja Tanel Jõelehte, Vabatahtlikest Päästjatest Liis Truuboni,
Tiinat, Karutit, Markust ja Karmarit.
Auhindadega varustas Bristol Trust OÜ (www.sõdurikodu.
ee) Ants Põldsam, aitäh.
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Kodukoht Jõesuu: heakorra
eest peame ise vastutama
Mart Sepp
Jõesuu külaelanik

Olen elanud praeguses kodukohas juba seitseteist aastat. Nagu mõnigi ütleks, et see ju “kukepea” ning asjadest aru saamiseks tuleks siin elada vähemalt
viis inimpõlve. Küll aga tuleb
meelde selline muinasjutt nagu
“Kuninga uued riided”, kus just
lapsesuu oli see, mis tunnistas
tõde ning just lapsesilm oli see,
kes olematuid riideid märkas.
See ei tähenda seda, et järgnevat lugu justkui lapsesuust
tulevaks peaks võtma. Aga siiski. Kui sellest meile, kes me siin
elame ning kohta kodukohaks
peame, vähekegi kasu võiks
kerkida, siis ei ole mul sellest
midagi, kui seda juttu ka muinasjutuna võetakse.

Puhas elukeskkond
Pahatihti on nii, et selle asemel, et korra kummarduda
ning prahti ülesse tõsta, astutakse pikem samm, mis kõigest
või kõigist üle astub. Nii hakkab
just ümbruse risustamine kõige rohkem silma ning mereäärse maa pidev koristamine tundub rohkem tavalise tegevusena, kui mingi erilise sündmusena.
Eks linnarahvas taha ju kah
looduses puhata ning rannarahva privileegidest osa saada.
Kuid vaata, asi on selline, et kui
linnavalitsus oma territooriumil kojamehed tööle palkab,
siis mereäärsetel sellist luksust
ei ole ja harjumuspäraselt maha visatud rämps ei leia väledat
koristaja luuda ega prügikasti
kuidagi ülesse. Nii on sügisesed
rannapealsed lisaks adrule ja
meremudale kaetud inimtegevuse hoolimatuse tunnistajatega.
Ühekordsed grillid on nagu
Vene armee tankiroobastest
maha jäetud jäljed, mis loodusega harmoneeruda püüavad,
aga ometigi seda ei suuda. Erinevad plasttaarad ja ühekordsed lusikad-taldrikud ning topsid, mille koht juba kaupluse
lettidel tundub võõrastav olevat, ei leia tagasiteed neid sinna toimetanud inimese prügikotti ja on endid sisse seadnud
luiteäärse kibuvitsa roosakate
õite vahele.

Oleme rannarahvas ja see, et keegi
õhtul merre või
jõkke kalavõrgud
sisse laseb on ju
loomulik. Loomulik
ei ole see aga siis,
kui kaladel kudemise aeg käes.
Kui siis, ühel päeval, sinna
kaunite mändide alla üks teade
üles riputatakse, et loodust
hoidma peab, saab keegi ikka
sellest aru nii, et just seesama
kirjutis loodusesse ei sobi. Selline “roheline mõtlemine” toob
kaasa pahameele. Ei mingeid
plakateid enam metsa vahele.
Pigem kärts puruks ning sinna
samasse maha.
Kui me augustikuu viimasel

Foto Merike Metstak

laupäeval muinastulede ööd tähistame, siis võiksime ka järgneval päeval tähistada muinastulede öö prahi kokkutõmbamise ehk mereäärse koristamise päeva. Ja seda väga rõõmsas
ning tervislikus võtmes. Laulda
võib ka siis, kui samal ajal käed
ja jalad tööd teevad. Töö kiidab
tegijat ja koristamine on, peale
plangu värvimise loomulikult,
üks sellistest töödest, mis kohe
silma hakkab ning rahuloleva
tunde annab.

Ei kellegi prügi?
Meie valda jääb palju looduslikult kauneid kohti ning
paljudes kohtades on ka juba
arvestatud sellega, et oleks koht
kuhu prügi panna. Meie inimestel aga ei leia kohta kuhu
panna suuremat sorti kola või
prahti.
Kuigi see just nii mõeldud
ongi, et suurem prügi suuremasse prügilasse otse viiakse,
on pahatihti nii, et rippsilla juures olevasse suurde konteinerisse tuuakse kodumajapidamistest kokku kõike.
Nagu olen aru saanud, ei ole
see prügikonteineri kõrvale
pandud kraam prügivedajale
kohustuslikuks äravedamiseks
ning seepärast on juhtunud ka,
et mõni autoiste või külmkapp
sinna mitmeks päevaks vedelema jääb. Kujutan ette seda prügimasinajuhi sõnavara, mis sellistel puhkudel ühesõnalisteks
lühilauseteks muutub.
Aga siiski saab ükskord ka
need asjad viidud ning see tähendab seda, et jälle on valmis
koht uute ehk vanade asjade
jaoks. Vahest oleks lihtsam korraldada vana kola vedamine
eraldi päeval ja sobiva transpordiga, millest kõiki ka eelnevalt
informeeritakse. Usun, et sellest ikka rohkem puhtust maha
jääks, kui seda muidu märgata
võib.

Vesi
Vee puhtusest meie ümber
ja meie veekraanides ei pääse
üle ega ümber. Sügiseti ning
teinekord ka kevadeti on Jägala
jõgi olnud vahutortidest valge
ning ei usu mina, et see kellegi

vallatust naljast tingitud on nagu Tartu raekoja platsi purskkaevus. Ikka tuleb meelde Kehra paberitööstus. Selle hirmsa
lõhnaga juba harjunud inimesed pole ilmselt veel märganud,
et lehk meie ümbert on kadunud. Loodan, et ära ei sõnu. Vee
peal vallatlevaid vahutorte aga
juhtub ikka vahest mööda ujuma ning see kergitab küsimuse,
kas jõe kaldast 30 m eemal asuvasse Jõesuu AÜ puurkaevu
miskit mürgist ei satu. Nimelt
on selle paiga inimestel ammu
selge, et sellest kaevust tulevat
vett juua ei maksa, sest keegi
seda vett uurinud pole (kui on,
siis salaja).
Pärast suuremat sadu on
tunda kraanist tuleva vee tugevat lõhna, kuid küll see pesu pesemiseks või siis ihu küürimiseks sobib. Hea oleks siiski see
selgeks teha, mida see vesi sisaldab ning millal võiks anda
lootust külaelanikele, et ka oma
kaevust joogivett saab.
Oleme rannarahvas ja see,
et keegi õhtul merre või jõkke
kalavõrgud sisse laseb on ju
loomulik. Loomulik ei ole see
aga siis, kui kaladel kudemise
aeg käes. Nii võib kohata mehepoegi randa minemas ning
sealt kalalastiga tulemas just sel
perioodil, mis kalakaitsele (vist
piirivalve) teadmata pole. Rannaribal Jeepide jälgi ja paatide
sisselaskmise kindlaid mälestusi võiks koha peal uurida.
Kogu sealkandis elatud aja
jooksul olen kohanud vaid korra mingeid ametnike rippsilla
lähistel, kes teravalt küsisid, kes
olen ja mida seal teen.
On vist üpriski lihtne vaadata paberitest, kellele ja millal ja
millised võrguload väljastatud
on. Teha lahe peal tiir mootorpaadiga ning üle vaadata, kas
kõik püügivahenditega korras
on. Me ei ela Ruhnus ega Kihnus, kus elukvaliteet just loomusest sõltub. Kalasuitsuahjude korstnad annavad märku tegijatest ja kalaturg ootab kaupa.
Nende ettevõtjate käekäik ei ole
vähe tähtis. Ettevõtlus on hädavajalik, kuid valel ajal ning seadustega vastukarva ei tohi seda
küll teha.

Veest veel nõnda palju, et
meile hästi tuntud ning turismiobjektiks olev Linnamäe
hüdroelektrijaam krutib aegajalt, suurt energiat kogudes,
tuurid nii kõrgele, et sealsed
inimesed öösiti magada ei saa
ning vibratsioonist kolisevaid
klirisevaid nõusid puhvetis kohendama peavad. Mäletan hästi veel mõni aasta tagasi selle
probleemi püstitamist ning sellele ka suhteliselt kiiret lahenduse leidmist. Nüüd on hakanud see mürin taas tõusma ja
ilmselt on omanikele kasujanu
taas kurku tõusnud.

Pahatihti on nii, et
selle asemel, et korra kummarduda
ning prahti ülesse
tõsta, astutakse
pikem samm.
Omal ajal kuivenduskraavidega kevadist suurvett ohjeldanud Jõesuu AÜ on aga murelik
ning soovib teada, kuidas lahendada juriidiliselt alljärgnev
küsimus.
Ühel majaomanikul on suur
mure. Seoses sellega, et kuivenduskraav, mis tema krunti läbib, on enne jõkke suubumist
viidud torudesse maa alla. Seda
põhjusel, et selle kohale paar rida peenart juurde kaevata
saaks.
Aastatega on aga toru ummistunud või siis kogunisti sisse kukkunud ning vesi sealt
enam vajaliku kiirusega minema ei pääse. Ummistust likvideerida “uputatav” aga ise ei
saa, kuna see asub teise inimese maatükil, kellel enda krundil
üleujutust ei teki. Seega, isegi
siis, kui oleks raha ja vahendeid
olukord lahendada, ei ole sellest ennem kasu, kui jõutaks
üksmeelele. Jõesuu AÜ leiab, et
tegemist ei ole kogu Jõesuu AÜ
probleemiga ning lahenduse
peaks leidma “uppuja” koos
majaomanikuga, kelle krundilt
vesi edasi ei pääse. Kuidas siis
saab, kui kuidagi ei saa?
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Saha kohanimest viikingite
laevadeni

Vahetusõpilased
Saksamaal

 Kohanimi on ajalooallikas, mis võib palju põnevat
ajaloohuvilisele pakkuda.
Saha küla on kuulus eelkõige tänu kabelile, kuid ka tema nimi pole sugugi vähem
põnev.

 Neljapäeval, 14. juulil
kell neli hommikul, võis näha Tallinna lennujaamas
gruppi unistest Loo Keskkooli õpilastest.
Ants Rebane
Direktor

Kristo Kippa
12. klassi õpilane

Loo Keskkool läheb uude õppeaastasse rõõmsal meelel. Eelmise õppeaasta lõpetasime nii,
et 70 % õpilastest ei olnud aasta kokkuvõttes ühtegi kolme
tunnistusel ning riigieksamidki
läksid päris hästi. Õpilaste arv
on jõudnud 457 – kõigi aegade
rekord, mis on meile ja vallale
puhas rõõm, aga ka paras väljakutse, et kõik lapsed ära mahutada. Esimestesse klassidesse
tuli uuel õppeaastal 49 last (neljale võõrast omavalitsusest pärit lapsele ütlesime ära) ja kümnendasse 25 (kahele õpilaskandidaadile ütlesime ära). Klassi
keskmine suurus läheneb 22-le,
mis on õpetaja koormuseks optimaalne ja kooli majandamiseks mõistlik.
Kuus aastat tagasi oli kooli
õpilaste arv ühel hetkel 297 ja
nüüd on siis samades ruumides
160 võrra enam. Rohkem siia
mahutada olekski juba päris
keeruline. Õnneks saime juurde kaks Loo Kultuurikeskuse
teenistuses olnud ruumi. Ühte
kasutame väikeklassiks ja teist
pikapäeva rühmaks. Ootame
koos seenioridega uue Loo
Noortekeskuse valmimist, mis
võimaldaks neil (ja natuke ka
meil) selle aasta novembris vabanevatele ruumidele ennast
jälle natuke lahedamalt tunda.
Järgmisel õppeaastal tekib meil
suure tõenäosusega juurde
kaks klassikomplekti, kokkuleppel vallaga loodame need mahutada samuti senistele kultuurikeskuse seenioride poolele.
Kuigi koolil on väga tugev
õpetajaskond ning hetkel on
kõik õpetajad olemas, ei tähenda see, et vaja poleks pingutada
õpetajate leidmisega. Novembrist jääb üks klassiõpetaja lapsepuhkusele ning siis ootame
endi hulka uut klassiõpetaja
asendajat, kes annaks esialgu
tunde 1. klassis, kuid vastastikuse sobivuse korral jaguks talle tööd ja leiba pikemaltki.
Kooli õppevara – õpikud,
tööraamatud, -vihikud ja õppevahendid – on meil päris heal
tasemel. Alanud õppeaastast
võtame tõsisemalt ka e-õpikute ja e-tundide juurutamist.
Proovime neid matemaatikas,
muusikas, loodusõpetuses ning
emakeeles ja kirjanduses.
Suve jooksul soetasime projektidega juurde 14 komplekti
roboteid, mida saame kokku
panna ning tundides ja ringides
kasutada. Hiljuti külastas kooli
üks Ukraina telekanal, kes meie
robotite ja muu kaasaegse õppevara kasutamist oma riigile
eeskujuks tõi.
Kaasaja väljakutsete ja
muutustega kaasas käimine on
Loo koolile väga oluline, kuid
mõned asjad jäävad meie taotlustes ka muutumatuks. Need
on õpilaste koolirõõm ja töötahe, murede ja probleemide ühine ületamine ning vanemate ja
koolikogukonna rahulolu meie
tööga.

Nimelt olid saksa keele õppurid, kes esimest, kes mitmendat
korda, minemas Saksamaale
igal aastal toimuvale õpilasvahetusele. Kus siis veel saaks paremini saksa keelt praktiseerida?
Kell 6 väljunud lennuk
maandus 45 minuti pärast
Riias, et siis edasi Münchenisse
lennata. Kohale jõuti kohaliku
aja järgi kell pool kümme. Aegsasti liiguti rongi peale, suunaga Müncheni kesklinna, kus tuli juba oodata järgmist rongi
Nördlingeni, mis saabus alles
mõne tunni pärast.

Janek Šafranovski

Saksamaa reisimuljed: toit ja kaunis loodus.

Fotod erakogu

Esimesed päevad
Münchenis said õpilased sisustada oma vaba aega vastavalt soovidele – kes otsis
Mücheni koduklubi Mücheni
Bayerni jalgpallisärki, kes külastas elus esimest korda Burger
Kingi. Linn ise, vähemalt see
linnaosa, valmistas alguses pettumust – vanad hallid elumajad
nagu Eestiski. Ilmselt nii mõnigi väsis ära pikast ootamisest
ning lõpuks loeti minuteid kuniks saab rongis silma kinni lasta.
Nördlingeni jõudsime alles
õhtul, umbes kella 6 paiku. Seal
võtsid meid vastu juba vahetusõpilased, kelle juures me ööbisime. Vahetusperega sõideti Bopifingeni või siis lähiümbrusesse asuvatesse küladesse, kus vahetuspered elasid. Esimene õhtul veedeti aega koos nendega,
vastavalt nii, kuidas plaanid
olid.
Esimesel hommikul läksid
kõik kooli esimesse kahte tundi. Loomulikult suurt õppimist
ei toimunud ning vaadati peamiselt filme, näiteks “Pohmakas”. Pärast tunde tehti kooli
peal väike tuur ning kohtuti
Bopfingeni kooli direktoriga.
Hiljem tehti ka väike linnatuur
ning väike jalutuskäik kohaliku
Ipfi mäetippu. Oma vastupidavust näidata soovinud eestlased
läksid ees kiiremal sammul,
sakslased järel. Tippu jõudes tuli tunnistada, et võttis võhmale
küll, aga see eest olid avanevad
vaated seda väärt.
Teisel päeval külastati Stuttgarti, kus õpilased said sooritada juba suuremaid sisseoste,
sest disainer- ja firmapoode jagus piisavalt kilomeetrisel ostutänaval. Koju mindi alles pärastlõunal.
Pühapäeval toimusid olid
kõigil eraldi üritused oma vahetusperedega. Mõni, kes kõrgust
kartis, soovis oma hirmudele
kohalikus seikluspargis vastu
astuda, teine käis näiteks mõnes muusemis, kolmas koguni
“rannas”. Tegelikult mõistsid
kohalikud ranna all järve, kuna
meri jääb Lõuna-Saksamaast
kaugele.

XXXL burger
Uus nädal hakkas uute ekskursioonidega. Esmaspäeval

läksime vaatama Neuschwansteini mägesid ja losse, avanesid
imepärased vaated, mida Eestist ega mujal Põhja-Euroopast
väga leiagi. Losside kõrval asus
ka järv, kus soovijad said endale aerupaati või vesijalgratast
laenutada.
Pärast mägesid läksime lähedal asuvasse linna Füssenisse, kus meid ootas ees mõne
tunnine vaba aeg, enne bussisõitu tagasi Bopfingeni. Saksamaa mõistes on see väikelinn
Austria piiri ääres, kus elab
15 000 elanikku. Sellest, et tegemist on meie mõistes päris suure linnaga andis märku esimene McDonald'si restorani silt,
mida Eesti väiksematest linnadest ei leia.
Teisipäeval oli ekskursioon
Nördlingeni, sinna samasse linna, kuhu me alguses Müncheni rongiga tulime. Peale rongijaama ei olnud linna meist tegelikult keegi varem näinud.
Meile näidati kohalikku linnamüüri, mis oli säilinud keskajast ning hiljem käisime ka linna keskel olevas kirikus, kus
soovijad said mööda kitsaid
treppe 80 meetri kõrgusesse
torni ronida. Vaade see-eest oli
jällegi super!
Õhtul ootas meid aga see,
mida me kõik olime oodanud
pikisilmi. Meid viidi välja sööma Ameerika burgerirestorani.
Hiiglaslikud burgerid, mis maitsesid imehästi, täitsid meie
kõhtu nii, et ilmselt nii mõnigi
ei suutnud järgmised kolm tundi toidu peale mõeldagi. Aga
ühele Eesti kalevipojale tavali-

Esimese hooga tundub, et kohanimi Saha tuleneb kõigile
teada kündmisriistast. Sõna
“sahk” pärineb omakorda venekeelsest sõnast “coxa”. Kuid tegemist on eesti keeles tõenäoliselt küllaltki hilise laenuga, mistõttu see nii vana kohanime seletuseks väga hästi ei sobi. Samas ei sobi künnisahaga kokku
ka Saha küla vanemad nimetused, nagu Sage, Saghen, Saye jt,
mis kõik viitavad hoopiski saele (vanarootsi sagha, ülemsaksa saga jms.) Ka soomlastele tähendab sõna “saha” saagi.
Kuigi esimest korda kuuleme sellest kohanimest 1241.
aastal koostatud Taani hindamisraamatust, peab see nimi
olema oluliselt vanem. Selle
tõenduseks on teinegi samas
teoses leiduv kohanimi Saijentaken, Sagentaken – piirkond
praeguse Raasiku ümbruses,
mis hiljem tähistas kogu Harju-Jaani kihelkonda. Selge on,
et see nimi tähendab piirkonda, mis jääb Saha taha. Et ühest
kohanimest tuleneks teine,
peab esimene olema piisavalt
vana ja omamoodi tähtis.
Saagi tähendavast sõnast
tulenevaid kohanimesid leidub
nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Kuid enamasti tulenevad
need saetööstustest ja pärinevad viimase kolmesaja aasta
seest, mil selliseid tööstusi laial-

daselt levis. Nii vanast ajast pärinevaid kohanimesid, mis tulenevad sõnast “saag”, ei õnnestunudki leida. Põhjuseks on sae
ajalugu.
Väikseid saetaolisi esemeid
valmistasid inimesed juba kiviajal, seades järjest tulekivi tükikesi. Pronksiajal valmistati samuti väiksemat sorti pronksist
saage. Roomlased arendasid juba välja tänapäevastele käsisaagidele sarnaseid tööriistu, kus
kasutati ka terade pinnimist
(kahele poole lahti painutamist).
Rooma riigi kokku kukkumise järel näib saag kaduvat
tervest Euroopast. Puu töötlemise peamiseks riistaks sai
uuesti kirves. Saed tulid taas kasutusse laiemalt alles keskaja
lõpus.
Kuid siiski ei kadunud saed
Euroopast jäljetult. Viikingid,
kes on peamiselt tuntud sõdalastena, olid ka väga kõrgel tasemel meistrimehed. Selle ajastu ainukesed sae leiud pärinevad just Rootsist ja ka sealt on
muinasaegseid saage vaid paar
tükki leitud.
Viikingite saed olid küllaltki
pisikesed – ca 25 cm pikkused.
Nemadki tootsid laevade ehituseks vajalikud plangud ja lauad
puutüvede lõhestamise teel.
Küll võis saest abi olla laevade
keeruliste tappide ja konstruktsioonide valmistamisel, mis tegid nende laevad omaaegses
Euroopas kaugelt ületamatuks.
Ehk oligi sae kasutamine
nende edu tegelikuks saladuseks?
Edasi mõtlemiseks: kuidas
seletada nii saevaesel ajal sae
mõistest tulenevat kohanime?
Milline on tänapäeva Saha seos
saagimisega muinasajal? Täiesti arusaamatu!

sest suurest burgerist ei piisanud. Ta tellis kõige suurema
burgeri XXXL Macho Man'i, mis
menüüs oli ning sõi selle ka aplausi saatel ära nagu õige mees.

Varaste ohvriks
Kolmapäeval läksime kahepäevasele bussireisile Prantsusmaale Strasburgi. Esialgselt
plaanitud viietunnine bussireis
muidugi venis läbi juhuslike
teetööde ning ummikute kümnetunniseks ning eesootav
Royale hotell vedas oma nimepidi alt, sest tegelikud olid toad
kitsad ja ilma konditsioneerita.
Väljas oli sellel päeval üle 30
kraadi sooja. Teise päeva veetsime Strasburgi kesklinnas.
Bussis pikalt taskuvaraste kohta hoiatusi andnud õpetaja Helgi sattus iroonilisel kombe ise
ühe taskuvarga ohvriks ning
kaotas kõik oma dokumendid
koos rahakotiga.
Vajalikud telefonikõned
tehtud, sai ta õnneks ajutised
dokumendid, millega tagasi koju lennata.
Järgmisel päeval pidimegi
tagasi koju lendama. Täpselt
sama kiiresti kui reis oli alanud,
oli see ka läbi. Kahju oli selleks
korraks hüvasti jätta, kuid ometigi pidi seda tegema. Viimased
lehvitused läbi rongiakna ja läinud me olimegi.
Selle toreda reisi ja uute
sõprussidemete eest saab tänada Loo Keskkooli saksa keele
õpetajat ja psühholoogi Helgi
Orgi, kes Eesti-Saksamaa vahelist on juhtinud õpilasvahetusprogrammi üle 20 aasta.

Iru tenniseturniiril osalejad on päevaga rahul.

Foto erakogu

Irus peeti maha suur
tenniseturniir
Arno Kannike
Turniiri korraldaja

Selle aasta tennise sügisturniir
oli plaanitud laupäevale, 17.
septembrile, kuid vihmasadu ei
võimaldanud mängida. Lootust
tekitas kohati sinine taevas, saju lakkamine ning pühapäeval
saigi Iru Ämma Klubi korraldada avatud tennise sügisturniiri
“Igamehe paarismängus”.
Päikseline, kohati küll tuuline, kuid piisavalt soe sügispäev
soosis meid igati ja osavõtjad
said toreda elamuse. Saime järjekordselt kinnitust, et tennis
on üks parimaid seltskondlikke
mänge, millega saab tegelda varasest noorusest kõrge eani.
Seekord osales tervelt viis
paari, kusjuures enamuse tiimide tase oli väga ühtlane ning
võitja selgus alles kuue tunni
möödudes. Suurt elevust tekitasid juba alanud turniirile end
täiendavalt üles andnud Loo

noored Karolin Kurvits ja Oleg
Molotkov, kes osutusidki ka turniiri võitjaiks. Nende hea tehnika ja napisõnaline koostöö näitasid, et trennid Tondiraba tennisekoolis on andnud meisterlikkuse. Kui esimese koha paar
sai paraja punktivahe eduga
esikoha, siis teiseks tulnud segapaar Kaire Paavel Loolt ja Erik
Strahhov Viimsist pidid pingutama, et võita kolmanda koha
saanud Iru paari Karin
Kuum-Henri Kerde.
Täname Jüri Paavelit, kes
peale Jõelähtmes toimunud
jalgpalliturniiri tuli meie turniiri jälgima ning tõi ka pizza, sest
pika turniiri jooksul Iru Ämma
kostitusena pakutud jookidest
ei piisanud päeva lõpuni.
Soovime võitjatele head taseme säilitamist, teistele usinaid talviseid treeninguid, et
kevadel ka tugevatele noortele
“tuul alla teha”.
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01.10–
31.10

Loo Raamatukogu

Näitus “Nahk ruumis” |Kunstnik Mall Metsa nahkvaipade näitus

01.10–
31.10

Neeme Raamatukogu

Näitus “Soome animatsioon 100” | Näitus toimub koostöös Soome Instituudiga

01.10–
31.10

Kostivere Raamatukogu

Näitus “Skulptor Erzia 140” | Näitusele on välja pandud skulptor Stepan Erzia tööde fotoreproduktsioonid. Üritus
toimub koostöös Mordva Vabariigi S. Erzia nimelise kunstimuuseumiga

01.10

7.00–
9.00

Kõrvemaa matka- ja
suusakeskus

TÕN: La Femme vol 2 – päikesetõusu jalgsimatk Kõrvemaal | Muuda päev eriliseks ja tule meiega päiksetõusu matkale
rappa! Meie retkejuht viib meid paikadesse, kuhu niisama ei satu. Piknik matkal: mustikasupp, vaarika-piparmündi
tee, värsked pirukad. Pilet 8 €. Vaata lisa www.kostivere.ee, FB Kosivere fitness trennid

01.10

12.00

Jõelähtme kirik

Rahvusvaheline muusikapäev | Esineb varajase muusika ansambel Cantores Vagantes

01.10

14.00

Neeme Rahvamaja

Rahvusvaheline muusikapäev | Varajase muusika ansambel Cantores Vagantes, mereteemaline ühislaulmine-karaoke,
uhhaa valmistamise kiirkursus

01.10

13.30

Kostivere Kultuurimõis

Rahvusvaheline muusikapäev | Esinevad Tallinna Muusikakeskkooli ja Jõelähtme Muusikakooli õpilased. Antakse üle
Jõelähtme aasta noor muusik auhind

04.10

19.00

Kostivere Kultuurimõis

Kontsert-etendus “Diiva” | Duett-duell lauljanna ja tema klaverisaatja vahel kuulsaimate ooperiaariate saatel.
Lavastaja Paavo Piik, lauljanna Annaliisa Pillaku, klaverisaatja Siim Selis. Pilet 7, sooduspilet 5 €

05.10

12.00

Kostivere Päevakeskus

Tere sügis!

05.10

18.00

Aruküla Rahvamaja

Jõelähtme valla õpetajate ja kultuuritöötajate tänuõhtu | Oodatud on kõik õpetajad, ringijuhid, kultuuritöötajad ja
asutuste juhtkond. Kontsertprogramm “Melanhoolsed meestelaulud” Marko Matvere, Margus Põldsepa ja Jaanus
Jantsoni esituses

06.10

19.00

Kostivere Kultuurimõis

TÕN: kalligraafiakirja õpituba | Kalligraafia, mis kreeka keeles tähendab ilusaid tähti, on käsitsi kirjutamise kunst.
Õpitoa eesmärgiks on anda ülevaade kirjakunsti ajaloost ja erinevatest vahenditest. Juhendaja Tiiu Kivirähk. Osalus
tasuta

06.10

19.00

Neeme Rahvamaja

TÕN: sarjast “Minu tervis”, kohtumine proviisoriga | Kuidas orienteeruda rohtude valikul, kas valida originaalravim
või võib seda asendada odavamaga? Millised loodustooted on tõhusad? Miks ravimid on nii kallid? Küsimustele
vastab proviisor

07.10

19.00

Loo Kultuurikeskus

Indrek Taalmaa etendus “Paremad palad, vol 2” | Monokomöödia II osas. Püünel on Indrek Taalmaa. Parimad palad
Andrus Kivirähki etendustest “Sinised kilesussid jalas”, “Teatrikokk”, “Ravintola ehk Tolaravila” ja “Egon & Indrek”.
Pilet 10, sooduspilet 7 €

08.10

11.00

Kostivere Kultuurimõis

Mõisa lastehommik “Õpetaja Konn” | Värske kogupere seiklusfilm. Pilet 2 €

08.10

10.00–
Kostivere Lasteaed
13.30

TÕN: La Femme vol 2 – Body & Mind | Päikesetervitusjooga, gongimaagia (kristalliharmoonia), loeng “Trenn ja
toitumine”, lõuna “Trenni ampsud”, barrè, spritijooga ja kristallide pop-up müük. Pilet 8 €. Vaata lisa www.kostivere.
ee, FB Kostivere fitness trennid

08.10

18.00–
Kostivere Kool
20.30

TÕN: La Femme vol 2 – Fitness | DeepWork, Shindo, Lorna Jane pop-up müük. Pilet 8 €. Vaata lisa www.kostivere.ee,
FB Kostivere fitness trennid

08.–
09.10

12.00–
Loo Kultuurikeskus
15.00

Noorteprojekt “Eneseväljendus läbi kaasaegse kunsti” | Tänavatantsukooli JJ-Street töötoad Jõelähtme noortele.
Töötoad toimuvad ANKi projekti raames ja on tasuta. Eelregistreerimine noortekeskustes. Vajadusel pannakse käima
transport

12.10

12.00

Kostivere Päevakeskus

Alustab lauluklubi | Juhendaja Kai Sõitja

12.10

19.30

Neeme Rahvamaja

TÕN: Neeme keraamikaring | Juhendaja Eda Suits. Kursusel õpitakse mitmesuguseid erinevaid tehnikaid,
eelteadmised ei ole vajalikud. Anna oma osalemise soovist teada e-postil eda.suits@gmail.com või tel 525 7655.
Keraamikaringi ühe korra tasu täiskasvanule 12, pensionärile 10, laps alates 5a 6 €

13.10

13.00

Konverents ja ümarlaud “Saha kabeli päev” | Kell 13.00 Saha kabeli juures, 14.00 Kostivere mõisas. Ettekannete
Saha kabel ja Kostivere
teemad: Saha kabeli ajalugu, restaureerimine ja käsitlus pühakojana, muinsuskaitse- ja turismiobjektina. Korraldab
Kultuurimõis
Rebala Muuseum

13.10

12.00

Loo Kultuurikeskus

TÕN: Loo seenioride klubi Pihlakobar ümarlaud | Toitumistarkus. Vestlusringis toitumisnõustaja Liis Orav. Avatud
Pihlakobara lugemislaud

15.10

11.00

Loo Kultuurikeskus

Mudilashommik | Sügis käes!

15.10

12.00

Kostivere Kultuurimõis

Etiketikoolitus kooliõpilastele (I osa) | Õppetöö toimub rahvusvaheliselt aktsepteeritud õppeprogrammide alusel.
Koolituse viib läbi Erika Kolbakov Etiketisalongist. Osalustasu 5 €. Huviliste registreerimine ja lisainfo: Kostivere
Kultuurimõis, tel 5191 8355, e-post kersti.vaht@joelahtmekultuur.ee

15.10

16.00

Jõelähtme Rahvamaja

Lastedisko | Etendus “Bremeni moosekandid”, pärast etendust mängud ja lastele disko 2–3 tundi. Pilet 2 €. Sihtgrupp
ca 5–10-aastased lapsed

17.10
17.10

10.00
12.00

Kostivere Raamatukogu Kohtumine lasteajakirja “Täheke” peatoimetaja Ilona Martsoniga
Kostivere Päevakeskus TÕN: Arvutiõpe algajatele | Juhendaja Kalev Algo

17.10

19.00

Kostivere Kultuurimõis

TÕN: Kundalin joogatund | Kavas on rääkida Kundalini Joogast. NB! Tulijatel panna selga mugavad, võimlemiseks
sobivad, soovitavalt heledad riided ja võtta kaasa pleed. Võta kaasa joogamatt või lambanahk. Juhendaja Maris
Kreek. Osalus tasuta

18.10
19.10
21.10

10.00
14.00
19.00

Loo Raamatukogu
Loo Kultuurikeskus
Neeme Rahvamaja

Kohtumine kirjanik Ilmar Trulliga
Pihlakobara kirjanduslik kolmapäev | Külas on Rapla ärimehest kirjanik Avo Kull. Sünnipäevarubriik
Avatud Shaping | Treener Sirje Põllu. Treening on kõigile tasuta

21.10

19.00

Kostivere Kultuurimõis

Kostivere Mõisa Filmiklubi “Luuraja ja luuletaja” | Uus Eesti absurdihõnguline seiklusfilm, autoriks Toomas Hussar
(“Seenelkäik”). Peaosades Jan Uuspõld, Lana Vatsel ja Rain Tolk. Kinopilet 4 €

25.10

19.00

Neeme Rahvamaja

Keelpillikvartett Prezioso – 10 | Viiul Hanna-Liis Nahkur ja Mari-Katrina Suss, vioola Helena Altmanis, tšello Andreas
Lend. Kavas Šostakovitš Keelpillikvartett nr 1, Ravel Keelpillikvartett F-duur, Mägi Vesper

27.10
27.10
27.10

12.00
12.00
16.00

Loo Kultuurikeskus
Kostivere Päevakeskus
Jõelähtme Rahvamaja

Pihlakobara kinopäev | USA film “Brooklyn”, kolme Oscari nominent
Sünnipäevalaste õnnitlemine
Klubi Seeniorid ja Senjoriitad hooaja avaüritus | Suvi purgis – hoidiste esitlus ja degusteerimine. Laval “5 pakikest”

28.10

19.00

Loo Kultuurikeskus

“Ai heit mjuuzik!” | Mis on muusika? Ja miks me seda armastame või vihkame? Lavale astuvad Maris Liloson, Haide
Männamäe, Toomas Tross, Siim Selis. Esitamisele tulevad šedöövrid heliloojatelt Bernstein, Chopin, Pärt ja teised. Pilet
5, sooduspilet 3 €

Beebide ja mudilaste ringid Asukoht

Aeg

Juhendaja

Kuutasu

Beebikool

Loo Kultuurikeskus-B

K 11.00, esimene
tund 5.10

Lilian Kapp. 521 6621

7€

Muusikaring, 3
vanusegruppi

Loo Lasteaed
Pääsupesa

E 15.10, 16.00 ja
16.40

Keili Simastel. 511 0162, koolitus@midrimaake.ee

16 ja 18 €

Meisterdamistuba

Loo Lasteaed
Pääsupesa

T 15.00

Kaire Paavel ja Kadri Kivipõld. loovoimalus@gmail.com
http://loolasteaed.ee/assets/Meisterdustuba1.pdf

18 €

Muusikakooli Loo filiaali
eelklass

Saha tee 13, Loo
alevik

K 17.45

Info ja registreerimine info@joelahtmemkk.ee, 5569 7772

12 €

Kunstiring

Kostivere Lasteaed

T 16.15–17.00

www.kostilaps.ee/www/?Huvialaringid

Muusikaring, 3.–7. a.

Kostivere Lasteaed

N 16.15–18.00

Maive Lille. maive@lastemuusika.ee, 510 0285
www.lastemuusika.ee, www.kostilaps.ee/www/?Huvialaringid

10 €

Muusikakooli eelkool

Kostivere Lasteaed

K 16.00–16.40

heldin.raidmaa@joelahtmemkk.ee, 5886 8252
www.kostilaps.ee/www/?Huvialaringid

12 €

Muusikakooli eelklass
(vanem ja noorem grupp)

Neeme Mudila

E 15.15 ja 16.00

Sirje Põllu. www.neememudila.ee

12 €

Kunstiring, 2 vanusegruppi Neeme Mudila

N ja R 15.00 üle
nädala

Pille Trumm. www.neememudila.ee

2 € (vahendite raha)

Kostivere kooli eelkool

Kostivere Kool

N 16.30

Tiina Kaasik. http://kostivere.edu.ee/wp-content/uploads/2016/09/
Ringide-kirjeldused-2016.pdf

Laste ja noorte ringid

Asukoht

Aeg

Juhendaja

1.–5. kl, 2
rahvatantsurühma

Loo Keskkool

Kaks korda nädalas, Mirjam Sirkas, Killu Tiigimäe
aeg täpsustub
www.lookool.ee/uus2/meie-kool/huviringid

Näitering, 5.–8. kl

Loo Keskkool

Aeg täpsustub

Kostivere laste
rahvatantsurühm

Kostivere Kultuurimõis T 16.00

Irina Pärila. http://joelahtmekultuur.ee/mois/et, www.facebook.com/
kultuurimois

Kostivere lauluring

Kostivere Kultuurimõis Aeg täpsustub

Ranele Raudsoo. http://joelahtmekultuur.ee/mois/et, www.facebook.
com/kultuurimois

Noored dekoraatorid

Kostivere Kultuurimõis K 16.00–18.00

Kersti Vaht. http://joelahtmekultuur.ee/mois/et, www.facebook.com/
kultuurimois

Kostivere Laste Teater

Kostivere Kultuurimõis K 16.30-18.00

Kersti Laanejõe. http://joelahtmekultuur.ee/mois/et, www.facebook.
com/kultuurimois

Jõelähtme teadusring

Loo Keskkool

Kord kuus, L 11.00

Maili Lillepõld ja Mai-Liis Hansson. 5192 0777
https://teadusringloo.wordpress.com

Sõnakunst
Kunstiring

Neeme Kool
Neeme Kool

Jooksvalt
E 14.00 ja R 9.15

Marika Kurvet. www.neemekool.ee/huvitegevus/ringid
Lilyan Tops. www.neemekool.ee/huvitegevus/ringid

Jõelähtme lasteteater
Jussike

Jõelähtme Rahvamaja Aeg täpsustub

Merike Kahu. http://joelahtmekultuur.ee/joelahtmerahvamaja/et

Täiskasvanute ringid

Asukoht

Aeg

Juhendaja

Segakoor Jõelähtme
laulusõbrad

Loo Keskkool

1. kokkusaamine
Leili Värte. http://joelahtmekultuur.ee/lookultuurikeskus/huvitegevus
6.10 kell 18.30–20.30

Loo Kammerkoor

Loo Kultuurikeskus, B

T 19.00–21.30

Age Imala. http://joelahtmekultuur.ee/lookultuurikeskus/huvitegevus

Seenioride laulu- ja
tantsuring Pihlakobar

Loo Kultuurikeskus, B

T ja N 10.30–12.00

Kai Müürsepp. http://joelahtmekultuur.ee/lookultuurikeskus/
huvitegevus

Rahvatantsurühm Loolill

Kooli saal

K 19.00

Erika Põlendik. http://joelahtmekultuur.ee/lookultuurikeskus/
huvitegevus

Täiskasvanute rahvatantsuLoo Kooli aula
rühm Jõelähtme muhedad

E 19.00

Kadi Paluoja. http://joelahtmekultuur.ee/lookultuurikeskus/huvitegevus

Loo seenioride näputöötuba Loo Kultuurikeskus

Aeg täpsustub

Kai Müürsepp. http://joelahtmekultuur.ee/lookultuurikeskus/
huvitegevus

Kuutasu

Kirke Tuul. www.lookool.ee/uus2/meie-kool/huviringid

15 € kuus

Kuutasu

Kostivere Mõisakoor

Kostivere Kultuurimõis K 19.00

Kaido Tani. http://joelahtmekultuur.ee/mois/et, www.facebook.com/
kultuurimois

Kostivere naisansambel
Rukkilill

Kostivere Kultuurimõis K 17.30

Sirje Põllu. http://joelahtmekultuur.ee/mois/et, www.facebook.com/
kultuurimois

Seltskonnatantsu kursus

Kostivere Kultuurimõis Aeg täpsustub

Marko Kiigajaan. http://joelahtmekultuur.ee/mois/et, www.facebook.
com/kultuurimois

Kalligraafia õpituba

Kostivere Kultuurimõis N 19.00

Tiiu Kivirähk. http://joelahtmekultuur.ee/mois/et, www.facebook.com/
kultuurimois

Jõelähtme Noorte
Segarühm

Loo kooli aula või
N 19.00
Kostivere Kultuurimõis

Miina Karafin. http://joelahtmekultuur.ee/mois/et, www.facebook.com/
kultuurimois

Ansambel AnnabRe
Tantsutrupp Neeme Nogia

Tallinn
N 18.00
Jõelähtme Rahvamaja T 17.00

Mait Männik. http://joelahtmekultuur.ee/joelahtmerahvamaja/et
Merike Kahu. http://joelahtmekultuur.ee/joelahtmerahvamaja/et

Ansambel Briis

Neeme Rahvamaja

Aleksander Kaidja. http://joelahtmekultuur.ee/neemerahvamaja/
huvitegevus

Kostivere Näitetrupp

Kostivere Kultuurimõis E 18.00

Kersti Laanejõe. http://joelahtmekultuur.ee/mois/et, www.facebook.
com/kultuurimois

Neeme Teater
Jõelähtme LavaGrupp

Jõelähtme Rahvamaja T 19.00
Jõelähtme Rahvamaja Jooksvalt

Merike Kahu. http://joelahtmekultuur.ee/joelahtmerahvamaja/et
Maie Ramjalg. http://joelahtmekultuur.ee/joelahtmerahvamaja/et

Seeniorid ja senioriitad

Jõelähtme Rahvamaja

Iga kuu viimasel N
kell 16.00

Merike Kahu. http://joelahtmekultuur.ee/joelahtmerahvamaja/et

Neeme seenioride klubi

Neeme rahvamaja

Kord kuus

Marika Kurvet. http://joelahtmekultuur.ee/neemerahvamaja/
huvitegevus

Neeme saviring

Neeme rahvamaja

1. kokkusaamine
12.10 kell 19.00

Eda Suits. http://joelahtmekultuur.ee/neemerahvamaja/huvitegevus

12 €

Saviring
Mõisa näputöökamber

Ajaveski
K, N 18.00
Kostivere Kultuurimõis E 18.00 üle nädala

Margit Pärtel. margit.partel@gmail.com
Meeli Lõiv 5853 8533, Meeli.Loiv@joelahtme.ee

Kord 8 €

Rootsi-Kallavere
muuseumi käsitöötuba

Rootsi-Kallavere küla

Vajalik eelregistreerimine 507 7685 (Priit), 513 8160 (Kersti)

T 19.30

Iga päev aasta ringi

Tasuline

JÕELÄHTME SPORDIRINGID

8

NR. 231
SEPTEMBER 2016

Laste-noorte spordiToimumise aeg
ring / treening

Koht

Sihtrühm

Tasu

Juhendaja/ Kontakt

Active Studio
tantsutrenn

T 15.00–15.45

Kostivere Kool

huvilised

15 € / kuu

Ringo Sillamaa
Tantsuühing Active Studio info@activestudio.ee

Bailatino

Kord nädalas

Loo Kool

huvilised

15 € / kuu

Marit Mets, tel 519 1769
Tantsuühing Active Studio info@activestudio.ee

Beebide ujumine

N 11.00

Loo Spordihoone

1.–2. aastased

7 € / kord, 4 korra
kaart 24 €

Mirjam Saueauk, tel 5656 6389
Miramee Stuudio miramee.stuudio@gmail.com

Beebide ujumine

N 11.45

Loo Spordihoone

3 kuu–1. aastased

7 € / kord, 4 korra
kaart 24 €

Mirjam Saueauk, tel 5656 6389
Miramee Stuudio miramee.stuudio@gmail.com

Jalgpall

T, N 16.15

Loo
kunstmuruväljak

2010. aastal
sündinud poisid

25 € / kuu

Sven Elenurm, tel 5626 5131, FC Tiigrid www.fc.tiigrid.ee

Jalgpall

T, N 17.00–18.00

Loo
kunstmuruväljak

2005.–2009. aastal
25 € / kuu
sündinud poisid

Sven Elenurm, tel 5626 5131, FC Tiigrid www.fc.tiigrid.ee

Jalgpall

T, R 16.15

Loo
kunstmuruväljak

2011.–2012. aastal
25 € / kuu
sündinud posid

Sven Elenurm, tel 5626 5131, FC Tiigrid www.fc.tiigrid.ee

Jalgpall

N 18.00

Kostivere lasteaed

2009.-2012. aastal
12 € / kuu
sündinud poisid

Sven Elenurm, tel 5626 5131, FC Tiigrid www.fc.tiigrid.ee

Korvpall

E, K, N 16.00–17.00 Kostivere Kool

huvilised

20 € / kuu

Üllar Kerde, tel 5691 0401
MTÜ Kostivere Huvikeskus kostiverehuvi@gmail.com

Käsipall

E, K, R 14.00–15.00 Loo Spordihoone

7.–9. aastased

35 € / kuu esimene
kuu tasuta

Martin Kokkuta, tel 5660 4878
HC Tallinn, martin@hctallinn.ee

Käsipall

E, K, R 15.00–16.00 Loo Spordihoone

10.–12. aastased

35 € / kuu esimene
kuu tasuta

Martin Kokkuta, tel 5660 4878
HC Tallinn martin@hctallinn.ee

JJ-Street tantsutrenn E, K 17.00–18.00

Loo Kool

huvilised

24 € / kuu

Eva Vihtol
JJ-Street Tantsukool info@jjstreet.ee

Laste Hopsti trenn

E 16.30–17.00

Loo Lasteaed

alates 3.
eluaastast

3 € / kord

Kadi Truuleht, tel 520 6600 ktruuleht@hotmail.com

Laste Hopsti trenn

E 16.45–17.15

Kostivere
Lasteaed

alates 3.
eluaastast

3 € / kord

Kadi Truuleht, tel 520 6600 ktruuleht@hotmail.com

Neeme Lasteaed

5.–7. aastased

20 € / kuu

Mirjam Saueauk, tel 5656 6389
Miramee Stuudio miramee.stuudio@gmail.com

Laste sporditreening T 16.30–17.00
Maadlus

E, K, R 17.30–18.30 Kostivere Kool

huvilised

35 € / kuu

Martin Plaser, tel 5362 7351
MTÜ Korrus 3 korrus3@korrus3.ee

Mudilaste
sporditreening

T 16.05–16.25

2.–4. aastased

20 € / kuu

Mirjam Saueauk, tel 5656 6389
Miramee Stuudio miramee.stuudio@gmail.com

Motoring
Shukokai karate

T, K, N 14.00–16.00 Loo Kool
2 x nädalas
Loo Kool

huvilised
7.–12. aastased

tasuta
35 € / kuu

Väino Haab, tel 511 0968
Sten Aru, tel 5260 611 sten@shukokai.ee

Tennis

T, N 14.00–17.00

Loo tenniseväljak
7.–16. aastased
/ Loo Spordihoone

50 € / kuu

Kristjan Pakk, tel 5622 6004 kristjan@tennisekool.ee

Tüdrukute tantsuline
T 15.20–16.00
võimlemine

Neeme Lasteaed

4.–7. aastased

20 € / kuu

Mirjam Saueauk, tel 5656 6389
Miramee Stuudio miramee.stuudio@gmail.com

Tüdrukute
võimlemine

K 16.45–17.15

Kostivere
Lasteaed

algajad

16 € / kuu

Mirjam Saueauk, tel 5656 6389
Miramee Stuudio miramee.stuudio@gmail.com

Tüdrukute
võimlemine

K 17.20–18.00
R 15.20–16.00

Kostivere
Lasteaed

edasijõudnud

24 € / kuu

Mirjam Saueauk, tel 5656 6389
Miramee Stuudio miramee.stuudio@gmail.com

Ujumistrenn

T, N 17.30–18.15

Loo Spordihoone

edasijõudnud

Jõelähtme valla
elanikele 20 € / kuu, Maksim Ivanov, tel 608 0671
teistele 30 € / kuu

Ujumistrenn

T, N 18.30–19.15

Loo Spordihoone

algajad alates 7.
eluaastast

Jõelähtme valla
elanikele 20 € / kuu, Maksim Ivanov, tel 608 0671
teistele 30 € / kuu

Täiskasvanute
Toimumise aeg
spordiring/treening

Neeme Lasteaed

Koht

Tasu

Juhendaja/ Kontakt

Aeroobika

E, N 19.00–20.00 Loo Kultuurikeskus

4 € / kord

Jelena Trepp, tel 526 0888

Emme ja beebi
võimlemine

E 10.30–11.15

Loo Kultuurikeskus

7 € / kord, 4 korra kaart 24 €

Mirjam Saueauk, tel 5656 6389
Miramee Stuudio miramee.stuudio@gmail.com

Jooga

E 19.00–20.30

Kostivere Lasteaed

7 € / kord

Kadi Truuleht, tel 520 6600 ktruuleht@hotmail.com

Kostivere jõusaal

E, T 17.00–20.00
N 17.00–21.00
Kostivere Kool
P 16.00–19.00

Pilet 1,5 h 3 €, õpilane 1,5 h 2 €,
pensionär 1,5 h 2 €, 10 x kaart 20 €

Tel 5225 094 administraator@kostivere.edu.ee

Kundalini jooga
Kõhutants
Loo jõusaal
Pilates
Pilates
Rühmatreeening
Shaping
Zumba
Toning
Vesiaeroobika

T, N 18.30–20.00 Loo Spordihoone
7 € kord
N 19.00–20.30
Kaberneeme Seltsimaja 4 € / kord
Pilet 3 €, õpilane 2 €, kuukaart 23 €
E–R 17.00–21.00
Loo Kultuurikeskus
õpilase kuukaart 13 €, 10 x kaart 20
L 15.00–18.00
€, hooajakaart (6 kuud) 95 €
N 18.00–19.00
Loo Lasteaed
5 € / kord
P 10.00–11.00
Kostivere Lasteaed
5 € / kord
T 19.00–20.00
Kostivere Kool
5 € / kord
E 19.00
Neeme Rahvamaja
15 € / kuu
N 20.00–21.00
Kostivere Kool
5 € / kord
P 18.00–19.00
Kostivere Kool
5 € / kord
T, N 19.15–20.00 Loo Spordihoone
3,50 € / kord

Pille Zupping, tel 5623 4808 tejinder@kundaliniyoga.ee
Katre Jürgenson
Tel 608 0573
Kadi Truuleht, tel 520 6600 ktruuleht@hotmail.com
Kadi Truuleht, tel 520 6600 ktruuleht@hotmail.com
Kadi Truuleht, tel 520 6600 ktruuleht@hotmail.com
Sirje Põllu, tel 5656 3333 sirje.pollu@gmail.com
Ene Ottokar, tel 520 7911
Kadi Truuleht, tel 520 6600 ktruuleht@hotmail.com
Triin Lindau, tel 5804 5994
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Asjatundlik tugiisik keerulistes
oludes lastele
 RuaCrew pakub 2010.
aastast tugiisikuteenust
lastele ja noortele, kellel on
käitumisraskused, kellel
käitumine koolis on murettekitav või läbisaamine perekonnaga on allamäge minemas.
Annegrete Johanson
MTÜ RuaCrew

Adven Eesti juhatuse esimehe Urmo Heinami sõnul on katlamaja ehitus küll kallis, kuid üleminek maagaasilt puiduhakkele kompenseerib selle
kindlasti.
Foto Arno Mikkor

Loole ja Laagrisse uued
katlamajad
 Adven Eesti kavatseb

järgmiseks aastaks ehitada
valmis uued katlamajad
Jõelähtme vallas Lool ja
Saue vallas Laagris.
Marko Tooming
marko@harjuelu.ee

Mõlemas kohas hakatakse sooja tootmisel kasutama senise
maagaasi asemel hakkepuitu.
Lähitulevikus on ettevõttel
plaanis ehitada uued katlamajad Sauele ja Viimsi valda Haabneeme.
Laagri ja Loo katlamajad on
osa Adven Eesti nelja-aastasest
investeerimiskavast, millega
aastatel 2017–2020 viiakse biomassile üle 13 kaugküttepiirkonda ning korrastatakse kaugküttevõrkusid.
Selleks on ette nähtud 12
miljonit eurot, millest seitse
miljonit investeerib firma ise
ning viis miljoni eest kasutatakse toetusi.

Et turust vähem sõltuda
Laagri ja Loo piirkond lähevad töösse esimestena, sest seal
olid juba varem tehtud kaugkütte arengukavad ning Adven
oli esitanud Keskonnainvestee-

ringute Keskusele (KIK) investeeringutoetuseks taotlused.
Adven Eesti juhatuse esimees Urmo Heinam ütles Harju Elule, et nii Laagri kui Loo
kaugküttepiirkond väärivad positiivselt esiletõstmist, sest ettevõtte ja valdade koostöös valmisid 2015. aastal mõlema piirkonna kaugkütte arengukavad.
“Need on olulised dokumendid, mille koostamisel analüüsisime piirkondade soojusmajandust ja leidsime, et sealsetele tarbijatele oleks pikas perspektiivis soodsam rajada uued,
kaasaegsed ja efektiivsed katlamajad, mis kasutavad soojuse
tootmiseks puiduhaket,” rääkis
ta.

Praegu toodetakse Laagri ja Loo
võrgupiirkonnas
soojust imporditud
maagaasist.
Arengukava nõudis ka KIK,
et projektide elluviimiseks sinna taotlust üldse saaks esitada.
Heinami sõnul saadi äsja KIKilt
rahataotlustele positiivsed vastused. “Alustasime kohe ka pro-

jekteerimis- ja ehitushangete
läbiviimisega, et katlamajad
valmiksid juba 2017. aastal,”
kinnitas ta.

Tarbija võidab
Praegu toodetakse Laagri ja
Loo võrgupiirkonnas soojust
imporditud maagaasist. Heinami sõnul on tegu väga muutliku hinnaga kütusega, mistõttu
võib soojuse hind tarbija jaoks
kohati väga kõrgeks kerkida.
Maagaasi hind sõltub maailmaturul nafta hinnast, ning kuigi
viimasel ajal on hinnad olnud
pigem languses, ei saa selle
peale lootma jääda, et hinnad
enam ei tõusegi. “Seda hinnatõusu on mõistlik ennetada, tehes vajalikud investeeringud
juba enne, kui soojuse hind on
muutunud ebamõistlikult kõrgeks,” märkis Heinam.
Uue katlamaja rajamine pole odav lõbu, kuid pikas perspektiivis saavutab sellega olulise hinnavõidu, kinnitas ettevõtte juht. Heinam toob võrdluseks andmed möödunud aastast, kui maagaasist toodetav
soojus maksis tipphetkedel kohati üle 80 euro MWh kohta, samas on puiduhakke hind olnud
siiani ja üsna kindlalt ka lähitulevikus kümneid eurosid oda-

Kaks uut katlamaja
• Adven Eesti ehitab Laagrisse ja
Loole uued katlamajad, mõlemad
tahetakse valmis saada juba järgmisel aastal.
• Praegu töötavad sealsed katlamajad maagaasil, uutes katlamajades
kasutatakse sooja tootmiseks
puiduhaket.
• Ettevõtte sai positiivse rahastusotsuse Keskkonnainvesteeringu
Keskuselt.
• Mõlemad katlamajad on osa
Adven Eesti pikemast investeerimiskavast, kus aastatel 2017-2020
investeeritakse uutesse katlamajadesse ja kaugküttevõrkudesse 12
miljonit eurot.

vam. Heinami sõnul on puiduhake kõige stabiilsema hinnaga
kütus. Alahinnata ei saa ettevõtte juhi sõnul ka puiduhakke
keskkonnasõbralikkust. “Tegu
on kohaliku kütusega, mis jääks
muidu lihtsalt Eesti metsadesse kõdunema,” ütles ta.
Hakke hangib Adven Eesti
erinevatelt tarnijatelt, viimase
suure hanke korraldas ettevõte
tänavu kevadel. Järgmiseks KIKi taotlusvooru plaanib ettevõte esitada toetuse saamiseks
Saue ja Haabneeme kaugküttepiirkonna projektid.

Võluv võrkpall jõudis Loole
 Jõelähtme valla külade

võrkpallivõistlustel on pikk
traditsioon.
Seni on võrkpallivõistlusi peetud Jõelähtme rahvamaja kõrval oleval palliplatsil nii valla
päeva kui ka kihelkonnapäevade raames. Elu aga läheb edasi
ja tänaseks on korralikud palliplatsid rajatud üle valla veel
päris mitmesse külla. See omakorda annab võimaluse tuua
üritusele värskust ja pidada turniire kordamööda kõikjal, kus
vastavad tingimused olemas.
Mis tunne võis olla päikeselisel, ent üsnagi tuulisel suvepäeval mängida võrkpalli Loo
ujumiskoha juures uue näo ja

hingamise saanud liivasel võrkpalliplatsil? Selle said teada
need kolm võistkonda, kes valla meistrivõistlustel osalesid.
Kas heidutas veidi tuuline ilm
või oli muid põhjuseid, aga
viiest registreerunud võistkonnast oli 27. augustil Pirita jõe
ääres kohal kolm: Loo alevik,
Neeme ja Maardu küla.
Mängud said seetõttu pikemad ja mõõduvõtt oli põnev.
Võistkonnad, kus tavapäraselt
on platsil neli meest ja kaks
naist, olid ülimalt võrdsed. Tasavägine oli ka viimaseks mänguks juhtunud kohtumine esikohale Loo ja Maardu vahel.
Kui viimastel aastatel on võim
ja sellega kaasnenud võidu-

rõõm kuulunud peamiselt Loo
aleviku esindusele, siis tänavu
läks võrkpallivõistluste rändauhind – saviskulptuur Valla Vägev – Maardusse. Põnevust jätkus viimaste hetkedeni, vaja
läks otsustavat geimi, milles
Maardu küla võitis Loo alevikku 25:21, kolmandaks tuli Neeme võistkond. Võitjate esindusse kuulusid Maarja Toomemäe,
Everin Padari, Martin Palmik,
Allan Riener, Renet Vanker ja
Geido Rekkaro.
Tervisliku auhinna said kõik
osalejad, päev lõppes ühise supisöömisega. Järgmisel suvel
lubas võrkpalliturniiri läbiviimist võõrustada Neeme küla.
(Jüri Paavel, kohtunik)

27. augustil võistlesid tiitli nimel
Loo alevik, Neeme ja Maardu
küla. Võitjaks osutus Maardu
küla.
Foto Merike Metstak

Teismelise ikka jõudmine on
keeruline eluetapp iga inimese
jaoks – nii noore, lapsevanema
kui ka ümbritseva võrgustiku.
Mõnel läheb see periood kergemalt, mõnel teisel aga seiklusrohkelt ja lähedaste kannatust
proovile pannes. Paljudel noortel ei ole läheduses ka mõnd
täiskasvanut, keda usaldada või
kellega esilekerkinud muresid
arutleda. Mõnikord võib juhtuda, et puuduvad ka sobivad
eeskujud täiskasvanute seas
ning lumepallina veerev murekoorem võibki alguse saada.
Kuni noor jõuab sellega mõne
spetsialistini.
RuaCrew on 2010. aastast
pakkunud tugiisikuteenust lastele ja noortele, kellel on käitumisraskused, kelle käitumine
koolis on murettekitav või läbisaamine perekonnaga on allamäge minemas. Oma tegevusega on iga-aastaselt laienetud
ning tuge on saadud pakkuda
üha enamatele noortele. Tugiisikuks on vabatahtlikud täiskasvanud, kes soovivad panustada oma vaba aega ja pakkuda
toetust ning eeskuju sihtgrupi
noortele.
Töö on vahel üsna raske –
ette tuleb erinevaid keerulisi situatsioone, kus tugilaps ei
pruugi kohtumisele kohale tulla, väldib kontakti või edusamme ei olegi justkui märgata.
Meeles tuleb pidada, et paljudel noortel on seljataga erinevad keerulised perioodid, pettumused täiskasvanutes ja läbikukkumised enda seatud eesmärkide elluviimises. Seega tuleb märgata ja tunnustada pisemaidki edusamme ja kordaminekuid. Selleks toimuvad regulaarsed kohtumised tugiisikutega, et noorte motivatsiooni
üleval hoida ning kogemusi jagada ja soovitusi anda.
Ette tuleb ka olukordi, kus

Mis on RuaCrew?
MTÜ RuaCrew on loodud 2009.
aastal, eesmärgiks ennetada sotsiaalseid probleeme ja õigusrikkumisi noorte seas ning aidata nende
lahendamisele kaasa. RuaCrew
visioon on olla aastaks 2020 kindel
ja usaldusväärne partner noortele ja
peredele nende kodukohtades üle
Eesti. Ühingu missiooniks on noorte
ja perede toetamine, et tagada neile
parem hakkama saamine täna ja
tulevikus.
Rohkem infot kodulehelt: www.
ruacrew.ee või Facebookis: www.
facebook.com/MtuRuaCrew.
Kandideerimaks tugiisikuks saada
oma CV ja lühike motivatsioonikiri
e-mailile: info@ruacrew.ee.

tuginoor ja tugiisik, kes omavahel kokku pannakse, ei sobi.
Sellisel juhul on oluline leida
tugiisik, kellel oleks noorega
ühine keel. Näiteks üks 15-aastane neiu ütleb, et tema tugiisik
on alati olemas olnud, ka väga
rasketel hetkedel, olles tõukeandjaks ja mõjutajaks noort
mitte alla andma, kuigi see
oleks sel hetkel kergeim valik
olnud.
Enamasti jõuavad noored
teenusele läbi kohaliku omavalitsuse, kui lastekaitsetöötaja
ühe toetava võimalusena välist
eeskuju näeb. Tugiisikult oodatakse, et ta noorele erinevaid
vaba aja tegevusi tutvustab, õppimises juhendab ja näitab, et
lõbus saab olla ka ilma erinevaid aineid tarvitades või ohtlikke tegevusi harrastades.
RuaCrew tugiisikuteenusel
on olnud läbi aastate ligi 100
noort, paljud noortest on teenusel läbi mitme aasta. Hetkel
on RuaCrews üle 20 tugiisiku
ning teenusel üle 25 noore. Vajadus on aga kordades suurem.
Selle nimel teeb RuaCrew
iga-aastaselt tööd, taotledes raha projektidele ning viies neid
ellu, et uusi vabatahtlikke tugiisikuid välja koolitada. Käesoleval aastal on suur tugi olnud
keskkonnast Ma armastan aidata, kus tugiisikute koolituste
jaoks raha kogutakse.
Maailmas on üldlevinud, et
lisaks palgatööle tehakse lisaks
ka vabatahtlikult tööd, saamata selle eest raha – oluline on
panus ühiskonna heaks. Kui Sa
tunned, et võiksid olla panustaja, anna endast märku!

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:
Avaliku väljapaneku kuulutus
“Jõelähtme valla arengukava 2016–2025” ja “Jõelähtme
valla eelarvestrateegia 2017–2020” eelnõude avalik väljapanek toimub 16.09–1.10.2016 vallakantseleis (paberkandjal) ja valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee). Avaliku väljapaneku perioodil on võimalik
esitada ettepanekuid eelnõudele e-posti teel kantselei@joelahtme.
ee, kirjalikult Jõelähtme vallavalitsuse postiaadressil Postijaama tee
7, Jõelähtme küla 74202 Harjumaa või avalikul arutelul, mis toimub
29.09.2016 algusega kell 18.00 Jõelähtme rahvamajas.
Täiendava avaliku arutelu toimumise teade seoses loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlusega
Jõelähtme vallavalitsus teatab, et Jõelähtme vallavolikogu algatas
11.08.2016 toiminud volikogu istungil Ruu küla väärtusliku maastiku kohaliku kaitse alla võtmise menetluse.
Loodusobjektiks on Ruu küla väärtuslik maastik. Peamiseks väärtuslikuks osaks on Ruu luitestik. Kaitseala kaitse eesmärkideks on kaitsta maastikuilmet, eelkõige pinnamoodi, kaitsta metsaökosüsteemi
ja elustiku mitmekesisust ning säilitada ja parandada virgestus- ja
puhkevõimalusi. Kaitseala maa hakkaks kuuluma tervikuna ühe piiranguvööndi (Ruu piiranguvöönd) koosseisu.
Materjalide avalik väljapanek kestis kuu aega, algusega 22.08.2016
ja lõpptähtajaga 22.09.2016, pärast mida toimus avalik arutelu
25.09.2016. Kuna aga avalikustamise ajal esitati mitmeid sisulisi vastuväiteid ja ettepanekuid, korraldab Jõelähtme vallavalitsus täiendava avaliku arutelu 19.10.2016 kell 16.00 Jõelähtme vallavalitsuses,
Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald. Avalikul arutelul
võivad osaleda kõik asjast huvitatud isikud.
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Saha kabeli päev
13.10.2016 korraldab Rebala
muuseum Saha kabeli
teemalise konverentsi/ümarlaua

Kostivere Kultuurimõisas tänati ja tunnustati valla eakaid elanikke. Muusikat seinast seina tegid Antti Kammiste ja Ivo Linna. Fotod Merike Metstak

24. septembril tähistati eakate päeva. Tänukirja said:
 Andres Viirpalu – aktiivse tegevuse eest Ülgase külaelu edendamisel
 Vilve Niinepuu – aktiivsuse ja tegususe eest Rebala küla tegemistes
 Eve Järvepere – aktiivselt seenioride klubis Pihlakobar kaasa löömise eest
 Ille Lomp – aktiivselt seenioride klubis Pihlakobar kaasa löömise eest
 Veera Andresson – elurõõmsa hoiaku ja iga-aastase Loo Tervisepäeva õnnestumisesse panustamise eest
 Mall Zupping – aktiivselt seenioride klubis Pihlakobar kaasa löömise eest
 Õie Ainsaar – rõõmsameelse hoiaku ja iga-aastase Lõbusa Loo perepäeva õnnestumisesse panustamise eest
 Eva Oja – aktiivselt seenioride klubis Pihlakobar kaasa löömise eest
 Linde-Loritte Kaljula – aktiivsuse ja tegususe eest Saha küla tegemistes
 Einar Hiis – aktiivsuse ja tegususe eest ning Saha küla ajaloolise mälu hoidmise ja säilitamise eest
 Helvi Rabovaljuk – aktiivse osalemise eest Kostivere päevakeskuse tegevustes
 Mare Treiberg – aktiivselt Kostivere aleviku heakorra eest seismise ja aleviku ürituste läbiviimisele kaasa aitamise eest
 Maria Mažajeva – aktiivse osalemise eest Kostivere päevakeskuse tegevustes
 Jüri Palts – Parasmäe külaelu edendamise eest
 Marika-Maria Kurvet – külaelu edendamise, küla heakorra eest seismise ja abivalmiduse eest
 Inge ja Raivo Laanoja – abivalmiduse ja aktiivse osalemise eest Kaberneeme küla tegevustes
 Sirje Kaubi – kindlameelse, kindlakäelise ja kohusetundliku bussijuhi töö eest valla koolilaste sõidutamisel
 Anne Kanne – Kostivere päevakeskuse sisuka ja mitmekülgse tegevuse eest
JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav avalik arutelu
Uusküla Nuudi tee 75 maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toimub
Jõelähtme vallamajas 18.10.2016 kell 15.00.
Materjalidega saab tutvuda Jõelähtme valla
kodulehel (joelahtme.kovtp.ee).
Detailplaneeringute avalikud väljapanekud
• Loo alevik Vibeliku tee 21e maaüksuse ja
lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 10.–24.10.2016 Jõelähtme vallamajas. Loo alevik Vibeliku tee 21e maaüksuse ja
lähiala detailplaneeringu koostamine algatati
Jõelähtme vallavalitsuse 25.02.2016 korraldusega nr 142. Detailplaneeringu eesmärgiks
on tootmismaa ja transpordimaa kruntide
moodustamine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkudega varustatuse ja liikluskorralduse
lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
• Neeme küla Ülestoa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.10–
7.11.2016 Jõelähtme vallamajas. Neemeküla
Ülestoa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
koostamist jätkati Jõelähtme vallavolikogu
17.06.2013 otsusega nr 404. Detailplaneeringu
eesmärgiks on Ülestoa kinnistu (Ajataguse tee
4) jagamine kaheks elamumaa krundiks. Planeeringuga määratakse kruntide ehitusõiguse ulatus ja esitatakse hoonestustingimused,
lahendatakse kruntide tehnovarustus ja seatakse keskkonnatingimused planeeringuga
kavandatu elluviimiseks.
Detailplaneeringutega, sh põhijooniste ja seletuskirjadega, on võimalik tutvuda Jõelähtme
vallavalitsuse maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas E–N 8.00–17.00, R 8.00–14.00 ning samaaegselt on detailplaneeringu põhijoonis ja
seletuskiri välja pandud Jõelähtme valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee) ning kaardirakendus EVALDis.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu tulemused
18.08.2016 algusega kell 15.00 toimus Liivamäe küla Järve tee 8 maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav
avalik arutelu. Avalikustamise ajal detailpla-

neeringu lahendusele ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.
Üldplaneeringu teemaplaneeringu avalik
väljapanek ja avaliku arutelu tulemus
13.09.2016algusegakell15.00toimusteemaplaneeringu “Veeldatud loodusliku maagaasi terminaliasukohavalimine”jasellekeskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande avalik arutelu.
Avalikustamise ajal teemaplaneeringu lahendusele andsid oma seisukohast teada Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium, Tervisekaitseamet ja Keskkonnaamet. Tervisekaitseamet ja Keskkonnaamet esitasid ettepanekuid,
eelkõige täpsustada keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande sõnastust kirjas
viidatud punktides. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet
täiendatakse vastavalt esitatud ettepanekutele.
Kehtestatud detailplaneering
Jõelähtme vallavolikogu on kehtestanud
15.09.2016 otsusega nr 375 Saha küla Uue-Kaeravälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringute menetluste lõpetamised
• 17.05.2016 esitati avaldus Jõelähtme vallavalitsuse 26.01.2004 korraldusega nr 40 algatatud Neeme küla Kaldaaluse 4 maaüksuse
detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks.
Jõelähtme vallavalitsus võttis 18.08.2016 vastu korralduse nr 662 “Jõelähtme vallavalitsuse
26.01.2004 korraldusega nr 40“Neeme küla Kaldaaluse 4 maaüksuse detailplaneering koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine” algatatud detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja algatamise korralduse kehtetuks
tunnistamine”.
• 03.08.2016 esitas kinnistute omanik avalduse
Neeme küla Lääne I ja Lääne 2 kinnistute detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks ja algatamise korralduse tühistamiseks. Jõelähtme
vallavalitsus võttis 01.09.2016 vastu korralduse
nr 690 “Jõelähtme vallavalitsuse 26.01.2004
korraldusega nr 40 “Neeme küla Länne 1 ja
Länne 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine” algatatud detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja algatamise korralduse kehtetuks
tunnistamine”.

• 27.06.2016 esitas huvitatud isiku
volitatud esindaja avalduse Haapse
küla SÜ Kabris krunt nr 27 kinnistu
koos juurdepääsuteega detailplaneeringu
menetluse lõpetamiseks ja algatamise otsuse
tühistamiseks. Jõelähtme vallavolikogu võttis
15.09.2016 vastu otsuse nr 374 “Jõelähtme vallavolikogu 26.08.2008 otsusega nr 388 “Haapse küla SÜ Kabris krunt nr 27 kinnistu koos
juurdepääsuteega detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine” algatatud detailplaneeringu
menetluse lõpetamine ja algatamise otsuse
kehtetuks tunnistamine”.
Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamised
• Jõelähtme vallavolikogu võttis 11.08.2016
vastu otsuse nr 371 “Jõelähtme Vallavolikogu
29.04.2010 otsuse nr 56 “Ülgase küla Jäätmaa
II maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine”
kehtetuks tunnistamine”. Maaomanik on esitanud taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna soovib loobuda kehtestatud
planeeringu edasisest elluviimisest.
• Jõelähtme vallavolikogu võttis 11.08.2016
vastu otsuse nr 370 “Jõelähtme vallavolikogu
25.03.2008 otsuse nr 329 “Ülgase küla Jäätmaa
I maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Jäätmaa I maaüksuse osas” kehtetuks tunnistamine”. Maaomanik on esitanud taotluse
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks,
kuna soovib loobuda kehtestatud planeeringu
edasisest elluviimisest.
Korralduste ja otsustega on võimalik tutvuda
Jõelähtme vallavalitsuses E–N 8.00–17.00, R
8.00–14.00 või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil www.joelahtme.ee.
Projekteerimistingimuste avalik väljapanek
Uuskülas, Uusküla tee 4 kinnistu elektrivarustuse projekteerimistingimuste avalik väljapanek
toimub 10.–24.10.2016 Jõelähtme vallamajas
ning projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav Jõelähtme valla kodulehel. Uusküla
tee 4 kinnistu osas on Jõelähtme vallavolikogu
27.05.2010 otsusega nr 74 kehtestatud Uusküla, Metsaääre detailplaneering. Projekteerimistingimustega täpsustatakse elektriliitumise
kohta Uusküla tee lõik 1 kinnistu osas.

Kogunemine kell 13.00 Saha kabeli juures, kus toimub vabas
vormis ekskursioon ja arutelu. Kell 14.00 Kostivere mõisas ettekanded ja ümarlaud arutamaks Saha kabeli väärtuste ja võimaluste üle. Ettekanded:
• Lagle Parek
Saha kabel palverännuteekonnal
• Janek Šafranovski kuhu on orienteeritud Saha kabel ja
teised kirikud
• Ain Mäesalu
Eesti keskaegsed kabelid –
mõistatuslikud muistised
• Gurly Vedru
arheoloogilistest kaevamistest Saha
kabeli juures
• Margus Kirja
Saha kabeli loost pühakojana
• Juhan Kilumets
restauraatori juubelijutt: Saha kabel
1966 ja 2016
Kõik huvilised oodatud! Kontakt Janek Šafranovski 503 2774

Aeg kutsuda korstnapühkija!
 Õige pea on taas käes kütteperiood, kuid suur hulk

korstnaid on veel pühkimata ning küttekollete korrasolek üle kontrollimata.
Annika Koppel
Päästeameti Kommunikatsiooniosakond

Korstnapühkija kutsumiseks on viimane aeg – järjekorrad korstnapühkijate juurde on sügiseti alati pikad ning regulaarse kütmise ajal on korstnat pühkida juba hilja.
Alati on mõistlik kustuda kutsetunnistusega korstnapühkija, kes puhastab suitsulõõrid, soemüüri, korstna ja ahju. Lisaks
küttesüsteemi puhastamisele märkab korstnapühkija asjatundlik silm selles ka puudusi ja juhib pere tähelepanu võimalikele
ohtudele. Tehtud töö kohta väljastab korstnapühkija akti.
Enne kütteperioodi algust ei pea mitte ainult korstnat pühkima, vaid kogu küttesüsteem tuleb kriitilise pilguga üle vaadata – ega kuskilt suitsu sisse ei aja, et lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstnates ei oleks pragusid. Samuti tuleb
kontrollida ega korsten pole pigitunud, kas tahmaluugid on
kindlalt kinni jms.
Tasub meeles hoida, et korstnat ja lõõre tuleb pühkida igal
aastal vähemalt korra, kuid tihedama kasutamise korral tuleb
neid ka tihedamini puhastada. Eramus tohib korstnat ise puhastada, kuid üks kord viie aasta jooksul tuleb kutsuda seda tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Ridaelamus ja korteris peab seda tööd tegema igal aastal kutseline korstnapühkija.
Möödunud aastal tuli paljudele eramajade omanikele üllatusena, et neil peab olema kodus korstnapühkimise akt, mis näitab, et kutseline korstnapühkija on viimase viie aasta jooksul
küttesüsteemi üle vaadanud. Kellel veel korstnapühkimise akti
ei ole, siis sel aastal tuleb see viga kindlasti parandada. Kutsetunnistusega korstnapühkijate kontaktid saab päästeala infotelefonilt numbril 1524.
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Tuletame koolialguse puhul
meelde mõned põhilised
liiklemisreeglid
 “Oh kooliaeg, oh kooli-

aeg, millal sina tuled...”
Teili Piiskoppel
Noorsoopolitseinik

Nii algab ühe populaarseima
koolialguse laulu refrään, mida
ilmselt vähesed koolijütsid sügise hakul kuulda tahavad.
Ometi pole parata, kooli tuleb igal juhul minna ja tegelikult on ju algne trots põhjendamatu – näeb vanu sõpru ning
pea saab targemaks. Kuna aga
suur osa suvest veedetakse tihtipeale maal vanavanemate
juures või suvelaagrites, kipuvad olulised linnas ja asulas liiklemisreeglid ununema, mistõttu tuletan mõned põhilised
meelde.
Ohutu liiklemise põhitõdede kordamine on hea nii uljamatele algklassiõpilastele kui
ka juba osavamatele jalgsi- ja
jalgrattaga liiklejatele ning ka
spetsialistidele suuremate sõiduvahenditega.
• Jalakäijad kõnnivad kõnniteel või sõidutee ääres vasakul pool.
• Pimedal ajal kannavad jalakäijad parempoolsel küljel
põlve kõrgusel helkurit.
• Jalakäijad ja jalgratturid
ületavad teed vaid selleks ettenähtud kohas, olles eelnevalt
paremale ja vasakule vaadates
veendunud, et ületus on ohutu.
Rattur võiks teed ületada sadulast maha tulnuna.
• Valgusfooriga ülekäigurada ületatakse vaid rohelise tulega.
• Koolibussist maha tulles

ületatakse teed siis, kui buss on
ära sõitnud. Nii bussi eest kui
ka tagant tee ületamine on ohtlik, sest lähenev auto võib märkamatuks jääda.
• Jalgratturid veenduvad enne sõidu alustamist, et rattal on
toimivad pidurid, signaalkell,
kodarahelkurid, ees valge ja taga punane helkur ning pimedal
ajal ees valge ja taga punane tuli.
• Jalgrattaga sõidetakse jalgrattateel või sõidutee parempoolses ääres, viimasel juhul
alates 10. eluaastast ning jalgratturi juhilubade olemasolul.
Nooremad lapsed sõidavad
õuealas, jalgrattateel ning kuni
12. eluaastani kõnniteel.
• Jalgrattaga liigeldes kantakse kiivrit. Kindlasti kuni 16.
eluaastani, kuid seda võiks ka
vanemas eas kanda.
• Roolikeerajad veenduvad
enne sõidu alustamist, et nende masin vastab tehnonõuetele ning selle kindlustus kehtib.
• Sõidukijuhid võtavad hoo
maha nii enne reguleeritud kui
ka reguleerimata ülekäigurada,
sõltumata lubatud suurimast
kiirusest.
• Liigeldes ollakse ettevaatlik ja ümbritseva suhtes tähelepanelik!
Kõik need reeglid on olemas
põhjusega – tagada liiklejate
turvalisus – ja kui me neid järgime, jõuame igal hommikul
ohutult tööle ja kooli ning õhtul
koju.
Hoolime üksteisest ja ümbritsevast!
Ohutut liiklemist!
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Jõelähtme valla
uued kodanikud
• Sigrid ja Siim Solovjov, tütar Seidi Sherani
26.07.2016
• Hiie-Maarja Lõhmus ja
Andri Püvi, poeg Martin
27.07.2016
• Liisi ja Tõnu Mark,
tütar Simona Melina
02.08.2016
• Mari ja Siim Lattik, tütar
Lisete 06.08.2016
• Svitlana Kukharenko ja
Aleksandr Kuhharenko,

tütar Milana 11.08.2016
• Keddy Paasrand ja Toomas Rooba, tütar Mariliis,
12.08.2016
• Egle Vetka ja Rauno
Liländer, tütar Emma
20.08.2016
• Anne-Maria ja Mart
Oksmann, poeg Martin-Magnus 06.09.2016
• Mari Keinast ja Roland
Moritz, poeg Henry
08.09.2016

30. septembril kell 19.00 Jõelähtme
rahvamajas “Me nägu kõlab tuttavalt” –
Neeme Nogia 15!
Kaasa tantsib Salme vallateater Saaremaalt. Pakume
sünnipäevatorti! Koos muusikutega ühislaulud ja
tantsud! Pilet 5 eurot, töötab puhvet “Täie auruga”

Õnnitleme sünnipäevalapsi
92
89
88
87
87
86
86
85
83
83
82
82
82
81
81
80
80
75
75
75
70
70
70
70
70
70

15.09
13.09
17.09
04.09
07.09
15.09
27.09
18.09
11.09
19.09
01.09
01.09
19.09
10.09
26.09
12.09
14.09
17.09
27.09
28.09
09.09
14.09
16.09
21.09
25.09
27.09

PELAGEJA RÜTTEL
MARIA MAŽAJEVA
NIINA PJANKOVA
HILDEGARD LEIMANN
MELAINE TIISKER
JAAN REIMAN
MARGARITA BELKINA
RAISSA KARTOFELEVA
VALENTINA KAHU
HELLE-VIOLA LIND
MILVI VAHER
VILMA LÄNS
HARRI VARIPUU
AUGUST VIHT
ELSE SESMIN
ILMI VEERVÄLI
LEILI SAALISTE
KERSTI-DAGMAR VARES
MATI KOIK
LOORE TIITUS
IVAN OMELTŠENKO
VIIVE TRAUBLUM
OLVI RAUD
MART SIIMANN
AIME KIVIMAA
HENN VARES

Jõelähtme valla elanike arv seisuga
01.09.2016
Mehi Naisi Kokku

Liivamäe küla

148

144

292

Õiendus:
Ruu külale
kingitud
kukk elab
 Eelmise kuu lehes il-

Jõelähtme vald

84

42

126

Loo küla

18

13

31

Aruaru küla

50

38

88

Loo alevik

993

1013

2006

Haapse küla

36

24

60

Maardu küla

72

77

149

Haljava küla

79

66

145

Manniva küla

51

46

97

Ihasalu küla

39

29

68

Neeme küla

133

146

279

Iru küla

180

182

362

Nehatu küla

9

14

23

Jõelähtme küla

55

52

107

Parasmäe küla

34

23

57

Jõesuu küla

42

34

76

Rebala küla

87

86

173

Jägala küla

59

49

108

Ruu küla

56

44

100

Jägala-Joa küla

14

4

18

Saha küla

77

60

137

Kaberneeme küla

69

55

124

Sambu küla

13

13

26

Avaldame sügavat kaastunnet

Kallavere küla

58

43

101

Saviranna küla

52

47

99

Koila küla

6

12

18

Uusküla

222

164

386

Arvo Suur
Ursula Reinberg
Ljubov Sirkas
Ants Noodapera
Kuuno Koitsaar
Heino Avi
Aili Raud

Koipsi küla

1

0

1

Vandjala küla

21

19

40

Koogi küla

74

59

133

Võerdla küla

6

5

11

Kostiranna küla

19

11

30

Ülgase küla

42

48

90

Kostivere alevik

338

378

716

6

6

12

Jõelähtme vald
kokku

Jõelähtme Muhedate rahvatantsurühm
ootab tantsima uusi tantsuhuvilisi paare.
Trennid toimuvad Kostiveres või Lool, esmaspäeviti algusega kell 19.00. Anna enda tantsuhuvist teada tel 5343 9836 või tule esimesse trenni 3.10.2016 kell 19.00
Kostivere mõisa saalis. Tantsurühma selle hooaja eesmärk on jõuda 2017. aasta
suvel Europeade festivalile Soome.

22.02.1937–11.08.2016
29.08.1927–16.08.2016
22.10.1922–19.08-2016
01.11.1941–21.08.2016
26.02.1967–21.08.2016
17.05.1945–26.08.2016
20.12.1972–03.09.2016

Lakkas tuksumast su ema süda
jäi tühjaks koduõu ja tuba...
Armas Lia Oolberg,
avaldame sügavat kaastunnet ema
URSULA REINBERGI
surma puhul.
Endised töökaaslased vallamajast

Siis meetrite, valgusaastate taha
meist saatus ja elu ja surm jäävad maha.
Me läheme sinna, kus muresid pole,
meid enam ei olegi siin...
/T. Trubetsky/
Kallist klassiõde
AILI RAUDA
leinavad kunagised klassikaaslased.

Kullamäe küla

Loo alevik
Kostivere alevik
Loo alevik
Loo alevik
Kostivere alevik
Liivamäe küla
Liivamäe küla
Iru küla
Jõesuu küla
Loo alevik
Kostivere alevik
Kaberneeme küla
Loo alevik
Loo alevik
Rebala küla
Loo alevik
Loo alevik
Loo alevik
Ruu küla
Loo alevik
Jägala-Joa küla
Jägala küla
Loo alevik
Haapse küla
Jõesuu küla
Loo alevik

3243 3046

6289

munud info, justkui oleks
Ruu küla sünnipäevapeol
külale kingitud elus kukk
jalga lasknud ja rebaste
lõugade vahel oma lõpu
leidnud, ei vasta tõele.
Merike Metstak

Nimelt selgus, et kukk elab
õnnelikult Kolesovide peres.
Keitti Kolesov teatas, et tõepoolest peale kotist plehku
panemist eksles kukk kaks
vihmast ööd Ruu kadakate
vahel. “Naabrimees nägi lõpuks kadakate vahel kukke
sahistamas ning lastega koos
püüti kukk kinni ning otsustati ta meile siia kuppelmajja tuua. Minu ema tõi talle
Pärnust pruudid, saavad kenasti läbi! Kõigil on võimalus
kukke ja tema kanakarja vaatama tulla, enne kui nad talvekorterisse üle kolivad,”
kinnitas Keitti.

Suured tänud!

Selle aasta suvel täitus Manniva külaelanike oluline eesmärk – Manniva tee ja Hõbemäe tee said uue
teekatte ja on nüüd tolmuvabad. See on suur samm elukvaliteedi paranemises nii külaelanikele,
naaberkülade elanikele kui kõigile meie külalistele.
Suured tänud töövõtjatele, vallavalitsusele ja maksumaksjale ning ka Manniva külaelanikele kannatlikuse
eest. Olgem liikluses tähelepanelikud ja hoidkem meie uusi teid! Jääme lähiajal ootama Mäealuse tee,
mille remont on samuti hädavajalik, tolmuvabaks muutmist, .
Manniva küla elanike nimel, Meelis Kask, Manniva külavanem

Iga lahkumine on raske,
Iga teelesaatmine kurb.
Avaldamine sügavat kaastunnet Kerstile ja tema perekonnale isa ja vanaisa
JAAN VAHI
surma puhul.
Oleme mõtetes sinu ja Sinu peregaJõelähtme valla kultuurikeskuse pere

Kuidas küll süttivad–
kustuvad tähed õhus ja
nimedes, otsekui ohe
sa lendu lähed
liuglevas pimedas...
Mälestame ja meenutame endist töökaaslast
HEINO AVI.
OÜ Aatmaa

Jõelähtme valla teabe ja
infoleht. Väljaandja on
Jõelähtme vallavalitsus.
Omavalitsuse õigusaktidega saab tutvuda
valla kantseleis ja raamatukogudes ning
www.joelahtme.kovtp.ee ja
www.volis.ee.
Toimetaja Merike Metstak,
605 4865, 527 8870,
merike.metstak@
joelahtme.ee, ajaleht@
joelahtme.ee.
Reklaami ja kuulutuste
tellimine 646 2214,
5562 5500,
myyk@harjuelu.ee.
Jälgi meid nüüd ka Facebookis: www.facebook.
com/joelahtme.

ERAKUULUTUSED

MÜÜK
• Balloonigaasi (propaan) kojuvedu 24 h
jooksul. 5 kg 11,25 eurot / 11 kg 20,15 eurot / 17 kg 29,05 eurot. Harjumaa piires
transport hinna sees. Helista tel
5625 6248, Balloonigaas OÜ
• Müüa liiva, killustikku, mulda, freesasfalti, kruusa, kohaleveoga. Tel
507 9362
• Müüa otse tootjalt aastaringselt soodsalt pakitud kandilist puitbriketti alates
129 eurot, turbabriketti alates 115 eurot,
pelletit alates 175 eurot, kuivi võrgus
kütteklotse 2 eurot, kaminapuid. Vedu.
Tel 520 2190
• Poolvääriskivide ja -ehete müük. www.
kristalliharmoonia.eu
• Suur valik puitbrikette, hinnad alates
128 eurot/t, pellet premium 8 ja 6 mm
175 eurot/960 kg, kütteklotsid 1,8 eurot/
kott, kask, lepp. Vana-Narva mnt. 9 laost
müüme ka paki kaupa alates 1,4 eurot/10 kg, tel 5692 4924, 637 9411, www.
leilibrikett.ee
• Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid e-poest www.lipuvabrik.ee

OST
• Ostan seisma jäänud firma. Tel
5888 8088
• OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
• SKP Invest OÜ ostab metsamaad, põllumaad ja raieõigust. Pakume konkurentsivõimelist ja ausat hinda. Küsi pakkumist! Tel 508 0065

RENT
• Tellingute rent. Tel 5557 7772, info@
baltmaster.ee

TEENUS
• Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel 515 9155
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24
h. Vt ka ennustus.ee
• Katuste survepesu ja värvimine (plekk,
kivi, eterniit). Tel 5624 1509, Andres

NR. 231
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Doka Eesti OÜ võtab tööle

laotöötaja.
• Korstnapühkija teenus, akt. Tel
504 0875
• Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel
5807 2581, info@potipoiss.ee
• Kutseline korstnapühkija pakub korstnapühkimisteenust. OÜ Korstnapuhastaja, tel 5664 6756, www.korstnapuhastaja.ee
• Litsenseeritud korstnapühkija pakub
teenust. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine tel 5877 1665 või
info@puhaskolle.ee

Töö sisuks on ehitusseadmete remont,
puhastamine ja hooldus
ning materjalide vastuvõtmine ja väljastamine.
Töökoht asub aadressil
Ämma tee 80, Iru küla,
Jõelähtme vald.
Vaata lähemalt
www.doka.com
www.doka.ee
CV saata e-postiga
eesti@doka.com
Info 603 0650

• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104, www.puuhooldaja.ee
• Pliidid, soeseinad. Vanad head plekkahjud. Ehitus ja remont, konsultatsioonid. Tel 5624 9455
• Seinad soojaks ja tuulepidavaks
termovahuga, maja hind alates 600
eurot. www.therm.ee, tel 5660 6010,
“Süstime seinad soojaks”

• Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv,
muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936

MÜÜA
SÕELUTUD MULDA

info@sõelutudmuld.ee
505 4150
Pakume ka transporditeenust,
liiva, freesasfalti, killustikku jt
puistematerjale.

TÖÖ
• Noor pere otsib lapsehoidjat 1,5-aastasele. Töö 2–3 tööpäeval nädalas ja tasu
kokkuleppel. Asukoht Loo küla. Tel
520 0782
• OÜ Atko Liinid pakub tööd bussijuhtidele. Info tel 627 2713 või
5558 5632

• Pakume tööd kogemustega elektrikutele laevatöödel Jaapanis ja Euroopa
Shipyardides. Majutus, toitlustus, tööriided ja lennupiletid tööandja poolt. Tunnipalk alates 11 eurot/neto. Kontakt ja lisainfo e-mail tom.bcc@europe.com, tel
+372 5458 8461
• Transpordifirma otsib e-kategooria autojuhte rahvusvahelistele kaubavedudele. Veod Poola suunal, harvem ka Tsehhi
ja Slovakkia. Laadimised üle Eesti. Info
tel 5667 7006, 5667 7004. CV mailile info@besttrans.ee

Reklaamipinna broneerimine ja
teadete edastamine
myyk@harjuelu.ee tel 646 2214

Hea Jõelähtme valla kassiomanik, kui oled pikemalt kodust ära,
tulen koju Sinu lemmikut hooldama: panen toidu, vee ja
puhastan liivakasti. Kiisu soovil ka mängin temaga. Mul on
pikaajaline kogemus kassi- ja koeraomanikuna.
Tasu kokkuleppel. Tel 528 1028, tööpäevadel kell 17–22.

Adven on Eestis, Soomes ja Rootsis tegutsev
energiaettevõte, mis pakub kliendi vajadustele
vastavaid energialahendusi tööstus- ja teenindussektoris, varustab soojusega äri- ja erakliente
ning tegeleb maagaasi jaotamise ja müügiga. Adven Eesti AS-is töötab 75
inimest ja ettevõtte käive 2015. aastal oli 21 miljonit eurot. Adven opereerib
ja hooldab Eestis ligi 100 energiakeskust koguvõimsusega 290 MW ja
hooldab soojusvõrke kogupikkusega 81 km.

Otsime oma Põhja piirkonna soojusvõrkude hooldusmeeskonda

SOOJUSVÕRGU
MEISTRIT
Sinu tööks on tagada ettevõtte soojusvõrkude ja -sõlmede töökindlus ning
tõrgeteta soojuse edastamine tarbijateni. Sa korraldad töörežiimide ülevaatuse, hooldus-ja remonditööd ja rikete kõrvaldamise. Tellid tööks vajalikud materjalid ja töövahendid ning tagad tööohutuse oma tööpiirkonnas. Suhtled nii
töövõtjate, klientide kui maaomanikega. Sinu otsene meeskond on viieliikmeline, tööpiirkond Tallinn ja Harjumaa, vajadusel üle Eesti.
Ootame Sinult tehnilist kesk-eri haridust, töökogemust soojustehniliste seadmete käidu ja hoolduse alal, tööde korraldamise ning meeskonna juhtimise
kogemust. Sul on väga hea eesti keele ja suhtlustasemel vene keele oskus
ning hea kogemus arvuti kasutamisel. Vajalikud on B-kategooria autojuhiload.
Oled orienteeritud tulemuse saavutamisele ja oskad kaasata meeskonna parima lahenduse leidmiseks. Omad head suhtlemisoskust, arengutahet ning tasakaalukust probleemide lahendamisel. Oled valmis tööks välitingimustes.
Omalt poolt pakume Sulle stabiilset, vaheldusrikast ja liikuvat tööd, vajalikku väljaõpet ja koolitusi ning kuulumist kollektiivi, kus hinnatakse kõrgelt
ohutut töökeskkonda. Lisaks mitmeid ettevõttepoolseid soodustusi sh talvepuhkus ning tervise- ja sporditoetus ning ühisüritusi.

Palume saata CV hiljemalt 9. oktoobriks 2016
märgusõnaga “soojusvõrgu meister”
adven.eesti@adven.com.
Lisainfo tel 667 8627, www.adven.ee

