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Noored tegid vallavalitsusele
jalkamängus säru
SIGNE VALDMANN

J

õelähtme noorsootöö
ja spordispetsialist Liisi Vesselovi sõnul oli ta
esiti veidi skeptiline, kas saab
ikka meeskonna kokku. Suur oli
ta üllatus ja rõõm kui jalkatiimiks vajalik arv – 11 – inimesi
andsid end juba õige ruttu üles,
tegelikult jäi mängijaid veel varukski.
„See näitab, et selliseid ühiseid ettevõtmisi võiks rohkemgi olla,” avaldas Vesselov lootust, et sellest kasvab välja tore
traditsioon. On ju korralik jalgpalliväljak olemas ka nii Kostivere koolil kui ka kohe varsti on
valmimas Neeme küla jalgpalliväljak.

Vihm ei heidutanud
Kuigi hommik tõotas ilusat
ilma, siis kella kolmest algas
siiski sadu, mis kestis kuni
mängu lõpuni. Siiski ei lasknud
keegi end vihmast heidutada ja
oli kuulda koguni arvamusi, et
parem vihm kui lagipähe kiiskav päike.
Maha peeti kaks 25-minutilist poolaega. Kohtunik oli
22-aastane Michael Lilander,

12. august oli rahvusvaheline noortepäev ja selle raames tegid Loo noored ettepaneku ja väljakutse Jõelähtme vallavalitsusele ja volikogu liikmetele pidada maha üks sõpruskohtumine
jalgpallis.
kes on 16 aastat jalgpalli mänginud klubides nagu JK Loo, JK
Nõmme United, JK Paide Linnameeskond ning 2018. aasta
lõpus liitus FC Floraga. „Mõnus
oli näha, kuidas oma inimesed
tegid mõnusa sportliku õhtupooliku valla töötajatele ja valla noortele. Loodan, et sellest
on välja kujunemas vahva traditsioon,” avaldas ka kohtunik
Lilander lootust.
Mängu esimene värav löödi
noorte poolt juba 30. sekundil
peale mängu algust ja ehkki väravaid kogunes lõpuks Loo
noorte kasuks 15 ning vallale
vaid üks, ei saanud mütsiga löömise ega ka käega löömise tunnet täheldada kummagi vastase poolt.
Noortele pakkus siirast hasarti vallavalitsuse tiimi vastu
mängida ja nagu hiljem võis
mõne poisi omavahelisest vestlusest kuulda, olid nad valmis
ka kiireks kaotuseks. Läks siiski teisiti ja hoopis vallavalitsuse

meeskonnal tuli kaotust tunnistada. Nagu hiljem selgus, oli
selle põhjuseks mõneti ka asjaolu, et meeskonnas oli mitmeid
mängijaid, kes jalkaplatsil kas
suisa esimest korda elus või jäi
viimatine mängukogemus aastate taha.

Mäng rändkarika peale
„Minu jalgpallimängud jäid
lapsepõlve, suvevaheajal maal
kohalike külapoiste- ja tüdrukutega, kellega sai naabrite suurel niidetud muruplatsil palli
toksida. Sellest on möödas 13–
14 aastat. Praegu noorte jalkaässadega palli mängides oli
üsna suur tegemine, et sammu
pidada. Tegelikult seda sammupidamist väga polnudki, sest
noormehed olid lihtsalt nii kiired ja osavad. Isegi kui palli enda valdusesse said, siis oli vastasmeeskonna spetsialist kohe
valmis palli ära võtma. Kuna
noored olid nii kiired ja osavad,
siis ei saanud ka endast halve-

mat muljet jätta, seega tuli enda seest kõik jõuvarud üles leida ja anda endast nii palju kui
vähegi võimalik. Kuna pallimängust on mitu head aastat
möödas ja püüdsin ikka poistega sammu pidada, siis tervitas
mind järgmisel päeval mõõdukas lihasvalu. Selle kompenseeris vägev emotsioon ja rõõm,
mida ühine mäng andis,” jagas
oma emotsioone valla sotsiaaltöö spetsialist Liis Koppel.
Idee autori, Loo noortekeskuse noorsootöötaja Kreete
Juuraki sõnul oli noortel juba
sellepärast nii põnev, et ei pidanud taas omavahel mängima,
vaid said oma oskusi proovile
panna täiskasvanutega ning
mäng käis siiski rändkarika
peale. Ka noorte emotsioonid
olid väga positiivsed. Avaldati
soovi, et selliseid üritusi võiks
rohkem olla. „Väga meeldis, kuna teadsin, et võidame ja nortsis (noortekeskuses) sai kauem
olla kui 17.00-ni ja põhiline, et
peale mängu sai kringlit,” jagas
üks noor kõige suuremat rõõmu.
Auga välja teenitud võidukarikas jääb hoiule Loo noortekeskusesse. •

Jõelähtme ajaloo konverents
Harjumaa
koolijuhid said
kokku Neemes

Intervjuu – Loo
kooli vilistlane
Ott Männik
Algas sügisene
KOP-i
projektivoor
Rändkarikas jääb hoiule Loo
noortekeskusesse.

Vald maksab
ranitsa- ja
koolitoetust
Parasmäe 800

Tempoka mängu tulemuseks jäi 15:1 Loo noorte kasuks.

Väljakutse esitanud Loo noortekeskuse meeskond ning valla meeskond.

Mida saab
teha Kostivere
päevakeskuses?

Ja siit tuli värav valla meeskonna väravasse.

Kaasaelajaid jagus ka väljaku äärde.

Fotod Signe Valdmann

Kostivere
näputöökamber ootab
käsitööhuvilisi
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Volikogu veerg
VÄINO HAAB
volikogu esimees

V

olikogu istungi päevakord 15. augustil
oli läbi aegade mahukaim, 73 päevakorrapunkti, millest 60 päevakorrapunkti käsitles loa andmist põllumajandusmaad sisaldava kinnisasja omandamiseks.
Kuna istungi alguseks oli
volikogu saali kogunenud külalisi, keda huvitas päevakorrapunkt nr 6, tegi vallavanema
kohusetäitja Priit Põldma ettepaneku tõsta antud päevakorrapunkt Jõelähtme Vallavolikogu pöördumine Linnamäe paisjärve ja Linnamäe hüdroelektrijaama kaitseks esimeseks päevakorrapunktiks.
Teadmiseks lugejale, et paisjärve ja hüdroelektrijaama keerukas asjalugu on leidnud laiemat kõlapinda ja omab erinevaid
seisukohti.
Antud eelnõu raames, päev enne volikogu istungit edastas
Jägala Kalateed MTÜ oma kommentaarid volikogu pöördumisele. Volikogu liikmed said saadetud materjaliga tutvuda ja ilmselt ka oma seisukoha kujundada, mis nähtus hääletustulemusest. Pöördumine Linnamäe hüdroelektrijaama kaitseks võeti
vastu ühehäälselt.
Selgituseks 60. päevakorrapunktile, mis käsitlesid loa andmist põllumajandusmaad sisaldava kinnisasja omandamiseks
Jõelähtme vallas Kallavere külas. Volikogus menetletavate põllumajandusmaade taotlejateks on rahvastikuregistri andmetel
määratlemata kodakondsusega Eesti Vabariigis pikaajalise elamisloa alusel elavad isikud. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus sätestab avalikust huvist tulenevad maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja ning riigi julgeoleku kaalutlustest
rakenduvad kinnisasja omandamise kitsendused. Kinnisasja
omandamise kitsenduse seadus § 5 lõige 1 sätestab, et kolmanda riigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi üksnes volikogu loal, kui taotleja on
vahetult enne loa taotlemist elanud Eestis püsivalt vähemalt
kuus kuud või kui ta on loa taotlemise aastale vahetult eelnenud aasta tegelenud Eestis füüsilisest isikust ettevõtjana. Käesoleval juhul on tegemist eraisikutega, kes soovivad omandada
maa-ala, millel on detailplaneeringuga ette nähtud maakasutuseks aiamaana ja mida isik soovib kasutada isiklikuks otstarbeks
puu- ja köögivilja kasvatamiseks.
Ühel päevakorrapunktil peatuksin veel. Nõusoleku andmine tehingu tegemiseks Jõelähtme vallavolikogu liikmega. Jutt on
hajaasustuse programmi taotlusvoorust, mis oli avatud
11.03.2019–13.05.2019.
Taotlusvooru esitati 18 taotlust, neist rahuldati kaheksa,
sealjuures ka volikogu liikme poolt esitatud taotlus. Kolm taotlust ei vastanud nõuetele ja seitsmele taotlusele projekti rahastamiseks toetusvahendeid ei jätkunud. Palusin volikogu liikmetel eetilistel põhjustel vältida isiklikke taotlusi vallavalitsuses jaotavatele programmide, kui selleks ei ole just karjuvat majandusliku toetuse vajadust.
Kindlasti ei saa mainimata jätta otsust, kus volikogu andis
kinnituse EL-i toetusmeetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik
areng” projektile „Tallinna linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku arendamine Jõelähtme valla territooriumil. 4. etapp”.
Jõelähtme valla prioriteediks on Maardu-Raasiku tee äärde km-l
3,80–6,04 (Kostivere-Parasmäe) kergliiklustee ehitamine koos
välisvalgustusega. •

Liivamäe külaplats sai jalgpalliväravad ja lipumasti
MERILIN UDER
Liivamäe külavanem

M

TÜ Liivamäe Külaselts jõudis projektiga „Liivamäe
külaplatsi jalgpalliväravad ja lipumast” lõpule. Nüüdsest saab
lipupäeval ka külaplatsil lipu
heisata. Lipu heiskamisel antakse võimalus kõikidele külaelanikele – kogukonna liikmed
saavad end kirja panna ja nende jaoks olulisel päeval lipu hei-

sata. Jalgpalliplatsil on vaja küll
veel muruplatsi kohendada,
kuid ka see saab peagi tehtud.
Projekti on rahastatud kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest.
Projekti toetas ka Jõelähtme
Vallavalitsus ja kohalik kogukond. Külaselts on tänulik, et
selline projektivoor nagu KOP
on olemas.
Palju on juba ära tehtud ja
plaanid järgmisteks voorudeks
samuti olemas. •
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Vallavalitsus maksab
ranitsa- ja koolitoetust
KRISTIINA VÄLBA
sotsiaalnõunik

K

ooliaasta on taas algamas ning käivad
ettevalmistused kooliasjade ostmiseks. Jõelähtme
vallavalitsus maksab kõigile 1.
klassi minevatele lastele ranitsatoetust, olenemata sellest, kas
laps läheb oma valla või mõne
teise omavalitsuse kooli. Tingimuseks on, et vähemalt üks vanematest oleks rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas alates jooksva aasta 1.
jaanuari seisuga enne lapse
kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik enne kooli
algust. Toetust hakatakse maksma alates 15. septembrist.
Kui perekond on Jõelähtme

valla elanikeks registreeritud
hiljem, makstakse ranitsatoetust tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme
valla elanikud hiljemalt enne
lapse kooli minekut ning laps ja
vanem on rahvastikuregistri
andmetel Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari
seisuga. Viimasel juhul makstakse ranitsatoetus välja avalduse esitamisele järgneva aasta
jaanuarikuus.
Ranitsatoetuse taotlemiseks
peab lapsevanem, eestkostja või
hooldaja esitama vallavalitsusele vormikohase avalduse hiljemalt kolme kuu jooksul pärast
lapse esmakordset kooliminekut. Ranitsatoetuse suurus on
150 eurot.
Koolitoetust on võimalik

taotleda kõigile üldhariduskoolide 2.–12. klassi õpilastele ning
kutsekoolis kutsekeskharidust
omandavatele kuni 20-aastastele õpilastele tingimustel, et vähemalt üks lapse vanematest on
Jõelähtme valla elanik hiljemalt
käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga ning õpilane on valla elanik enne õppeaasta algust. Sarnaselt ranitsatoetusega on hiljem valla elanikeks registreeritud taotlejatel toetust saada
järgmise aasta jaanuaris kui vanem ja laps on järgmise aasta 1.
jaanuari seisuga valla elanike
registris. Koolitoetuse suurus
on 100 eurot ning seda hakatakse maksma alates 15. septembrist.
Lisaks on mõlema toetuse
maksmise eelduseks, et taotlejal või taotleja leibkonnaliikmel

ei oleks Jõelähtme valla ees
võlgnevusi.
Ranitsatoetuse või koolitoetuse taotlemiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele avalduse (kantselei@joelahtme.ee, tavapostiga või vallavalitsuses koha peal). Koolitoetuse saamiseks esitatakse avaldus esimesel
korral ning järgnevatel õppeaastatel makstakse toetus välja
avaldust esitamata eeldusel, et
andmed on jäänud samaks. Lisainfo nii ranitsatoetuse kui
koolitoetuse kohta ja blanketi
leiab valla kodulehelt joelahtme.kovtp.ee või info tel 605
4860 sotsiaalnõunik Kristiina
Välba, kristiina.valba@joelahtme.ee või tel 605 4862 lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist Pilleriin Kurg, pilleriin.kurg@
joelahtme.ee. •

Koogi küla sai KOP-i toel välitrenažöörid
ALEKSEI RÄIM
Koogitükk MTÜ juhatuse liige

K

oogi küla spordiväljak Metsaveski tänava lõpus on kasutusvalmis olnud juba pea kümme
aastat, andes võimaluse mängida erinevaid pallimänge või niisama kiikuda. Põnnid saavad
lustida sealsamas kõrval mänguväljakul.
Juba ammu oli Koogitükk
MTÜ-l plaan vabamasse nurka
organiseerida veidi tõsisemaid
atraktsioone, mis sobiksid ka
jõutrenni tegemiseks või peale
jooksu lihaste venitamiseks.
Nüüd selle aasta suvel see plaan
teoks saigi ning kõigil huvilistel

Koogi küla spordiväljakule lisandus kolm välitrenažööri.

on võimalus uusi seadmeid
heaperemehelikult kasutamas
käia.

KOP-i kaasrahastuse abiga
on paigaldatud kolm erinevate
lihasgruppide treenimiseks

Foto Kalle Norma

mõeldud välitrenažööri. Tulge
kaema ja proovima ning võtke
ka sõber ühes! •

Muinsuskaitsealal asuva
ehitise säilitamiseks saab
taotleda toetust

M

uinsuskaitseametilt saab taotleda
toetust muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamiseks – selle hooldamiseks,
konserveerimiseks ja restaureerimiseks. Taotlejaks võib olla
muinsuskaitsealal asuva ehitise
omanik või valdaja. Toetatavad
tegevused on ehitise konserveerimine ja restaureerimine;
ehitusdetaili konserveerimine
ja restaureerimine; ehitusprojekti või tegevuskava koostamine; hooldamine ja remontimine, sealhulgas valve- ja tulekaitse signalisatsioonisüsteemi rajamine.
Toetust saab küsida ka arheoloogiamälestiste hooldamiseks, sealhulgas võsa ja puude
raieks. Toetuse saamiseks tuleb
esitada Muinsuskaitseametile
esindusõigusliku isiku allkirjaga taotlus koos kohustuslike lisadega. Kõige lihtsam on esitada taotlus elektrooniliselt kul-

KOP-i sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober

tuurimälestiste registri kaudu.
Kultuurimälestiste registris tuleb selleks ID-kaardi või Mobiil-ID abil sisse logida kodaniku keskkonda. Tähtajalisse
taotlusvooru (toetuste põhieelarve) on võimalik taotlust esitada eelarveaastale eelneva aasta
1. augustist 30. septembrini.
Vajalik on kaks hinnapakkumist.
Tähtajalisest taotlusvoorust
(põhieelarvest) toetuse taotlemisel on toetuse maksimaalne
osakaal projekti abikõlblikest
kuludest:
1) 50%, kui taotleja on riigiasutus, riigi asutatud sihtasutus, riigi äriühing, avalik-õiguslik juriidiline isik,
2) 80%, kui taotleja on kohaliku omavalitsuse üksus,
3) 90%, kui taotleja on füüsiline või eraõiguslik juriidiline
isik.
Rohkem infot www.muinsuskaitseamet.ee. •

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu.
Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate
avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning
kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei
ole riik ega kohalik omavalitsus ning sihtasutused, mille asutajaks
ei ole riik ega kohalik omavalitsus.
• Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna
või asumi kogukonna huvides.
• Tallinna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi.
• Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.
Infopäev kohaliku omaalgatuse programmist toetuse taotlejatele
toimub esmaspäeval, 16. septembril 2019 Omavalitsusmajas (Sirge 2, Tallinn) kell 13.00–16.00.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Harjumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@hol.ee hiljemalt
taotluste esitamise tähtpäevaks kell 16.30.
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Loo noormees sai inseneripaberid
Inglismaa ülikoolist
Loo kooli vilistlane Ott
Männik (23) lõpetas
sellel suvel oma õpingud Inglismaal Coventry Ülikoolis ja
ehkki teda oodatakse
Inglismaale tööle tagasi, on noormees otsustanud kodumaa
kasuks ja löönud käed
TalTechis tegutseva
IseAuto projektiga
(AuVeTech), kus alustab peagi tööd tarkvaraarendajana isesõitvate autode väljatöötamisel.
SIGNE VALDMANN

I

nseneeria on Ott Männikut lapsest saadik huvitanud, seega ei olnud ka
pikalt nuputamist, mida võiks
peale keskkooli edasi õppima
minna. „9. klassis mängisin terve suve öösiti arvutimänge,
need olid sellised füüsikamängud, kus sai ise ehitada asju ja
harjutada programmeerimist.
See andis väga palju juurde inseneeriaalast mõtlemist. Gümnaasiumis aitasin võidusõiduautosid ehitada, vahetasin
sillaosasid ja lõikasin keredetai-

le küljest. Mulle meeldivad asjad, mis liiguvad,” räägib noormees, kuidas hobi vaikselt aina
enam süvenes. Ta hakkas mõtlema, et ilmselt võiks autoinseneeria eriala kuskil ka olemas
olla ning peale mõningat googeldamist avastas endale üllatuseks, et ongi tõepoolest olemas.
Inglismaal on seda võimalik õppida lausa mitmes ülikoolis.

Sisseastumine käis lihtsalt
„Mõtlesin, et õpiks oma hobi siis selgeks,” põhjendab noormees lühidalt. Inglismaa ülikool aga seepärast, et Eestis autoinseneeriat bakalaureuse tasemel ei õpetata. Ta kandideeris Inglismaal viite ülikooli –
kandideerimine on lihtne, kuna
kandideerimiseks on ülikoolidel sama veebikeskkond – vali
vaid nimekirjast koolid ja eriala.
Ka sisseastumine käis lihtsalt –
kuna keskkool sai lõpetatud väga heade tulemustega, siis mingeid eraldi sisseastumiskatseid
ta tegema ei pidanud – täitis
kodulehel ära sisseastumise
avalduse ning kuna vastas kõikidele seatud nõuetele, osutus
ka vastuvõetuks.
Küsimuse peale, kas üksinda välismaale õppimaminek ei

hirmutanud, vastab Ott kiirelt
eitavalt. „Kõige rohkem ja rutem arenebki inimene enda
mugavustsoonist väljas olles.
Eks raskeid hetki tuli ikka ette,
aga need lähevad õnneks kiiresti meelest. Kui juba mindud, siis
peab lõpuni tegema. Asju pooleli ei jäeta,” ütleb Ott kindlalt.
„Käisin 9. klassi Loo koolis
ja gümnaasiumisse läksin Gustav Adolfisse Tallinnas, sest
mind huvitas, kuidas mujal õppimine on. Seega valmistas vahepealne koolivahetus mind ka
mõnes mõttes selleks paremini
ette,” arvab noormees.
Loo kooli ajast on tal vaid
väga head mälestused ning ta
kiidab väga nii õpetajaid kui ka
klassikaaslasi. „Klassijuhatajaks
oli meil Allar Veelmaa – mõnikord ehk liialt radikaalne, aga
alati õige asja eest väljas ja kord
oli majas. Temalt sain tugeva
põhja matemaatikas,” räägib
Ott. Hea sõnaga meenutab ta
ka nii algklasside klassijuhatajat Sirje Aavat kui ka tugeva aineõpetajana näiteks ajalooõpetajat Piret Parvet ning bioloogiaõpetajat Rita Selgist. „Meie
klassis oli õppimine popp, ei olnud nii, et kui õpid oled nohik.
Pigem oli see, et kui koolis häs-

ti läheb, oled kõva vend,” räägib
noormees.

Tarkvara arendus kõnetab
Ta tunnistab, et Gustav
Adolfisse minnes tabas teda esmalt paras egolaks. „Arvasid et
oled hirmus tark, aga siis näed
kuidas 10. klassi poisid oskavad
füüsikat juba ülikooli baka tasemel. Siis tekkiski see hasart ja
tahtmine pingutada, et ise sama
heaks saada,” räägib Ott. Õppetöö oli Inglismaal pingeline ja
looderdamiseks väga võimalust
ei olnud, palju tuli teha grupitöid, mis kasvatas vastutustunnet.
Autoinseneeria eriala ei tähenda, et tulevik peaks olema
vaid autodega seotud. See annab laialdase teadmistepagasi,
mis võimaldab tulevikus töötada mis tahes inseneeria alal.
„Algteadmised on olemas ning
põhivalemid on inseneerias samad. Uues kohas õpib kiirelt
spetsiifilised teemad juurde,”
selgitab Ott.
Inglismaal sai veedetud neli aastat – kolm aastat ülikoolis
ja aasta praktikal. Praktikakoha
pidi igaüks ise leidma. Ott leidis omale sobiva praktikakoha
Inglismaal ühes prestiižikas
konsultatsiooni-ettevõttes, kus
tegeles programmeerimisega,
täpsemalt öeldes arendas tarkvara füüsikasimulatsioonideks.
Tarkvaraarendus ongi see
suund, mis teda praegu enim
kõnetab. Ka ülikooli lõputöö oli
jätk praktikal alustatule. „Üks
õppejõud töötas välja, kuidas
arvutisimulatsioonides tuvastada inimkehal vigastusi üsna
täpselt. Minu lõputöö seisnes
selle arvutisimulatsiooni ümber
automaatse süsteemi arendamises, mis lubab tulemused
kätte saada lihtsamalt, vaid paari hiireklikiga,” selgitab noormees.
Mitu aastat pingutust sai
premeeritud sellega, et Coventry ülikooli lõpetas Ott kõrgeima taseme tulemustega. Inglismaal jaotatakse õppetulemused
kolme lehte – madalam, keskmine ja kõige kõrgem tase.

Väljakutsed meeldivad
Õppimine, väljakutsed ja
enese proovilepanek on Ott
Männikule alati meeldinud. Nii
käis ta 2016. aastal pärast esimest ülikooliaastat ka Ameerikas raamatuid müümas. Kui
paljudele seostub ukselt uksele
raamatumüük vaid ropu töö ja
vaevaga, siis Ott võttis sellest
kogemusest parimas mõttes
maksimumi. „Eks see oligi väga
raske, aga meid valmistati selleks ka ette. Koolitused kestsid
ligi pool aastat, meile õpetati,
kuidas luua kliendile veel rohkem väärtust ja kuidas saaks
olemasolevat paremini teha.
Tooted, mida müüsime, on te-

Ott Männik omandas Coventry ülikoolis bakalaureusekraadi
autoinseneeria erialal.
Foto erakogu

gelikult väga head – kooliraamatud ja õpikud,” räägib Ott.
Raamatumüügist saadud
kogemust peab ta hindamatuks
väga mitmes mõttes. Esiteks sai
ta veelkord kinnitust, et elu
Eestis on tegelikult väga hea.
„Eestis vs mujal maailmas on
asjad ikka väga-väga hästi. Kasvõi näiteks tervishoid ja koolide tase. Lisaks võimalus tasuta
õppida. Ameerikas on kõik tasuline, kui tahad väga head haridust, pead ka väga palju raha
välja käima,” teab ta juba omast
kogemusest. Samuti peab ta
Inglismaalt ja USAst saadud
suhtluskogemust ja praktikat
nii tugevaks, et täna näiteks
töövestlusele või avalikule esinemisele minnes võib ta olla
kindel, et närv teda alt ei vea.

Rahvusvaheline seltskond
Selge on see, et välismaal
õppimine on rahakotile palju
kulukam kui kodumaal. Lisaks
õppemaksul tuleb lahendada ka
elukoha küsimus. Ühiselamud
on üldjuhul Inglismaal väga kallid, seepärast ei kaalunud Ott
ka ühiselamuvarianti, vaid leidis kaaslased, kellega kambapeale maja renditi. Esimesel
aastal jagati maja kahe eestlase
ja ühe leedukaga, teisel aastal
aga lätlastega. „Lätlastega oli
kooselu natuke keerulisem, nad
panid koguaeg pidu ja kraanikausis oli pidevalt Mount Everest,” räägib Ott internetiteel
leitud majakaaslaste miinustest.
Kuigi õppemaks on samuti
üsna kallis, on Inglismaal üsna

lihtsasti võimalik võtta õppelaenu. Tagasimaksmise süsteem
on üsna paindlik – kui oled
kooli lõpetanud ja hakkad üle
teatud summa teenima, siis
alustad ka tagasimaksmisega.
Hinnad toidupoes on täna
võrdväärsed Eesti hindadega.
Seltskond oli tõeliselt rahvusvaheline, väga palju oli hiinlasi, aga oli ka Kreekast, Hispaaniast, Küproselt, Egiptuselt.
Ott sai aga nendelt kooliaastatelt omale väga head sõbrad
Leedust. Küsimuse peale, kas
peale lõpetamist ei tekkinud
mõtet Inglismaale edasi jääda,
ütleb Ott, et peab end mingis
mõttes Eesti patrioodiks ning
praegu Inglismaale tagasi ei kisu. Ka tema leedukatest sõbrad
tulid peale lõpetamist kodumaale tagasi, sest leidsid, et elu
Leedus on parem kui Inglismaal. „Muidugi kui peaks tulema mõni väga atraktiivne tööpakkumine, siis võiks mõneks
ajaks välismaale tööle-elama
minekut siiski kaaluda,” möönab noormees.
Millist nõu annaksid neile,
kel välismaale õppimaminek
ees seisab? „Julgustan isiklikke
tutvusi looma, need töötavad
alati. Pealegi kunagi ei tea, kuhu mingi kontakt välja viib, seega tasub uusi tutvusi alati luua
ja olla inimestele kasulik ning
heatahtlik,” julgustab Ott. Kellel peaks veel küsimusi tekkima
Inglismaal õppimise kohta, siis
Ott on hea meelega nõus neile
vastama, kirjuta ott.mannik@
gmail.com. •
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Kostivere päevakeskuse
tegevused septembris

www.joelahtmekultuur.ee

kuni
20.09

Kostivere
kultuurimõis

Piret Päär, Maarja Urb rändnäitus „Et rada ei rohtuks”

2017. aasta suvel rändasid jutuvestja Piret Päär ja fotograaf
Maarja Urb Eestimaal ringi ja kogusid mälestusi 20. sajandi
jutuvestmise traditsiooni kohta

september

Kostivere
raamatukogu

Aiki Tibari loodusfotode näitus „Jõelähtme aastaring”

Näitusel saab näha pilte sellest, mida retkedel Jõelähtme jõe
ääres ja teistel radadel on Aiki Tibar kogenud ja jäädvustanud

5.09

12.00

Loo kultuurikeskuse
väike saal

Pihlakobara ümarlaud

Maanteeameti liiklusinfo, vestlusringis on Jaanus Madissoo

6.09

19.00

Jõelähtme
rahvamaja

Jõelähtme LavaGrupi etendus
A. Kivirähk „Keiserlik kokk”

Võimalus vaadata augustikuus külateatrite festivalil palju
auhindu saanud etendust. Pilet 5 eurot

12.00–
Neeme külakeskus
18.00

Läti lustimängud väikestele ja
suurtele. Kuubikuvõistlus ja
veepalli võistlus

Tasuta

8.09

11.00– Loo lipuplats + LiivaLoo lõbus perepäev
14.00 mäe kergliiklustee
Vanavanemate päeva tähistaLoo kultuurikeskuse miseks Pihlakobara kinopäev.
10.09 11.00
väike saal
Tantsivad vanaemad. Ansambli 14. sünnipäev
8.09

14.09

11.00 Neeme küla

14.09

11.00

19.09

15.00 Iru

19.09

17.00

Jõelähtme
rahvamaja

Maanteeamet, politsei, etendus, batuudid, jalgratta võistlused erinevatele vanuserühmadele jne

Meenutame Harjumaa seeniortantsupäeva Lool – filmi ühisvaatamine

Sügislaat

Laat, külaelanike täika, kultuuriprogramm. Kauplejate registreerimine ja info omapoolsaar@gmail.com, 5843 7860

Küladevaheline jalgpallimatš

Järjekorras juba neljas jalgpallimatš tulekul. Kõik kellel väledad jalad, saame kokku Jõelähtme Rahvamaja jalgpalliplatsil.
Registreerimine 521 0975

Mahlapress Irus

Võimalik tulla õunamahla pressima. Eelregistreerimine ja
täpsem info Triinu Scheider 518 9693

Loo kultuurikeskuse,
Pihlakobara hooaja avapidu
väike saal

Külalisesineja ansambel Viisiväänajad

Auhinnasadu külateatrite festivalilt
Mäletan Jõelähtme
LavaGrupi esimest
etendust A. Bergmann
„Hüpe abiellu”.
MERIKE KAHU
Jõelähtme rahvamaja kultuurijuht

E

sietendusel oli pinge
lava taga päris kohutav – etenduse rekvisiidid (kohvitassid) ei tahtnud
käes püsida, vaid hüppasid kandikul nagu konnad kevadisel
murul. Aga rahvas ei tahtnud
saali ära mahtuda, kõik tahtsid
oma inimesi oma silmaga laval
näha, et mis kunsttükki nad
nüüd seal ometi teevad?
Oli aasta 2001 märtsikuu ja
ette sai võetud sõit esimesele
külateatrite festivalile Tabiverre. Ilm oli külm, tee oli talvine,
sõiduvahendiks päevinäinud
pika ninaga veteranbuss. Tee oli
pikk, aga kohale me jõudsime.
Peale meie oli kohale jõudnud
veel seitse truppi, et kokku siis
kaheksa.

Võidukas Jõelähtme LavaGrupp Räpinas. Laureaaditiitli eest saadud
pihlakapuu istutati Jõelähtme rahvamaja õuele.
Foto erakogu

Tabiveres läks meil enda arvates tookord päris hästi, aga
žürii nii ei arvanud. Saime ikka
päris palju võtta ja näpuga vibutamist. Aga tegu oli tehtud ja
märk maha pandud. Märgiliseks kujunes ka seik, et pärast
esimest külateatrite festivali
Tabiveres, põles Tabivere rahvamaja maani maha ning üritus
oli sunnitud järgmisel aastal
mujale kolima. Aga üritus sai
hoo sisse ja elab täisjõus senini.
Igal aastal toimub külateatrite
festival erinevas Eestimaa pai-

gas. Nüüdseks on sellest saanud
ülevabariigiline külateatrite
suurüritus.
Sellel suvel toimus festival
juba 19. korda ja seekord imekaunis Räpinas. Truppe astus
üles 29, neid hindas kolm kaheliikmelist žüriid ja iga žürii andis välja oma preemiad ja auhinnad. Auhindu anti välja mitmeid, kuid üldiseks favoriidiks
ja publiku lemmikuks kujunes
vaieldamatult Jõelähtme LavaGrupp oma etendusega A.
Kivirähk „Keiserlik Kokk”, la-

vastaja Maie Ramjalg. Pälviti
laureaadi tiitel, lisaks lavastaja
eripreemia Maie Ramjalg, näitlejapreemia Priit Põldma, partnerluse preemiad Taimi Saarma ja Ülo Lomp.
Vilde teater Tartust annab
välja igal aastal kolleegipreemia, kes on kaua aega tegutsenud teatrimaastikul ja jätnud
sinna sügava jälje. Sellel aastal
pälvis auhinna Maie Ramjalg.
Kahekümne aastaga on saanud trupist väga tugev ja arvestatav konkurent harrastusteatrite maastikul. Arvan, et väike
värin on ikka igal näitlejal sees,
kui ta lavale astub, aga seda ei
näe keegi teine, ei omad lava taga ega ammugi publik saalis –
see vast ongi professionaalsus?
Aga peamine on, et iga inimene leiab hobi või ala, mis teda
teeb õnnelikuks, siis on elu ilus
ja kui läheb hästi, siis on veel
eriti ilus!
„Keiserlik kokk” taas Jõelähtme Rahvamaja laval 6. septembril kell 19.00. •

• 2. september kell 12–15 hooaja avamine ja koosolek
• 3. september kell 12–14 mälumäng
• 4. september kell 12 külla tuleb päästeametnik
• 5. september kell 10.30–11.30 ajalehtede tutvustus
ning arutelu, kell 12–13 lauamängud, kell 13.30–14.30
lauluklubi
• 6. september kell 10.30–11.30 nädala kokkuvõte, kell
12–13.30 luule ja kirjanduse pärastlõuna
• 9. september kell 10.30–11.30 nädalavahetuse muljetused, kell 12–15 vanavanemate päeva tähistamine
• 10. september kell 12–15 kohviklubi
• 11. september kell 10–12 sotsiaalnõustamine (Liivi
Vain), kell 12–15 filmi vaatamine
• 12. september kell 10.30–11.30 ajalehtede tutvustus ning arutelu, kell 12–13 lauamängud, kell 13.30–
14.30 lauluklubi
• 13. september kell 10.30–11.30 nädala kokkuvõte,
kell 12–13.30 luule ja kirjanduse pärastlõuna
• 16. september kell 10.30–11.30 nädalavahetuse muljetused, kell 12–13 loovusring, kell 13.30–15 lauamängud
• 17. september kell 14–15 sügispeo ettevalmistused,
meisterdamine
• 18. september kell 12–15 juuli-september sünnipäevade tähistamine
• 19. september kell 10.30–11.30 ajalehtede tutvustus ning arutelu, kell 12–13 lauamängud, kell 13.30–
14.30 lauluklubi
• 20. september kell 10.30–11.30 nädala kokkuvõte,
kell 12–13.30 luule ja kirjanduse pärastlõuna
• 23. september kell 10.30–11.30 nädalavahetuse muljetused, kell 12–13.30 lauamängud
• 24. september kell 12–15 sügispidu
• 25. september kell 12–13.30 koos liikumine
• 26. september kell 10.30–11.30 ajalehtede tutvustus ning arutelu, kell 12–13 lauamängud, kell 13.30–
14.30 lauluklubi
• 27. september kell 10.30–11.30 nädala kokkuvõte,
kell 12–13.30 luule ja kirjanduse pärastlõuna
• 30. september kell 10.30–11.30 nädalavahetuse muljetused, kell 12–13 loovusring, kell 13.30–15 lauamängud
Kõik huvilised on oodatud!
Päevakeskuse sotsiaaltööspetsialist Liis Koppel, kontakt 520
4763 liis.koppel@joelahtme.ee.

Keskus on avatud E–N 10.00–
16.00 ja R 10.00–14.00. Asukoht Mõisa tee 2a, Kostivere,
Jõelähtme vald, Harjumaa. •

Harjumaa orkester Itaalias rahvusvahelisel festivalil
Harjumaa Keelpilliorkester on
16. hooaega tegutsev kollektiiv,
kus mängivad Harjumaa muusika- ja kunstikoolide keelpillimängijad ning nende õpetajad. Orkestril on kaks koosseisu – ettevalmistusorkester ja
orkestri põhikoosseis.
JUTA ROSS
orkestri sekretär, viiuliõpetaja

O

rkestri eksisteerimise ajal on
välja kujunenud tegevused: harjutuspäevad koolivaheaegadel
või nädalavahetustel, osalemised laulu- ja
tantsupidudel, kontserdid 2–3 korral aas-

tas ning osalemine erinevatel festivalidel.
Viimane on suureks eesmärgiks mängijatele ning heaks orkestri taseme tõstmise võimaluseks.
11.–17.07.2019 toimus Itaalias rahvusvaheline Festival Orchestre Giovanili, mille üks osalejatest oli Harjumaa Keelpilliorkestri põhikoosseis. Dirigent Imre Rohuväli. Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli esindasid Itaalias 6. viiuliklassi lõpetanud Matilda Tuuder, Anastasia Tumma ning nende õpetajad Virve Lääne ja Kaisa Vaagen.
Festivali programmis oli orkestrile antud võimalus esineda neljas suurepärases
kontserdipaigas: Firenzes Piazza Signorial,
Montecatinis Terme Tettucios, San Gimignanos Piazza Duomos ja Cremonas Corti-

le Federico II-s. Erinevates linnades esinemine andis võimaluse tutvuda kohaliku arhitektuuri- ja kultuuriga. Kontserdid toimusid sumedatel suveõhtutel rahvarohkele publikule. Orkestri repertuaar sisaldas nii
tuntud klassikuid, filmimuusikat kui ka
Eesti heliloojate teoseid. Itaalia publik on
väga teadlik ning muusikalembene ning
võttis kõik neli tunni pikkust kontserti soojalt vastu.
Hooaja jooksul harjutatud kava kulmineerus festivali kontsertidel parimate esitustega, mis näitab orkestri head ettevalmistust ja võimekust. Augustis alustavad
orkestri mõlemad koosseisud ettevalmistust uueks hooajaks, kus on juba ootamas
mitmeid huvitavaid projekte. •

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli esindasid Itaalias 6. viiuliklassi
lõpetanud Matilda Tuuder, Anastasia Tumma ning nende õpetajad Virve
Lääne (fotol) ja Kaisa Vaagen.
Foto erakogu
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Trikitõukeratta võistlus
O
Loo rulapargis

5

Kontserdiprogramm kutsub
uutele elamustele

KREETE JUURAK
Loo noortekeskuse noorsootöötaja

T

asuta tõukeratta trennid noortele on Loo
rulapargis toimunud
juba alates maikuust. Treeningud olid hea võimalus oma oskusi lihvida, et siis juba sel suvel kaheksandat korda toimuval
trikitõukerataste võistlusel ehk
Loo Sessionil oma trikke demonstreerida. Jõelähtme valla
noorte osalusel 10. augustil toimunud võistlust viis läbi MTÜ
Keerdtrepp. Peakohtunik ja
päevajuht oli Mikael Parman
MTÜ-st Keerdtrepp.
AM ehk noorema vanusegrupi võitjateks osutusid Sander
Sakala, Aron Sihver, Eero Tilts.
Sel aastal pälvis kõigest 8-aas-

tane Aron Sihver lausa kaks auhinda – 1. koha AM vanusegrupis ning eriauhinna „YOUNG
GUN 2019”. PRO ehk vanema
vanusegrupi võitjateks osutusid
Steven Parm, Anton Bürkland
ja Artur Bürkland.
Üritust toetasid ja auhinnad
panid välja TRIDENS, Jõelähtme vald, Maiasmokk, Ventus,
Valgeranna Seikluspark, CCCP
Põgenemistoad. Lisaks esines JJ
Street.
Hea uudis neile, kel seni
oma sõiduvahend puudunud –
alates augustist on Loo ja Kostivere noortekeskusest võimalik tõukerattaid ja kiivreid ka
laenutada! Lisaks on võimalik
oma tõukerattaid ka remontida.
Tõukerattad on saadud projektist „Noorterännak tänavaspor-

AM ehk noorema vanusegrupi võitjad Sander Sakala, Aron Sihver
(keskel), Eero Tilts ning peakohtunik ja päevajuht Mikael Parman.
Foto Kreete Juurak.

diradadel”. Projekti rahastasid
Eesti Noorsootöö Keskus Hari-

dus- ja Teadusministeerium
ning Jõelähtme vald. •

Harjumaa haridustöötajad kohtusid Neeme koolis
Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) korraldab kaks korda
aastas Harjumaa koolijuhtidele, lasteaiajuhtidele, KOV haridusinimestele ja huvikoolijuhtidele kokkusaamise ehk infopäeva.
MARIA MÄGAR
haridusnõunik, Harjumaa
Omavalitsuste Liit

T

raditsioon on saanud
alguse juba maavalitsuse ajast ning samuti on see üks HOL-i hariduselu
korraldamise prioriteetidest.
Eesmärk on haridusinimesed

Harjumaal kokku kutsuda, pakkuda huvitavaid esinejaid, jagada päevakajalist infot, tutvustada uusi juhte ja kohaliku omavalitsuste haridustöötajaid ning
näidata ka erinevaid koole-lasteaedu ja kogukondi Harjumaal.
Seekord oli Harjumaa hariduse infopäev Neeme Koolis
13. augustil. Kokku sai ligi 150
haridusinimest ja -huvilist üle
Harjumaa.
HOL-i poolt oli kohalolijaid
traditsiooniliselt tervitamas juhatuse esimees Andre Sepp.
Jõelähtme valla tegemistest andis ülevaate abivallavanem Priit
Põldma. Paari aasta eest Jõelähtme valda kolinud regionaalminister Jaak Aab rääkis valit-

suse regionaalpoliitikast ja ka
hariduse rahastamise võimalikest variantidest, lisades sinna
juurde ka enda mõtteid ja häid
soove algavaks õppeaastaks.
Väga informatiivne ja oluline oli
Eesti Töötukassa Tallinna ja
Harjumaa osakonnajuhtaja
Siim Sarapuu ettekanne karjääriteenuste andmise ning info jagamise kohta. SA Innove esindajad Kadi Hajetski ja Marju
Aolaid jagasid juhtidele infot
võimalikest koolitustest ja 360
kraadi tagasiside toimimisest
haridusasutuses. Väga huvitav
ja motiveeriv oli Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas
Kruusimägi esinemine oma kogemustest, raamatutest, mida
lugeda ja motivatsioonist koo-

lis töötada. Lauri Soosaar OÜst Merkuur rääkis oma mobiilse töökoja tehnoloogiatundidest Neeme Koolis, mis nii mõnegi haridusjuhi pani mõtlema
ka sellise liikuva klassiruumi
kasutamisvõimaluste kohta.
Hille Vooglaid Haridusministeeriumist jagas infot muutunud seadusemääruste kohta haridusasutuses. Päevale panid
ilusa punkti Neeme inimesed
Tõnu Vaher, tehes kokkuvõtte
Neeme elust-olust ja koolijuht
Karin Soosalu õpilastega, tutvustades kooli ajalugu ja tänapäeva.
Suur tänu kõigile esinejatele ja osalistele ning kohtumiseni 14. aprillil 2020 Maardu
Gümnaasiumis. •

ktoobri esimesel
päeval tehakse suur
kummardus muusikale, sest just siis tähistatakse
rahvusvahelist muusikapäeva.
Sel puhul rullub lahti üle kogu
Eesti enam kui saja kontserdiga
Muusikapäeva programm ja nii
jõuab muusika ka Jõelähtme
valda. Kontserdid on tasuta!
Sel päeval toob mammutprogramm tervelt 107 kontserti rohkem kui 38 valda ja 31 linna, kuid rikkalikule kavale lähenetakse kompaktsemalt. Iga
maakond keskendub omaette
instrumendile või erialale, mis
selles piirkonnast kontserte täidab. „Muusikapäeva üks eesmärke on nimelt tähelepanu
pöörata muusiku elukutsele ja
igapäevale ning näidata seda
neile, kelle endi argipäev on vahest muusikuelust väga kaugel.
Niisiis lähevadki igasse maakonda meie toredad artistid otsekui saadikud, et tutvustada
enda instrumenti, loomingut ja
tööd,” räägib programmikoordinaator Kaisa Lõhmus.

Harjumaa keskseks instrumendiks on klaver ning erinevates põnevates kontserdipaikades üle terve maakonna astuvad üles säravad pianistid. Kostivere mõisas astub üles Marko
Martin, keda on iseloomustatud kui loova ande ja ereda väljenduslaadiga pianisti.
Muusikapäevale tõmbab
joone alla suurejooneline Muusikapreemiate tseremoonia, kus
Eesti Muusikanõukogu ning
Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital autasustavad silmapaistvaid kultuuritegelasi.
Sündmusele saab traditsiooniliselt kaasa elada Eesti Televisiooni vahendusel.
Muusikapäeva tasuta kontsertide programm on aga maailmas ainulaadne laiaulatuslik
hea tahte projekt, milles kontserdipaigad ja esinejad osalevad
vabatahtlikkuse alusel ning kõik
sündmused on publikule tasuta. Käesoleval aastal toimub
Muusikapäev 7. korda.
Lisainfo www.muusikapaev.
ee ja Facebookist! •

Elsa Rikandi nimeline
kultuuripreemia

J

õelähtme Vallavalitsus
annab alates 1996. aastast välja Elsa Rikandi
nimelist kultuuripreemiat, millega tunnustatakse preemia
saajat pikaajalise tulemusrikka
ja läbipaistva tegevuse eest Jõelähtme valla kultuurielu edendamisel.
Taotlusi kandidaatide esitamiseks on õigus esitada kõigil.
Taotlus peab sisaldama
järgnevaid andmeid:
1) preemia kandidaadi eesja perekonnanimi,
2) sünnipäev, -kuu ja aasta,

3) elukoht/kontaktandmed,
4) elukutse või amet,
5) töö või teenistuskoht,
6) põhjendus preemia taotlemiseks.
Ootame taotlusi kirjalikult
paberkandjal Jõelähtme Vallavalitsuse kantseleisse või e-posti aadressile kantselei@joelahtme.ee hiljemalt 16. septembriks
2019. Tunnustus koos kultuuripreemia ja Jõelähtme Vallavalitsuse tänukirjaga antakse üle
õpetajate ja kultuuritöötajate
pidulikul vastuvõtul oktoobris
2019. •

Augusti Jõelähtme vallaleht trükiti
26. augustil 2019, eeldatav postkastidesse
jõudmise aeg 29.–30. august 2019.
Septembri vallaleht läheb trükki 23. septembril
2019, eeldatav postkastidesse jõudmise aeg
26.–27. september 2019. Kaastööde tähtaeg
13. september 2019.
Tegelikud postituskuupäevad võivad toimetusest mitteolevatel põhjustel muutuda.
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Parasmäe küla esmasmainimise tähistamise
800. aastale pühendatud külapäev toimus 3.
augustil Parasmäe külaplatsil. Sellise formaadiga ettevõtmist on Parasmäe küla korraldanud
iga kümne aasta tagant.
SIGNE VALDMANN

P

äikeselisel õhtupoolikul oli Parasmäe külaplatsile kogunenud
kena hulk rahvast – nii külaelanikud ja nende taludega seotud
sugulased ja sõbrad, külalised
Jõelähtme valla teistest küladest, aga ka need, kellel Parasmäega hingeline side.
Üritus sai hoo sisse külavanema Tarmo Rähni ja vallavanem Andrus Umboja sõnavõttudega. Külavanem Tarmo
Rähn rääkis oma kõnes, et Parasmäe küla on mõõtudelt küll
suur, aga rahvaarvult üsna väike – Parasmäe külas elab 1%
Jõelähtme valla rahvastikust
ehk 63 inimest, kellest 39 mehed ja 24 naised.
Selle numbri näol on tegemist küll registreeritud elanikega, tegelik elanike arv on mõnevõrra suurem. Ühtlasi rõõmustas külavanem, et külavahel ringi käies võib märgata, et palju
ehitatakse uusi maju ja korrastatakse vanu, juurde on tulnud
palju noori ja väikseid lapsi,
lüükase aktiivselt kaasa küla
korrastamisel ja ühistegevustes.
Vallavanem Adrus Umboja
kiitis tegusaid inimesi küla eesotsas ning andis kinnitust, et

vallavalitsus annab kindlasti jätkuva panuse selleks, et elu külas ei jääks soiku, üritused jätkuksid ning oleks mille arvelt
elu külas edasi viia.

Tagasivaade ajaloole
Ühisele hümni laulmisele
järgnes lipu heiskamine, mille
tõmbasid ühiselt masti endine
külavanema Raul Tiisaar ja
praegune külavanem Tarmo
Rähn. Ajaloolist vaadet andsid
oma sõnavõttudega Parasmäe
küla Wiina talu juurtega ajaloolane Jüri Kuuskemaa ja Tiia
Välk, Aara talu perenaine, kodu- ja ajaloo entusiast Vandjala
külast.
Jüri Kuuskemaa rääkis muu
hulgas sellest, kuidas Põhjaranniku paene pind ja vähene huumusekiht on võimaldanud tekkida Põhjaranniku põllundusel,
kuna kõrgete metsade asemel
laiusid siin vaid heinamaad ja
madal võsa. Ja Parasmäe, mis
asub parajal maal on ka suuresti tänu põllumajandusele suutnud püsima jääda ja üle elada
dramaatilisi aegu.
„Ma soovin, et jätkuks see
solidaarsus, et Parasmäelased
tunnevad end ühise suure perena, et noored inimesed tuleksid
tagasi oma vanavanemate talu-

Ühispilt Parasmäe 800 ürituselt.

desse ja et siin sünniks rohkem
lapsi, et võiks siia rajada ka oma
kooli, milline siin enne sõda oli,”
sõnas Kuuskemaa oma kõne lõpetuseks.
Ürituse ajaks püsti pandud
suures telgis oli eksponeeritud
vanemat ja uuemat pildi- ja
kaardimaterjali, mida on kogutud Parasmäe küla ja Jõelähtme
kihelkonna vanema aja kohta.
Ülevaatlik ajaloosein valmis
paljude inimeste koostöö tulemusena: suured plaanid kihelkonna ja külade kohta ning vanemad fotod Parasmäe külast ja
üritustest saadi Tiia Välgu
käest, vanade fotodega Parasmäe plakat valmis Erik Seppingu ja Kaia Rähni koostööna, külaplatsi fotod kogus kokku Tarmo Rähn ja väljapaneku vaeva

Foto Henry Tombak

Üritust kajastava video ja pildid saab
alla laadida
•
•
•

Link aerofotode allalaadimiseks: www.aerovideod.ee/pictures/AeroParasmae.zip.
Link fotode allalaadimiseks: www.aerovideod.ee/pictures/Parasmae_2019.zip.
Link video allalaadimiseks: https://vimeo.com/352313052.

võtsid oma õlule Sirje Mägi, Piret Kesküll, Mart Siilsalu, Andres Petraitis ja Tarmo Rähn.

Mälestuspink endisele külavanemale
Siiras rõõm oli näha, et suur
vaev tasus end kuhjaga ära –
nende ajaloostendide ees võis
terve õhtu vältel näha süvenenud inimesi uurimas ja näpuga
järge ajamas ning meenutamas

erinevaid hetki enda ja küla lugudes.
Küla vanemaid inimesi peeti meeles mäletusesemega ja
päeva oluliseks kulminatsiooniks oli eelmisel aastal meie
seast jäädavalt lahkunud külavanema Jüri Paltsi mälestuse
jäädvustamiseks mälestuspingi
avamine. Just Jüri Paltsi eestvedamisel ja tegutsemisel on rajatud tänane Parasmäe külaplats.

Lapsed ja noored said osa meelelahutuslikest ja võistluslikest
mängudest, poni sõidust ja heinapallidel hüppamisest, mis oli
tõeline tõmbemagnet.
Õhtu edenedes süüdati lõke, mis nagu külalised kinnitasid, avaldas neile suurt muljet
justkui suursuguse tuleskulptuurina, aitäh lõkkemeister
Priit Paltsile!
Kõlas pillimäng ja laul, mida esitasid Parasmäe küla ammused sõbrad loomingulisest
duost Väliharf.
Täname kõiki organiseerijaid, esinejaid, rahastajaid ja
toetajaid rõõmsa ja meeldejääva ürituse toimumise eest. Eraldi soovime esile tõsta Kohaliku
Omaalgatuse Programmi ja
Jõelähtme Vallavalitsust. •

Jõelähtme külade kärajad Vandjala külas
Jõelähtme vallas on 34
küla. 27. juulil kogunes
valla Vandjala külaplatsile paar tosinat
inimest, et arutleda
külaelu probleemide
üle, aga ka tunda rõõmu ilusast ilmast ja
üksteise seltskonnast.
ANDRES TOHVER
Harju Elu

TIIA VÄLK
Vandjala külavanem

N

agu see Vandjalas tavaks on, tervitati tulijaid laulu ja lipuheiskamisega. Ühtlasi süüdati
küünal nende mälestuseks, keda enam ei ole. Vandjala külavanem Tiia Välk andis teada, et
Jõelähtme vanimad külad tähistavad tänavu 800. sünnipäeva.
Möödub nimelt 800 aastat Harjumaa ristiusustamisest. Ristiusustamise käigus käisid mungad Harjumaa külades, ristisid
elanikud ja panid kirja külade
nimed, mis on valdavalt nende

külade esmamainimine kirjalikes allikates.

Kuidas kulgesid maanteed?
Vandjala külaplatsil tutvustas Tõnu Raid enda koostatud
raamatut ja materjale Harjumaal Jõelähtme kihelkonnas
toimunud ristiretkest. Raamatust selgub, et külade nimed
selles nimistus on ladinakeelsed
ning mungad, kes sellel ristiretkel osalesid, ei olnud ainult
taanlased, vaid ka teistest rahvustest. Lisaks läbis Jõelähtme
kihelkonda kaks teekonda: A ja
B teekond.
Teedeehitusega seoses tekkis Raidil küsimus, miks Eesti
maanteed nii käänulised on.
„Lõpuks jõudsin siis selleni, et
kirjutasin kaks raamatut,” ütles
ta. Need on „Eesti Teedevõrgu
kujunemine”, mis ilmus 2005.
aastal, ja „Harjumaa ristimine
1219–1220”, mis nägi trükivalgust kolme aasta eest.
Raid on enda sõnul Harjumaa ristimise küsimust kaarti-

de järgi lahendanud nelikümmend aastat. Ta on välja selgitanud, milliseid teid mungad
ristimiseks kasutasid ja milliseid mitte.
Selleks kasutas Raid muuhulgas rootsiaegseid 17. sajandi lõpu külade, mõisamaanteede ja kihelkondade kaarte.
„Need olid kõige vanemad
kaardid, mis meil kätte saada
olid,” põhjendas ta. On suureks
üllatuseks avastas ta, et muinasaegne teedevõrk säilis suures
osas kuni teise maailmasõjani.
„Hakkasin mõtlema, kuidas
see niimoodi on võimalik? Loomulikult see on võimalik, sellepärast et transport oli hobutransport. Liiguti ratsa, liiguti
hobuse ja härjavankritega, liiguti jala. Ei olnud mingit vajadust teha otseteid või kiiremaid
teid või laiemaid teid, sest niimoodi sai elada,” järeldas mees.
Raidi väitel jõuti Eesti teede
õgvendamise ja sirgeksajamiseni sisuliselt alles seoses autostumisega 20. sajandi keskel ja
pärast seda.

Kihelkondade roll läbi aja
Külaline Kuusalu vallast,
Emil Rutiku, tutvustas kihelkondade rolli läbi aja ja mida
saaksime ise teha, et meie kihelkonnad ja tavad edasi elaksid.
„Kihelkond oma olemuselt on
olnud alati ühe paikkonna kokkulepped. Siin on piirid, me
käitume nii, me elame nii. See
on kultuur. Kihelkond tähendas
kultuuri,” rääkis Rutiku. Ühe
sellise kokkuleppe näiteks tõi ta
rahvariided laulupeol. „Me kanname sellist triipu, meil on selline särk.” Rutiku kurtis, et kihelkonnast on sageli alles vaid
silt tee ääres ja sellega asi piirdub. Tema nägemuses peaks
igas kihelkonnas olema kihelkonnakogu. Igast kihelkonnast
läheks esindaja edasi maakokku. Sellist süsteemi on Eestis
üritatud luua Norra eeskujul.
Et Jõelähtme külade kärajad
üksnes minevikunostalgiale ei
keskenduks, pakuti huvilistele
multifilmi tegemist võimalust.
Multifilmi töötoas, mis kujutas endast pinkide, laudade ja

Jõelähtme külade kärajale kogunes paarkümmend inimest. Foto Tiia Välk

fotoaparaatidega telki, jagasid
näpunäiteid Kunstiakadeemias
animatsiooni õppiv Liis Kokk ja
tema õde Kätlin Kokk. Töötoas
osalejad said õppida multifilmi
tegemise tõdesid, mille käigus
valmisid toredad multikad ja
massitseeniga pikselmultikas.
Mineviku meenutamiseks
oli külaplatsile riputatud üles
näitus Jõelähtme ala kajastavatest tsaariaegsetest ja rootsiaegsetest maakaartidest.
Päeva naelaks olid šamaa-

nid Merike, Vello ja Eve, kes viisid läbi rituaali Jõelähtme kihelkonnale kaitseloitsu peale panemisega ja pahade vaimude
eemale peletamiseks Vandjala
külast. Ja loitsu ajal oli tõesti
tunda tulejõudu, mis pahasid
vaimusid enda poole neelas.
Koos Priit Laatrega lauldi tuntumaid laule ja regilaule ning
kuulati lõõtsamuusikat. Üritust
toetas KOP sügisprojekt 2018,
Jõelähtme vallavalitsus, Rebala
Kultuuriruum MTÜ. •
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Kõik õnnelikud perekonnad sarnanevad üksteisega, iga
õnnetu perekond on aga õnnetu omamoodi.
Lev Tolstoi „Anna Karenina”

Õnnelikud suhted –
edukam tulevik!
Suhtlemisel on oluline roll inimese igapäevaelus.
Me vahetame teavet ja loome vajalikke suhteid.
Kuidas suhelda lähedust hoidvalt? Üks võimalus
on lugeda suhtehariduslikke raamatuid ja artikleid. Teine võimalus on kogeda, tulles praktilisele
PREP-suhtekoolitusele.
Kes on koolitusele oodatud?
Ootame kõiki, kes soovivad rohkem teada saada,
kuidas luua ja hoida toimivaid suhteid. Räägime
sellest, kuidas tunda ära suhtlemisel tekkivaid tõrkeid ning muuta omavahelist suhtlemist tulemuslikumaks. Arutleme selle üle, kuidas paarisuhe mõjutab meie lapsi.
PREP-suhtekoolitus ei ole teraapia. Isiklikke lugusid ei jagata. See on just nii piiritletud nagu vaja,
et sa tunneksid ennast hästi ja turvaliselt.
Kui sul partnerit ei ole, tule üksi ja saa teadlikumaks oma suhetest.
PREP-suhtekoolitusel osalemine on investeering
endasse, suhetesse ja paremasse tulevikku. See
on paarisuhet ja vanemlust toetav uurimustel baseeruv ning tõenduspõhine kindla struktuuriga
koolitus.
PREP-suhtekoolitus kestab kaks ja pool päeva.
Koolituselt saab kaasa ka käsiraamatu.
PREP-üksikisikute koolitus „Minu suhe on minu kätes” toimub Kostivere päevakeskuses R 11.10 kell
18–21, L 12.10 kell 10–18, L 19.10 kell 10–18.
Teid ootavad suhtekoolitajad Ena Soodla ja Mart
Varjun.
Soodushind: 50 eurot / inimene (vallaelanikele lisasoodustus; tavahind 150 eurot / inimene). Registreeruda saab www.prep.ee/kalender. Lisainfo
ja küsimused ena.soodla@save.ee või tel 553 3256.
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Kostivere 11. mõisapäev:
hoov kihas külastajatest
SIGNE VALDMANN

K

ostivere 11. mõisapäev tõi mõisa õuele
kokku hulgaliselt
rahvast – oli laadakauplejaid,
oli esinejaid, oli korraldajaid, oli
hulgaliselt külalisi. Kui mullust
mõisapäeva kosutas vihm ja sakutas tugev tuul, siis sel korral
oli ilmaga väga hästi. Tihe programm algas juba hommikul kella 11st, kauplejaterivi ootas ostjaid ja lava oli esinejate päralt.
Tänavune programm oli pühendatud eesti keelele ja meelele ja seda mõisapäevadel ka
näha ja kuulda sai. Kristiina
Ehin, kes astus oma luule lugemisega üles kohe mõisapäeva
alguses, avaldas imestust, et nii
palju luulehuvilisi inimesi on
viitsinud pühapäeva hommikul
kodust välja tulla! Silver Sepa
esitus püüdis pilku aga fantaasiapillidega. Põnevad, peaaegu
meditatiivsed helid koos sügavamõtteliste laulusõnadega sobisid sellesse pühapäevahommikusse nagu valatult.
Väga publikurohke oli ka armastatud Kihnu Virve perebändi esinemine. Nii mitmedki
pealtvaatajad olid üllatunud, et
Kihnu Virve isiklikult kohal on

Kihnu Virve pereansambli esinemist tuli vaatama-kuulama väga suur hulk inimesi.

– tõepoolest, 91-aastane rahvalaulik Kihnu Virve ronis väikese abiga üles kõrgest lavatrepist
ja laulis tunniajase kontserdi
terve aja püsti seistes.
Populaarseks osutus ka Palamuse muuseumi korraldatud
vana aja koolitund, mida tehti
rahva tungival soovil lausa kaks
korda. Jõelähtme LavaGrupi
etendus O. Lutsu „Võidulaenu
pilet”, passis koolitunnist tulijale otsekui valatult.
Terve päeva vältel käis vil-

gas sebimine suures valges telgis mõisa hoovis – seal sai kätt
proovida taimedega pilttrükkimise tehnikas siidisalli tegemist. Huvilisi oli palju ja kauneid taimemustriga salle valmis
õhtuks kümmekond.
Lastele jagus aga tegevust
mõisa tagahoovis mängualal.
Koos tuletati meelde vana aja
unustatud mänge, pandi end
proovile maastikumängus, paitati vetelpäästekoeri või lustiti
niisama toredal mängualal, ku-

Foto Signe Valdmann

hu oli püsti pandud ka vahva
mängumaja. Päeva lõpetas
Nedsaja Küla Bänd Setomaalt.
Kuulamist-vaatamist, ostlemist ja suhtlemist jagus sellesse
päeva tõesti ohtralt. Oli siiralt
tore näha, et rahvas nautis ja
oskas hinnata koju kätte toodud kvaliteetset kultuuriprogrammi. Suur aitäh korraldajatele Kostivere Kultuurimõisast ja
Kostivere Seltsist, kes läbi aastate leiavad ikka ja jälle midagi
uut, millega külalisi üllatada! •

Näputöökambris uuel hooajal
Nagu igal aastal, alustavad Kostivere mõisa
Näputöökamber ja
Jõelähtme rahvarõivaste selts aktiivsemat
tegutsemise perioodi
septembri alguses.
MEELI LÕIV
meeli1981@hotmail.com

O

leme vahepeal kirjutanud mitmeid projekte, et tuua meie
mugavatesse ja toredate käsitöövahenditega sisustatud ruumidesse uusi huvitavaid koolitusi ja palju suuremaid võimalusi erinevate käsitööliikide
harrastamiseks.
KOP-i projekti „Jõelähtmes
sisustame rahvuslikult – soetuse osa” abil on Jõelähtme rahvarõivaste selts saanud soetada
erinevate töötubade läbiviimiseks ja kasutamiseks mõeldud
vahendeid: laiad kangasteljed
Näputöökambri teljetuppa veel
laiahaardelisemate ideede teostamiseks; triikimissüsteemi,
easypressi ja tootepildistamise
komplektid lõppviimistluse ja
toote presenteerimise jaoks;
märgimasina komplekti töötubades kasutamiseks.
Tasakesi oleme alustanud
ka projekti „Jõelähtmes sisustame rahvuslikult – koolituse
osa” elluviimisega. Seoses sellega on toimunud juba lõngavärvimise töötuba.
Sügiseks on plaanitud järg-

Kostivere Näputöökambris valminud koopiavaip Rootsi-Kallavere
Muuseumile.
Foto erakogu

miste avalike koolituste toimumine:
1) nahatööd – koti valmistamine. Toimub 28. september,
2) rahvuslikus võtmes sisustuse planeerimine ja taaskasutus, kolm loengut/töötuba algavad septembri lõpus,
3) sisustuskanga kudumise
koolitus – laiadel kangastelgedel kudumine, kardina või pehme mööbli kattekanga kudumine – kanga rakendamine septembri keskel, alates sellest saab
hakata sisustuskangast kuduma. Vajadusel on abiks juhendaja,
4) Pehme mööbli restaureerimine, isiklikule vanale mööbliesemele uue rahvuslikuma välimuse andmine – algab oktoobris, kuupäev veel täpsustamisel.

Tänu KOP projektile „Kostivere Mõisa Näputöökambri
täiendamine” ja Jõelähtme Vallavalitsusele on kõigil huvilistel
nüüd võimalik õmmelda nahast
ja paksust materjalist esemeid.
Näputöökambrisse on soetatud
tööstuslik õmblusmasin ning
trukkide ja neetide paigaldamiseks sobiv käsipress. Võta julgesti ühendust ja tule õmblema.
Selleks võta ühendust Kailiga
tel 520 5818.
Ülal nimetatud kolme projekti on rahastatud kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest.
Meie erinevatest koolitustest saad rohkem informatsiooni ka Facebookist Kostivere
mõisa Näputöökamber lehelt.
Oma osalussoovidest andke
kindlasti teada! •
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Jõelähtmes peeti ajalookonverentsi
Jõelähtme Püha Neitsi Maarja koguduse õpetaja
Margus Kirja sõnul tähistati ajaloo konverentsiga tinglikult Jõelähtme koguduse 800. sünnipäeva. „Võib-olla on kogudus vanem, keegi seda
täpselt ei tea, aga kuna 800. aastat tagasi ristiti
ümberkaudsed inimesed, ja nad mingi kogudusega liideti, siis võib-olla on see Jõelähtme
kogudus,” sõnas Margus Kirja sissejuhatuseks.
SIGNE VALDMANN

J

õelähtme ajaloo konverents toimus 17. augustil Jõelähtme rahvamajas ning tõi kohale nii palju rahvast, et saali valmis pandud toolidest jäi puudugi. Põnevaid ettekandeid mahtus sellesse päeva kuus. Villu Kadakas
rääkis Jõelähtme kiriku ehitusloost, Kersti Markus Jõelähtme
kiriku ja kihelkonna vanemast
ajaloost, Juhan Kilumets Jõelähtme kellast ja pronksivalamisest Tallinnas 16. sajandi teisel
poolel, Külvi Kuusk Rootsi-Kallavere küla ajaloost, Janek
Safranovski vanadest kohanimedest ning Margus Kirja
kloostri aiast.
Kuna leheruum on piiratud,
on leheveergudel vaid põgus
ülevaade Villu Kadaka ja Kersti
Markuse ettekannetest, kus nad
analoogiatele ja oletustele tuginedes püüdsid rohkem valgust
heita kiriku ehitusloole ja ajaloole. Kel suurem huvi kõiki ettekandeid oma silmaga kaeda ja
kõrvaga kuulata, siis Aivar
Haav tegi konverentsist ka videoülesvõtte, mis on kõigile
soovijatele kättesaadav.

Jõelähtme kiriku ehituslugu
Esimene ettekandja Villu
Kadakas rääkis Jõelähtme kiriku ehitusloost. Jõelähtme kiriku hoone on olnud tunduvalt
keerulisema ehituslooga kui üldiselt on arvatud ja ta on Eesti
maakirikute hulgas väga unikaalne – erisusi teiste maakirikutega saab nimetada rohkem
kui sarnasusi.

Üks täielik erandlikkus seisneb selles, et kõigi ülejäänud
Eesti kirikute puhul on vanim
säilinud ehituse osa kas pikihoone või kooriruum või mõni
pikihoone või koori osa, siis
Jõelähtme kiriku puhul on vanimaks ehitise osaks hoopis
käärkambri jäänused. Käärkamber oli kuni 19. sajandini
pikihoone põhjaküljel ja sellest
on säilinud vaid pikihoone seina sees olev osa. Eestis ei ole
ühtegi teist keskaegset kirikut,
mille esimene osa oleks käärkamber. Küll aga on see tüüpiline Soomes, et kirikute ehitamist alustati just käärkambrist.
Et käärkamber on kiriku vanim osa, selgus 2009. aastal, kui
Margus Kirja kutsus Villu Kadakat hoonet uurima. Pikihoone põhjaseina puhul jäi silma,
et see on väga kõver. Täpsemalt
mõõtes selgus, et see pole mitte lihtsalt kõver, vaid pikihoone
põhjasein koosneb kolmest erineva nurga all paiknevast seinaosast. See kõverus näitab seda,
et sein on kujunenud mitme
ehitustöö tulemusena, asi ei olnud kehvades ehitusoskustes.
Põhjasein koosneb kolmest eri
ajal laotud lõigust ja kui panna
see kokku vanade plaanidega,
kus käärkamber oli veel olemas,
tekkiski oletus, et tõenäoliselt
on vanim kivist hooneosa olnud seesama käärkamber, mis
hiljem on integreeritud pikihoone sisse. Kivist käärkambri
juurde kuulus tõenäoliselt
puust pikihoone. Praegu säilinud pikihoone oli algselt puulaega
Teine täielik erandlikkus,
millega Jõelähtme kirik silma

Villu Kadakas näitas oma ettekandes Jõelähtme kirikuhoone põhiplaani ja selgitas, miks seinad nii kõverad on.
Foto kuvatõmmis

paistab, on pikihoone täiesti
unikaalne põhiplaan, mis on
ruudukujuline. Küll lopergune,
aga väga selgelt ruut ja ruudukujulist maakirikut Eestis teist
rohkem pole. Praeguse kiriku
üsna lopergust kuju saab seletada sellega, et tolleaegsetel ehitusmeistritel oli raske diagonaale kontrollida, sest vana kirik oli ees ja uued müürid ehitati ümber vana kiriku. Vana kirik lammutati seest ära alles
siis, kui uuele hakati katust ehitama ja vana katus jäi ette.

Kaks trepikäiku
Erandlikkus seisneb ka kooriruumi puudumises, see lisati
kirikule alles hiliskeskajal. Kõige esimene kirikuhoone ilma
kooriruumita tegi Jõelähtme kirikust omanäolise ehitise nii
terves Eestis kui ka Läänemere
ümbruses üldse.
Kiriku idaseina välisfassaadis on avastatud ka tohutu suured, madalad ja laiad kaarega
nišid, mille jäänused on võlvide
peal näha. Asja rohkem uurides
selgines, et kuna nišid olid all
seinatsoonis, siis tõenäoliselt

on tegemist täiesti erandlike aknaniššidega. Segmentkaart lööviga kirikutes peaaegu et ei
kohta, vähemalt mitte keskajal
gooti perioodil. Eestis segmentkaartega akendega kirikuid ei
ole rohkem teada, vähemalt
mitte keskajal.
Jõelähtme kiriku erandlikkuseks on ka kaks trepikäiku,
mida maakirikutes on reeglina
vaid üks, et saada üles võlvidele. Üks trepikäik on lääneseinas,
mis tõenäoliselt viis rõdule, aga
mitte võlvidele, nagu praegu.
Seda selgitab ka ukseava, kust
praegu peab läbi pugema, et
saada võlvide peale – just seepärast, et ta pole algselt ettenähtud sinna minema. Teise
trepikäigu jäänused on säilinud
üleval põhjaseinas, kus 19. sajandil aknad puudusid. See trepikäik likvideeriti akende ehitusega.

Kiriku ja kihelkonna vanem ajalugu
Kirikuuurija, kunstiajaloolane ja ajaloolane Kersti Markus
rääkis Jõelähtme kiriku ja kihelkonna vanemast ajaloost. Taa-

ni hindamisraamatu andmetel
oli Jõelähtme kihelkond olemas
ja seda läbis 1219ndal kaks ristimisteekonda. Ta paiskas õhku
huvitavaid mõttekohti, millele
püüdis selgitusi leida. Näiteks
Parasmäe oli tollel ajal üks suuremaid külasid, miks valitakse
aga kiriku asukohaks Jõelähtme? Või asjaolu, et kirik ei paikne külas – kuidas kiriku asukoht paika pannakse, miks just
see kant sobis kõige paremini ja
mitte Jõelähtme külas vaid selle lähedal?
Üks meetod, mida Kersti
Markus vastuste leidmiseks kasutas, oli vaadelda ja analüüsida maastikuarheoloogiat. Näiteks mõeldes tagasi muinasjõelähtmelaste mõttemaailma,
siis jõgi, mis aeg-ajalt maa sisse
ära kadus ja jälle maa peale tuli, oli selgelt seotud allikatega ja
see omakorda tähistas mingit
püha kohta, see võis olla ka üks
põhjus, miks kirik sai rajatud
just sinna.
Aga ilmnesid ka ilmalikud
printsiibid, näiteks kajastab kiriku arhitektuur, et tol ajal polnud kirik kindlasti mitte ainult

sakraalne objekt, nagu tänapäeval seda on, vaid oli oluliselt
multifunktsionaalsem.
Nimelt oli 1240ndatel kiriku omanik Saxo, kes oli Taani
kuninga
asehaldur
1240–50ndadel. Saxo, kes oli
Jõelähtme küla omanik, vastutas ka kiriku ehituse eest ja oli
kiriku patroon. Arvestades Taani konteksti – tegemist oli Taani ajaga ja taanlaste valdustega,
saab tõmmata paralleele sellega, mis tol ajal Taanis levinud
oli. 12. saj lõpp 13. saj esimesel
poolel olid Taanis levinud nelinurkse põhiplaaniga hooned,
mille keskel oli avaus, keskmises osas polnud võlve, hoone oli
kolme korruseline ja kaks ülemist korrust on olnud ladu.
Need eripärasused Taani kirikute juures ilmestasid multifunktsionaalsust, mida tol ajal
kirikud täitsid – see oli kogunemiskoht, koosolekute koht,
kohtupidamise koht, laoruum,
sakraalne ruum.
Siinkandis on olnud head
põllumaad, kirikuomanike eesmärk on olnud maksude kogumine, enamasti viljana ja kümnise maksmine. Ka Jõelähtme
kiriku neljakandiline põhiplaan,
ruumi vorm vihjab sellele, et
selle teist korrust on kasutatud
laona. Sellele vihjavad ka luugiavad. Vanadest allikatest on
välja koorunud, et Jõelähtme,
Koila ja Joa olid ilmselt üks üksus. Koilas oli ka veski, kirik oli
kõrgemas kohas, tee ääres ja jõgede läheduses.
Ilmselt on keskaegseid ehitusperioode veel palju rohkem
olnud, ajalugu seal taga võib olla palju mitmekihilisem kui seni arvatud on ja see avab ka tolle aja ühiskonna. Kersti Markuse sõnul soovis ta oma ettekandega pöörata tähelepanu ka sellele, kui põnevas kohas me elame. Tema sõnul on Jõelähtme
kanti teenimatult vähe uuritud,
siin on kindlasti rohkemat avastada ka muinasperioodil. •

Jõelähtme vallavolikogu esitas ministritele pöördumise

J

õelähtme vallavolikogu kiitis 15. augusti istungil ühehäälselt
heaks pöördumise Linnamäe
paisjärve ja Linnamäe hüdroelektrijaama kaitseks. Pöördumine oli adresseeritud peaminister Jüri Ratase, keskkonnaminister Rene Kokki ja kultuuriminister Tõnis Lukase poole.
Kirjas ollakse tõsises mures
seoses lähima kuu jooksul tehtavate otsustega Keskkonnaametis, mis võivad viia meie elukeskkonna pöördumatu kahjustamiseni Linnamäe paisjärve
likvideerimise läbi. On palju
kaalukamaid väärtusi kui vaid
seatud keskkonnaalane eesmärk lõhede populatsiooni
taastamiseks: mälestise ja piirkonna tervikväärtuse kaitse,
nahkhiirte kaitse, hüdroenergia
tootmine jne. Pöördumises pa-

kub volikogu lahendusettepanekuna välja Jägala Natura 2000
ala kaitse-eesmärkide ja lõhejõgede nimistu osalise korrigeerimise, loobudes ülalpool paisu
lõhe elupaiga taastamisest. Volikogu nendib, et riiklik eesmärk Eesti jõgede lõhede potentsiaalist 75% saavutamiseks
on teostatav ka Jägala jõeta.
Linnamäe paisjärve ümber
on diskussioon käinud juba aastaid. Vallavalitsuse ja vallavolikogu seisukoht on Linnamäe
praeguse olukorra, sealhulgas
paisjärve säilitamine ja olemasolevate väärtuste kaitsmine, Jägala kalateed MTÜ seisab Jägala lõhejõe taastamise avaliku
huvide esindamise eest.
15. augusti vallavolikogu istungil oli volikogu pöördumine
Linnamäe paisjärve kaitseks
määratud 6. päevakorrapunk-

tiks, ent tõsteti vallavanema kohusetäitja Priit Põldma ettepanekul esimeseks päevakorrapunktiks.
Jägala kalateed MTÜ esindaja Liivia Mahlapuu väljendas
pahameelt selle üle, et vaatama
sellele, et Jägala kalateed MTÜ
esindaja registreeris end sõnavõtuks volikogu koosolekul 6.
päevakorrapunktina väljakuulutatud „Jõelähtme Vallavolikogu pöördumine seoses Linnamäe paisjärve ja Linnamäe hüdroelektrijaamaga” arutelule,
nende soovi eirati ja otsustati
päevakorda muutes arutelu läbi viia ilma Jägala kalateed
MTÜ esindajateta. Liivia Mahlapuu: „Kuna Linnamäe HEJ ja
paisjärve paisutamise negatiivne keskkonnamõju on piisavalt
läbiuuritud teema, siis tundus
meile kohatu saata volikogu

poolt valitsusele ebatõestele
faktidele tuginev pöördumine.
Pöördumises väljatoodud ohud
elukeskkonnale, nahkhiirtele,
Jõelähtme valla elektri varustuskindlusele, energiajulgeolekule, taastuvenergia eesmärkidele, kultuuriväärtusele ja Eesti metsale ei ole tõendatud. Ainult loodusdirektiivi art 6 lõikes
4 sätestatud kriteeriumide alusel tõendatud erakordsete asjaolude korral saab tulla kaalumisele Jägala jõe taastamisest loobumine. Selliseid erakordseid
asjaolusid ei ole leitud ka neli
aastat kestnud keskkonna mõjude hindamise tulemusena.
Kogu kirja sisu ei arvesta sellega, et Natura alal ei ole loodus-,
majandus- ja sotsiaalkeskkond,
sh kultuur võrdse kaaluga. Lisaks soovib MTÜ, et valla esindajad arvestaks sellega, et valla-

elanike seas on looduskeskkonna taastamise pooldajaid sedavõrd palju, et valla rahva huvide esindamisel ei peaks valla
esindajad esindama ainult ühte
poolt.”
Selgitab volikogu esimees
Väino Haab: „Volikogu pole eiranud Jägala Kalateed OÜ esindaja soovi volikogus osaleda.
Volikogu istungile ei saa ennast
sõnavõtuks registreerida, volikogus on volikogu protseduuri
reeglid. Üldjuhul, kui on eelnev
volikogu esimehe nõusolek, mida antud juhul ei olnud, oleme
külalistele vastu tulnud ja sõna
andnud. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lg 6
kohaselt võivad volikogu istungist sõnaõigusega osa võtta valla- või linnavalitsuse liikmed,
valla- või linnasekretär, samuti
volikogu poolt istungile kutsu-

tud isikud. Sõna andmise otsustab istungi juhataja.
Selline juhus on esmakordne, kus saadetakse kiri volikogu
listi ja lihtsalt antakse teada, et
tuleme kohale ja kõneleme. Mis
puudutab päevakorrapunkti ettepoole tõstmist, siis see juba
aastaid toiminud ja välja kujunenud praktika, et kui istungile
on kogunenud külalisi, keda
huvitab mõni kindel päevakorrapunkt, tõstetakse see päevakorras esimeseks, et külalised ei
peaks pikalt ootama ja saaksid
soovi korral peale päevakorrapunkti arutelu lahkuda.
Teiseks, volikogus võetakse
vastu otsuseid, mida arutletakse volikogu komisjonides, kus
osalevad ka volikogu liikmed,
volikogu ei võta vastu otsuseid,
mis ei ole komisjonides toetust
leidnud.” •
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Möödunu radadel,
meenutab Velli Pikkaro
Kadaka talu vanaperenaine Velli Pikkaro
(84) on Kaberneemes
elanud pea terve elu.
Tööd on elu jooksul
tehtud kõvasti ja erinevaid ameteid peetud samuti.

kosmeetikakarpe ja valgest plekist teelusikaid. „Meie kolmese
brigaadi käes oli kõige suurem
saavutus – ühes vahetuses 33
tuhat väikest karpi,” üllatab Velli.

V

Toitu nappis
Et toiduga oli koguaeg kitsas käes, võeti tänulikult vastu
kõik, mida loodus pakkus.
„Saksa aeg käisime hobusega
seenel, seenetünn oli vankril,
korjasid selle täis ja viisid kauplusesse, vastu said talongi, mille eest said toitu osta,” räägib
Velli.
Suviti sai käidud Tallinnasse marju müümas, metsad olid
pohli ja mustikaid täis. Kuna
Kaberneemes aga bussi ei käinud, oli linna turule minek paras ettevõtmine. „Üks korv oli
ühe rihmaga üle õla ja teine
korv teise rihmaga, siis läksime
jala Kaberlasse, seal elas üks autojuht, kel oli ka linnas elamine,
korter Lastekodu tänaval. Temaga saime tihtilugu linna ja
saime seal korteris ka ööbida,
aga seal olid ju prussakad. Me
ei saanud öösel üldse magada,
valvasime marjakorvisid. Tagasi tulemiseks läksime Lasnamäe
lõppu autopunkti, seal oli üks
mees, kes pidas autosid kinni ja
uuris, kes kuhu läheb ja kas
ruumi oleks sõitjale. Kui suund
sobis ja ruumi oli, said auto
peale. Maksma pidid ikka ka
natuke selle eest,” räägib Velli.
Neljandas klassis tuli tal aga
koolist koguni kuu aega puududa, kuna oli kaks nädalat ühes
peres ja kaks nädalat teises peres abis kartuleid võtmas. „Pal-

Jõelähtme
Vallavalitsus
teatab:
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu
Kaberneeme küla Kaberneeme tee 22 ja Liiva tee 5 maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 17.09.2019 kell 15.00. Materjalidega saab tutvuda
Jõelähtme valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee) ja kaardirakenduses EVALD (http://service.eomap.ee/joelahtmevald).

Elektriku abiline

SIGNE VALDMANN

elli sündis Kaberneemes 9-lapselises peres viimase lapsena.
Rasket füüsilist tööd on ta oma
elus teinud nii kaua kui mäletab, ent ega Velli selle üle kurda, elu oli selline ja hakkama pidi saama. „Ema oli 46 ja isa 67
kui mina sündisin, vanemad
õed-vennad olid selleks ajaks
juba oma elu peal, seega kasvasin üles üksi. Isa suri kui oli neljane ja jäime emaga kahekesi.
Ema tervis oli üsna läbi, seepärast pidin teda aitama kõiges.
Mul on tugev kont, 9-aastaselt
hakkasin kartuleid muldama ja
11-aastaselt niitma,” räägib Velli.
Kuna neil oli peres hobune
ja Vellil hobuse rakendamine ja
muud oskused varakult selged
– ta oli 7-aastane, kui ema hobuse rakendamise selgeks õpetas – siis kooliajal, 7. klassis oli
Velli kartulivõtu ajal hoopis
kastipoiss ja vedas kartuleid, samal ajal kui teised klassiõed
põllul korvi kohal küürutasid.
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Velli on mitmekordne vanaema ja vanavanaema, seepärast laseb ta ka
varrastel nobedalt käia. Parasjagu olid varrastel pooleli sussid. Foto Signe
Valdmann

gaks sain talvemoona – kruupe,
kartuleid kaalikaid jms. Siis käis
õpetaja emale ütlemas, et Vellil
on vaja ikka kooli tulla,” meenutab vanaproua aegu lapsepõlvest.

Tantsiti ja lauldi
Noor inimene aga ei lasknud nina norgu ja Velli ütleb, et
laul ja naer on teda ikka läbi elu
aidanud: „Laul oli meil koguaeg, olin 6-aastane kui hakkasin
laulma. Naabritelt õppisin ja
sellest ajast saadik laulan.”
Tantsuks mängiti ise pilli
või tantsiti ka teiste laulu saatel,
meelelahutuseks koguneti Kaberneeme vanades tühjades
majades. Suviti oli iga laupäeva
ja pühapäeva õhtul tants. „Meil
oli tüdruk, kes mängis harmooniumit, kui tema tahtis tantsida, siis mina laulsin ja tantsiti
minu laulu järgi. Teinekord
mängis vend või naaberküla
poiss suupilli.” Kui ikka tantsukihk sees, siis polnud ükski vahemaa liiga pikk, et minemata
jätta. „Tulime Jägala-Jõesuust
jalgsi Kääniku kõrtsi tantsima,
üks 6–7 km läbi metsa. Salaja,
sest isa ei lubanud. Kui ema teada sai, et läksime, siis käis vitsaga peolt koju ajamas. Oli ikka
piinlik küll, olime siis 17–18, ikka suured inimesed juba,” meenutab Velli naeru pugistades.

Radistina töötada ei saanudki
Oma elu jooksul on Vellil
ametikohti olnud palju erinevaid: laohoidja ja majandusjuhataja, traktorist, 17 aastat Kaberneemes kala vastuvõtja ja
soolaja, 8 aastat Neemes plekitsehhis karpide valmistaja,
aga tööd on tehtud ka elektriku
abilisena.
1951. aastal lõpetas ta Ko-

dasoo kooli 7. klassi ning samal
sügisel kutsus Kuusalu traktorijaama direktor teda Järva-Jaani kooli radistide kursustele.
Kuna elati vaesuses ja seal
maksti õppimise eest ka toetust, 20 rubla kuus, siis selle kasina rahaga pidi Velli ka toime
tulema. „Õde saatis vahepeal
ämbritega kilusid, seda sai vahepeal turustatud. 6-liitrine
ämber, selle müüsin maha ja
sain söögiraha,” meenutab Velli. Kool sai lõpetatud üsna heade tulemustega. „Ma ei teagi
kus see rannaplika füüsika ja
matemaatika nii tugevad olid,”
naerab Velli. Radistina ta siiski
töötada ei saanudki, sest Soome
läheduse tõttu Kuusallu raadiojaama ei antud.
„Kalaga olen töötanud 17
aastat. 1958 läksin Tallinna Kalakombinaati tööle ja 1967 läks
kalakombinaat kolhoosi alla.
Võtsin kala vastu ja soolasime.
Kalamehed püüdsid, tõid saagi
Kaberneeme sadamasse, kus
meie töötlesime ja siis tuli kolhoosi auto järgi. Kala oli tol ajal
kõvasti,” meenutab Velli.
Võrkudega püüti ka räime ja
lesta. Lesta tuli Kaberneemes
rohkem kui Neemes ja see läks
kalakombinaati ja turgu ka.
Lestad pakiti jääga kastidesse –
kasti läks 10 kg kala ja peale purustatud jää. Suured jääkamakad toodi talvel jäähoidlasse ja
neid hoiti saepuru sees. Jääkamakate lõhkumine oli füüsiliselt väga raske töö, mida pidid
naised haamriga ise tegema.
„Polnud ju jääpurustajat,
haamer oli suur ja raske. Teinekord tuli 16 tonni kala sisse ja
selleks tuli kõik jää purustada
käsitsi kahel naisterahval,” räägib Velli raskest tööst.
1982. aastal läks Velli tööle
Neeme plekitsehhi, kus tegi

„Elasin siis Jõesuus ja ühe
aasta ka Neeme koolimaja teisel korrusel. Neemes käisin ka
elektriku abistamas, ta kukkus
libedaga ja oli haiglas, aga voolumõõtjaid oli vaja kontrollida
ja rahasid sisse kasseerida. Nii
et õpetati selgeks ja sai seda ka
tehtud,” pajatab vanaproua.
Oma abikaasaga tutvus Velli Kuusalus traktorijaamas töötades. Mees oli muidu Tallinna
poiss, aga suunati Kuusalu traktorijaama raamatupidajaks. Kui
traktorijaamas töö otsa sai
1958. aastal, koliti Kaberneeme
Velli lapsepõlvekoju tagasi. Ta
meenutab, et see oli raske aeg,
tuli käia tööl, kasvatada lapsi ja
korraldata kodust majapidamist – laudas olid lehmad, lambad, sead ja kanad. „Tulime
Neemest töölt ja siis võtsime
ema juurest lapsed ja tulime koju, siis hakkasid loomi kamandama, tuba oli külm ja süüa oli
vaja teha. Kartulit kasvatasime
ka, aga ega ta hästi ei kasvanud.
Põhiline toit oligi kartul ja kala.
Lapsed hakkasid varakult omale ise süüa tegema, mina olin ju
sadamas tööl,” meenutab Velli.
Tütar Ille meenutab, et kui
pead-jalad kandsid, tuli juba
tööd teha: „Vanemad käisid
hommikul merel lestavõrke välja võtmas ja mina palvetasin, et
jumal palun anna tormi, sest
siis ei pea nii vara tõusma ja
võrke minema harutama ja kuivama panna. Heinal tuli ka käia
mitme kilomeetri kaugusel.”

Mereleminekuks luba vaja
Piiritsoonis elades tuli arvestada ka sellega, et kui merele tahtsid minna, tuli esmalt sellest kordonit teavitada. „Siis tuli sõdur randa ja kontrollis paadi üle ja kui tulid merelt tagasi,
tuli paati ja kontrollis, ega sa ei
leidnud midagi mere pealt.
Üksvahe tuli sõdur paati kaasa
mere peale. Selline kontroll kestis kuni venelase minekuni
1992,” räägib Velli. Ta meenutab, et oli ka toredaid inimesi
piirivalves – kui tal 1960ndal
laps sündis, tuli piirivalveülem
oma autoga neile linna haiglasse järgi, sest nende peres autot
polnud.
Meenutades vanu aegu
leiab Velli, et tol ajal olid külaelanikud kõik nagu üks suur pere. Inimesed hoidsid kokku ja
üksteist aidati alati, isegi võõras
inimene ei jäänud abita.
22. augustil tähistas vanaproua Velli oma 84. sünnipäeva, soovime talle tugevat tervist
ja ikka rõõmsat meelt! •

Kehtestatud detailplaneering
Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 15.08.2019 otsusega nr 250 Liivamäe küla Ilunurme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavolikogu 23.08.2018 otsusega nr 101 „Liivamäe küla Ilunurme
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine” eesmärgiga jagada
maaüksused tootmis- ja ärimaa kruntideks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused tootmis- ja ärihoonete rajamiseks, lahendada juurdepääsud ja tehnovarustus ning seada
keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneeringu alaks määrati ca 18 ha.
Detailplaneeringuga nähakse ette moodustada Ilunurme (katastritunnus: 24501:001:0187), Linnuka tee 7 (katastritunnus: 24501:001:0719), Ilunurme tee 2 (katastritunnus:
24501:001:1146), Ilunurme tee 3 (katastritunnus: 24501:
001:1145), Ilunurme tee 4 (katastritunnus: 24501:001:
1144), Ilunurme tee 5 (katastritunnus: 24501:001:114) ja
Ilunurme tee (katastritunnus: 24501:001:1147) maaüksustest kokku 15 krunti, neist 3 transpordimaa ja 12 tootmis- ja
ärimaa krunti. Sealjuures Järve tee lõik 8 maaüksuse sihtotstarvet ja piire ei ole ette nähtud muuta ega kavandada sinna
ehitusõigust.
Tootmis- ja ärimaa sihtotstarbelistele kruntidele on igale
krundile lubatud ehitada krundi suurusest tulenevalt 1–4 kuni 4-korruselist maksimaalselt kuni 14,5 m kõrgust põhihoonet ja lisaks üks ühekorruseline kuni 5 m kõrgune abihoone.
Transpordimaa krundile on määratud ehitusõigus trafoalajaama ehitamiseks. Lubatud on tootmis- ja ärimaa kruntide liitmine, sealjuures kruntide liitmisel ehitusõigused liituvad (va
hoonete kõrgus ja korruselisus). Sealjuures peab olema tagatud kehtiva üldplaneeringu kohane haljasmaa osakaal minimaalselt 20% tootmismaa krundi pindalast.
Kehtiva Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla
üldplaneeringu (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu
25.08.2011 otsusega nr 209, edaspidi üldplaneering) kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud valdavalt põllu- ja metsamajandusmaa, mis asub osaliselt rohevõrgustiku tuumalal T9. Kehtestatud detailplaneering muudab kehtivat üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas ning teeb ettepaneku ka kehtiva üldplaneeringuga
määratud rohevõrgustiku piiride ja ulatuse muutmiseks, viies
selle vastavusse kehtiva Harju Maakonnaplaneeringuga
2030+, mis on ühtlasi kooskõlas uue koostatava Jõelähtme
valla üldplaneeringuga (vastuvõetud Jõelähtme Vallavolikogu
12.04.2018 otsusega nr 62).
Planeeringuala lähiümbruses on Järve tee ja Saha tee vahelisel alal juba väljakujunenud tootmis- ja ärihoonete ala. Planeeritud lahendus sobib olemasolevasse ja varem planeeritud tootmispiirkonda. Detailplaneeringuga järgitakse väljakujunenud hoonestuslaadi ning hoonete mahtusid ja kõrguseid.
Ühtlasi on planeeritavatel äri- ja tootmismaa sihtotstarbega
kruntidel tagatud üldplaneeringukohane haljasmaa osakaal
minimaalselt 20% tootmismaa krundi pindalast ning tootmismaa krundi suurim ehitistealune pind on väiksem kui 70%
krundi pindalast. Tootmise laiendamine loob piirkonnas
täiendavaid töökohti, mis ühtlasi loob eeldused ka valla elanike arvu kasvuks, mis on üks valla arengu eesmärke.
Projekteerimistingimuste avalikud väljapanekud
Koogi küla Joakõrtsi tee 4 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 9.–23.09.2019 Jõelähtme
vallamajas ning projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav Jõelähtme valla kodulehel. Joakõrtsi tee 4 maaüksuse
osas on Jõelähtme Vallavolikogu 17.12.2015 otsusega nr
274 kehtestatud Koogi küla Joakõrtsi kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse ja nihutatakse detailplaneeringu järgset hoonestusala 10% ulatuses.
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AS ATKO Grupp on transpordikontsern, mis
tegutseb alates 1992. aastast ning mille peamiseks tegevusalaks on ühistransporditeenuse osutamine.

Seoses töömahu suurenemisega Harjumaa piirkonnas võtame tööle

BUSSIJUHTE,

kelle ülesandeks on reisijate teenindamine bussiliinidel.

Liinide algused piirkondadest:
Ida suund:
• Jõelähtme valla kooliliinid (Maardu, Kullamäe, Neeme)
Lääne suund:
• Laulasmaa
Kohila
Lehetu
• Rummu
Kernu
Haiba
• Ääsmäe
Munalaskme
Saue
• Keila
Laitse
• Kiisa
Nissi
Võimalik töötada täieliku või osalise koormusega.
TÖÖKS VAJALIK
• kehtiv D-kategooria juhiluba,
• kutselise juhi tervisetõend,
• bussijuhi pädevustunnistus (vajadusel abistame tunnistuse saamisel),
• eesti keele oskus vähemalt suhtlustasandil (B1),
• sõbralik ja hoolas käitumine reisijate- ja tehnikaga suhtlemisel.
OMALT POOLT PAKUME
• vajadusel kompenseerime sõidukulud tööle,
• töörõivaid,
• koolitusi,
• toetavat meeskonda,
• töötasu keskmiselt 1300 eurot bruto (1,0 koormusega).
Kontakti palume võtta tööpäeviti telefonidel 627 2713, 627 2737(logistik), 627 2736 (logistik), 627 2733, või astu läbi Tallinnast, Sõstramäe 12 (Paneeli tänavalt sisse sõita).
Lisainformatsioon ettevõtte ja ettevõtte teiste tööpakkumiste
kohta kodulehel www.atko.ee.
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112

Olulisemad juhtumid
ajavahemikul
25.07–18.08.2019

• 28.07.2019 Loo alevikus kaupluse ees ründas üks mees
teist, tekitades sellega rünnatavale füüsilist valu.
• 29.07.2019 tankis klient Jõelähtme Olerexis 41,12 l bensiini ja lahkus kütte eest maksmata.
• 31.07.2019 Võerdla külas vandaalitseti tee äärde pargitud sõiduki kallal ning löödi mõlki auto kapott.
• 1.08.2019 Loo alevikus toimus konflikt endiste elukaaslaste vahel, mille käigus mees lõi naist.
• 5.08.2019 Iru külas ründas täiskasvanud poeg isa, tekitades viimasele füüsilist valu ja kehavigastusi.
• 7.08.2019 tungiti/murti Haljava külas sisse mitmesse
traktorisse ning varastati erinevaid seadmeid. Kui kellelgi
on infot, mis võiks aidata jõuda teo toimepanijateni, palume teavitada sellest politseid.
• 9.08.2019 registreeriti Kallavere külas kuritegu selle kohta, et ajavahemikul 4.08.2015–17.12.2018 omandas ja
hoidis meesterahvas oma arvutis lapspornot.
• 14.08.2019 Tallinn-Narva 12. km-l peeti kinni naisterahvas, kes juhtis juba korduvalt joobeseisundis sõiduautot.
• 14.08.2019 Tallinn-Narva mnt 18. km-l varastati tee äärde pargitud ja juba varem lõhutud sõidukist kõlari juhtmed ja laetuled.
• 15.08.2019 Manniva külas võttis mees eramaja piiramata territooriumilt jalgratta ja kasutas seda omavoliliselt.
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Valla eakad sünnipäevalapsed
Lasteaed Neeme Mudila,
Männimäe tee 10, Neeme küla,
Jõelähtme vald, Harjumaa
ootab oma kollektiivi 1,0
töökoormusega majahoidjat
majahoidjat.
Tööle asumise aeg september
2019. Info 5390 0123,
Pille Trumm (direktor)

94

10. august

Aruaru küla

ELMERISE PAKKAS
93

3. august

Neeme küla

6. august

Ihasalu küla

4. august

Loo alevik

Vandjala külavanema valimise teade
Vandjala küla koosolek toimub 21.09.2019 kell
17.00 Vandjala külaplatsil.
Päevakorras:
1. külavanema aruanne tehtud tööst
2016–2019. a,
2. külavanema valimise protseduuri läbiviimine,
3. ühine filmiõhtu ja meelelahutus.
Korraldab MTÜ Rebala Kultuuriruum. Info Tiia Välk
5669 8710, tnorbek@gmail.com.

91
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19. august

Loo alevik

31. august

Koila küla

Oled oodatud teenusüksustesse: Põhja Eestis Valkla
(Kuusalu vald), Vääna (Harku vald), Tallinn ja Kehra
(Anija vald). Kui Sul on keskharidus, saame pakkuda ka
püsivattööd Kehras, Tallinnas ja Valklas.
Sinult ootame õpitahet, eesti keele oskust, empaatilist ja
mõistvat suhtumist inimeste erinevuste suhtes,
kohusetundlikkust.
Sulle pakume võimalust kogeda, milline on
tegevusjuhendaja töö ning olla abiks erivajadustega
inimestele, teha ajutist tööd sõltuvalt meie mõlema
vajadustest ja võimalustest, tuge sisseelamisel ja
töötamise ajal meie mentoritelt.
Saada oma soov varbamine@hoolekandeteenused.ee,
märgusõnaga „lisatöö + soovitud asukoht”. Lisainfo
telefonil +372 5194 7362, Astrid Vaiksaar.
www.hoolekandeteenused.ee
www.facebook.com/hoolekandeteenused

81

Vandjala küla

1. august

29. august

Iru küla

80

4. august

Loo alevik

22. august

Loo alevik

12. august

27. august

Loo alevik

80

18. august

Loo alevik

80

18. august

Neeme küla

SVETLANA LEONIDOVA

29. august

Liivamäe küla

80

21. august

Kostivere alevik

LAINE KAASIK

12. august

Haljava küla

ERNA RÄBIN

80

28. august

Liivamäe küla

IVAN BERESNEV

25. august

Loo alevik

75

3. august

Loo alevik

OLEV RAUD

27. august

Rebala küla

PALMI VAIN

75

30. august

Iru küla

REIN TAMME

15. august

Rebala küla

70

4. august

ELFRIDE VAHI

SIRJE SAIMRE

84

70

22. august Kaberneeme küla

VELLI PIKKARO
84

Iru küla

RUTT PAAL

VIIVE UDU

84

Iru küla

ELLI KALLASTE

HELDUR LIBERT

85

Kaberneeme küla

1. august

80

85

Jägala küla

VIRVE MALM

ELVI-ASTRID SEPP

85

Jägala küla

31. august

86

86

Uusküla

17. august

TIIU VESKI

Jõelähtme küla

5. august

Loo alevik

AGU HALLIKMA

29. august

Loo alevik

70

14. august

Kostivere alevik

VAIKE PÄRNSALU

VALLO TERASMA

84

70

83

Meie teenusüksustes elavad psüühilise erivajadusega
inimesed tavalist elu – ärkavad hommikul, teevad
hommikusööki, koristavad tube, käivad õues ja poes
ning tegelevad erinevate hobidega. Kõiges selles
toetavad elanikke tegevusjuhendajad.

81

HELLE-KOIDU TOMMULA

86

Loo alevik

11. august

80

10. august

AINO TALVIK

29. august

Jägala-Joa küla

EDUARD KÜTT

TEGEVUSJUHENDAJANA!

82

88

HELME JUUR

PROOVI UUT AMETIT VÕI TEE LISATÖÖD

9. august

HELMI KARD

88

Uusküla

MAIE LEPPIK

VERA NAUMOVA

Kuidas kõik alguse sai...
Esimesed tarusoojad kärjeampsud maitsevad igale lapsele. Suviti vanaonult kingituseks saadud päris oma meepurk
jääb mulle aga nii keelele kui meelele igavesti. Võib-olla just
sealt selle mesinduspisiku saingi. Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskooli mesiniku eriala lõpetasin 2014. aastal.
Ühtlasi kuulun ka Eesti Kutseliste Mesinike Ühingusse. Esialgu oli mesindus eelkõige midagi põnevat, kuid praeguseks on sellest saanud minu meelistegevus. Alustasin kuue
perega, nüüd aga ületab suvekuudel töömesilaste arv 3 miljonit. Tarud asuvad Lääne-Eesti looduslikes paikades – metsades, niitudel, maastikukaitsealadel ja raiesmikel. Annan
endast parima, et minu mesilased oleksid terved ning saaksime koos pakkuda kvaliteetset ning puhast mett.

82

ASTRID TUNKEVITŠ

86

• Samal perioodi vältel on valla territooriumil alustatud
väärteomenetlust 88 juhul. 83 korral pandi toime liiklusseaduse rikkumisi, neli karistusseadustiku rikkumist ja
üks liikluskindlustusseaduse rikkumine, mille puhul puudus juhitud sõidukil kehtiv liikluskindlustus. Lõviosa liiklusseaduse rikkumistest moodustavad 64 korral fikseeritud kiiruseületused. Liikluses tabati kaks juhti, kes olid
enne rooli asumist tarbinud alkoholi. Muid liiklusseaduse
järgi kvalifitseeritud rikkumisi menetleti 17 korral.

8. august

ANTONINA PETŠNIKOVA

LIDIA ODRAKS

K O H A L I K U D

82

LAINE VIIRA

ILSE VALBERG
91

Saha küla

ELSA SUUR

HUGO NIGOL
91

3. august

ARVI NÕGOLS

VAIKE HELL
92

82

29. august

15. august

Loo alevik

MARINA GRIGORJEVA
Kostivere alevik

BERTA VEIKKOLAINEN

70

29. august

Loo alevik

KANNI TOOMSALU

Kes ei soovi vallalehes
meelespidamist, palume sellest
teada anda telefonidel
605 4887 või 605 4880.

Jõelähtme valla uued kodanikud
27. juuli Saskia Püümann ja Martin
Inno

poeg Marcus
29. juuli Jekaterina Novruzova ja
Nizami Novruzov

tütar Sofi
31. juuli Maria Vassilevskaja ja
Vladimir Vassilevski

poeg Ivan

tütar Madina

5. august Eilika Bendi ja Artur
Kreitsvald

29. juuli Sälli Preitof ja Mart Pruuli

poeg Oskar

Avaldame sügavat kaastunnet
ANTS RÄMMELD

04.12.1942–04.08.2019

HEINO GRÜNER

13.09.1929–08.08.2019

Südamlik kaastunne
Terjele isa

ANTS TEIVA
kaotuse puhul.
Pinginaaber Imbi

Avaldame sügavat
kaastunnet Eha Teivale
abikaasa

ANTS TEIVA
surma puhul.
Mõisa tee 7 KÜ elanikud

REKLAAM
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Alates septembrist on
Loo Hambaravi avatud
esmaspäev ja kolmapäev
9.00–17.00,
kahel reedel ja laupäeval
(vastavalt graafikule)
10.00–17.00.
Informatsioon ja
registreerimine tel
5592 8686.

Korstnapühkija
5877 1665
info@puhaskolle.ee
www.puhaskolle.ee
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Ostame üle Eesti seisma
jäänud sõidukeid. Avariilisi, riketega, arvelt maas,
vanu ja lihtsalt kasutult
seisvaid. Võtame arvelt
ise maha. Pakkumised
võimalusel piltidega
seisevauto@gmail.com
või 5618 8671.

ERAKUULUTUSED
MÜÜK
• Müüa hobusesõnnikut pakendatult 70
l kottidesse. Hind 5 eurot. Vedu tasuta.
Tel 5341 1252
• Müüa killustik, liiv, muld jne. 1–20 tonni, info@kallur.ee, www.kallur.ee. Tel
501 2123
• Müüa kuivi pakitud kütteklotse. Vedu
on tasuta! Tel 5383 9215
• Müüa liiv, killustik, muld, freesasfalt
kohaleveoga. Tel 507 9362

• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel
522 7345. e-post marek406@gmail.com

• Kutseline korstnapühkija, tehtud töödele akt. Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com

• Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid.
Vajadusel kaup koju kätte ja paigaldus,
hinnad soodsad. Tel 505 4355

• Langetame ja hooldame puid just Teie
piirkonnas. Leiame koos lahenduse!
Meid saab kätte www.puumehed.ee,
tel 5626 3857

• Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid. Info tel 5559 7572
• Voodrilaua (värvitud), põrandalaua,
tuulekasti, terrassi ja saematerjali müük.
Vedu üle Eesti tasuta. Tel 5373 1117,
www.espuit.ee

OST

Saha tee 11A, Loo alevik
Tel 5664 7274

Avatud: E, K kell 10–18
T, N kell 10–17

• Autode kokkuost! Ostame kõiki
sõidukeid ja töömasinaid! Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid
masinaid! Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust! Pakkuda
võib kõike! Kuulutus ei vanane! Tel
5457 5055

PRILLIKLAASID
Õpilastele ja õpetajatele
LISASOODUSTUS!

kuni
50%

Prillitellijatele nägemise kontroll
IGA PÄEV JA TASUTA!

• Ostame või müüme-üürime Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tuuli, tel
5623 9904, e-kiri tuuli@real24.ee
• OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, info@
est-land.ee
• Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok,
haagis, tehnika). Tel 5567 8016

TEENUS

Maardu, Keemikute 2, Maxima XX
E–R 10–19, L 10–16 tel 637 1688

Toimetaja Signe Valdmann,
605 4865, 5843 7860,
signe.valdmann@joelahtme.ee,
Jõelähtme valla teabe ja infoleht.
ajaleht@joelahtme.ee.
Väljaandja on Jõelähtme vallavalitsus.
Tasulise reklaami ja kuulutuste
Omavalitsuse õigusaktidega saab
tellimine 646 2214, 5562 5500,
tutvuda valla kantseleis, raamatumyyk@harjuelu.ee.
kogudes ning www.volis.ee ja
Jälgi meid nüüd ka Facebookis:
www.joelahtme.kovtp.ee.
www.facebook.com/joelahtme.
Valla üldinfo kantselei telefonil 5301 2223.
Reklaami sisu ja lugejakirjades toodud seisukohtade eest toimetus ei vastuta.
Toimetusel on õigus lugusid toimetada ja lühendada.

• Keevitustööd väljakutsega kliendi juures kohapeal. Valmistame ka metallist
aedu, piirdeid, treppe ja muid metallkonstruktsioone. Keevitamine MMA,
MIG-MAG, TIG. Kõrge kvaliteediga kiire töö. Tel 5377 6668, valperkr@gmail.
com

• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 522
7345. e-post marek406@gmail.com

• Müüa valge lepp alates 44 eurot / rm,
sanglepp alates 39 eurot / rm, kask alates 57 eurot / rm. Info tel 5697 5216

Koolikaubad – vihikud,
kaustikud, pinalid, koolikotid, gua
ššid,
värvipliiatsid, vildikad, plii
atsid,
kustukummid jpm.
Lisaks koolikaupadele on
meie
käest võimalik saada ka
õpikutele paberid ja kilekaaned
, võta
õpikud kaasa ja tule läb
i. Algklassidele oleme kokku
pannud
koolikomplekti, kus on kõi
k vajalik olemas.
Koolihooaja alguses 19.
augustist 5. septembrini oleme
avatud
E–R kell 10–20 ja L kella
10–15.

• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24
h. Vt ka ennustus.ee

• Kinnisvaramaakleri teenused, aitame
Teid korteri, maja, maa, garaaži või suvila müümisel-vahetamisel-ostmisel. Teeme kõik, et tehingud kiirelt ja kindlalt
toimuksid. Teie maakler Andrus Kubbe,
tel 521 5086

• Müüa muld, liiv, killustik, kruus,
freesasfalt + transport. Tel 5395 3788

Kontori- ja koolitarbed, käsitöökaardid

• Hooldatud korstnad ja küttekolded
tagavad Teie kodu tuleohutuse. Korstnapühkija, tel 5333 0556, OÜ Korstnahooldus

• Ehitus- ja remonditööd. Fassaadide,
katuste, vaheseinte, saunade, terrasside
ning maalritööd. Terrasside ja aedade
hooldustööd. Tel 5360 5083
• Ehitusmehed teevad järgmisi töid:
puitkarkassmajad, kuurid, katused, vundamendid, torutööd, aiad, terrassid,
fassaadi survepesu ja värvimine, parketi, akende-uste paigaldus. Silvar. Tel
5894 4537,ehitusmehedharjumaal@
gmail.com
• F-Trans OÜ teostab reovee äravedu Jõelähtme vallas. Tellimine ja info tel 506 5406, www.fekaal24.ee

• Mahlapressimisteenus ja mahlamüük
Harjumaal Kose vallas. Lisainfo tel
5621 9762
• Ohtlike puude aastaringsed raie-,
hooldus- ja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104, www.puuhooldaja.ee
• Ohtlike puude langetamine. Tel
5663 2968, 5340 2068
• Ohtlike puude langetamine, hekkide
ja õunapuude lõikus. Tel 521 0334
• Paigaldan epopõrandaid (garaažid,
trepid, rõdud, terrassid, abiruumid, saunad, vannitoad jne). Tööde järjekorrad
lühikesed ja hinnad soodsad. Küsi hinnapakkumist. Tel 5620 6899, www.epopaigaldus.ee
• Pestud katus annab sinu hoonele uue
väljanägemise. Tel 5691 1019, e-post
rooferspuhastus@gmail.com
• Pliidid, soeseinad. Vanad head plekkahjud. Ehitus ja remont, konsultatsioonid. Pensionäridele soodustus. Tel
5624 9455
• Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee
• Veoteenus kaubikuga Tallinnas, Harjumaal ja üle Eesti. Soovi korral ka Soome, Läti ja Leedu. Kandevõime 2 t. Tel
558 4256
• Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga
liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936
• Õunamahla tegemine. Tulen kohale
oma seadmetega: purustan, pressin
mahla ja pastöriseerin. Tel 517 5515
• Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476,
www.miltongrupp.ee

