Selle nädala leht Raasiku

valla kõikides

Järgmine Sõnumitooja
kolmapäeval, 1. juulil

Nr 24

KATRIN ROOMERE
hakkab sushit tegema ka
Anija mõisa kohvikusse

ilmub

SÕNUMITOOJA

MAAKONNALEHT
Ida-Harjumaa

Sushimeister Kehras

postkastides

nädalaleht

(1040)

Hind 0,90 eurot

Reede, 19.juuni 2015

Sae lambatalust Kolga lähedal on tehtud saateid
ja filme
IMBI ja TAAVI JAETMAtalu
elu-olu kajastava filmi nimi
on „Eestlased kui
metsainimesed".

vaid

magamistoaks

muutumist ära

ImbiJäetma kiijeldab: „Kord
Šveitsist külalised, klutsin, et huntidel on algamas poegatist otsima, sattusin maalammaste de õpetamise aeg ja meie metsaÜlle Tamm pildi peale - see oli sama, mis mu des on ka teisi loomi, kellele lamnägemuses." mas hea maitseb. Üks külaline tea„Maakana Matilda tibud on kooImbija Taavi Jäetma asusid tas, et Itaalias ja Šveitsis on kaijarunud," kirjutas perenaine Imbi otsima eesti maalambaid, ent need kaitsekoerad, andis oma koduküJäetma mai keskel

oma lastele

ja

postitas Sae talu kodulehele
www.lahemaalammas.ee. Selles
kirjas
sõnumit, aga ka lusti ja

on

hoida. Silmad olid vidukil, nägin

2008. aastal.

võsa vahel enda ees eri värvitoonides mügarikke. Hakkasin interne-

olid meil

polnud tõulammastena PRIAs

las tegutseva karjakaitsekoerte
keskuse kontakti. Sõitsime tütar

arvel. Helistasid loomaarstidele ja
sotsiaaltöötajatele, sõitsid mööda Leega Šveitsi mägikülla, kus riigi

jaoks palju sügavamat mõtet.

Eestit, käisid perest peresse, mõni
lammas kingiti, mõnda ei saanudki või küsiti hingehinda. Kihnust

rahastusel taastatakse selle koeratõu igivana kasutusala. Tõime

tud kirjas saksa keeles: „Emiscl on

läinud kapsasupi sisse.

peab end karja liikmeks, talvel
elab koos lammastega laudas,

uhkust, kuna kannab

pererahva

kaasa emase Tina, Soomest isase
Martino. Nad näevad välja nagu

Sadakondaastat
teatas toodi ühe memme laudast algselt
Sae taluperenaine Klaara Helene soovitudkahe asemel korraga 15 jääkarud, kaugemalt ajab neid
Adler oma pojale pealinna saade- lammast, muidu oleksid ülejäänud lammastega segi. Kaijakaitsekoer
tagasi

on talus

sündinud pojad." See kiri

tänini, juures kuupäev ja aastaarv.

ImbiJäetma: „Nii armas ja eriline nüüd lugeda, kuidas
kirjeldas lastele, mis talus toi-

on

on

ema

Aastal
2006 käivitus UNESCO

maalammaste geeniuuringute pro-

jekt, millega tuvastati viis erinevat
eesti maalamba liini. Maalambal

karjakaitsekoer

lühike kolmnurkne
saba, peajajalad villata ning kasu-

le.“
Lammastega koplis ka
rem koer Ruudi. Tema õde Abba

on sale keha,

munud. Lisasin enda kirjale, et jätsee alles. Vähemasti meie kas toonilt hall, pruun, valge, must

ke ka

on

lapsed ja lapselapsed saavad tulla või laiguliselt kiiju. Nad vastumaale, siin ise lambatalle toita, pidavad ja vähenõudlikud, neist on
maast porgandit võtta. Me elustiil alguse saanud eesti tumedapealine
on südamerahu - teha seda, mis ja valgepealine lambatõug.
pakub rahuldust, ning elada metsa
Sae
talu koplites on Eestis senisees maal. Talu missioon on meie tõestatud maalamba liinid - kihnu,
eluviis, mille käigus säilitame kil- ruhnu, saare, hiiu ja vim.
Endise
lauda asemele tehtud
lukese seda, mis muidu kaob.
Talutoimetuste kõrvalt käime

maalamba villatoas näeb valikut

mõlemad ka

Sae talu toodangust; kootud villa-

palgatööl."

Tänavutäitus Imbi

ja Taavi

Jäetmal Koiga aleviku külje alla

Sae tallu elamaasumisest 25 aastat. Augustis peab pererahvas

40. pulma-aastapäeva. Viimased

kümme aastat

maalambaid.
pead,

peaaegu

on

nad kasvatanud
Põhikarjas
50

sama

palju

on

on noor-

karja. Ühise nime ja kaubamärgina on nad Sae talu lambad nimetanud lahemaalammasteks.

Lambaid koguti üle Eesti
Imbi Jäetma kirjeldab, kuidas
esialgu pidasid nad koos abikaasa-

kindad, sokid, säärised, sallid,
kampsunid, mütsid, vilditud
med, nahad, lõngad. Kaup läheb
hästi, lisaks enda lammaste villale
ostetakse villa juurde, sest villimiseks muidu ei jagu.

ese-

Müük
toimub suurematel laata-

del ja villatoas, kus viiakse läbi ka

koolitusi. Viiel aastal on olnud
maalambapäevad, mullu sügisel

põlistõugude seminar koostöös
keskkonnaametiga, lisaks eri

maa-

de lambakasvatajate külaskäigud.

Vastu võetakse turismigruppe ja
üksikuid huvilisi, kes soovivad tutvuda talueluga. Saab

juhatust

maa-

ga talus mesilasi, siis lehmi, piima lammaste pidamisest ning ka lamkäisid müümas Loksal, lõpuks ba koju osta.
võeti pullid: „Kui pullid said müüdud ja olime otsustanud, et jäämegi hommikul minema linna tööle
Karjakaitsekoerad Matu,
õhtul tulema maale koju tagasi, istusin kord verandal, oli sume

ning

õhtu, vaatasin karjamaale tungivat

et ei suuda
selle pealekasvamist ega me talu

võsa

ja süda valutas,

suvel koplis. Ohu korral suunab

Tina, Ruudi ja Abba
Jäetma pererahva uhkus on
arbuzzi tõugu karjakait-

maremma

sekoerad, kelle nad tõid Eestisse

ise jääb nende

ja

lambad eemale,

ohuallika vahe-

on

noo-

on koduhoidja. Sae talu kaijakait-

sekoeri tutvustati Kanal 2 saates

TAAVI JÄETMAL on elektriga tegelev firma, IMBI JÄETMA töötab Välke-Maarja päästekoolis kriisipsühholoogia
õpetajana. Loomakasvataja haridust pole, kuid on armastus loomade vastu, ütlevad nad.

„Sõberkoer“.

„Maahommik“, „Osoon“ ja
teised saated

Sae lambakasvatustalu

on ajakuja-

nikele silma jäänud. Perest ja nendemaalammastest on kirjutatud

ajalehtedes ning ajakhjades, näidatud mitme telekanali saadetes.

Eelmisel nädalal käis ETV„Osooni“ võttegrupp, saade tuleb eetrisse
septembris.
Taavi Jäetma arvab, küllap

meelitab

kajastajaid

kohale Imbi

suhtlusoskus ja lahe olek.
Heakoostööpartner, Lahemaa
giid

Anne

Kurepalu

tõi nende

õuelekolm aastat tagasi Jaapani
filmigmpi, kes soovis teha Eestit

tutvustavat filmi. Võtted kestsid
poja
kolm päeva, koos
Karl-Eerikuga oldi otsekui näit-

noorema

lejad, näidati kartulivõtmist j apuulõhkumist, lambaid ning kodumet-

sast seente-marjade

korjamist ja

neist toidu tegemist.

ImbiJäetma

jutustab,

kuidas

operaator ehmus, kui perenaine

metsmaasikat- otse maast ja suhu, sellise asjaga polnudjaapanlased har-

pakkus

talle maast

nopitud

junud.

Kuigi
film

saadeti neile tutvu-

Keda kellele näidatakse sellist allkirja pakkus pererahvas koolituspäeva fotole. Leidke pildil Sae talu
maalammaste seast ka kaks karjakaitsekoera.
-

tniseks, on range nõue,
seda ise levitada ei või.

et Sae talu

ja ka

Sae talus, kus elas Taavi

vanatädi Ilma Kuurme, endine

Koiga kooli õpetaja. Tädil lapsi

Väärikas ajalugu

on

Taavi Jäetma lapsepõlvekodu
Kuusalu lähedal Tülivere talu.
Imbi Jäeüna sündis Suure-Jaanis,
üles kasvas Tallinnas Nõmmel.

Kui nad abiellusid, asusid elama

Lauristini kolhoosi
Imbi oli

kortemrajja,

õpetaja, Taavi elektroonik.
Pidevalt
käidi külas Tüliveres

polnud, lõpuksjäitalu ImbijaTaaviJäetma perele. Neil neli last:
Lee, Simo, Siirija Karl-Eerik.

on

Taavi
Jäetma tutvustab Sae talu

väärikat ajalugu. Asub

Pärlijõe,
uuema nimega Pudisoo jõe kaldal,
Koiga mõisa saeveski oli seal juba
16. sajandil. Tegu Lahemaa

on

vanima vesiveskiga, kus lõigati
laudu purjelaevade ehitamiseks.

Tema
esivanemad tulid Saele

kümme

põlve tagasi,

Joosep

kui mölder

Adler läks 1807. aastal
sinna elama. Üks suguvõ-

Kotkalt
sa meestest tõi veskitallu perenaiseks Klaara Helene Karlssoni

-

Koiga mõisa rootsalasest koduõpetaja, kes lasi majja ehitada
li. Juttude järgi oli sama meister,
kes valmistas Loksa ja Kaarli kiri-

ore-

ku orelid. Möldri poeg
Adler oli Estonia Seltsi
merekooli üks asutajaid.

Madis
ja Käsmu
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Polügooniteemalised koosolekud

SÕNUMITOOJA
Palju õnne koolilõpetajatele
ja ilusat pühade-aega!
Käesolevnädal on koolide lõpuaktuste aeg. Palju õnne lõpetajatele,
keda tänavu on nii gümnaasiumi kui ka põhikooli lõpetajate seas rohkem, kui oli mullu!

Kohe
nädalavahetusel tehakse algust jaanituledega, saabuval nädalal on võidupüha ja jaanipäev. Lisaks nädalavahetusel korraldatavatele
suurematele

jaanipidudele

Kehra staadionil, Kolga-Aablas, Kiius

Hänna külas tulevad paljudes külades omad väiksemad
Head pühade-meeleolu ja huvitavaid kohtumisi!
Sõnumitooja
ilmub

järgmine

ja ka

jaanituled.

seekord tavapärase kolmapäeva asemel reedel,

leht ilmub vahepealsete

pühade

tõttu kolmapäeval, 1. juulil.

ARVAMUS

uue

piirnevate Kosu, Aru, Kursi, Hirvli
ja Sigula külade külavanemad teisipäeval, 16. juunil vallamajja
koosolekule. Kohal olid kolme kü-

vahendid - saab tänapäeval õppida, suhelda, tööd teha, meelt lahutada ja palju muudki. Aga needsa-

valesti kasutades osutuda väga

kahjulikuks.

oli
Teil

maailmas üle 2,4 miljardi inteme-

on see

tikasutaja. Praeguseks ajaks
number kasvanud eelkõige laste ja

Piskop el
politseijaoskond

noorsoopolitseinik,

Ida-Harju

noorte seas. Üks põhjus on erinevate nutiseadmete valiku

mine

j

suurene-

a kättesaadavuse paranemi-

ne ning teine see, et lastele haka-

varasemas eas nende
seadmete kasutamist lubama, olgu
siis mudilastele multifilmide vaatamiseks ja mängimiseks või noorukitele õppimiseks ja suhtlemitakse üha

seks.

Iseenesestei ole halb, et

on tegevust

lapsel
ja sealjuures õpib ta

midagi uut, küll

aga

laps sukeldub

on halb, kui

virtuaalmaailma nii,
et veedab seal rohkem aega kui nii-

da nii

lapse

nutiseadmete kasuta-

mise aega kui ka seda,

millega

seal

suheldakse.
Ühteõiget meetodit ei ole, eri-

tegeletakse ja kellega

ar-

vutis istuda; ta ei suuda kontrollida
arvuti kasutamise aega ja vihastab,
kui seda piiratakse; nõuab pidevalt
kõige

uuemaid tehnikavidinaid

ja

kui vanemal ei ole võimalik neid
soetada, hakkab ta mujalt endale

raha muretsema; ta ei maga

piisa-

Anija valla MTÜd saavad
kohaliku omaalgatuse
programmist (KOP)
9736 eurot, Kuusalu valla
MTÜd 14 772 eurot,
Raasiku valla MTÜd 5878
eurot ja Loksa linna MTÜ
1944 eurot.

Külli

Koppelmaa
Ülle Tamm

mõjuvad

varasesse

et

on

petades

halbade

elukommetega

inimestega tutvumisega, millega
omakorda võivad kaasneda kuritegelikud probleemid.

Alanudsuvevaheaega silmas
pidades panen lapsevanematele
südamele, et mõistlik on kontrolli-

liseid rakendusi ta installeerida

võib. Kui lapsel
olemas ja siiani

on tänavu Anija valla hariduselust.
Voose

Külaseltsi

on oma nutiseade
pole

piiranguid seatud,

kasutamisel

võib olla keeru-

projekti

nina tema asjadesse toppida.

Võiks lisaks võrgus olemise

aja

läbi mõtlema
Kui lapse käitu-

portsionaalsuse.

enam

välja pakutu
ei aita, oleks
mõistlik abi otsida, näiteks noorte
nõustajalt või perepsühholoogilt.
Kõigeolulisem
meeles pidada, et lapsevanemad ise on oma
eeskuju, kui
lastele kõige

on
suurem

lapsevanem annab järeltulijale pidevalt aja sisustamiseks nutisead-

me, et siis rahus

oma toimetusi te-

ha saaks,

pole sõltuvuse tekkepõhjuseid vaja kaugelt otsida.

tehtud 20 aastat

on pea liiva alla

ning

siiani

a

vallavanem Riivo Noor,

Anij vallavanem
volikogu esimees

see on

se, seene-ja marjalkäigu

piirkond.

Vallavanem Umias Kirtsi:
„Küladc esindajad rääkisid, et

saa-

Pühe maanteele. Ka soovitakse

rahvakoosolekut, kus tutvustataks
harjutusvälja rajamisega seonduvat.
Anija
vallamajas

said kokku

teha rasketehnika

jaoks rajatavate

teedega ristuvatele matkaradadele
sildu."

Lepitikokku,

et septembri esi-

meses pooles külastavad
esindaj

vallaad kaitseministeeriirmi.

„Kooskäimiskoht turvaliseks' 4
toetatakse 1842,44 euroga. Selle
eest on kavas renoveerida madal-

seiMusrada ning värvida küla laululava

põrand.
AnijaValla Mälumängu

Seltsi-

hooaja mälumängutumiiri

läbivii-

KolgakülaSeltsile

antakse ko-

gupere kunsti-ja keskkonnaharidusprojektiks 1645 curot.

Viinistu Külaseltsi projekti

JCülakogukonna arenguvalinidus
ja selle hindamine läbi seminari44

,

le otsustati eraldada valla järgmise toetatakse 1577,70 euroga.

miseks 1010,83 eurot.
AnijaMõis

saab

pärtlipäeva

KasispeaKülaseltsile eraldatakse külaplatsi vapualuse tegemiseks 1955,50 eurot.
KolgakülaSelts saab projektile
,,Kolgaküla rahvamaja heb ja val-

Raasikuvald Raasiku

jalgpal-

liklubile FC Joker antakse korvpallirõngaste hankimiseks Raasi-

ku kooli

juurde

1728 eurot.

Minu
Eesti Noortele eraldati

Aruküla filmifestivali „Koos

parem!44 korraldamiseks
rot.

on

1089 eu-

Kiviloo
Külakeskust toetatakse

469 euroga, mis läheb külakesku-

peita, öeldes,
pole asja saanud.”

et reformi

on

Raasiku vallavanem RAIVO UUKKIVI haldusreformi kohta

rahva Selts saab Pärispea

re

rannalooduse

poolsaa-

õpperadade juhi

koostamiseks 1798,20 eurot.

takse korrakaitse sümboolika

ja

patrullvarustuse uuendamiseks
1906 eurot.

ride ühenduste koostöö arendamiseks 1944,80 eurot.

Kuusalu valla toetused kultuuri- ja spordiüritustele

lisem. Ei tasu peljata, kui ise arvutimaailmast midagi ei tea, lähene- Kultuuriüritustele jagati
ge õpihimuliselt, et lapsele ei jääks
3484 eurot,
muljet, nagu üritaks vanem oma
spordisündmustele

NÄDALA LAUSE
„Suurim
rumalus

Aegviidu

a

mises on juba tõsisemaid sõltuvuon se tundemärke näha ja eelnevalt

gajärjed. Alustades meeleolumuutustega, jätkates hinnetelangusega
koolis, terviseriketega ja suhtlemisoskuste hääbumisega ning lõ-

tugevda-

leb tagada kohalikel elanikel pääs Peterburi maanteelt otse ligipääs

polügoonile, kuna
harjumuspärane ujumise, kalapüüdmi-

erinevad

2732 eurot.

piiramisele soovitada lapsele muid
valt ega söö korralikult.
Ülle Tamm
Tihtipealeaga ei oska või ei ole tegevusi nagu raamatute lugemilapsevanematel aega aru saada, ne, õues mängimine ja ka ise temaKuusalu vallavalitsus kinnitas
millal on liiga palju ja selle asemel, ga ühiseid tegevusi otsida. Vajadu- 2015. aasta teise poolaasta üheet vaadata lapse käitumise muutu- sel võib internetis surfamist kasu- kordsed toetused kultuuri-ja spormise põhjusena nutimaailmas aja tada preemiana, kuid sellisel juhul disündmustele vastavalt volikogu
proju laps peab hoolega
veetmist, mõeldakse,

jõudnud
teismeliseikka.
Siinkohaltuleb meelde tuletada, et nagu iga sõltuvuse puhul,
ka sellesse sõltuvusse jäämisel ta-

dakse aru, kaitsevõime

mise jaoks on uut harjutusväl ja vaja. Ilmselt on kokkulepped tehtud

laada korraldamiseks augustikuus
se juurde uue lipumasti püstitamiseks.
1952 eurot ja Piibe maantee äärde
Tõhelgi
Külaselts saab külatellahendused. Kui tegu on alles vir- Kohaliku omaalgatuse programmi kaardiga infotahvli „Kõrvemaa guskorda 44 2 000 eurot.
MTÜJoaveski Küla toetatakse gi renoveerimiseks 706 eurot.
tuaalmaailmaga tutvust tegeva 2015. aasta kevadvoorust toetati värav“ tellimiseks ja paigaldamiHaiju maavanema korraldusega seks 2000 eurot.
MTÜdSkinööf toetatakse 1
lapsega, siis oleks mõistlik alustarahvamajja rütmipillide ja korooMTÜleKihmla-Salumäe annalaua muretsemiseks 1989,90 eu- 886,78 euroga. Selle eest ostetakse
da reeglite paika panemisest - kiti Haijumaa 87 MTÜd kokku 145
Aruküla Vildivillasse keraamikapalju ja millistel tingimustel arvutit 275,80 euroga.
takse Haiju-Jaani köstri- ja kihel- roga.
Anij vald MTÜ Kehra Raud- konnakooli mälestuskivi ning inkasutada võib ning seda juba ka
KiiuArendus saab valgus- ja ahi.
Loksa linn Pensionäride
väikelastele videode vaatamisel ja teejaam saab 6. ajalookonverentsi fotahvli paigaldamiseks 1554,56 helitehnika hankimiseks 1900 eukorraldamiseks
1376,16 eurot. eurot.
rot.
mängude mängimisel. Samuti tuÜhendus Loksa Kompass MTÜ
leks erinevate seadmete soetamise Konverents toimub oktoobris ning
Kuusaluvald Era lahe RannaJuminda
Poolsaare Seltsile ansaab Loksa eesti j a vene pensionänevatele lastele

nimetatud päris maailmas. Selle
tagajärjel kaob reaalsustaju ehk teeel hoolega läbi mõelda, kui palju
kib sõltuvus.
intemetimahtu lapsele lubada, milArvuti-või intemetisõltuvusel
võib olla erinevaid tunnuseid: laps
ei soovi teha midagi muud, kui

Kursikülavanem Kairi Loit
saatis vallavanemale kirja, kus

KOPi kevadvooru toetused

mad kasulikud vahendid võivad

juunikuu seisuga

la esindajad.

Arvi Karotam,
Jaanus Kalev,
loetleb, et harjutusala laienemise ning ees on vaid vormistamise küMTÜ Soodlast Kõrveni juht Taasuurim mure on müra, ala äärde simus. Samas soovitakse, et küla- vi Tamkivi, kaitseministeeriumi
peaks paigaldama müratõkked. dega arvestataks." keskkonna- j a planeerimisnõunik
Polügooniga piirnevate külade
Külavanemadolid seda meelt, ning kaitseväe pressiesindaj a.
teedele võiks panna musta katte, et kaitseministeeriumile saadetakJaanus
Kalev: „Kohtumisest jäi
Ülle Tamm harjutu salale ja sealt ära liikumine
se ühine kiri, milles soovitakse, et hea mulje, kaitseministeeriumil on
ei tohi toimuda elumajade lähedu- harjutusala piir peaks jääma elu- hea koostöövalmidus, inimeste teVabariigi valitsus on saatnud Aegses, tuleks rajada eraldi tee maja- majadest vähemalt 1 kilomeetri gevusi puudutavates küsimustes
viidu, Anija ja Kuusalu vallavalitdest kaugemale. Kasutusperioodi- kaugusele ja lageraiet ei tohiks pii- tullakse vastu. Mitteametlik koossuse korralduse eelnõu Soodla dest peaks lisaks vallavalitsusele rialadel teha. Kaitsetehnika liiku- töögrupp vaatab üle polügooniharjutusvälja asutamise ja eriplainformeerima e-mailiga ka külamisteed peaksid minema külakes- piirkonna matkarajad. Meile anti
neeringu koostamise kohta.
vanemaid. Õppustevälisel ajal tu- kustest eemal ning säilitada tuleks mõista, et vajadusel on võimalik

Kuusaluvallavanem Urmas
harjutusväljaga
Kirtsi kutsus

Kui palju on liiga
palju?
Arvutija internet on kasulikud

2012.
aasta

Anija ja Aegviidu
vallajuhid kohtusid
kaitseministeeriumi
esindajatega, Kuusalu
vallavanem arutas Soodla
harjutusväljaku küsimust
külavanematega.

tatud senisest läbipaistvam hindamissüsteem. Komisjon otsustas, et

maksimaalne toetusesumma ühe
projekti kohta
käesolevas taotlusvoorus 1000 eurot. Komisjoniliikmete antud hinnete alusel moodustasime pingerea, mille esimesed kolm projekti said küsitud
summa täies mahus või kuni 1000
eurot, jäijekorras neljas projekt ja
järgmised said 60 protsenti taotle-

on

ette- tud summast. Nii jagasime raha,
panekule. Toetust taotlesid MTÜd kuni seda jätkus. Kultuuritaotlusja eraisikud. Kokku esitati 15. test jäid seetõttu kaks projekti ra-

kultuuri-ja spordikomisjoni

maiks kultuurisündmuste toetuse

toetus määrati 8 projektile. Spordiürituste toetuseks oli 8 taotlust, neist
saamiseks 10 taotlust, millest

kõik said kas täieliku või osalise
rahastuse. Taotluseid oli võimalik

komisjonile

tutvustada.

Kultuuri-ja spordikomisjoni
esimees Asko Aug tõdes, et komisjon

vaidles toetamise

põhimõ-

tete üle pikalt,
olek neli ja pool

kokku kestis koostundi.
,
Lihtsalt
need otsused ei sündinud. Varasemalt on komisjon saanud taotluste otsustamise pärast

kriitikat. 2014. aastast kehtib Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise
ja menetlemise kord, välja töö-

on

hastuseta.
tõdemuseni, et taotluste paremaks meKomisjon jõudis

litus“ 560 curot.
Võimalikmaksimumsumma

1000 eurot otsustati anda

Veljo

Tonnise Kultuuriseltsile muusika-

lise suurvonui „Lauritsa lubadus“
Viinistu etenduste toetuseks. Selts
taotles toetust 5000 eurot.
Tonnise-seltsileantakse Kuu-

salu rahvamaja

110. aastapäeva tä-

sügissimmani

korraldamiseks mõ-

histamiseks ning Joaveski

a

j Nõmmeveski Külade Seltsile Joaveski

lemale 300 eurot, küsiti 500 eurot.

Sulev Valdmaa saab Lendurite ki-

vi juures korraldatava mälestusürituse jaoks 90 eurot, taotles 150 eu-

netlemiseks tuleb korda täienda-

rot. GlaidiAasranda toetatakse

da,“ kõneles Asko

120 euroga, et Uku Aasrand
saaks osaleda rahvusvahelisel

Aug.

Kultuuri-ja spordikomisjoni
kuuluvad peale esimehe veel

ase-

eurot.

Toetustestjäiüle31

Spordisündmused
Sajaprotsendiliselt

toetatakse

Kuusalu Lastekaitse Seltsi projekti

„Omal jõul ja sõbra toel jalgrattaga

matkama!“ - 300 eurot,
Tšernjavski

Taavi

ettevalmistust U23

Euroopa meistrivõistlusteks kergejõustikus - 410 eurot ning kara-

teklubi IVL Kuusalu

jõulutumiiri

korraldamist karate mitmevõistluses- 150 eurot.
TanelPaabu saab 600 eurot
osalemiseks U21 karate maailmameistrivõistlustel Indoneesias,
soovis 1300 eurot.
Ka
Tammistu Külaseltsile antakse 600 eurot - laste mänguväl-

koorifestivalil Kreekas, küsitud
summa oli 200 eurot.
jakujapalliplatsi rajamiseks. Selts
projekt
SilvaSisa
vanaemade taotles 1500 eurot.
tantsurühma Tiiu osalemiseks
SörenJõõrase toetus on 300
eurot basseinitriatloni läbiviimiJõgeva II naiste tantsupeo sissejuhatusel saab 108 eurot, küsitud oli seks, küsis 500 eurot. Kerli EelKaido Laas.
180 eurot. Toetuseta jäi teine taot- nurm saab 180 eurot poja Stenlus, millega soovis 210 eurot trans- Hendrik Traussi võistlustantsu
pordiks naiste tantsupeo tantsujuhtreeningute finantseerimiseks,
Kultuurisündmused
Mäetagusele.
tide suvekursusele
taotles 300 eurot. Mati Toropile
antav
toetus on 24 eurot lauritsaKoiga
Lepnurme
Täies mahus saavad toetust
Ka ei rahastata Tiiu
taotlust
saada
270
eurot
naiskoori
päeva
projekt
„Kolgajõululaat
piljarditurniiri korraldamiArenduse
ning
Kolgaküla
dirigendi
transpordikulude
seks,
2015“-975 eurot
Kadri
soovis 40 eurot.
Jagamatajäi 168 eurot.
Seltsi „Noorte loodusgiidide koo- kompenseerimiseks.

esimees Dvard Eeriksoo ning Tiina Viima, Kadri Idavain, Urmas Paomees, Maarika Rohi,
Sander Piibemann, Allan Laine,
Kaisa Linno, Ulve Märtson ja

-

-
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LÜHIDALT
OLEV RÄHNI on
vallavalitsuse liige
Raasiku vallavolikogu

valis

vallavalitsuse liikmeks Olev
Rähni. Tema kandidatuur sea-

ti üles ka möödunud

volikogu

siis sai ta võrdselt poolt- ja vastuhääli ning
jäi vallavalitsuse liikmeks kinistungil, kuid

nitamata. Nüüd esitas vallavanem Raivo Uukkivi ta uuesti

jagunesid 8 poolt

hääled
vastu. Uus liige valiti seetõttu, et Olavi Liivandi otsus-

ning
ja 5

Raasiku vallavanem algatas
haldusreformi arutelu
Raasiku vallavanem
RAIVO UUKKIVI rõhutas
vallavolikogu istungil,
kuna haldusreform
tõenäoliselt tuleb, ei saa
enam käed rüpes istuda,
vaid peab alustama avalike
arutelude ja
diskussiooniga.
Ere Uibo

tas vallavalitsusest lahkuda.
Raivo Uukkivi kommentee-

ris,

et Raasiku vallavalitsus on

nii ametnikest koosnev kui
poliitiline. Liikmeid esitavad

koalitsiooni kuuluvad liidud,
Olev Rähnit pakkus vallava-

litsusse valimisliit Kodukoha
Eest.

vallavolikogu

valis

nud ka varem, kuid peatas

va-

oma volikoguliikme-

volitused ning tema asemel
määrati juhiks Jako Reinaste.
Tõnu Suurkuuse poolt hääletas 11 volikoguliiget, 2 sedelit
olidkehtetud. Ivar Vilberg küsis, kas keskkonnakomisjoni
ei võiks liita arengu-japlanee-

sest paljud

rimiskomisjoniga,

teemad kattuvad.

Volikogu

esimees Ants Kivimäe

ja

ase-

esimees Jako Reinaste vasta-

sid, et see pole mõistlik,

uusi teemasid tuleb

sest

lähiajal

jäljest juurde, näiteks Raasiku
põhikooli küttelahendus.
Aruküla lasteaia
mänguväljaku teeb
OÜ Õuemeister
Raasiku vallavalitsus kinnitas
Aruküla lasteaia Rukkilill

mänguväljaku

rajamiseks

korraldatud riigihanke tulemused. Kokku laekus 3 pakkumust, soodsaima tegi OÜ
Õuemeister, kelle pakkumus
oli 9274,80 eurot. Vallavanem
Raivo Uukkivi sõnas, et lasteaia juurde plaanitakse rajada
plats, millele saab paigaldada
atraktsioone.

Raasiku valla
soojamajanduse
arengukavast
Raasiku vallavalitsus kinnitas
valla soojamajanduse arengu-

koostajaks

ASi ÄF-Con-

sulting. Koostaja

leidmiseks

korraldatud riigihankega laekus 3 pakkumust, ASi ÄF-

Consulting tegi soodsaima
pakkumuse 4450 eurot. Aren-

2030. aastani,
eesmärk on saada arenguvigukava kehtib

sioon Aruküla kaugküttepiirkonnast, kus on valdavalt kor-

termajad ja soojusvarustuse

lahendus Raasiku aleviku
keskuse ühiskondlikele hoo-

netele - kool, lasteaed, rahvamaja, tervise-ja sotsiaalkes-

kus, kauplus.

val-

lavanema informatsiooni päevakorrapunktis haldusreformi arutelu, tutvustas reformikava eesmärke, põhimõtteid, ajakava ning sõ-

on

nas, et

järgneva aasta jooksul
mõistlik Raasiku vallas lahi aruta-

ka argumenteeritult vaidlema:

„Suurim rumalus on pea liiva alla
peita, öeldes, et reformi tehtud

on

ning parim

oleks liituda ühes

läänenaabri Raega, mis

sisse pärast

viimaseid
valimisi, kui ametisse astunud riigihaldusminister Arto Aas kinnitas, et reform tuleb kindlasti - enne
riigikogu

omava-

2017. aasta

sügist saavad
litsused liituda vabatahtlikult, pärast seda on riik valmis tegema

sundliitmist.
On
valminud haldusreformi
dokumendi projekt, kus kohaliku

omavalitsuse refomii

eesmärgid,

ajakava, põhimõtted. Moodustatud valitsus-ja ekspertkomis-

jon.

se

on

Tuleva aasta

1. juulini pannak-

raam

paika sisu ja õiguslik
ja
omavalitsuste hindamiskriteeriumid. 2017. aasta oktoobrini on vabatahtliku ühinemise ettevalmis-

tused, pärast valimisi lähevad ühineda otsustanud omavalitsused

edasi ühendatuna.

Ühinemata jää-

nud omavalitsused sundliidetakse

aastal.

RaivoUukkivi rääkis, et 2016.
aasta juulini pole ühelgi omavalitsusel vaja teha kardinaalseid otsuseid, küll aga võiks algatada amtelusid valla-, kandi-,

külapõhiselt.

Vallavanemlisas, et hiljuti kin-

gistrites olevate

Linnaarhitektiks valiti Peep
Linno

Aruküla kohvikutepäev
5. korda

teedega,

mida vaja hooldada.”

RaivoUukkivi, kes elab Rae
vallas ning on sealse vallavolikogu liige, sõnas, et üle 15 000 elani-

kuga

4.

juulil toimuva kohvikuterallil „10 kohviringi ümber
Aruküla" on eelnevatel aastatel olnud segadus kohviku-

Rae vald ilmselgelt liitumist

on

ei vaja ning soov peaks tulema
Raasiku vallalt: „Kui soovime val-

te ülesleidmisega. Kohvikutepäeva peakorraldaja Garina
Toomingas: „Pancmc sel aas-

mis ehitada Raasiku kooli,

spordihoone, rajada kergliiklusteid, oleks
liitumine Raega kui kõige võimekama naabriga vajalik. Kiu lii-

tal kohvitassikujulised teevii-

me

tume

dad nende tänavate algusesse,

kuhu kohvikud tulevad". Nagu eelmisel neljal aastal, jagatakse ka tänavu huvilistele

samasuguse võime-

endaga

kusega valdadega ehk Anija, Jõelähtme või Kosega, siis erilist
janduslikku hüpet ei
Ühes
tükis liituda

ma-

kaardid kohvikute tegevuste,

toimu.”
võiks ka mõ-

asukoha

ne teise naabervallaga, kuid seda

neaegne kastiauto, kuna koh-

diks ei pea: „Lisaks materiaalsele

on oluline vaadata ka kaar-

an-

ti.

Iga teise naabriga liitumine
nab territoriaalses mõttes ebardli-

Sõnumitoojale, et
variant ühendada Raasiku Rae vallaga on üllatav: „Rae ja Raasiku

kommenteeris

Vallavanem tutvustas, mis võiks vallast pärast haldusreformi saada: litudamõneabrig, javgkoalmddes võprajiäegduseklju.

Hänna Kose

vallaga.
Vallavanemsõnas, et osa, mis
liidetakse Raega, jääb küll ääremaaks, kuid saab kindlasti ühine-

nud valdade eelarvest suurema osa
kui praegu: „Kaotaksid sellest

liidetavad külad,

Anija ja Kosega

on

sest erinevalt

RaasikustjaRaest
mõlemad vallad väheneva rah-

paistev

ja tugev

kultuurielu

aren-

gupotentsiaal. Raasiku on kindlasti perspektiivne piirkond just elamuarenduses, sest kõik tingimused on olemas - ilus ja puhas elu-

keskkond, lähedus Tallinnale, hea

transpordiühendus ning soodsam
kinnisvara võrreldes Tallinna üm-

ber olevate

Võimaluste

valdadega.

realiseerimine tooks valda uusi

noori peresid

ning piirkond

muu-

tuks veel atraktiivsemaks. Uhinemise variant on pisut ootamatu,

kuid oleme aruteludeks avatud.”

rõhutas, et kindlasti ei saa
Ta
see olla poliitikute surve, vaid eel-

soov

kõige rahva
ja tahe: põhjalikult tuleb läbi kaaluda võimaliku

liitumise

plussid ja

miinused mõ-

lema valla elanike jaoks.”

piir

kaardil

Vald kol meks osaks

enam eriti tähtis ja side

vallamajaga pigem virtuaalne:

suu-

„Valdade rahastamine jääb

resti seotuks valla kodanike teenis-

tuselt kogutava tuluga. Kus on rahvast tihedamalt, seal on ka raha

kõige

kasulikum ühineda

litsusega, kellel

jad sellega päri: „See

naalselt

põhjendatud,

selt Kulli, Järsi küla

on

omava-

on rahaline võime-

me tulevikus enam

hakkama ei saa.”

Tuleb rahvaküsitlus

Raasiku vallavolikogu liige, Mullavere küla elanik Tõnu Suur-

kuusk märkis, et Pikavere kandi

on emotsiopragkuid

ja

Amküla ale-

vik, võib-olla ka Igavere, Kalesi
ning Kurgla. Raasiku alevik, Tõhelgi, Peningi, Perila, Rätla ja Ki-

RaivoUukkivi juhtis tähelepanu, et tuleb mõelda tulevikule,
Mallavere-Pikavere on väga hõredalt asustatud: „On kindel, etkatu-

sissekodanike tu-

levikusjäävadomavalitsuste

enam pakkuda.”

Kosevallavanem Merle Pussak sõnas, et tõenäoliselt lähtub

Raasiku valla osadeks

jagamise

Mullave-

rest saab 7

kilomeetriga Kosele
sõita ka siis, kui küla on näiteks
Rae valla
Inimeste igapäeva-

osa.

elu liikumine selle tõttu ei muutu.”
IvarVilberg märkis, et uut hal-

variant kihelkondade jaotusest ja
reaalsest eluolust: „Kosc kihelkondusreformi pole Raasiku vallavoli-

na piirides on Regio kaardi and-

metel Pikavere piirkond. Oleme
kuulnud aktiivsetelt Pikavere ela-

nikelt,

et pigem sooviksid nad

kuuluda Kose valla koosseisu, sest
lähim keskus on Kosel. Ka Kose
kihelkonnapäevadest

ku

võtavad nad

osa. Siiski on see Raasi-

vallavolikogu ja kohalike

ühis-

otsus, mida edasi teha j a kuhu poole. Kose vallavolikogu poole pole
pöördutud.”

gitud, kuna

seni

tikust soovi ega

pole

olnud vastas-

vajadust.

Ük sin da hakka ma ei saa
Kolmas variant

on teha mitte mi-

dagi, öelda, et

Raasiku vald saab

ise hakkama ning

pole vaja

ühine-

varem
se suuna:

kogus
arutatud ning peab
mõtlema, kuidas edasi, võtma ühi„Peaksime sellega aktiivselt tegelema, kui omavahel
paika

ei saa, tehakse otsus meie

eest kõrgemalt. Peame koguma

informatsiooni, mida arvavad inimesed. Kokkuvõttes pole vahet,

kus asub vallamaja, peaasi, et vallal läheks paremini.”
RaivoUukkivi rääkis, et nüüd
on aruteludeks aega umbes aasta mida laiapõhjalisemalt arutada,
seda valutumalt läheb: Rahvakü-

juhul Anija

vikud avatakse ka Järsija Kalesi külas. Kohvikupidajad
teevad koostööd, et pakkuda
külastajatele võimalikult eri-

nevaid teemakohvikuid ja
menüüd.

Kehra staadionile uued
väravad
Anija

vallavalitsus tellis Keh-

ra staadionile uued jalgpalliväravad. Abivallavanem Ur-

mo Sitsi ütles, et eelmised väme aastat vanad, lastud teha

ravad olid rohkem kui küm-

Kehra tehases, olid raskest

metallist, polnud turvalised

nende liigutamine oli väga keeruline. Uued väravad

ning

on kaasaegsed, kergmetallist,

neil

on peal püsvad võrgud

ning väravate teisaldamiseks
piisab kahest mehest. Väravad
läksid maksma 1656 eurot.
Kehra staadionil käivad mitu

korda nädalas

jalgpalli

gimas rahvaliigas

män-

võistleva

Anija Unitedi meeskonnad
ning veel kaks harrastajate
gruppi ja ka koolilapsed.

Anija mõisas taas
suvekohvik
Anija mõisas avatakse tänavu
suvekohvik 25. juunil. Merike
Maaroos, kes on üks kohviku
pidajatest, rääkis, et eelmisel
aastal läks neil hästi, teenitud
tulu eest saadi mõisa kööki osta nõudepesumasin ja kubu.
Mullune kogemus andis julgust ka tänavuseks. Kohvik
lõpuni avatud kõigil
nädalatel neljapäevast püha-

on suve

sitlus on kohustuslik tingimus. Samas ei ole mõtet küsida kas- ning

päevani.

selgitada, tuua näiteid. Seekord
pole haldusreformi tegemist usal-

kooki kui ka korralikku kõhutäit ning esmakordselt ka
hit. Kohviku tähtsündmus on

ei-jah küsimusi.

Tuleb arutada

ja

datud osakonnale siseministeeriu-

mis, vaid loodud spetsiaalne riigi-

haldusministri koht. See annab
lootust, et püütakse probleemile

val- da: „See on julge deklaratsioon, läheneda sisuliselt ja teadusliPikavere, Mallavere ja kuid praegust seisu teades üsna rukult, mitte vaid päevapoliitiliselt”

viloo liidetakse sel
laga ning

kauplused, kirik, postkontor.”

rohkem. Kus aga raha liigub, seal tulekuteks peamiselt
on võimalik avalikke teenuseid ludelt laekuvad maksud.

rõõmuga

maatiliselt pole parim lahendus.”
Seljuhul liidetakse Raega ilm-

Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi kiijeldas, et kogukonnal

mal. Üksinda

külade liitmine Kose vallaga ei
Teemat pole tõstatanud volikogu vaarvuga Pikavere kandi külad on pruugi olla kehv mõte: „Sõidan
ega vallaelanikud. Raasiku on tu- kogukondlikult seotud Rae valla Mall a verest A m k ü 11 a 20 kilomeetgeva identiteeditundega vald, kus lõunapiirkonna küladega.”
rit, Jürisse on veel pikema maa, samärkis, et tänapäeval pole mas Kosele 7 kilomeetrit, seal on
on ühtehoidev kogukond, väljaTa

ühinemist meil arutatud ei ole.

ja lahtiolekuaegade-

ga. Peetakse läbirääkimisi, et
külalisi tuleks sõidutama ve-

inimeste põhine. naabrite vahel. See ettepanek tehti selles küsimuses

Rae ga lii tu mi ne
pa rim la hen dus

Aastatel

das sadades kilomeetrites

mad hajaasustusega vallad on hä-

inimese kohta arvestatakse ka 2013. aasta oktoobris, kui halAnijavallavanem Arvi Karotoetust 100 eurot, kuid on ka piirav dusreformi arutati. Vallavanem tam rääkis, et võimalikest ühinetingimus, et seda ei saa rohkem kui märkis, et toona olid vallaesindamistest pole Anija vallas veel rää500 000 eurot. Sundliitmise korral
toetust ei maksta.

Kolgakülast.

2010-2013 töötas ta Anija vallaarhitektina. Peep Linnol on

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri eriala magistrikraad.

nitati ka ühinemistoetus, mille Raivo Uukkivi esitatud teine vasuuras on ühinevate valdade re- riant on Raasiku valla jagamine
Ühe

hitekti leidmiseks konkursi.

on

vald valida-teha mitte midagi, ja- ku kujuga valla.”
gada vald naabervaldade vahel või
liituda ühes tükis mõne naaber valRae valmis arutama
laga. Viimase variandi korral peab
vallavanem kõige kasulikumaks Rae vallavanem Mart Võrklaev

ühinemist Rae vallaga.
Haldusreformiteema sai hoo

tekt Villu Uett lahkus ametist,
korraldas linnavalitsus uue ar-

palju elanikke, tuleb kasuks
näiteks teede hooldamisel. Suure-

kasule

ta 3 varianti, mille võiks Raasiku

Kuna Loksa senine linnaarhi-

tooriumilt üsna väike nagu Raasiku: „Väike ja kompaktne vald, kus

dev koalitsioon võimul

püsib.”
Vallavolikoguistungil tutvustas

Loksa linnaarhitekt on
PEEP LINNO

on terri-

Raivo Uukkivi nii heaks varian-

vähemalt, kuni riiki juhtida püü-

LÜHIDALT

RAASIKU VALD

tükis. Seega on tema hinnangul
Raasiku vallale parim ühinemine

20 aastat ning siiani pole asja saanud. Nüüd paistab olevat tõsi taga,

vajadusel2018.

kava

istungil

pektiivis parima valiku, kui vaja,

juunikuu istungil keskkonnakomisjoni juhiks Tõnu Suurkuuse, kes on sellel kohal olhepeal

kivi algatas volikogu

da erinevad ühinemisvõimalused,
tegema emotsioonitujapikas pers-

TÕNU SUURKUUSK
juhib Raasiku
keskkonnakomisjoni

Raasiku

Raasiku vallavanem Raivo Uuk-

kus

3

hakata

Kohvikus

pakkuma

on plaan

nii kohvi-

sus-

Merike Maaroosi sõnul 2. juulil, kui Anija mõisas
Allvee bluusiõhtu.

WWW.

on Airi
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KÜSITLUS

Mida arvate haldusreformist
Raasiku vallas?
Ere Uibo
Küsitlesime eelmisel nädalal juhuslikke inimesi Arukülas
ning uurisime, mida nad arvavad võimalikust haldusreformist Raasiku vallas ning volikogus tutvustatud variantidest -jätkata endiste piiridega, liituda Rae valla, mõne
teise naabriga või jagada Raasiku Rae, Anija ja Kose valla
vahel.
•

PensionärArukülast: „Kahju sellest väikesest Raasiku vallast,

midaaina ähvardatakse kaardilt pühkida. Olen kogu elu elanud Raasiku

vallas, näinud selle tõuse jamõõnasid. Tõsi, rahvaarv küll kahaneb, kuid
usun, et see hakkab peagi taas tõusma. Nii palju on siia kolinud nooriperesid, maju aina ehitatakse. Ettevõtlusega meil muidugi eriti hea seis pole, kuid ehk seegi hakkab ajapikku muutuma. Kui tõesti on asi nii kaugel,
et peab hakkama liituma, siis ootan vallajuhtidelt kainet mõistust ja analüüsivõimet. Minu elu on ainultArukülas ning millestki puudust pole.
Kui ka vallamaja siitminema viiakse, siis puudust eriti ei tunneks. Peaasi,
et muud teenused ja vahvad kultuuriüritused siit minema eikoliks. Kui
vaatan aga noori, siis nende elu on nagunii Tallinnas, nii kool, töö kui
muud poeskäigud-teenused. Seegakokkuvõttes polegi ilmselt eriti oluline, kus läheb valla piir. Kui on selgeks tehtud, et see aitabhalduskulusid
kokku hoida, siisolen nõus. Kas jäämekellegi unustatud ääremaaks või
tugevdab Aruküla oma kesksel positsiooni, näitab aeg.”
•

NoormeesArukülast: „Arvan, et Rae vallaga liitumine oleks

parim, valla tükeldamist ma kindlasti ei poolda, see läheks väga keeruliseks.Lõpetasin Jüri gümnaasiumi ning mul on seal palju sõpru, käin siiani sageli neilkülas, Aruküla on rohkem koht, kuhu tulla magama, nautida
vaikust, rahu jamännimetsa. Selge, et Rae vallal läheb hästi, neil on palju
võimalusi ning elanikkond on noor. Oleks väga tore, kiu see jääks nii ka
pärast haldusreformi ja Raasiku vald saaks lõpuks ometi teedkorda ning
rajada veelüht-teist vajalikku. Raasiku vallas on küll tore kogukond, aga
oma võimekuseltoleme tegelikult juüsna abitud. Reform aitaks kindlasti
kokku hoidaka juhtimiskulusid. Kui mitmest omavalitsusest saab üks,
siis on ka vallaametnikekonkurss suurem ning tööle saab võtta parimatest parimad. Ilmselt on reformile vastuseis, sest kardetakse. Räägitakse
kuupäevadest ning rõhutatakse, et on kiire. Hirm on teadmatuse ees. Tavainimeseletuleb selgitada, et elukorralduses suurt midagi ei muutu.”

Pensionär Peningilt: „Ei ole see sugugi mitte esimenekord, kui
haldusreformi tehakse. Selle asemel võiks mõelda, kuidas maainimest
mitte välja suretada. Maainimesed on riigiisade silmis unustatud, ühistransport küladesse eikäi, teed lagunevad raha jätkub ainult linnadesse.
Lihtne öelda, ettehke ettevõtlust, tublimad inimesed on maalt juminema
hirmutatud. Muidugi on meiltublisidkuItuuritcgijaid jaettevõtlikke külaelanikke, kuid nendekäed jäävad lühikeseks, et rikkust toota. Mõnele
poole veel õnnestub bussiga saada, aga pärast aktsiisitõusu ei saa sedagi
endale lubada Ma ei tunne, etka Raasiku vald oleks mulle midagi andnud vallajuhid onkaugel ja kättesaamatud küladesse nad ei satu. Seega
pihjoonte sirgeldamisest erilistkasupole, kui ka midagi liidetakse-lahutatakse võtab enne tükk aega, kuni uus süsteem juurdub ja tööle hakkab.
Võib juhtuda,et eihakkagi. Minulpole vahet, kas minnapood Kehrasse,
Raasikule, Arukülla või Jürisse. Sõltun ainult sellest, kuhu viib buss.”
•

Igaverest: ..Kindlasti onpaljud nõus võitlema
selle nimel, et Raasiku valdsäilitaks oma senised pihid Vallas on kokkuhoidevkogukond välja on kujunenud traditsioonidja üritused kus käiakse üle kogu valla. Kellegagi liitudes see kindlasti lahjeneks. Õnneks on
vahemaadüsna lühikesed ning suuremaidalevikke on ümberringi mitmeid. Nooremadkäivad nagunii linnaja hindavad Raasiku Valdajust
kultuurielu ja kauni looduse, mitte teenuste ja muu võimekusekättesaadavuse ja kvaliteedi tõttu. Kuna reform sumtakse läbi nagunii, siis oleks
mõistlikumühineda kellegi tugevaga, miks mitte Raega. Mõistlik oleks
ka valla jaotamineosadeks. Pikavere-Mallavere elanikud eihakkakunagi Jürisse käima, ikka minnakseKosele või Tallinnasse. Ma väga loodan,
etvallavalitsuse ja-volikogu liikmedtulevadsel teemal rahvaga rääkima,
ka küladesse. Inimestele on vaja selgitada, mis on iga variandi plussid ja
miinused kui jõuliseltühte varianti peale suruda, tekib paratamatult mõte, et see on kellegi poliitiline tahe.”
•

Keskealinenaine

Kooliõpilane Arukülast: „Väga palju räägitakse, et haldusreform tuleb nagunii. Oleks mõistlik rahvaküsitlusel välja selgitada, mis
•

variantikõige rohkem pooldatakse. Praegune Raasikuvald meeldib mul-

le, sest see on väike, kõik on kodule nii lähedal. Uhke tunne on öelda, et
oledRaasiku vallast, sest siit on tulnud nii paljuandekaid inimesi. Mis
sest, et näiteks paljud tallinlasedei teagi, kus me asume. Linna saab siit
kiiresti j mugavalt, rongiga saab ka Raasikule. See on vahva, et ühel vallal on kaks keskust, kus on üsna erinevad üritusedja hoopis teine seltskond. Arvan, et haldusreformiga minu jaoks midagi ei muutu. Unistan
ainult sellest, ctAnikülas võiks olla gümnaasium, et ei peaks pärast põhikooli kodust kaugele sõitma hakkama. Kui elu areneks ja me muutuks
rikkamaks, siisolen kindlasti haldusreformi poolt.”

a

Alavere pargi planeeringus on
spordirajad ja laululava
11.-25. juunini on Anija
vallamajas avalikul
väljapanekul Alavere
mõisapargi
detailplaneering.
Külli Koppelmaa
Alavere mõisapargi planeeringu
algatas 2011. aastalAlavere Külaselts, kuid rahapuudusel jäi see
seisma. Kuna kohalikud elanikud
soovisid endiselt, et küla park
saaks kordaja neil oleks koht, kus
koos käia, jätkasAnija vallavalitsus eelmiselkevadel Alavere mõisa pargi ja selle lähiala planeerimist. Detailplaneeringu koostajaks

valiti OÜ SfäärPlaneeringud.
Et saada teada, mida inimesed
parki soovivad, viis vallavalitsus
aasta tagasi kohalike seas läbi küsitluse. Paluti vastata, kui sageli ja
milleks nad kasutavad Alavere
parki, mida võiks seal teha teisiti,
millesttunnevad kohalikud elanikud oma koduümbruses puudust,
kas nad oleksid ka ise valmis panustama pargi heakorda. Küsitlusele vastas rohkem kui 40 inimest.
Selgus, et neist 70 protsenti käivad
Alavere pargis jalutamas, sportimas, jaanituleljakülapäeval. Kõige enam tunti puudust valgustatud
jooksu- ja suusaradadest ning
muudest sportimisvõimalustest.
Parki sooviti ka külaplatsi koos
vabaõhulava jakiigega, tehti ettepanek korrastada pargis asuvad
kinnikasvanud tiigid, kavandada
lõkkekohad. Veel leiti, et pargis
võiksidolla seiklusrada, pargipaviljon, loodusõpperada, kalapüügikohad, liuväli, telkimisvõimalus, mõisahoonevundamendiasukoht tuleks valgustada ja varustada infotahvliga.
Elanikelt saadud tagasiside
põhjal koostas OÜ Sfäär Planeeringud esialgse eskiisi, mis oliAlavere rahvamajas avalikul arutelul
möödunud aasta augustis. Seal
tehti veel ettepanek, et spordiplatsi
ja laululava lähedal oleks mänguala, kus lapsed saaksid mängida
aj ai, mil vanemadteevad sporti või
kuulavadkontserti.
MaikuusvõttisAnijavallavalit-

sus Alavere mõisa-

pargi detailplaneeringu vastu. Planeeringu eesmärk
on muuta pargiala
kohalikele elanikele korrastatud puhkealaks ning näha
ette tegevused

aja-

loolise mõisapargi
taastamiseks. Alavere mõisa park on
looduskaitse all ja
selle keskel on
muinsuskaitsealune asulakoht. Planeeritav ala on 7,5
hektarit. Parki planeeriti puukoorepum kattega valgustatud teedtervisejooksuks ja suusaradadeks koos

puhkekohtadega,
laudteedest

loo-

dusõpperajad ning
võimalusedrahvaürituste läbiviimiseks ehk laululava

jakiigeplats, peale
selle veel pikni-

kuplatsid ja tualettruumid, supluskoht, spordiplats,
laste mänguala ja
parkla.
Olemasolevat
väärtuslikku haljastust on ette nähtud maksimaalselt
säilitada. LaululaAlavere mõi sa par gi pindala on 7,5 hektarit.
va ja spordiinventari ala rajatakse suurimatele kõrgkoostada hoolduskava või restauhaljastuseta aladele või väheväärreerimisprojekt.
tusliku kõrghaljastusega aladele,
Vallaarhitekt Inga Vainu sõnul
on maikuus vallavalitsuses vastu
uute teede kavandamisel arvestatakse olemasolevate teedekoridovõetud detailplaneeringus võrreldes esialgse eskiisiga mõned muuridega. Oluline osa pargimaastikust on planeerijate hinnangul ka datused. Algselt olid pargi koival
tiigil, mille äärde on kavandatud asuva lasteaia parkimiskohad, mida oleksid suurürituste ajal saanud
jalgrajad koos sildadega, supluskoht ning kalastus- ja puhkekokasutadaka pargis viibijad, kavanhad.
datud pargi maa-alale, kuid seda ei
Detailplaneeringus on kujas, et lubanud maanteeamet ega soosinudka keskkonnaamet.
pargis asuv ajalooline mõisa peahoone asukohi tuleb valgustada ja
,
,Looduskai tsealale j park i auvarustada infotahvliga ning pargi tosid ette ei nähta. Maanteeamet
edasiseks hooldamiseks tuleb märkis, et seal eiole võimalik taga-

a

da ohutu mahasõit riigiteelt. Lasteaia parkimiskohad tuleb teha
ilmseltrahvamajapoolsesse serva,
pargi ürituste puhuks on parkimiskohtade jaokspiisavalt ruumiAlavere bussipeatuse juures seda
parklat ongi praegu vähe kasutatud,“ rääkis Inga Vainu.
Alavere pargi detailplaneeringuavalik arutelu on 25. juunilrahvamajas. Planeeringu kehtestab
vallavalitsus.
„Seejärel on võimalik hakata
parki kavandatut ühekaupa projekteerima. Alustame tõenäoliselt
teedest,“ sõnas vallaarhitekt.
-

Külaelu toetusraha Kuusalu valla MTÜdele jagatud
Kuusalu vallavalitsus
kinnitas toetused vastavalt
kogukonnakomisjoni
esitatud jaotusele.
Ülle

Tamm

Külaelu toetuseks antavateks ühekordseteks toetusteks esitatikokku

12 taotlust, kogusummas 6524,87
eurot Jaotamiseks oli vallaeelarves 2844 eurot.
Kogukonnakomisjoni esimees
Andres Allmägi kommenteeris,
et 8 taotlejat käisid komisjonile
oma projekti tutvustamas, komisjoniliikmed said esitada küsimusi.
Seejärel andsid nad projektidele
hinded, millest moodustus edetabel vastavalt punktide arvule. Ettepoole tulnudviis projekti said toe-

tust küsitud suminas, kuuendale

jäiülejäänu.
JumindaPoolsaare Selts saab
noorte merepäästjate laagri korraldamiseks 587,12 eurot.
Kasispea Külaseltsile antakse

185,54 eurotkülaplatsile vaijualuse ehitamiseks.
Viinistu Külaseltsi projekti
„Ühtne kogukond - vanade ja uute traditsioonide säilitaja ja edendaja“ toetatakse 300 euroga,Lahemaa Mereklubi projekti „Kuusalu valla noorte merelaager“ 750
euroga.
Mustametsa külakogu saab
800 eurotKabala järvekülapäevadekorraldamiseks Oldojapumba-

majamaa-alal.
TammistuKülaseltsile antakse
tuletõije veevõtu koha jaoks 221,

34 eurot, pingereas 6. positsioonile
asetunud projektile rohkem ei jagunud. Küsiti 1500 eurot.
Pingereas tahapoole jarahastuseta jäidLahemaa Mereklubi muinaspaadi ehitamise õpitoaprojekt,
millele küsiti toetust 950 eurot.
Toetust ei saanudveel Priit Parro
projektid„Ei igavlemisele 11, millega sooviti 500 eurot Kuusalu ja
Raasiku noorte laagriks Valgehobusemäel, ning, .Kuusalu Noortekeskuste esitlusarvete soetamine 11,
milleletaotleti 402,24 eurot.
Veel jäid toetuseta Koiga Arenduse projekt, kus küsiti 1200eurot
Koiga aleviku jõulukaunistuste
jaoks;Kolgaküla Seltsi projekt, et
saada 350 eurot postkastide uue
aluse jaoks ning Valkla baptistikoguduse taotlus, et 300 euroga

toetataks perelaagrit Kabaku taim.
Andres Allmägi rääkis, et võttis
Tammistu Külaseltsiga ühendust
jaküsis, kas soovitakse nii väikest
summat, aga vastus oli, et parem
natuke, kui üldse mitte.
Kogukonnakomisjoni kuuluvad esimees Andres Allmägi,
aseesimees Küllike Enok ning
Aivar Oru, Andres Napp, Raivo
Samelselg. Helju Veskaru, Emil
Rutiku, Mait Kröönström, Maila Velström, Ingeldrin Aug,
Svetlana Pajupuu, Anu Kirs-

man ja Madis

Praks.

Järgmine tähtaeg külaelu projektide esitamiseks on 15. september, siis läheb jaotamisele 2016.
aasta esimese poolaasta toetussumma.

SÕNUMITOOJA

19. juuni 2015
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Keskkoolide lõpetajad 2015
KEHRA

GÜMNAASIUM

XII a klass

Klassijuhataja Anna Neumann
1. Sten Aju
2. Käidi Kannen Heris,
hõbemedal
3. Henri Hinn
4. Karel Jõeleht
5.
6. Lilian Krantsiveer
7. CevinKuldmaa
8. JekaterinaKulik
9. JoonasKuuskla
10.Triin Kviljus
11.Talis Lisakov
12. JoannaNiiberg
13. HelenPohl

14. HolgerPost,
kuldmedal
15. PaulaRoobas
16. Joanna Palginõmm
17. Rain Soome
18.Lama Vahtramäe,
hõbemedal
19.Ketter Viilup
20.
XU c klass
Klassijuhataja Olga Jugolainen
1.Karina Erlich
2. Pavel Fugelo

3. Roman Gavriljuk
4. Anna-LorenInnilaur
5. Ruslan Jegorov
6. Diana Svatanenko
7. Tatjana Ukrainets
8. Andrei Viguro

21. Anna-Liisa Valdmann

LOKSA GÜMNAASIUM
XII

a

klass

Klassijuhataja Annely Vill
1.Katarina Ilves kuldmedal
2. Annely Jürimets,
-

KUUSALU KESKKOOL
XU klass

Klassijuhataja Pille Pürg
1. ElenaBorissov
2. Sten-MartinEsna
3. Gerli Haavel
4. Elli Kandle
5. Kaupo Kiilaspää
6. Kuldar Kivimäe
7. Kristi Kuuspalu
8. Dagne Markiine Kotkas,
hõbemedal
9.
10. Rainer Loik
11.Kiis Oliver Maiberg
12. GiselaOsi
13. Joonas Peensalu
14. Brain Peters
15. Indrek Rebane
16. Tuuli Sammelselg
17. Ott Tammemäe
18. DianaEbsa Tammiste
19. KadiTmss
20. Eleo-Nora Tõevälja

hõbemedal
3. JaanusKirs
4. Kerli Korsaar
5. Kimberly Maaniit
6. ViktoriaMikiver
7. Pent Paalberg,
kuldmedal
8. Silvia Piikmann,
kuldmedal
9. Marina Pošetško
10. JanetteRauert
11. AntonRohtla
12.Astrid Salumäe
13. Mirjarn Sillajõe
14.Liis Sindeva
15. Miron Storožev,
hõbemedal
16. MartTamm
17.Alex Tammemäe
18. Mardo Tilk
19. JanettTreisalt,
hõbemedal
20. MerilinVaino

Omavalitsuste preemiad lõpetajatele
ANIJAVALD

premeerib 200 euroga Kehra gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud Holger Posti ning
150 euroga hõbemedaliga lõpetanud Käidi Karmen Merist ja Laura Vahtramäed.
Holger Post saab 50 euro väärtuses Kalev SPA kinkekaarte 1. koha eest bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus ning sama palju Kalev SPA kinkekaarte ka keemiaolümpiaadi Harjumaa vooru võidu jaHarjumaa
piirkondliku füüsikaolümpiaadi võitmise eest.
35 eurot saavad preemiaks Kehra gümnaasiumi neljade-viitega lõpetanud Karel Jõeleht, Cevin Kuldmaa, Jekaterina Kulik, Joonas Kuuskla, Triin Kviljus, Helen Pohl, Rain Soome ja Ruslan Jegorov.
65 euroga premeeritakse Kehra gümnaasiumi põhikooli kiitusega lõpetanud Anastasija Belinkot ja Julia Romanenkot.
35 eurot saavad preemiaks Kehra gümnaasiumi põhikooli neljade-viitega lõpetanud Heleri Karmen
Hõrrak, Liisa Mitus, Jelizaveta Lapitševa, Diana Leoke-Bosenko, Albert Sikk, Erik Vorna, Mikk Ilves,
Rebeka Pikkel ja Crislin Kuldmaa.
KUUSALUVALD premeerib 350 euroga Loksa gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud Silvia Piikmanni. 200eurose preemia saavad hõbemedaliga lõpetanud Janett Treisalt Loksa gümnaasiumist ja Dagne
Markiine Kotkas Kuusalu keskkoolist.
65 eurot saavad preemiaks kiituskirjaga põhikooli lõpetanud Annabel Matkur Kuusalu keskkoolist ja
Johanna Lisette Viskar Koiga koolist.
LOKSALINNALT saavad 300 eurot Loksa gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud Katarina Ilves ja
Pent Paalberg, 250 eurot hõbemedaliga lõpetanud Annely Jürimetsja Miron Storožev.
Põhikooli kiitusega lõpetanud Loksa gümnaasiumi õpilasi Maarja Möksi jaEpp Paalbergi premeeritakse 50 euroga.
Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese vastuvõtule on kutsutud Kehra gümnaasiumist Holger Post, Kuusalu keskkoolist Dagne MarkiineKotkas ning Loksa gümnaasiumist Silvia Piikmann, Katarina
Ilves ja Pent Paalberg.
XII b klass
Klassijuhataja IrinaVotintseva
1. Semjon Alonov
2. NikitaBekedin

3. Anastassia Dmitrijeva
4. Darja Golikova
5. Darja Hardikova
ö.ArinaJašina

7. Nadežda Lupareva
8. Ivan Martynov
9. Karina Sivagina

5. LiisbethKallakmaa
6. Käsper Kniusbcig
7. KerliKuuspalu
8. GitteLees
9. BireteLehiste
10. Liisi Liivik
11. Eric Lumiste
12. Anne-Mai Martin
13. Elar Meister
14. Paul-Eric Nuka
15. Mart Pikkoja
16.Erik Proos
17. Alexandra Reinla
18.Kitti Räni
19. Karl Taal
20. Aiki Tihane
21. Sten HendrikTranss
22. Kristin Ülevaino
23. Marko-Olavi Šatski
24. Rosangelica Raidma

LOKSA GÜMNAASIUM

6. Morris Jaansalu
7. Amold-Gregori Jäivemaa
8. KeriKukk
9. Andreas Kuuskam
10. MaitLuus
11.
12.
13. Andra Sepp
14. Tiit Siimo
15. MaitaLeena Sildvee
16. AnneliToiim

Põhikoolide lõpetajad 2015
ALAVERE

PÕHIKOOL

30. Nele Völcker,
lõpetas kiituskiijaga

IX klass

VABA

Klassijuhataja TiiaKroonmäe

ARUKÜLA

1. David Frederik Erlich
2. Anete-Grete Jõgi
3. JaneliLember
4. Katrin Luige
5. Brätten Luts
6. Ege Mätlik
7. Anctt Mättik
8. Mark Mättik
9. PeeterSusi

WALDORFKOOL

ARUKÜLAPÕHIKOOL
IX klass
Klassijuhataja Mka Jegis
1. Annabel Ahtam,
lõpetaskiituskirjaga
2. Markus Agar
3. Ann Marleen Allika
4. ElisabethEhnend
5. Hardi Hõlpus
6. Argo Jõesalu
7. Veiko Jõõts
8. MeriliKaarna
9. KäidiKaldas
10. Toora Kaubi,
lõpetaskiituskirjaga
11. AleksanderKesküla
12. MeeriKraas,
lõpetaskiituskirjaga
13. JarkoKuub
14. KristinaKuusemets
15. MaaijaKäes
16. Kendra-LizbetbLaid
17. MariliisMeius
18. SanderNiilo
19. Kardo Oll
20. Aleksander Palu
21. Liine Palu
22. Timo Kaukas
23. Anna-Liis Remmel
24. Sten Paul Stemhof
25. Andre Suursaar
26. Olavi Vaannets
27. MartenValvik
28. Jan Jürgen Veski
29. Kalev Villem

IX klass

Klassijuhataja Tiina Nahkor
1. Iris Ingel
2. Linne JohannaTimmerma
3. Kristiina Püü
4. Mirella Ehrberg
5. Mariel Raudkivi
6. Kiur - Seiler
7. Kristjan Kam

KEHRA
IX

GÜMNAASIUM

a klass

Klassijuhataja
Piret Urmet, Avo Ollerma
1. Carina Järvela
2. SirelyKasela
3. Mihhail Kašuba
4. Ardy Kõivomägi
5. Jelizaveta Lapitševa
6. Diana Leoke-Bosenko
7. JürgenKorotejev-Piir
8. Albert Sikk
9. Kristin Tasane
10. ErikVoma
IX b klass
Klassijuhataja Leila Lille
1. HeleriKannenHõnak
2. Mikk Ilves
3. Kristi Jaanus
4. KatrinKlemets
5. Raiko-RaitKreegimaa
6. Cristlin Kuldmaa
7. Liilian Ots
8. Rebeka Pikkel
9. RenetRoosi
10.Liis Saarestik
11. Kristin Sirel
12.Lauta Tiirik
13. Reigo Vikat

IX c klass
Klassijuhataja Tatjana Sozin
1.CaroAbdrahmanova
2. Anastasija Belinko,
lõpetas kiituskiijaga
3. Miiana Gavriljuk
4. Ruslan Ignatjev
5. Dinalssakova
6. Laim Kammonen
7. Ilja Kasparavitšus
8. Anastasia Kravets
9. JekaterinaKresman
10. Edgar Lainelo
11. Anastassia Lukjanova
12.Liisa Mitus
13. JuliaRomanenko,
lõpetas kiituskiijaga
14. Natalja Savtšuk
15. Pavel Savtšuk
16. JelenaVitkovskaja

IX a klass

Klassijuhataja Linda Kask
1. SiimAksel Amer
2. MariaBantšukova
3. Anita Jakobson
4. Hanna-EliiseKiviberg
5. Caro-Lyn Kuzmin

6. Maaga Moks,
lõpetas kiituskiijaga
7.
8. Epp Paalberg,
lõpetas kiituskiijaga
9. Vera-Nika Podoljan
10.Kristi Tammemäe
11.Karolina Vaino
12.
13.Igor Valk
IX b klass

KOLGA KESKKOOL

IX b klass

Klassijuhataja

IX klass

Klassijuhataja Inglit Keetma
1. Anna-Mari Ainjärv

MargaritaProkopova
LIljaBudnik
2. Ilya Galiakberov
3. Timofei Jefimov
4. AleksandrLopatšenkov
5. VadimLõssakov
6. Juri Sosedov
7. Aleksandr Sitikov
8. Roman Šitov

Klassijuhataja Kristi Ruse
1.
Allik
2. Jevgeni Fjodorov
3.
4. JormaKubu
5. JoonasLaanpere
6. Kelli Latik
7. Karl Laurend
S.TanelLaurend
9. Merily Mikiver
10. ChristinaMariaMäemurd
11. PaulaTeresa Mänd

12.
13.Karina Palmroos
14. Artur Treiberg
15. Vimme Susi Vaml
16. JohannaLisette Viskar
KUUSALU KESKKOOL

IX

a klass

Klassijuhataja HandoVallikivi
1. Mats-JuhanAun
2.
3. HannaHaavel
4. Reimo Jõesalu

2. Eeva-Maria Jõesalu
3. Oliver Jürgenson
4. Katre Kahu
5. Carl Marcus Klais
6. KarolinKäärik
7. Karin Köösel
8. Laura AnettLeonidov
9. MadisMaidle
10. Annabel Matkur,
lõpetas kiituskiijaga
11. Mattias Mesilane
12. Karl Erik Märtson
13. GetterAnnetteOja
14. MartinPeegel
15. Kristel Rebane
16. JanetteRoopa
17. AnnikaRoosileht
18. Anete Samelselg
19. Uku Talpsepp
20. ReinartAleksanderToom
21. Karin Trei
22. Marie Truus
23. Arko GertTruus
24. Elo Vagur
25. Emilia Valgiste,

lõpetas kiituskiijaga

IX

c klass

Klassijuhataja Linda Kask

LÜHIDALT
Harju maavanema

vastuvõtt õpilastele
Haiju maavanem Ülle Rajasalukorraldas reedel, 5. juunil
Estonia talveaias vastuvõtu
tublimatele õpilastele. Lisaks gümnaasiumi medaliga
lõpetanutele olid kutsutud aineolümpiaadidel Haiju maakondliku vooru võitnud ja 2.
koha saanud õpilased, kes
osalesid üleriigilises voorus.
Aruküla põhikoolist oli vastuvõtule kutsutud Marianne
Laura Saar (vabariikliku

kunstiolümpiaadi esikoht).
Kuusalu koolist said kutse
Dagne MarkiineKotkas (hõ-

1.MarisLõuke

bemedal) jaAivarAunap (vene keele olümpiaadi Haiju

IX d klass
Klassijuhataja
MargaritaProkopova
1. Jevgeni Mintšenko

koht). Kehra gümnaasiumist
kutsuti Holger Post (kuldme-

RAASIKU PÕHIKOOL
IX klass
Klassijuhataja Tiia Toom
LGertHaalen
2. Kristjan Rabin
3. Anette Isabel Õunpuu
4. AndreasÄrike
5. GerliBach

vooru võitja riikliku vooru 6.

dal), Käidi Kamien Heris ja
Laura Vahtramäe(hõbemedalid), Loksa gümnaasiumist
kuldmedalistidKatarina Dves,
SilviaPiikmann ja Pent Paalberg, hõbemedalistidAnnely
Jürimets, JanettTreisaltjaMiron Storožev ning olümpiaadidel edukalt osalenud Tatjana
Marhivka, Ellen Müüja Epp
Paalberg.
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Harju keelpilliorkester
esines Milano Expol
Kui president Toomas Hendrik Ilves avas 7. juunil Itaalias
maailmanäitusel Milanos Expo Eesti rahvuspäeva, esines
seal ka Haijumaakeelpilliorkester. Selle koosseisus olid
mõned viiuldajad Ida-Harjust.
Loksa muusikakoolistkäisid
Itaalias Engela Rajamägi ja
õpetaja Riina Paartalu, Kehra
Kunstidekoolist GetterMägi,
õpetaja Käidi Russing ja lapsevanem Margit Miidla. Orkester osales 4.-7. juunil Cremonas toimunud Euroopa orkestrite X festivalil. Selles oli
40 noort muusikut, peale festivaliesinemiste jõuti käia ka
Cremona viiulimuuseumis,
sellest linnast on pärit viiulimeistrid Stradivarius, Amati,
Guameri.

Kuusalu rattaklubi
matkad noortele
Kuusalu lastekaitseselts sai
hasartmängumaksunõukogult
2860 eurot, et korraldada
koostöös Kuusalu Rattaklubiga valla lastele, nende vanematele ja vanavanematele

puhkepäeva jalgrattamatku.
Need algavad kodudest, kontrollpunkt on avatud kella 1214. Esimene matk oli laupäeval, 13. juunil Tülivere tamme
juurde. Rattaklubi juhiKaido
Laasi sõnul osales 21 noortja
15 täiskasvanut. Kuna eksikombel oli mõnes kohas avaldatudinfot 14. juunimatka infot, järgmine matk tehtigi kohe pühapäeval, kontrollpunkt
oli Muuksi linnamäe parklas.
Ehkki ilm oli vihmane, osales
16 noort, lisaks emad-isad.

Järgmised etapid toimuvad
Salmistu sadamas 20. juunilja
Kahala küla Hiie talu parklas

21. juunil. Kontrollpunktides

saab end registreerida ja sügisel võtta osa loosiauhindade
jagamisest. Arvesse lähevad
need, kes on kaasa teinud vähemalt neljal matkapäeval.
Kokku on kavas korraldada
10laupäevast rattamatka. Arvesse läheb ka Kuusalu Mat-

kaseltsi,,Rattaga külla“ 24.
juunil. Peaauhind onjalgratas.

Mini-Erna tuleb
Kuusalu vallas
Kaitseliidu Haiju malev korraldab 26.-28. juunil noorkotkaste patmllvõistluse MiniEma 2015. Võistlus algab ja
lõpeb Näkiallika tööriistamuuseumi juures. Kontrollpunktid on Muuksi linnamäel,
Tapurlas, Hara sadamas, Koiga mõisa juures, Mustametsa
tunnelis, Paukjäive ja Soodla
veehoidla ääres. Harju noorkotkaste maleva pealik ja
Loksa rühma juht Tarmo

Amerütles, cl võisllusraja pikkus on 57 kilomeetrit ning tehakse ka avatud kontrollpunkte, kuhu oodatakse huvilisi
vaatama: „Laupäcval, 27. juunil ootame rahvast kella 9-12
vahel Hara sadamasse. Teine
avatud punkt on Koiga mõisas samalpäeval kell 16-17.”
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Kihelkonnamäng
jõeküna ja 7000
„Võite öelda,

on

et Vihasoos

Vihasoos

aastat

pillimäng,
ajalugu
-

elatud umbes 7000
aastat," lausus ajaloolane
OTT SANDRAK Vihasoo
kihelkonnamängu
alustades.
Ülle

Tamm

, Jalakas on küla värav, siin kogunesid Vihasoo lapsed, etkoos minna Loksale kooli," rääkis Ott
Sandrak laupäeva, 13. juuniõhtul
päikeseloojangu ajal Vihasoo-Kasispea tee ääres seisva jalaka juures. Kihelkonnamängule kogunenud ligi 80 huvilisele avanes vaade
Eru lahele: taamal Mohni saar,
eespool kolm loosaart. Ott Sandrak märkis, et paistma peaks ka

Haldi saar Lahemaal polegi teist
kohta, kust näeks nii mitut saart
-

korraga.
Ajaloolane rõhutas, et seekordset ringkäiku võiks nimetadakahe

kihelkonna mänguks, kuna Vihasoo külast läheb läbi Kuusalu ja
Kadrinakihelkonna piir. Vasakule
poole Loobujõgejääb Kuusalu kihelkond, paremale poole Kadrina
kihelkond. Pool küla käis Loksal
kirikus, teinepool Ilumäel. Ka ristsed, leerid, matmisedtehti erinevates kirikutes olenevalt sellest, kum-

mal pool jõge elati.
Ott Sandrak amtles Vihasoo nime üle.Variante on mitmeid.Vrhasuu võis tähendada jõesuud. Kuna
sealkandis räägiti soome keelega
sarnanevat rannakeelt, võibküla
nimi viidata rohelisele („vihreä“)
jõesuule, sest Loobu jõe suue on
madal jaroostikuline.
Loobu jõeparemkallas on Eestis üks põhjalikumalt läbiuuritud
piirkondi nagu ka Kahala järve

ümbrus. Arheoloogiliste leidude
järgi võib kinnitada, et Vihasoo
kandis on elatud juba 7000 aastat
tagasi, tegu on põhjaranniku vanima asustatud piirkonnaga. Püsiv
asustus tekkis 4000 aasta eest.

Kihelkonnamängudel traditsiooniliselt eestlauljana osalenud
Jaak Johanson meenutas Vihasoo jalaka juures, kuidas 1987.
aastal alustati Tallinnas vanalinnapäevade ajal väravamänguga. Algatajad olid nad koos Mikk Sarve
jaOtt Sandrakuga. Päikeseloojangustkuni -tõusuni kõnniti vanalinnas vastupäeva läbi kõik ilmakaared, räägiti ajaloolistest paikadest,
teellauldi regilaule. Nii tehti 9korral suve alguses, kõige valgemal
ajal. Kihelkonnamäng toimub samuti valgete ööde aegu, käiakse

regilaule lauldes ning tutvustatakse paikkonna ajalugu. Kuusalu kihelkonnaga seob mõlemaid mehi
elukoht Ott Sandrak on Koiga
elanik, Jaak Johansoni suvekodu
on lapsepõlvest saadik olnudKullamäel, mis jääb samuti Kuusalu
kihelkonda.
Nii omal ajal Tallinna vanalinnas kiti ka nüüdlauldakse peamiselt Juminda poolsaarelt üles kirjutatudregilaule. Mehed rõhutasid
ka Vihasoos, et suur osa regilaule ongi põhjarannikult, regilaulude keel on valdavalt pohirannakeel.
-

Vihasoo sillal laupäeva hilisõhtul. Vasakul OTT SANDRAK, paremal JAAK JOHANSON, keskel MEELIS ARULO ja JAANO VEERSOO.

LEMBIT ARULO

Vihasoo oli maaküla

kodulootare

Kuigi Vihasoo asub Eru lahe, endise nimega Munga lahe ääres, peeti
seda mõisa ajal maakülaks küllap seetõttu, et polnud otseseltkaluriküla, merele pääseb jõge mööda,rand on madal. Elatuti ka kalapüügist, kuid hariti põldu japeeti

ja

tema

Saareste talu õuele kodulootare
juurde jõuti südaöö paiku. Selle
ehitas Saareste endise sauna kohale küla legendaarne pillimees ja
kodu-uurija, raamatu ,,Nii see olla
võis“ autor Lembit Arulo. Pisike
kariloomi.
tare on täisümbruskonnast koguKihelkomiamängu esimene tud vanu esemeid.
peatus tehtiVihasoo sillal.Küla alPoeg Meelis Arulo kinnitas, et
kõik asjad on tares alles nii, nagu
gusesse jääb Kõrtsi talu, kus nõukogude ajal oli piirivalvekordon ja Lembit seadis. „Registreerime
teel tõkkepuu. Kordoni jaoks toodi neid ja digitaliseerime. Kui jään
maju juurde, hiljem oliühes neist kodusemaks, tahanisa tööd jätkakolhoosi kontor. Kolhoos loodi ta. Me pole aktiivselt kodulootare1950. aastal, kõlavat nime ei võega tegelenud, aga igal aastal on initud, jäiVihasoo kolhoos, aasta hil- mesi, kes tahavad sedanäha.Kuna
jem ühinetiMurrangu kolhoosiga. elektrit sees ei ole, tulge valgelajal,
Pärastpoole kandis nime Loksa andke eelnevalt teada, et osata ookolhoos, uus kontorihoone ehitati data,“ lubas MeelisArulo.
teisele poole Võsu teed, see oli
Lembit Ando kogus rannakülaomal ajal üks karmimaid kontoride põllutööriistu, uuris piiritusevedu jameremehi, kirjutas üles meehooneid, kuid nüüd seisab kasutult.
nutusi. Ta oli Vihasoo kultuurielu
Muru talu põliselanik Jaano aktiivne eestvedaja, mängis küla
Veersoo kõneles sillaga seotud puhkpilliorkestris, elas pillimehe
elu, mis suures osas koosnes akorjuhtumitest. Praegune sild on koldionimängust, tal oh ka healaulumas, tehtud eelmise sajandi lõpuhääl.
poole. Väheteada fakt on, etVihasoo silla all ootas 1941. aastal ViiEnne, kui mindi kodulootarega
nistu meeste mootorpaat, millega tutvuma, kuulatikatkendit raadiosaatest, kus Hubert Veidermann
pidi president Konstatin Päts riigist lahkuma, kuid ta jäi tulemata.
intervjueerib Lembit Arulot. Ott
Vihasoo mehi sõdis nii VabaSandrak märkis, et sama saate
leiab internetist.
dussõjas kui ka 1940ndatel aastatel Soomes ning nõukogude ja
saksa poolel. Kõik Vabadussõjas
Pauna talu oma kalmistu
käinud 8 meest tulidtagasi. Ka mituendist soomepoissi elasid jatööKõige omapärasemaks paigaks
tasid kolhoosiajal oma koduküVihasoos nimetas OttSandrakkollas.
mele perele kuuluvat kalmistut
Pikemaltmeenutatikaht legenPauna talu metsas, see on Eestis
daarset meest, kelle kanged teod haruldus. Kalmistu tegi kuulsa
jäid20. sajandi esimesse poolde. Mühlbachide suguseltsi esindaja,
Need olidKõrtsi taluselanud laemölder, kes käis Sagadi mõisnikuvakapten Bachman ning Malja ga kohtuteed ning kolis elama Vitalu peremees Jüri Jendek. Jüri hasoosse jõe äärde Paunale. Nagu
poeg Eduard Jendek varjas end mõisnikel olid omad kalmistud,
20 aastat nõukogude võimu eest, tegi ka tema sellise. Praeguseks on
elas venna passiga Raasikul. Vend sealkalmukivid 20 inimesele, mõJüri Jendek kasutas samal ajal ned neist mälestuskivid pereliikmetele, kes jäänud Siberisse või
passi asemel sõjaväepiletit.
-

mujale võõrsile. Kõrval asub
muinsuskaitse all olev maa-alane
kalmistu, kuhu maeti viimase kat-

ku ajal.
Represseeritute nimekiri on

Vihasoo kohta masendavalt pikk.
Palju olimetsavendi, vangistati ja
küüditatika nende abistajaid/' lausus OttSandrak.

Näitemäng rahvamajas
Teel tagasi jutustasAndres Napp,
kuidas laulja Artur Rinne suvitas

aastaid jõe ääres Sae talus ja tegi
hommikuti häälehaijutusi nii, et

kellest jätkus jutte mitmelkülainimesed. Ta oh nutikas ja kuldsete
kätega. Kui Loksa dokki toodi karilesõitnud laev, arvab, et selle remont on väga aeganõudev, kuid

Sepa Robi mõtles kolm päeva ja
tegi korda. Teine tuntud lugu on
sellest, kuidas Robi meisterdas endaleise hamba, viis Võsu hambaarsüle, see sobisjapandigi suhu.
Metsna talu paadisilla juures
näidaü Helmut Nurmsalu ehitatud jõeküna- lameda põhjaja madalate külgedega laudadest alust,
millega sai käia jõelkalal jaminna

teisele poole jõge heinamaale.

küla kajas.

Kõigis jõeäärsetes taludes olid tao-

Rahvamaja ette jõudesräägiti,
kuidas 24. veebmaril 1918 otsusta-

lised künad. Merepoolsetes taludes tehü need veidi erinevamad, et

ti asutada Vihasoo hariduse selts.
Avati raamatukogu. Rahvamaja
hakati ehitama 1924. aastal, valmis sai 1934.
Ott Sandrak: „Vihasoo on olnud ja on nüüdki ennekõike pillimeeste küla. Sel kevadel oli rah-

vamajas seitsmes pillipralle, kes
pole veel osalenud, soovitan."

Ka kihelkonnamängu rahvast
võttis saalis vastu pillimäng Raivo ja Mart Nurmsalu ning Kert
Krüsban lõõtsade, Karl Erik
Märtson Kuusalust viiuliga. Näitemängu on Vihasoos tehtud sadakond aastat. Kui kihelkonnamängu korraldanud MTÜ Veljo Tor-

mise Kultuuriselts liikmete jagatudsupp sai söödud, vaadatiabsurdivõtmes lühinäidendit, kuidas
külla ehitatirahvamaja. Sellekirjlitas jalavastas Andres Napp. Mängisid Vihasoo näitetrupi nooremad
liikmed Alex jaKristi Tammemäe, Jana Roopa, Sten-Erik
Tammemäe, Mario Meesak,
Kuldar Pärn, Tanel Vaarmets,
Kert Krüsban. Esmaettekanne oli

mullu suvel külapäeval.

sai ka merele minna. Ott Sandrak:
Milline leid, etnograafidel on sel-

,

line jõesõiduk siiani märkamata
jäänud!"
Kihelkonnamängu lõppu hin-

dasid need, kes päikesetõusuks
kella 4.04 ajal alles olidjäänud, eriti meeleolukaks. Kui hakati tagasi

jalakajuurde jõudma,kostus sealt
lõõtspillimäng. Küla pillimehed

tegid taas ajalugu, mängisid mitu
lugu, istudes jalaka otsas. Lauldi
kaasaja löödi tantsu.
Kihelkonnamängu peakorraldaja Melika Kindel: „Vihasoo
külast on talletatud kohapärimust

vähe. Kuigi kodulootare rajaja
Lembit Arulo on koostanud raamatu, ei keskendu see üksnes ko-

dukülale. Materjali ning infot kogusime kildudena erinevatestallikatest. Käisime eelnevalt kohtumas Raivo jaIngrid Nurmsalu,
Andres Napi, Jaano Veersooga.
Kõige suurem rõõm on, et kihel-

konnamängus osales paljukohalikke inimesi."
Kuusalu kihelkonnamäng toimus Ott Sandraku ja Jaak Johan-

soni eestvedamisel 6. korda, esi-

SEPA ROBI,

mene oli 2000. aastal Tsitres-

METSNA HELMUTI küna

Muuksis, veel on olnud Jumindal,
Viinistul,Pärispeal, Tapurlas. Ki-

Rahvamaja teeristis elas Sepa Robiks kutsutud Robert Lillevorst,

helkonnamänge on korraldanud
ka SaimaKallionsivu.
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KATRIN ROOMERE
Hobikokk
KATRIN ROOMERE hakkab
sel suvel sushit pakkuma
ka Anija mõisa külastajaile.

Koppelmaa

Külli

„Kui
oleksin teadnud,

et Keh-

Eestis on põhiline sushi-kala asjatundja sõnul olnud lõhe. Tema enda lemmik

on sushi, mille koosti-

seson peale riisi angepas või lõhe,
avokaado ning peenike kalamari
puhkusel Katrin Roomere valiku terava kastmega. Kuid ta on teinud
tegema," ütleb ta.
Aastaalgul seisis lapsehooldus-

ees: kas naasta

Kui sushisöömine muutus kümmekond aastat tagasi ka Eestis populaarseks, proovis Katrin Roomere internetist leitud retsepti
põhjal Jaapanist läänemaailmasse

kehralased sushit sööma

paneb

ras on nii suured sushisõbrad,
oleksin juba ammu hakanud seda

alustada
le

oma

plaanile

peale

endisele tööle või

toiduäriga

tõmbas

Viimase-

esialgu kriipsu

töökaaslase

jalaluumurd

-

kolm kuud tema asendamist tähendas pausi sushi-tegemises, kui-

7

sushirulle ehk makisid mitmete

erinevate kaladega. Viimati näi-

teks ostis poest väikese karbi kaheksajalaga sushipallikesi: „Sushi
juures kaheksajalad täiesti tavalised, kuid ma ei teadnud, kas

on

selle peale

algul

nina ja keeldus

maksmast: „Umbes viis aastat
meelitasin ja keelitasin. Korra

proovis, kuid

talle ei maitsenud.

Kui teised hakkasid seda minult
küsima, mõtles ilmselt, et ju siis nii

halb ikka ei ole, kui teised söövad.

Ja nüüd küsib pühapäeviti vormeli

kõrvale:, JSIeli rulli, palun!""
Neil,
kel on eelarvamus toore
kala suhtes, soovitab Katrin Roo-

mere esialgu maitsta soola- või

gi päriselt ta sellest ei loobunud: Kehra inimesed seda sööksid. Ost- külmsuitsukalaga sushit, nende
levinud toitu järele teha.
„See
halb,
..Hiljaaegu
tuli nii
et viskasin
tuli Kaisa Tamkivi sinjamõtlesin-kui on hea, pakun maitsetega on meie inimesed rohprügikasti, 4 ‘ meenutab ta ning peab küsima, kas tahaksin hakata Anija ka teistele." kem hajjunud. Ta on teinud ka susNüüd
tõdeb kui oleks teadseda üsna loogiliseks, kuna esime- mõisa kohvikus sushit tegema."
hit Eesti moodi ehk kilu-ja heerinpudrunud, et kaheksajalgadest tehtud garulle: „Väga hea on. Tavalist
ne sushi sai tehtud tavalise
riisi ja veiniäädikaga.
sushi osutub nii menukaks, oleks sushit ei soovita hoida üleöö, kilualgab riisist
Pärastseda kogemust kadus Hea sushi
võinud seda juba ammu katsetada. ja heeringasushiga on vastupidi:
Katrin Roomerel sushihuvi mitPõhjus,
„Sushi tegemisel algab kõik riisist.
miks sushi on meil saa- järgmisel päeval on parem."
meks aastaks. Kimi sushikoolituNeile,
Kui riis on õigesti tehtud, ei saa nud üha populaarsemaks, peitub
kes kala siiski üldse ei tasel käinud meheõde kinkis talle midagi valesti minna, sest sisse paKatrin Roomere arvates selles, et ha, lausub Katrin Roomere: „Susomatehtud vaagnatäie sushit.
ned täpselt neid asju, mis sulle inimesed otsivad aina uusi maitse- hit saab teha ka kanaga, kala ase-

„See
oli maitsev. Varsti sain

sushirestoranis veel paremat. Hak-

kasin endale aeg-ajalt kaasa telli-

ma ning kord proovisin ka kodus

maitsevad

räägib

ja

sushi tuleb väga hea," elamusi

Katrin Roomere.

ning

matult.

sushis on neid

lõp-

mel võib rullide vahele panna ah-

jukana,

Keedetudsushiriisile lisab ta
suhkrut, soola, mirinit ehk jaapani

suitsukana või

grillkana."

Sushi sobib ka jaaniõhtul
Tordid ja magus sushi
riisiveini jariisiäädikat: „Vettpeab
jaaniõhtuks sushit siis pole karta ülesöömisest põhjustatud kõhuvalu.
KuiTallinnas avati kauplus olema õige kogus ning maitseaine- Katrin Roomere räägib, et sushi Peale sushi on Katrin Roomere KATRIN ROOMERE soovitab
Nori Teenindus, ostis ta sealt sushi te vahekord peab olema õige. Riisi sobib nii alternatiiviks klassikalis- sõpradele-tuttavatele teinud torte.
tiisi.
tegemiseks õigeid tooraineid: susei tohi keeta pudruks, see peab jää- tele lihasekseritele kui ka õhtusöö- Ta on tänavu käinud kaheksal koo- tüma.
ma
natuke
kõva."
jaagiks,
väga
õppinud
hiriisi, norilehti, wasabit ehk
Küsimusele,kumba meeldib
„Muide,sushit võib teha ka
sest täidab kõhtu
hästi. litusel,
kõike alates biskuuesti teha," kõneleb sushi meister.

-

pani mädarõigast, sojakastet ja

muud
sushit

hakkas ise aeg-ajalt
valmistama. Eelmisel sügi-

ning

Sushiriisivalmistamiseks ku-

lub paar tundi: „Pärast pliidilt võtmist küpseb riis veel edasi. Kui

Samas on see tervislikum kui

seapraad või grill-liha,

rasvane ega koomia

viidi küpsetamisest kuni suhkrulil-

sest pole lede tegemiseni, ka trühvlite

ja

talle rohkem teha, kas sushit või

magu. Kuna makroonide tegemist.
sel
Katrin Roomere esimest keedad natuke üle, tuleb riis kiires- justjõuludejajaanipäeva ajal kimDetsembrisvalmistas ta Anija
korda sõbrannale sünnipäevaks ti maha jahutada, siis pole küpse- butab inimesi ülesöömine, soovi- ja Kehra jõululaatade jaoks umbes rullide vaagnale sättimist ja kausushivaagna. Kui sõbranna oli misprotsess enam väga pikk ja riisi tab ta vahelduseks ka jaaniõhtuks 600 trühvlit, kinkis neid sõpradele nistamist, tortide puhul martsipapannud sellest tehtud pildi Facejõuludeks. Makroone ehkprantsusaab päästa." teha hoopis sushit.
nist lillekeste voolimist ja tordile
booki, hakkasid ka teised koduNeil,
Jaapaniskeeratakse koos riisisepäraseid beseeküpsiseid viskas seadmist. Kui ta tegi laatade jaoks
kes muidu kala ei armaskandi inimesed talle oma sushiga kuivatatud vetikate ehk norileh- ta, soovitab ta sushit siiski proovi- Kehra hobikokk enne 7 pannitäit Pühvleid, sättis neile pintsettidega
soove esitama.
tede vahele peamiselt tuunikala. da. Ka tema enda mees kirtsutas minema, kui need hakkasid õnnes- mõnikord poole ööni peale kaunistegi

MTÜ

Tuulekell korraldas

ümber koguneda,

külaplatsil Harju-Jaani
kihelkonnapäevade
folgikontserdi ja
rakukeraamika põletamise,
mis kestis kogu öö.
Ere Uibo

protsessi jälgida

ve

tikkusid aga

ligi

tüütud sääsed.”

Kihelkonnapäevade öist

keraamika põletamist

raku-

organiseeris

Tuulekell teist korda.

Mait
Eerik sõnas, et

paljudele

võõristust tekitav ning eksootiliseltkõlav rakukeraamika kogub

pisut

Ürituse korraldaja, MTÜ

Tuule-

ese-

kell juhatuse esimees Mait Eerik
sõnas, et Raasiku aleviku külje all

populaarsust:

selt mõnusa auraga asupaik kihel-

masse, kus nad saavad huvitava

olev Tõhelgi külaplats

on ideaal-

konnapäevade ja kontserdi korraldamiseks ning lubas, et laupäeval,

13. juunil toimunud üritus ei jää
selle suve viimaseks kihelkonna-

päevadega

seotud sündmuseks.

Keraamikaglasuurimist alus-

tasid huvilised kell 17. Tund aega
esimene ah-

hiljem läks põletusse

jutäis keraamikat ning põletamine

lõpetati pärast päikesetõusu hommikul kell 6. Mait Eerik sõnas, et
ahjudest käisid

läbi 40 inimese kä-

tetööd, mille said autorid
endaga kaasa võtta; „Keraamikat
pärast

kütsime kolme ahjuga ja põletuskordi oli 12. Rahvast oli üllatavalt
palju,

ei osanud oodata, et keraa-

mika pakub nii

palju

huvi. Koos

kontserdikülalistega käis õhtu ja
öö jooksul platsilt läbi sadakond
inimest”

Korraldajakiitis, et ilm soosis
neid ning pidevalt oli keegi ahju
ümber, sest põletamine pakkus
palju huvi: põletusahjust tuli
just ja valgust,

soo-

seega oli hea selle

mus platsil Harju-Jaani

13. kihel-

ja lugusid rääkida. Õnneks vedas konnapäevade 2turmine folgikontmeil ka ilmaga, päeval oli selle su- sert, kus musitseerisid torupillil
siiani kõige soojem päev. Öösel Egle Liiskmann Arukülast ning

..Keraamilised

med tõstetakse rakupõletusahjust
põleva materjaliga täidetud

anu-

välimuse. Üks põletuskord

kestab

on tema

sõnul

kaks tundi.”
Keraamikavastu

huvi tõstnud rakukeraamika õpitoad Raasiku rahvamaja kunstikeldris.

Tavapäraselt

mikaring Mait

Eeriku

käib keraa-

juhendami-

sel koos kord nädalas, enne kihelkonnapäeva rakuööd tehti aga kolmel korral keraamikat, mis läks

põletamisele just Tõhelgi rakuööl.

Mait
Eerik elab perega Raasiku

alevikus, kuid Tõhelgi

damelähedane

on talle sü-

just hea asukoha,
mõnusa seltskonna, kauni looduse
ning
külaplatsi tõttu. Oma
energiat ta sinna panustanud

avara
on

mitmel korral

-

MTÜ

Tuulekell

on aidanud Tõhelgi külaseltsil kor-

raldada

Tõhelgis kontserte,

guid. Möödunud

aastal

tal-

talgupäe-

val paigaldasid nad platsile kuiv-

käimla. Vahetult enne rakuööd tegid Tõhelgi külaseltsi liikmed kü-

laplatsile puidust külasildi.

Rakupõletusegasamal ajal

toi-

pärimusmuusikud

Meelika Hain-

soo ja Kuno Malva ansamblist

Lepaseree.

lin hoopis jalgrattaga.”
ütles, et kihelkonnapäevade
Ta

erilist rõõmu, kui tulen kusagilt
kaugemalt ning sõidan mööda ko-

see küll suurürituste var-

nu jaoks eriline. Tore, et osatakse

kontsert oh hea algus folgi-ja pärimusmuusika suvele: „Rahvaroh-

kuselt

jäi

ju, kuid
lik.”

rahvas oh mõnus

ja

sõbra-

Mait
Eerik sõnas, et rahvast oli
Mait
Eerik sõnas, et kihelkonmiüuelt poolt, nii Raasiku vallast napäevade üritusi on Raasiku valkui Tallinnast, Koselt, Kehrast, las augustis või septembris veel
Kuusalust: „Tekkis küll ühise ki- plaanis. Mida täpsemalt, ta praegu
helkonna ja kogukonna tunne. To- veel öelda ei soovinud ning soovi-

re, et rahvas teadvustab Tõhelgi tas jälgida kuulutusi.
külaplatsi

punktidest”

Rakuöölosalenud

Henry Kari

Arukülast jäi üritusega väga rahule: , Taar nädalat enne rakuööd oli

tore võimalus näpud saviseks teha

voo-

ja lasta loovusel lennata ning
lida Raasiku kunstikeldris mõni

omapärane kruus

helgi külaplatsil

või vaagen. Tõ-

sai antud teosele

viimane lihv ja glasuur,

järgnes

põletusprotsess. Üritust rikastas
folkmuusika. Oli igati tore ja kihvt

kogemus. Kunagi pole täpselt teada, mis tulemus pärast põletamist
jääb. Iga ahjutäis oli ootamist
väärt.”

Kristel Saarepuu Kehrast
nautis eelkõige kontserti: „Käin
tihti Arukülas sõbrannadel külas,
kuid Tõhelgisse sattusin esimest
korda. On küll naabervald, kuid
teatavasti ühine kihelkond ning
kuna vahemaad tegelikult lühikesed, on vahva käia ka naabervallas. Kahjuks buss ega rong seda
marsruuti ei sõida, kontserdile tu-

on

EGLE LIISKMANN Arukülast
mängis kihelkonnapäevadel
torupilli

Aruküla Vaba Waldorfkooli õpetaja Egle

Liiskmann täidab oma

va-

ba aega kultuuriga. Ta kuulub filmiklubisse Timmi Entertainment,
on Raasiku valla amatöörfilmifcstivalide korraldusmeeskonnas,
tantsib ja laulab igal võimalusel.

4-5
aastat

tagasi

alustas ta toru-

see

pillimängu ning kuna
pole väikeses Raasiku vallas eriti levinud

hobi, kutsutakse teda sageli valla-

üritustele esinema. Viimati astus ta
avaesinejana üles Harju-Jaani ki-

helkonnapäevade

kontserdil Tõ-

helgi külaplatsil, kus mängis
Eesti kui Läti folkmuusikat.

Kihelkonnapäeval esines

nii

koos

Egle Liiskrnanniga tema pilliõpilane Maarika Markus Arukülast,

kes

plaanib

minna

sügisel Viljan-

disse torupillimängu õppima.
,Kontsert oh väga tore, sest

oh seotud

beri või

sojalehega. Ma

ise

pole

jõudnud veel proovida, aga kindlasti katsetan,“ jutustab Kahin
Roomere.

dukihelkonna või -maakonna sil-

dist. See

on küll väike asi, kuid mi-

oma

juuri hinnata ning kihelkonnapäevale kokku tulla. Võib-olla
oleks oodanud rohkem näiteks
rahvariiete näitamist. Ega nendest
ju eriti palju ei tea ning kohe silme

ette ei löö,”

jutustas Egle

mann.

Torupillihakkas

ta

Liisk-

mängima

oma lõbuks: „Huvi sai alguse Vil-

kui paika, kuhu tulla

kokku kihelkonna erinevatest

sikas ja šokolaadikreem. Magusaid sushirulle tehakse ka riisipa-

rakukeraamikat

Harju-Jaani kihelkonnapäeval Tõhelgis põletati
Raasiku vallas Tõhelgi

magusat. Hispaanias ja Portugalis

et pole va- oli vahepeal väga popp Nutella
enam
ta kaunis- maki: krepi sisse keerati kookosetamist. Susin puhul tähendab see piimas keedetud riis, banaan, maatorte-küpsiseid, vastab,
het, kõige
naudib

kodukohaga.

see

Tunnen

jandi Folgil. Hakkasin uurima
ning selgus, et sõbrannal seisis jõu-

de torupill, millel ta ei mänginud.

Käisin sellel harjutamas, hakkas
väga meeldima ning poolteist aastat hiljem ostsin talt selle ära. Õppinud olen ise, käinud ka laagrites,
kuid koolis pole torupilli õppinud.

Eks

see üks paras koordinatsioo-

EGLE LIISKMANN
4-5 aastat.

on mänginud

nihaijutus ole.”
Muusikakoolison ta käinud

torupilli

Tootsis, pärast seda Aruküla Pää-

muusikat 19. sajandist.

sulinnus ning õppinud klaverit:
„Kui klaveril tuleb heli klahvile

on

vajutades, siis torupilliga vastupidi, heli kõlab, kui sõnn augu
pealt ära

võtta. Hiljuti ostsin enda-

le ka kandle, mis

on veel hoopis

erinev muusikariist.”
Pillimänguõpib Egle

marm kuulmise

järgi:

Liisk-

lauluviisid

Üks
suurimaid

esinemisi oli

Egle Liiskmannil juuni alguses
Viljandis hansapäevadel festivalil
„Torupill ja teine”, kus ta käis musitseerimas mitmendat korda: „Sel
aastal kestis üritus neli päeva ning

saime õppida
käe all.”

Eesti

ja Läti proffide

Egle
Liiskmann tõdes,

et on

seetõttu häs- Arukülas üks vähestest torupilliti meelde. Eriti tõhus on õppimine, mängijatest: „Tundub, et mind on

korduvadningjäävad

kui samal ajal tantsida

ja kaasa

ümiseda.”
Oma lemmiktompillimuusikaks peab ta tantsulist pärimus-

nüüd avastatud, sest
ju kutseid,

väga ning

sees hästi.”

kuid

saan päris pal-

see meeldib mulle

tunnen end muusika
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Nimed Kuusalu graniitsambal
Peeter Paenurm

on oma mäles-

Igas kihelkonnas

tusmärk Vabadussõjas langenutele. Nende sammaste püstitamisest

rapataljonisjasuri 15.4.1919 Valga Punase Risti haiglas tüüfusse,

maeti Valga Priimetsa kalmistule.

Sama
taud murdis ka Gustav

Maanteeamet avastas puudusi
Raasiku valla kohalikel teedel

Dombachi (Tombach, 29), kes teetaastamisest on
oma- nis 1. piiriküti pataljonis, Koiga Maanteeamet kontrollis
jagu. Kuid kui palju teame sinna vallast pärit Eduard Aabergi (20), Igavere-Suursoo ja Järsi tee
raiutud nimesid - neid, kelle elu kes teenis 1. polgu luurekoman- ning Raasiku aleviku Nurme
hinnaga võit toodi? Vabadussõjas dos, ja Kiiu vallast pärit Gustav tänava seisukorra
langenute arvuks loetakse 3588. Nikkari (21), kes teenis 1. diviisi vastavust teeseaduse
Tumma numbri taga on nende iga kindluspatareis. Need kolm surid nõuetele.
üksiku mehe ja naise elu, võitlus, 1920.aastal Narva haiglas -18.2.,
vaprus ja traagika, samuti nende 16.3. ja 8.5. Maeti Naiva sõjaväe
Ere Uibo
ja

kujutatud

pere, sõbradjanendelein.

Kuusalukalmistul

Maanteeameti
Lande (20) teenis 1. diviisi lendsal- saatis juuni alguses Raasiku vallagas, uppus 4.7.1920 Narvas ja valitsusele kohalike teede mõõt1941,
1921.aastal. Sammas lõhuti
maeti sõjaväe kalmistule. Gustav mise protokolli - vastavalt 2. juuni
püj
äigmisel
j
kuid taastati
aastal a
Preimann (23) Haabsest sai sunna mõõtmistulemustele on Igavere„parandustega“
(Vabasis väikeste
14.2.1919kell 3 pärast lõunat Suursoo teel 7 puudujääki, Järsi
teel avastati 4 nõuetele mittevastadussõjas langenute nimed raiuti „püssiga ettevaatamatu ümberkäimaha) läbi nõukogude aja.
tõttu,
mise“
maeti Vaivara kalmis- vust ning Nurme tänaval 6. Peami1988.
aastal restaureeritud samtule. Jakob Valk (20) Uuri kü- sed probleemid olid lubatust süganeljale
küljele
bal on
mahutatud last teenis Scoutspataljonis, lan- vamad augud krausateedel ja nähpüstitati

Va-

kalmistule.
Palmsessündinud Voldemar

järelevalveosakond

badussõjas ja I maailmasõjas langenutele mälestussammas juba

Kuusalu kihelkonna meeste nimed-Vabadussõjas 12 ja ilmasõ-

60

jas

langenut.

Taastamisel lisati

on sam-

juurde 2 nime. Nähtavasti
balt puudu veelgi langenute nimesid. Puuduvad ka toonase Loksa
abikiriku juurde maetute nimed.
Teineteema nende elulugu

on
on
juba uurinud oma sugulase elu ja

ja langemine. Küllap mõnigi

sõjateed. Leian, et ka vallarahvas
võiks neist rohkem teada
VabadussõjaAjaloo Selts
kodulehele riputanud lange-

on

oma

nute nimekuja koos nende

surma-

aja, -kohaja -põhjusega. Arhiivimateijalidest ja vanadest kiriku-

Pihkva

kaitseühingutes
19.7.1919 Karamõševa küla juu-

ges

res

ja

maeti Võru kalmistule.

Kuusalusambal on
vahel ka

ilmasõjas
Vabadussõja

tavust takistav võsa.

Vallavalitsuselon

õigus esitada

maanteeametile arvamusi a vastuväiteid hiljemalt 2. juuliks, info
j

mistule 26.12.1918 läänlane, 5.

4. roodu rahvaväelane Aleksander Link (22 a), kes langes la-

polgu

hingus jõululaupäeval kusagil
Kuusalu kandis. 8.1.1919 toodi

kalmistule tundmatu „Soome

va-

batahtline 13. roodust".
Teised
maetud on kohalikud

mehed. Magnus Sakk

külast, naisemees, langes sõjaväl-

jal Stakelni juures Valga ja Volmari
vahel25.4.1919.
Hans
Blumfeld (21) Sõitmäelt,
sai
21.6.1919 kusagil sõja-

sunna

Kahe1919. a. esimesel

Naiva rindel

poolel

mehe kohta

langenud

Langenutenimekiijas

on veel-

gi nimesid, kes olevat pärit Kiiu,
Koiga või Kõnnu vallast. Kuid

sambale pole raiutud. Näiteks 1.
5. roodu reamees Valter

polgu

Malva (25)

oli

Kolgakülast.

Ta suri

lahingus Saarküla all saadud haavadesse, teel polgu ambulantsi

dada siitkandi

kõige

võiks

pi-

väärikamaks

langenuks. Juristi haridusega ja

leitnandi auastmega Kõnnu mees
langes 24.4.1919 kell 9.30 lahin-

Kuusalukihelkonna

langenute

Alles, Voldemar Beekmann, Aleksander Kalholm, Johan Nihov, Jakob Nõmberg, Aleksander Olev,
Amold-Voldemar Piiskop, Johan-

sammas

ti Vabariigi 100. sünnipäevaks re-

monditud ja suudame lisada ka
puuduvad nimed, mis väärivad
graniiti raiumist.

Neid tänu

ja

aus-

Vii-

JohannesHinn

jamaeti Loksa-

sõjas

doku-

29) Valklast teenis
soomusrongide divisjoni tagava-

(sündinud

15aastane Loksa
Anastasia

õpilane

võitis esikoha

gümnaasiumi
Vandysh, kes

kaugushüppes (4.82

meetrit) ja kettaheites (28.99 m).
Kuulitõukes ja 300 meetri jooksus

sai Anastasia

Vandysh

avastati Raasikul

Nurme asfaltteel, kus on liiga sügavad ja laiad teeaugud, teele ula-

tuvad puuoksad, mis varjavad nii
nähtavust kui ühte liiklusmärki.
Lisaks märkis maanteeamet, et
Nurme tänava tegelik pikkus ei
vasta teeregistri andmetele mõõtmistulemus andis pikkuseks
433 meetrit, registris on aga märgitud 502 meetrit.

Igavere-Suursootee

alustati Rae

mõõtmist

ja Raasiku valla piirilt,
Järsi teed hakati kontrollima La-

gedi-Aruküla-Peningi riigimaan-

tee poolt ning Nurme tänavat Raasiku Jaama tee juurest.

Vastavalt määrasele peavad
roopad ja ebatasasused

litud teelõikudel puudujääkidena

märgitud ebatasasused olid kuni
20 sentimeetrit. Veel oli eksitud
selle vastu, et võsa ja puuoksad

olema alla 20

saab maanteeamet seisukoha võt-

ta. Loksa linnas pole sel aastal
plaanis

mis olid kuni 60 sentimeetrit laiad

lubatust sügavamad.
Maanteeametijärelevalve

ning

osa-

Jaanus Heinla üton raske öelda, kui tõsi-

konnajuhataja

les, et veel

sed on Raasiku valla teede puudu-

menetlus on
Menetlusosalised saavad võima-

jäägid, kuna

pooleli:

luse esitada oma arvamuse

ja

vas-

tuväited, pärast seda teeb maanteeamet otsuse edasise suhtes.”
märkis, et kuigi maanteeaTa

met reageerib ka korrektselt

põh-

jendatud kaebustele, kontrolliti
Raasiku valla teid plaanipäraselt:
„Järelevalvemenetluse käigus
kontrolliti juhuslikku valimisse
sattunud kohalike teede vastavust
kehtestatud tee seisundinõuetele.
Kontrollimisel lähtuti tee üldisest
seisundinõuetest.”
Jaanus
Heinla lisas, et praegu
pooleli ka Anij aj Kuusalu valla plaanilised kontrollid, juuni lõ-

on

a

da veenva eduga: Huddinge HK1
võideti 41:5, Skuru DC 2 tulemu-

boll P06 Vit 37:9

sega 35:1 ja HK Cliff Gul 25:7.

ra

helised

27:12.

Järgnesid alagruppide võitjate

va-

playoff mängud, kus kaotaja langes välja. Kehra poisid

võitsid kõik

mängud:

meeskonnad

Hammarby

HC Kiffen

ja Skanela

IF Blä

38:10. Finaalis alistas HC Keh-

samuti Rootsi võistkonna

IFK Tumba HK 1

tulemusega

kontrolli teha.

Raasiku vallavanem Raivo

Uukkivi kommenteeris, et kont-

on edastatud töövõtjale,

rolliakt

kelle kohustus on puudujäägid
kõrvaldada: „Mõned neist puu-

dustest on praeguseks likvideeri-

tud,

on aga ka neid, mille kõrvalda-

miseks tuleks rajada uued teed.”

Käesolevalaastal on Raasiku
vallas planeeritud hooldada ligi

100kilomeetrit avalikke teid, mis
läheks maksma 181 772,1 eurot.

Möödunud aastal kulutas vald tee-

de korrashoiuks 156918,13 eurot

ning investeeris teedesse 66

357,06 eurot.

Raasikuvalla teehooldajaga

OÜ Tee ja Tee sõlmis vald lepingu
möödunud kevadel, ettevõtte esindaja kirjeldas,

et süsteemne tee-

hooldus on vallas aastaid puudunud ning ollakse seisus, kus enam

ei aita hooldusest ning oleks vaja
olulist kapitaalremonti.

Võidukasmeeskonnas

sid Oskar Luks, Martin

mängiLepik,

Soomest alistati 19:6 ning Rootsi Hendrik Lillsoo, Denis Leoke,
Hand-

nende treener
sepp.

Andreas Onna, Silvar Salumäe,

on

Mart Raud-

HCKehra võistkonnad pole

varem Eken Cupi võitnud, parim

koht

Verpson

sai 300

meetri jooksus 5. koha (53,63 s).
NoormeesteB-klassis võitis

maakonna meistriks Marite En-

nuste Kuusalu Spordiklubist. Ta
võitis 100 meetri jooksu (11,11 s),

on

seni olnud 2. Tänavu

osa-

lesid Eken ka EIC Kehra 2005. ja

2003. aastal sündinud

poiste ning
1998. aastal sündinud tüdrukute
võistkonnad.

kuulitõuke

sus 4. koha (18,01 s) ning

meetri jooksus 5. koha (13,91 s,
eeljooksu aeg 13,75 s). Raasiku

len (võiduajad vastavalt 12,50 ja
59,76 s). Andres Rass Kuusalu
Spordiklubist oli nii 100 meetri
jooksus kui kaugushüppes neljas

kaks esikohta 14aastane Loksa

kaugushüppe (5.68 m),

gümnaasiumi õpilane Pjotr Sankin, kes tuli Harjumaa meistriks

(12.36 m) ja odaviske (43.88 m).
Epp Paalberg Loksalt võitis 400

ja teivashüppes (3 m). Kaugushüppes sai ta 5.14 meetriga 2. ko-

Naiste
kuulitõuke võitis 17aasmeetri jooksu (2.48,84 m), sai 100
jooksus
(13,70
s),
meetri
tane Loksa gümnaasiumi õpilane
4. koha

110meetritõkkejooksus(18,05 s)

ha. Kuusalu

Spordiklubi

esindav

Mattias Idavain sai teivashüppes
2. koha (3 m), kõrgushüppes 3. koha (1.65 m) ning

kettaheites 6. ko-

meetri

jooksu (1.08,16 m) ja 800

kuulitõukes 5. koha

odaviskes 6. koha

(9.35 m) ja

(15.70 m). Ket-

taheite võitis Kehra gümnaasiumis
õppiv Crislin Kuldmaa (25.69

ha (31.37 m). Tema klubikaaslane m), Marjetta Urva Raasiku valRico Lees tuli kahel alal neljan- last sai 4. koha (23.77 m). Odavisdaks: 100 meetri jooksus (13,11 s, kes saavutas Maijetta Urva 2. koeeljooksus
13,03 s) ning kaugus100
ha (39.90 m).

3. koha (tu-

m

elav Marianna

lemused vastavalt 9.86 ja 48,63
sekundit), 100 meetri tõkkejook-

hüppes (4.93 m).

NeidudeA-klassis (sündinud
1998-1999) tuli neljakordseks

NoormeesteA-klassi 100 meetri ja 400 meetri jooksu võitis Raasiku põhikooli õpilane Gert Haa-

TaaviTšemjavski kogus 10 ala1.92 m (731 p), 400 m jooks ga 7561 punkti, mis andis samuti 49,27 s (849 p), 110 m tõkkejooks
- 14,96 s (854 p), kettaheide Üle-eelmisel nädalavahetusel, 6.- Eestit esindanud 7671 punkti kogunud
järel
Õiglase
juunil
peetud
Janek
2. ko- 44.84 m (764 p), teivashüpe - 4.55
Tartus
Eesti-Soo7.
me-Rootsi mitmevõistluse maasportlase
ha. Kuusalu valla
tule- m (775 p), odavise - 50 m (589 p),
võistlusel saavutas meeste arvestujooks
mused olid: 100 meetri
1500 m jooks - 4.31,91 m(732p).
(780
punkti),
kaugushüpe
11,37
Kolgaküla
s
Kettaheites ja 1500 meetri jooksus
ses 2. koha 20aastane
- 6.74 m (753 p), kuulitõuge mitmevõistleja Taavi Tšernjavssaavutas Taavi Tšemjavski alavõi(689
p),
kõrgushüpe
du, tema 400 meetri jooksu aeg oli
ki
13.35 m
Külli

Matuseraamatu andmeil
suri ta kodus Järve talus kopsupõ-

mendis Hiim,

rohkem

puudusi

peab

(12,33

s ja 5.63 m). Tema klubi-

kaaslane Tanel Truus sai kaugushüppes 6. koha (5.16 m).
Anu

Alajärv (9.44 m), kes

taheites 3. koha

sai ket-

(29.75 m).

Meeste400 meetri

jooksus

saa-

vutas 45aastane Heiko Kraubner
Raasiku vallast 2. koha (58,85 s).

Kettaheites oli Kuusalu Spordiklubi võistleja Laur Kipper Anija

vallast neljas (39.49 m)

ning

tema

klubikaaslane Mihkel MuinasKuusalu vallast viies (38.81

maa

m).

TAAVI TŠERNJAVSKI Eesti-Soome-Rootsi
maavõistlusel teine

taljonis.

(mõnes

kasvanute meistrid

kergejõustikus.

tusega meenutada võime aga juba
põhikooli õpilane, Anija vallas
nüüd, saabuval võidupühal.

nistult teenis 1. diviisi tagavarapa-

le 4.1.1920, päev hiljem, kui
olid relvad lõpuks vaikinud.

Külli Koppelmaa

TütarlasteB-klassis
2000.
aastal ja hiljem) tuli kaheAam,
tamist veel: Jakob
Voldemar kordseks
maakonna meistriks

Aasta hiljem omistati talle pos-

letikku 28.12.1919

laiad

augud. Kõige

de läbimõõt

Selgusid maakonna tänavused kergejõustikumeistrid

täpsus-

gus Mõniste mõisa all Rõuge kandis, maeti Loksa kiriku juurde 4.5.
tuumselt Vabadusrist D/3.
JohannesKruusvall (22)

oma

poiste võistkond alistas
alagmpis kõik kolm Rootsi võistkon-

sel Harju tänavused noorte ja täis-

Peeterristi kalmistule.

Remmelgas ja Albert Vagiström.
EesEhksaab lagunev

Joosep
Parktali (29)

gavad ning

nähta-

HC Kehra käsipallipoisid võitsid Rootsis esikoha

25.2.1919 ja maeti Narva lähedale Pühapäeval, 7. juunil selgusid Ko-

mine püssiga sõjaväe teenistuses".
ArthurJohannes Kuuskmann

nas, suri neempõletikku 1.5.1920.

tagatud piisav

mingil põhjusel neid Kuusalu

nes Pmberg (Puuberg), Juhus

Tallin-

sentimeetri ning sügavus kuni 5
sentimeetrit. Järsi teel leiti auke,

lõikudel pole

SPORT

mälestussambale.

väljal", põhjuseks „õnnetu juhtu-

(23), pärit Anijalt, elukoht

vus, asfaltkattega osal on liiga sü-

puudujääkidest

Maanteeameti mõõtmistuleRobert Tomerias (18) Kõnnu valpolgu
last, kes teenis 4.
10. roodus. muste järgi on Igavere-Suursoo
Naiva Peetri matuseraamatus on krausatee mõnedel lõikudel on
märkus: „Omaksed viisid ära.“ Ta roopad ja ebatasasused lubatust
ongi maetud Ilumäe kalmistule ja
tema nimi on raiutud ka Ilumäe

Uuri hulka lugemiseks vajavad

(35)

olid teele lähemal kui meeter ning pus on menetlusosaliste arvamuvaijasid külgnähtavust. Teeaukused ja seisukohad edastatud, siis

on edastatud valla krausatee
jääma alla 10 sentimeetri, kontrolNaiva rindel 29.11.1919 langenud teehooldajale OÜle Tee ja Tee.
langenute

matmise andmed puuduvad. Johannes Tomander (20) HännakoKülli Koppelmaa
selgub,
raamatutest
et enamasti sultteenis 1. polgus ja võis langeda
maeti langenud lähimasse survõi jäi kadunuks 15.2. Vanaküla 13.-16. juunini Stockholmis toinuaeda, matuse toimetas ja registjuures. Ernst Joseph Riiberg (19)
munud rahvusvahelisel käsipallireeris kohalik kirikuõpetaj a. Nii on Kabalast teenis 4. polgus ja langes tumiiril Eken Cup osales neli HC
ka Kuusalu kandi meeste hauad või jäi kadunuks 15.5. Saretšje küKehra võistkonda.
mitmel pool Eestis laiab.
la juures.
Kehra2006. aastal sündinud
Kuusalu
kalmistule on maetud
Vabadussõjas
langenud 5 sõvaid
ja
ilmasõjas
langenud
durit
Johannes Prööm. Esimesena maeti kal-

kõrgemad ning puuoksad varjavad
nähtavust. Järsi tee kmusakattega

Vabadussõja ausammas Kuusalus

Koppelmaa

võistlusel

paremuselt

teine.

Võistluseltegi kaasa ka teine

Kuusalu valla mitmevõistleja Sören Jõõras, kuid tema jättis võist-

luse pooleli.

Meeskondadearvestuses võitis
maavõistluse Eesti Rootsi ja Soo-

me ees. Arvesse läks iga riigi nelja

parema võistleja tulemus.

SÕNUMITOOJA

19. juuni 2015

9

SPORT

Tallinn Handball

Cup'i
esikohta Kehrasse
Külli Koppelmaa

6.-8. juunini toimus Lasnamäel 6.
korda Baltikumi suurim rahvusvaheline noorte käsipallitumiir

Tallinn Hanball Cup.
Võistluselosalesid 6-17aasta-

sed noored

käsipallurid

kuues

va-

nuseklassis: B-klass (sündinud

1998/1999), C-klass (sündinud
2000/2001), D-klass (sündinud
2002/2003), Mini 2004, Mini
2005 ja Mini 2006. Osales 130
võistkonda, peale Eesti veel Läti,

Leedu, Valgevene, Venemaa ja

Soome noored käsipallurid.
HC
Kehra võistkonnad said
kaks esikohta - võidukad olid
2002.-2003. ja 2006. aastal sündi-

nud

poisid.

D-klassi meeskondi

osales 18. Kehra D-klassi noormealagrupis küll Läti
hed jäid

oma

Ulbroka võistkonna

kiud

pääsesid

järel teiseks,

edasi veerandfinaa-

li, kus alistati Soome Riihimäe
Cocksi 1 võistkond 17:5, seejärel

olid
17:10 üle Riihimäe Cocksi 2 võistkonnast ning fipoolfinaalis

kaks

Kuusalus toimus
4. basseinitriatlon
Külli

naalis alistati 20:19 Luzda meeskond Lätist. Kehra meeskonnas

alagrupi

mängisid Sigmar Seermann, Pavel Semenkov, Vitali Semenkov,
Naatan Pikkel, Sergio-Silver

resgals

Kreegimaa, Keijo-Johann Norden, Nikita Makovei, StenMark Selberg, Martin Roos-

Denis Leoke, Andreas Onna,
Silvar Salumäe, Martin Teppan
ja Andreas Kotkas, nende treener

mann ja Markus

Vainola. Tree-

ner on Indrek lillsoo.

2006.
aastal sündinud

kondi osales 8. Kehra

oma

mees-

käsipallipoi-

alagrupis kõik
sid võitsid
mängud ja saavutasid 8 punktiga

võidu. Poolfinaalis alistati
26:7 HC Tallas 1, finaalis 13:9 Og-

Lätist. Võidukasse

on Mart Raudsepp.

HC
Kehra B-klassi meeskond

Koppelmaa

Reedel, 5. juunil toimusid Kuusalu

TV 10 Olümpiastarti
Harjumaa finaalvõistlused kergestaadionil

jõustiku

mitmevõistluses.

Noorematetüdmkute

(sündi-

seas, kus oli kõinud
ge rohkem ehk 24 osalejat, saavu2003-2004)

olid: 60 meetri jooks - 9,36 sekun- meetrit, hüppas kõrgust 1.40 meetdit, kõrgushüpe -1.30 meetrit, palrit, heitis ketast 28.34 meetrit,
kaugushüpe
jooksis 60 meetrit tõkkeid 9,84
meetrit,
livise 26
tõkkejooks
kundiga,
hüppas teivast 3.20 meetmeetrit,
3.95
60 meetri
- 10,67 sekundit ja 600 meetri
rit, palliviskes sai nulli ning 1000
jooks -2.06,02 minutit.
meetrit jooksis ajaga 3.43,59 miVanemate poiste (sündinud nutit. Ken Pruul Kuusalu kesk-

se-

2001 -2002)

hulgas

sai 5283

punk-

tiga 2. koha Pjotr Sankin Loksa
tas 3549 punktiga esikoha Car- gümnaasiumist. Ta hüppas kaugust 4.49 meetrit jooksis 60 meetPajuste Kuusalu keskkoolist. Tema üksikalade tulemused rit 8,27 sekundiga, tõukas kuuli 8

men

Raasiku

koolist sai 4601 punktiga 5. koha.

meeskonna seas 20

kohal. Võidetud

punktiga

6.

on 6, kaotatud 7

FCga Lokomotiv. Kuna Jõhvi
meeskonnas tegi kaasa mänguõi-

võistlev Raasiku FC

ja

Rahvaliigas

võistlevad tänavu ka

United FCle Moe

1:2, Anija

meeskonna värava lõi Villu Roo-

Anija ja Raasiku valla ning Loksa
linna j algpallivõistkonnad.
Rahvaliigatugevama ehkA-ta-

mere. Kolmandas
United Loksa Flarbori 2:0, skoori

sandi meeskondade

Turmann.

seas osalevad

Lääne- Viru alagrupis

Anija

2. kohal. Esimeses män-

sid 6:0. Kolm väravat lõi Mart

ühe
nov, Siim Urva

Evgeny

Kašuba ja Freddi

LoksaFlarbor, kes avamängus
valla kaotas Anija valla meeskonnale,

gus mai algul alistati FC Talupoi-

Raudsepp,

tegid Andrei

Uni-

ted ja Loksa Harbor. Anija
meeskond on 8 võistkonna seas 6
punktiga

mängus alistas

Rebotu-

ja Anton Belja-

alistas

juuni algul

Kiviõlis FCTa-

Eelmisel nädalal toimunud 3.

võitis Carol

Katre Merilo (45.16)

Merilo (46.05)

1,3 kilo-

list läks
poiste

arvesse

vanema j a noorema vanuse-

grupi parim

sium 14 673

-

hed : Siim Solovjov, Tõnu Kir-

minutit, järgnesid Oskar Hanko
(17.28,15) ja Kaarel Airik
(18.02,72). Tüdrukutest võitis nel-

(36.06,85), parim naiskond oli
ETN2 (51.01) ning parim pere
Rihhard, Hannes ja Johanna
Viherpuu (44.19).
Kuusaluspordikeskuse algata-

Aidi Gerde Tuisk

(15.52,12), järgnesid

ulu (17.14,00)

ja

Gizela Ku-

Vanessa

Viiding

simaa

ja Ilvard

punktiga

6. ko-

10 Olümpiastarti Haiju-

maa finaalvõistluste koolidevahelises koguarvestuses sai Kuusalu
seitsmes.

guses küll 2:0 juhtima ning esime-

se poolaja võitis Raasiku Valla FC

tud basseinitriatloni korraldas Rutiinipeletaja E&M Managers.

Kehra OK

Põrgupõhja maailma ühel
suurimal orienteerumisvõistlusel
Külli Koppelmaa

Möödunud nädalavahetusel, 14.15. juunil toimus Soomes maailma suuruselt teine orienteerumisvõistlus Jukola viesti, millest võttis
esmakordselt osa Kehra orientee-

rumisklubi Põrgupõhja.
OKPõrgupõhja liige Indrek
rääkis, et Jukola viesti on
illsoo
l
pikkade traditsioonidega, koos
maailma paremik.

on

Tänavu
osales Jukola võistlusel

rohkem kui 18 000
päeva päeval toimus naistevõistlus
sportlast. Lau-

üle 1000 naiskonnaga.

Meesteteatevõistlus algas õhtul kell 23 ning kestis hommiku-

Jukola võistluse rajad

,

kond Kristiansand OK ajaga

8:07,27. Eestist osales 20 võistkonda, neist parimana sai SK Saue

Tammed 130. koha

(10:20,24).
OK Põrgupõhja lõpetas ajaga

13:21,52, mis andis kokkuvõttes

638. koha.

„Emotsioonidon positiivsed,

oleme tulemusega väga rahul.
Meil alles
klubi ja käisime
esimest korda nii suurel võistlusel.
Praegu
tuleval aastal

on
noor
on soov

Anija
United

alistas maikuus

Reigo

Mamporia,

tundideni. Meeskondi osales ligi
OKPõrgupõhja meeskonnas
1800, neist võistluse lõpetas 1509. võistlesid peale tema veel Tarmo
Igas võistkonnas oli 7 meest, neil Lillsoo, Paul Lumi, Sven Luks,
tuli kordamööda läbida 8-15,8 ki- Aimar Liiver, Rein Rooni ja
Raiu Lillsoo.
lomeetri pikkuseid distantse.

SPORDIUUDISED
Arukülagolfimängija tundi, ehkki paariks tunniks jäädi
Timo Raukas võitis möödunud ülekoonuuse tõttu elektrita. Turninädalavahetusel Pärnu Valge- irid olid Leaque of Legendsis ja
golfiklubis peetud Eesti Counter Strike Global Offensives.
rajamängu meistrivõistlustel Sponsorid olid Capri pitsakohvik,
meeste klassis hõbemedali, kust toodi 22 suurt pitsat ja Eriti
löaastane Timo Raukas alistas Hinn, kellelt saadi kofeiini-ja taupoolfinaalis Eesti viimaste aastate riinivaba energiajooki. Mõlemad
parima golfimängija, kodurajal mängud võitis Underground Peovõistlelnud kolmekordse Eesti ple: Reinart-Aleksander Toom ja
•

ranna

meistri Egeti Liivi, finaalis tuli tunnistada Marten Palmi paremust.

Ere Uibo

Vikat ja

kuid teises

Elias Tael Neemest, Gerdo Puu-

sepp Kostiverest ja Oliver Jürgenson Kuusalu vallast. Leaque of

Legendsis
•

mängus kuu lõpus jäädi

meeskonna värava lõi Tanel
Vilks.

NaisteSamba

alagrupis

võist-

Kuusalukeskkooli

õpi-

juhi Priit

koos noortekeskuste
Parroga juuni esimesel nädala-

vahetusel kooli saalis arvutimängude mängimise võistluse

kaotas 7. juunil koduväljakul toi- ehk LAN-party. Osalesid noored
munud avamängus FCle Cosmos Kuusalust, Kolgast, Kostiverest,
0:14 ning 14. juunil Saaremaal Neemest, kokku 33 võistlejat,
FCle Kuressaare 1:3. Raasiku väneist 25 olid tiimis ja 8 üksikmänrava

lõi Karoliine Karu.

uues-

ti minna," sõnas Indrek Lillsoo.

lev Raasiku FC Joker naiskond

Pavel Hartšuk,

pikad ja

tehniliselt rasked, kõrguste vahe
suur, võistlus oli meile tõsine väljakutse," ütles Indrek Lillsoo.
Võistlusevõitis Norra mees-

sas
FC Kose 5:4, Jokeri
väravad lõid Andres Mürk, Heiko Kraubner, Riho Olberg,

mängus

David

Eeriksoo

sai Loksa gümnaa-

punktigaS. ja Kuusa-

lu keskkool 14 667

ha. TV

3. koha Irena Rosen-

300 meetrit, 13,8 ja 3 kilomeetrit.

jandat korda

nii tüdrukute kui

(53.42) ja

berg(56.29).
Kiireimmeeskond oli Kälime-

1:4 alla lased William Madissoo ja RasFC Kose II meeskonnale. Anija mus Rüngenen korraldasid ga koolist

mängus

Kaari

RaidoLaidla (39.28).

(38.02)ja

RahvaliigaB-tasandi Rävala
alagrupis
3 punktiga juhtimas 4
meeskonda, nende seas ka Raasiku FC Joker ja Anija United 2.
Raasiku meeskond võitis seni ain-

ja

ees.

Meestest
võitis basseinitriatloni
Margus Heintalu (36.14), talle
järgnesid Filipp Tsumbarov

Kehras toimunud
3:1 FC
Ramcelona, Unitedi väravad lõid

on

tüdrukutest
Kuuskman (40.45)

Koppel (45.56) ning

mängus kaotas Harbor Rakveres
1:6 JKle Kabala. Loksa meeskonna ainsa värava lõi Roman Potjomkin.

10:2. Loksa meeskonna
väravatest lõi 4 Roman Potjomkin, 2 Jevgeni Spaštšanski, SerJaan Jalas ja Aleksandr Bardovgei Spaštšanski ja Juri Lazarov. ski.
lupoisid

täiskasvanud alates 18. eluaas-

Kuni13 aastastest poistest võitis Artur Kupp ajaga 17.10,00

Joker alistas 13 vooru kohtumises
31. mail Sillamäel JK Sillamäe
Kalev II 1:0, värava lõi Fred
Metsmaa. Järgmine, 3. juunil

Rahvaliiga jalgallitulemusi
Külli Koppelmaa j ev. Teises kohtumises kaotas Ani-

lejat võistlesid seitsmes erinevas
võistlusklassis. Eraldi arvestuses
võistlesid kuni 13aastased lapsed, 14-17aastased noored ning

meetrit. Noortel ja täiskasvanutel
olid distantside pikkused vastavalt

mängu, 3 on lõppenud viigiga. gust mitteomav mängija, sai võidu 2:1, kuid teisel poolajal vastased
viigistasid ja läksid juhtima.
Nüüd on väike suvepuhkus ning JKRada.
Jokeri järgmine liigamäng on 28.
vooni järel on Kuusalu JK
9vooni järel on Raasiku Valla
12
juunil Tallinnas Kalevi keskstaaRada 14 võistkonna seas 11 punk- FC liigatabelis 7 punktiga viimadionil JK Tallinna Kalev II vastu.
tiga 10. kohal. Ust mängust on sel, 8. kohal. Võidetud on 2, kaotaliigas võistlev Kuusalu JK võidetud 3, kaotatud 6 ja viiki tud 6 ja viigistatud 1 mäng. JärgII
Raasikul toimunud mäng HÜJK
Rada kaotas 27. mail kodustaadioEmmastega lõppes 2:2 viigiga, Jomängitud 2. Järgmine mäng on mine vastane on JK Väätsa Vald,
kerist skoorisid Rauno Reiman ja nil Tallinna JKle Piraaja 0:1 ning 19. juunil Tallinna JK Legioni vas- mäng toimub 19. juunil Männikul
Tabasalu JK Charma II vastu.
mängis pühapäeval, 7. juunil Mäntu.
Rauno Esop.
15.
vooru kohtumises, mis toi- niku staadionil Tabasalu JKga IVliiga idatsoonis kaotas RaaNaisteII liiga 5. ja 6. voorus
mus laupäeval, 6. juunil taas Raa- Charma viiki 2:2. Avapoolajal viis siku Valla FC 29. mail koduvälja- kaotas JK Kuusalu Kalev vastavalt
sikul, jäi kodumeeskond 0:1 alla Kristo Remmelgas Rada mees- kul Tallinna FC Saksa Premiumile Tallinna FCle Ajax 0:5 ja Viljandi
esiliiga B liidrile Maardu FC Starkonna 1:0 juhtima, kuid teise pool- 1:4. Raasiku meeskonna ainsa vä- JKle Tulevik 0:3.14. juunil Kuubunkerile. Mängijaile jagati ohtralt aja algul lõi Aleksandr Morozov rava lõi Oliver Vunder. 5. juunil salus toimunud 7. vooni mängus
kollaseid kaarte, kaks mängijat ka omavärava ja seis oli viigiline 1:1. toimunud 8. vooni kohtumises jäi sai Kuusalu naiskond esimese võieemaldati. 36. mänguminutil pidi Poolaja keskel viis Keijo Õunapu Raasiku valla meeskond 0:1 alla du - Paide Linnanaiskond Tapa
mängust punase kaardi tõttu eemaküll Kuusalu meeskonna taas juh- Tallinna JKle Augur. 12. juunil alistati 2:0. Mõlemad väravad lõi
tima, kuid kümme minutit hiljem mängiti Raasikul JK Väätsa Vald, Pille Plakk. Kuusalu Kalev on 4
le jääma Ergo Teino.
Jokeripeatreener Andre Ilves õnnestus vastasmeeskonnal seis kodumeeskond kaotas 2:4. Raasi- punktiga liigatabelis endiselt viiku meeskonna väravad lõid Riivo masel, 10. kohal. Järgmine mäng
valiti esiliiga B maikuu parimaks taas viigistada.
Laupäeval,13. juunil mängis Pall ja Kristo Salamatin, kes viipeetakse 21. juunil Rakvere JK
treeneriks. 15 voorujärel on Raasiku FC Joker esiliiga Bs kümne Kuusalu meeskond Jõhvis sealse sid meeskonna üsna mängu ai- Tarvasega.
Esiliiga Bs

Tänavuneosalejate arv on rohkem, kui eelmistel aastatel. 56 osa-

lomeetrit

ha.

ja Kuusalu jalgpallivõistkondade liigavõistlustest

Külli Koppelmaa

tis osa 56 ujujat.

Aruküla SK C-klassi meeskond tast. Kuni 13aastased lapsed ujusid Naiste kiireim oli Reesi Kuslap
100 meetrit, sõitsid rattaga 4,6 ki- (47.50), 2. koha sai Anni Viik
said Tallinn Handball Cup 'il 4. koning jooksid

Nooremate poiste seas sai 3476 keskkool 32 499 punktiga 4. koha,
punktiga 5. koha Andrei Bekker Loksa kool oli 25 791 punktiga

Loksa gümnaasiumist.
Koolidearvestuses - igast koo-

Neljapäeval, 11. juunil toimunud
Kuusalu 4. basseinitriatlonist võt-

(18.00,02).
14-17aastastestnoormeestest
oli kiireim Mattias Idavain
(40.39 minutit), 2. koha sai Holger

ja

CARMEN PAJUSTE võitis Harjumaa
kergejõustiku mitmevõistlustel esikoha
Külli

mees-

konda kuulusid Oskar Luks,
Martin Lepik, Hendrik Lillsoo,

Koppelmaa

gijad.

Võistlus kestis kokku

ligi

34

oli teine

PremadeJung-

le: Indrek Põldver, Raul Kannus,
Joonas Laanpere, Uku Varul Koi-

ja Mark Nicholas Kireb
Tallinnast. Counter Strike Global

Offebsives sai teise koha Linnu-

vabrik.cs: Anri

Raudsepp,

Ardo

Rohi, Karl Kenno Jänes, Ermo
Vetemaa ja Artur Treiberg Kolgast. Järgmine LAN-party tahetakse Kuusalu koolis teha augusti
teises pooles.
Ülle Tamm
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Aruküla huvialakeskus Pääsulind Arukülas:
Helis Hiibus, Saskia Väinsalu, Eliisabet Roosma, Annabel Aavik, Aveli Aavik,
Emlily Isabel Nava, Diana Maria Purga, Heleene Savisild, Indrek Taras, Mairo
Trump, Johannes Paju, Marin Möllits, Kristofer Vaiksaar, Mia Turu, Brigitta
Puusta, Berit Traks, Piia Marie Leesme, Anne -Mai Adamberg, Sandra Parve,
Karoliina Ehise Tammaru, Kärt Sokolov, Elis Ennika, Tairi Anet Püü, HendrikNordheim Vilberg, Linne Johanna Timmemiann, Liisa Helena Timmemiann,
Nele Üts, Liine Palu, Uku Alvela, Kaisa-Kairiin Pärila, Gert-Kaarel Toomingas, Maigi Teino, Eleriin Lind, Iris Johanna Kreen, Agnes Rosenberg, KertuLiis Velling, Elif Ehise Hirlak, Sofia Pristromskaja, Annabel Abram, Nele Völcker.
Aruküla huvialakeskuse Pääsulind Raasiku filiaal:
Eliza Belova, Anna Belova, Rasmus Loik, Kadri-Ann Eerik, Kadi Katarina
Kink, Berta Pajo, Liis Õunpuu, Britta Urva, Nele Otsalt, Hanna Maria Olek,
Marta Marie Roosimägi, Hanna Veronika Roosimägi, Isabel Summel, Meribel
Suurorg, Ott Virgepuu, Kirke Loik, Darja Vorobjova, Marianne Laas, Anneli
Torim.
Loksa muusikakool:
Leenu Aasrand, Ann Mitt Korman, Anna Eliisabet Mänd, Ethel Malkus, Elena
Viktoria Vaas, Maria Lahe, Anita Guljakova, Liisa Riin Linno, Dana Guljakova.

TÖÖPAKKUMISED
Kehra gümnaasium pakub tööd KOKALE (asenduskoht).Kandideeri

kindlasti, kui sulle meeldib töö kollektiivis, positiivne ellusuhtumine, armastad väljakutseid, julged võtta vastutust, sulle meeldib välja mõelda uusi ning
huvitavaid retsepte, järgides seadusandlust ja sul on erialane haridus. Avaldus,
CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil Kehra gümnaasium, Spordi 2, Kehra, 74306 Harjumaa või digitaalselt e-kiri kool@
kehra.edu.ee. Info tel 5656 7636 või kool@kehra.edu.ee. Tööle asumise aeg
17. august.

Raasiku lasteaed Oravake võtab konkursi korras töölekvalifikatsiooni
nõuetele vastavaLASTEAIAÕPETAJA 1,0 kohaga ja ÕPPEALAJUHATAJA 0,5 kohaga alates 3. august 2015.a. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 5. juuniks 2015.a aadressil Meierei 25, 75203
Raasiku, Haiju maakond või e-postiga linda.wrobel@gmail.com. Info telefonidel
608 2274 või 5565 3565.
-

Alavere Pood vajab täiskohaga MÜÜJAT.

KUHU MINNA JAANITULELE

KUULUTUSED

Uleminekuklasside kiituskirjadega lõpetajad

Kontakt tel 5695 9720.

Lok sa muu sikakool pakub täis koor musega tööd (22 tundi):
KLAVERIÕPETAJALE, kellel on kõrgharidus (magister võibakalaureus), meeldib töö lastega ja amiastab muusikat. Töö kolmel päeval nädalas.
Paku me tore datkol lektiivi.
SOLFEDŽOÕPETAJALE (2aastase lepinguga), kellel on kõrgharidus
(magister või bakalaureus), meeldib töö lastega ja annastab muusikat. Töö
kol mel päe val nä dalas.
Töökoht looduskau nis ko has, Tal linnast 65 km.
Avaldus saata Lok sa muusikakoo li direkto rile ja CV pa lu me saa ta muusi
kakool@lok sa.ee hiljemalt 30. juuniks.

Müüa küttepuud, küttepinnud ja saematerjal. Ostame
kokku metsamaterjali.Palkide
saagimine. Tel 5346 6680, e-post

info@hirvlisaeveski.ee.

Teostamehaljastus-, tee ehitus-, ehitus-, siseviimistlus-, lammutustöid, võsalõikust ja muru

niitmist.
Müüme pinnasetäiteid: freesasfalti, sõelutud ja sõelumata
mulda, kruusa, liiva ja killustikku. Paigaldame ja müüme
võrkaedu (keevis ja punutud),
väravaid (jalg-ja autole), immutatud aiaposte, puitaedu. Info
www.kuusalukodu.ee. Kontakt
tel 5663 5853.

Müüanaturaalne loomasõnnik, hobusesõnnik, mustmuld,
kompostmuld, turbamuld, haljastusmuld, kütte-ja kaminapuud, kütteklots, turba-ja puitbrikett, kivisüsi, pellet, lüv, killustik. Kohaletoomine teie soovitud
kohanialates 10 kotist iga päev kell
8-20. Tel 5394 3606, kotikaup.ee.
Kaardid ennustavad. Helis
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Kuusalu Keskkool võtab seoses õpilaste arvu suurenemisega tööle EESTI
KEELE ÕPETAJA, INGLISE KEELE ÕPETAJA, VENE KEELE
26. augustist Avaldus, eluÕPETAJA (osaline koormus) ja
lookirjeldus jakvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada 3. juuliks
aadressil Kuusalu keskkool, Kooli, Kuusalu küla. Kuusalu vald, 74601 Haijumaa
või digiallkiijastatult e-aadressil vello@kuusalu.edu.ee. Info telefonil 5667 5120
(õppealajuhataja) või 5668 7159 (direktor).

TUGIISIKU alates

Valsinüdu AS Ülejõe külas Anija vallas pakub tööd: VIIMISTLEJATELE,
MONTEERIJATELE, CNC OPERAATORILE, SISETRANSPORDITÖÖLISELE-KORISTAJALE. Tööaeg E-R 7-15.30. Kiljuta info@valsiniidu.ee või helista 514 7235.
Vihasoo lasteaed-algkool võtabkonkursi korras tööle KVALIFIKATSIOONINÕUETELE VASTAVAKLASSIÕPETAJA valmisolekuga töötada
väikeklassis alates 24. augustist Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 1. augustiks aadressil Vihasoo 74703, Kuusalu vald,
Haijumaa või e-postiga astor@hotee. Info telefonil 5625 5529, direktor.
Raasiku Meierei pood pakub tööd. Info telefonil 504 2934.

Anija mõis otsib oma kollektiivi virtinat, kellele teeb rõõmu klientidele ja
kolleegidele positiivsete elamuste pakkumine ning kütkestab mõisa ajalooline
taust, siis võta ühendust ja/või saada CV anijamois@anija.ee. Info töökuulutuse
kohta leiad www.anijamois.ee jakandideerida saad 29. juunini.

|

SÕNUMITOOJA

Kui soovite Sõnumitoojat oma
postkasti igal nädalal,
siis vormistage tellimus!
Aastatellimus 31 eurot.

Telli SÕNUMITOOJA kõige üksikasjalikum info
Sinu kodukandis toimuvast!
-

Vaata www.sonumitooja.ee või
tel 607 2390

ATS;

HIRVLI KÜLA KIIGEPL
23. juunil kell 20JAANITULI tantsumuusikaga.

-

ta 900 1727, kogenud ennustajad

24h, ka mobiilidelt 1,09 eurot/

minut.

HIRVLI KÜLA, KABAKU TALU:
23. juunil kell 17 Oleviste koguduseJAANITULI, muusikat teeb ansambel Robirohi.

Kohalik ettevõte pakub ehitus-ja remonditeenust, lisaks
sis seehitatud mööbli valmista
mist. E-kiri jyri@kastanipuit. ee,
tel 5592 9731.

HÄRMAKÜLAPLATS:
20. juunil kell 19 Härma, Mallavere ja Pikavere küla ühine JAANIPIDU.
Toimuvad mängud, tublimatele auhinnad. Esinevad Pikavere-Hänna linetantsijad. Tantsulugusid ja meeleolu loob Anne Loho. Avatud kohvik, üritus on

Korstnapitside ja telliskorstnate ehitus ning korstnapühkimise tööd. Tel 5557 9399.

Majade ja aedade värvimine.
Hinnad soodsad. Tel +372 501

Nostalgiakaup ostab nõukogudeaegset vanavara. Tel
514 0618.

Soovin osta l-2toalistkorterit Kehrasse. Otse omanikult.
liia.kanemagi@gmail.com või
5663 3019.

KEHRA STAADION:
20. juunil kell 12 Anija valla 20 KODUKANDIPÄEV Kehra staadionil.
Tegevused lastele, noortele, täiskasvanutele. Kell 18kultuuriprogramm, kell
21ansambel Rulli Magneetik ja 21.40jaanitule süütamine. Info 515 8124 või
kultuurikeskus@anija.ee.

Kohalik firma pakub koristus
japuhastusteenuseid asutustele,
ettevõtetele, korteriühistutele,
eraisikutele. Tel 509 1241,

Müüa mullikas ja Skuune
pullike. Tel 5392 3826.

-

2224.

tasuta.

KEHRAPÕRGUPÕHJA:

23. juunil, kell 20 JAANIÖÖ Põrgupõhjas. Kavas Sirje tantsutüdrukud,
Linetants, võist lus mängud suurte le ja väikes tele, sõuteater Põrgo kõ sõ, esituses etendus „3 sõpra Prostok vašinost”, loterii. Toitlus tab 1 päev catering. Tant
suks män gib ansambel Just 4 U. Vik toriin.
-

seiso@seiso.ee.
Tsellu Ehitusabi OÜ pakub
ehitus-ja haljastusteenust põ
hiliselt Harjumaal. Kiire ja
kvaliteetse teenuse saad meilt.
Võ ta kindlasti ühendust Kaido
tel 5649 5921 või e-kiri
kaido.tseller@gmail.com.
-

KIIUMÕISAPARK:
Kolm tõsise ellusuhtumisega
Kuusalu koolipoissi vanuses 1315 aastat otsivad suveks tööd
abitööjõuna ehituse, haljastuse
võikoduse majapidamise juures.
Eelmisest suvest töökogemus olemas. Tasu kokkuleppel. Helistada
523 8128.
Otsin maja Tallinna lähedusse. Soovitav kaugus Tallinnast
kuni 40 km. Võibhelistada japak
kuda ka kaugemal asuvaid maju.
Tanel 56948063.
-

Hoonete seadustamine, mõõdistusprojektide koostamine,
ehitusprojektide koostamine,
maamõõdutööd, hoonete mõõ
distamine. www.geodeesia24.ee,
tel +372 5621 7960.
-

OÜ Estest PR ostab metsaja põllumaad.Tel 504 5215 või
514 5215, info@est-land.ee.

-

Aruküla Vaba Waldorfkool otsib j ärgmiseks õppeaastaks VENE KEELE
ÕPETAJAT IH kooliastmele tunniks nädalas ning KÄSITÖÖ ÕPETAJAT 6
tunniks nädalas. CV ja sooviavalduse palume saata meiliaadressile kool@avw.ee.
Info telefonil +372 512 2603.

ARUKÜLA LAULUVÄLJAK:
23. juunil kell 19 JAANIPÄEVA PIDUSTUSED. Õhtujuhi ArletPalmiste. Kell 19-22lastetunnid. Kü las on kloun Tral lala Trillala Trullala. Võistlu sed
ja män gud lastele. Esinevad segarah vatantsurühm Lapu li sed ja naisrühm
Marike. Noortebänd As teroidid. Tantsuks ansamblid Pil velõhku jad ja Meelis
bänd. Avaatud puhevtid. Võistlused ja mängud suurtele. Õnneloos. DJ Arlet
Pal miste. Eri nevad müügiko had. Batuudid, karu ssellid, hobused. In fo tel 529
2550.

TÄNUAVALDUS
-

-

Anneta oma kasutult seisev jalgratas heategevuseks!
Kuusalu Lastekaitse Selts kogub,
Kuusalu Rattaklubi meeskond vaatab üle ja vajadusel putitab ning
üheskoos annetatakse sõidukorras rattad abivajajatele.
Info tel 53816808 Kaido.
Projekti „Omal jõul ja sõbra toel jalgrattaga matkama!" toetab:
KUUSALU
HASARTMÄNGUMAKSU
|u
RATTAKLUBI
K
lJnvoühinn
Selts
NÕUKOGU
astekaitse
usa

AMETLIK TEADE

PIKVA KÜLAPLATS:
21. juunilJAANITULI. Laste mängud algavad kell 16, täiskasvanute kava
kell 18. Peaesineja KOIT TOOME, esineb ka ühemehebänd Üks Miil.
Jaaniloos, peaauhind Dunlop jalgratas. Õhtut juhib Vahur Jüris, lastega mängib Triin Ploompuu. Korraldaja jatoitlustaja OÜ Tüdrukud. Sissepääs tasuta.
RAASIKU RAHVAMAJA:
22. juunil kell
Raasiku aleviku JAANIPÄEV. Kell 16 Raasiku Rahvajook su Las te jooks. Start põ hikoo li eest. Kell 18Raasiku Rah va jooks ( In fo
www.nwo.ee).Kell 19Jalgpall Valla FC vs Ani ja Uni ted. Kell 20ale viku Jaa
nituli rah va maja õuea lal. Esi nevad rah vama ja isete ge vusla sed, põhikoo li
laululap sed, üllatusesinejad. Orienteeru valt kell 21.30süütame tule. Tantsuks
män gib ansam bel Epit senter. Te gevust jätkub kõi gile. Ba tuut, näomaalingud,
jaaniloos, murumängud. Kohapeal on sööki-jooki. Plaate keerutab DJ ERX &
CO. Ta suta.
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VALGEJÕE KIIGEPL ATS:
22. juunil kell 20JAANITULI Valgejõe külas. Jaanipäeva tähistamine
muhedate mängude jamuusikaga. Pilet 2 eurot.
VOOSE KÜLAPLATS:
23. juunil kell 19 JAANIPIDU. Tantsumuusikat teevad Alder Koiduste ja
Aivar Lepp. Avatud puhvet.

Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava
projekti avalikustamine.
Arengukava projekt on avalikustatud www.kuusalu.ee
Märkusi ja ettepanekuid teha 22. juunini
e-posti aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee.
Augusti teises pooles toimuvad piirkondlikud

avalikud arutelud.

\

Raasikuvolikogu otsus Arukülas 9. juuni 2015. a 38 Vee-ettevõtja
määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine. Lähtudes kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
seaduse § 7 lõigetest 2 1, 22,23 ja3, OÜ Raven avaldusest jaRaasiku vallavalitsuse
ettepanekust, Raasiku vallavolikogu otsustab: 1) kehtestada Raasiku valla veeettevõtj tegevuspiirkonnaks Raasikuvallas Aruküla aleviku, Raasiku aleviku. Härma küla, Peningi küla, Kalesi küla jaPerila küla ala, vastavalt lisatud plaanile; 2)
määrata OÜ Raven (registrikood 10307716) vee-ettevõtjaks Raasiku valla veeettevõtja tegevuspiirkonnas. OÜ Raven on üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutav ettevõtja Euroopa komisjoni otsuse 2012/21/EL tähenduses; 3) veeettevõtja ülesandeks (haldusülesandeks) on oma tegevuspiirkonnas ühisveevärgi
kaudu kinnistute veega varustamine jakinnistutelt ühiskanalisatsiooni juhitudreo-,
sademe-ja drenaaživee ning muu pinnase-ja pinnavee ärajuhtimine japuhastamine;
4) haldusülesande rahastamine toimub täies ulatuses klientidele realiseeritud vee-ja
kanalisatsiooniteenuste ning ülereostustasude arvelt. Teenuste hinnad ja ülereostustasudkehtestab vee-ettevõtja kooskõlastatult konkurentsiametiga; 5)vallavalitsusel
sõlmida vee-ettevõtjaga leping ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldistes huvides
kasutamiseks ja hooldamiseks; 6) haldusülesande täitmise üle teostab järelevalvet
Raasiku vallavalitsus; 7) vee-ettevõtja on kohustatud esitama vallavalitsusele majandusaasta aruande; 8) haldusülesande täitmise tähtaeg on 6 (kuus) aastat; 9) veeettevõtj peab vähemalt 12 kuud enne ühisveevärgi j -kanalisatsiooni teenuse
pakkumise peatamist või lõpetamist informeerima kirjalikult vallavalitsust ja
konkurentsiametit peatamise või lõpetamise ajakavast ja esitama ülevaate abinõudest, mis tagavad ühisveeväigi ja-kanalisatsiooni seadusest javallavalitsusega sõlmitud lepingutest tulenevate nõuete täitmise;10) avaldada käesolev otsus ajalehes Sõnumitooja ja valla veebilehel; 11) Raasiku vallavolikogu 8. septembri 2009. a otsus nr
56 „Vee-ettevõtja määramine jatema tegevuspiirkonna kehtestamine 41 tunnistatakse
kehtetuks; 12) otsus jõustub teatavakstegemisest; 13) otsuse peale võib esitada
Raasiku vallavolikogule väide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva
jooksularvates otsuseteadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsus-
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est teada saama või esitadakaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse

seadustikus sätestatud tingimustel jakorras.

KOLGAKÜLA RAHVAMAJA:
20. juunil kell 16 KOLGAKÜLA KOGUPERE JAANIPÄEV. Lastele
toimuvad traditsioonilised spordivõistlused ja etendus. Hobustega saab nii ratsutada kui vankriga sõita. Võta oma piknikukorv kaasa. Meie pakume teedkohvi ja värsket leiba. Hobusõit maksab 1 euro/ring, kõik muu on tasuta.
Perepäeva rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi
vahenditest jaKuusalu vallavalitsus.

-

Laulud ja lood annavad väge! Suur tänu kõigile vapratele kihelkonnamängul osalejatele! Palju tänu Ott Sandrak ja Jaak Johanson teie eestvedamisel
jõudsime kõndida ehast koiduni! Erilised tänusõnad Vihasoo inimestele
Ingrid jaRaivo Nurmsalu, Andres Napp, Jaano Veersoo, Meelis Arulo, Vello ja
Ants-Erik Tuur - teie abiga sai mäng justVihasoo nägu. Suur tänu pillimehed
Kert Krüsban, Mart Nurmsalu, Raivo Nurmsalu ja Karl Erik Märtson. Palju
tänu Jana Roopa, Sten-Erik Tammemäe, Kristi Tammemäe, Alex Tammemäe,
Kuldar Päm, Mario Meesak, Tanel Vaarmets, Kert Krüsban vahva näitemängu
eest. Aitäh, Liina Veeleid, supp oli maitsev! Pikk pai koogi ja abi eest Ulve
Märtson ning Ulvi Rand.
Projektijuht MelikaKindel

a

21. juunil kell 19 Kiiu JAANITULI.Pidulisi tantsutab ansambel Regatt.
Soojendab ansambel Välharf. Rahvatants ja -mängud. Õhtut juhib Marko
Matvei.

;
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KUUSALU RAHVAMAJA:
juunil kell 19 KUUSALU KK LASTEKOORI KONTSERT
„Teel
26.
eesti ja gruusia heliloojate looming. Kontserdi pilet
1.

J

vallas Mustjõe külas

.fP

on metsatulekahju.

E1
Päästemeeskonnad
koos tehnikaga kustutasid ligikaudu 7
hektari suuruse põlengu 8. juunilkella
12.53ks.

12. juunil kell 2.28 teatati, et
Raasiku alevikus Teemeistri teel põleb
aiamaja lahtise leegiga. Päästjad kustutasid põlengu tunni ajaga.
12. juunilteatati, et Kehra linnas
võeti avaldajalt ära mobiiltelefon, mille

tagajäijel tekkis füüsilinekonflikt.

13.

lähedalt. Seal põles metsaalune pinnas
ligikaudu kahe

on taas-

kord

näha leeki. Päästjad tegid järelkustutuse.
13.juunil teatati, et Kuusalu vallas
Kiiu alevikus tekkis konflikt tuttavate
mille käigus tekitati füüsilist valu

ning vigastusi

26aastasele mehele.

13.juunilteatati, etKuusalus vallas
sisenes tundmatu meesterahvas heebliga tanklasse võttis kaasa sularaha

juunil kell 19 JALGPALLIKOHTUMINE Kuusalu
19.
JK Rada-Tallinna
Legion. Pealtvaatajad
oodatud.
JK Kuusalu Kalev (03)-FC
21.juunilkell 11
Pealtvaatajad
Narva (03).
oodatud.
kell 12.30 JALGPALLIKOHTUMINE JK Kuusalu Kalev (05)Pealtvaatajad
Raasiku FC Joker (05).
oodatud.
juunil kell
JALGPALLIKOHTUMINE Kuusalu JK Rada-Lasnamäe FC Ajax. Pealtvaatajad
oodatud.
ja 16. augustil Kuusalu Külade KÜMNEVÕISTLUS. Korraldaja
JK

JALGPALLIKOHTUMINE

21.

juunil

26.

19

15.

Kuusalu Matkaselts. Info www.matkaselts.ee.

sigarette. Rööviga tekitatumd atekahju vähemalt 100 eurot.

on

KUHU MINNA

ANIJA MÕIS:
21. juunil 25 aastat Anija-Priske Vabadussõja AUSAMBA
TAASAVAMISEST. Kell 15 mälestushetk ausamba juures Raudoja külas
ning vestlusring ja mälestusstendi avamine Anija mõisas.
28. juunil kell
KOGUPEREPÄEV, PEREFILM „Väike nõid Lilli .
Kinopilet 2 eurot. Mängud mõisapargis, avatud ateljeepood, avatud kohvik,
kus pakutakse Karlssoni lihapalle, jäätisekokteili jms.

11-14

19 Raasiku RAHVAJOOKS 2015. Täpsem info
www.nwo.eeja Spordiklubi nWo facebooki
lehel.
22. juunil kell 19 Kunstmuruväljakul Haiju-Jaani Derby JALGPALLIS
Raasiku Valla FC vs Anija United. Täpsem info Raasiku Valla Fc ja Anija United facbooki lehel.
22.

juunil

SALMISTU

ALAVERERAHVAMAJA:
7. juulil kell 17.30AIARINGI TÖÖTUBA„Maitsetaimede kasvatamine
ja kasutamine maakodus 11. Töötuba juhendab Tiia Trolla firmastVanaema
Aed. Müügil soodsad maitsetaimed. Osalustasu 4 eurot. Osalejate vahel loositakse maitsetaimi ja juhendaja lemmikmaitsesegu. Registreerida 20. juuniks.
Helve Vaarmann tel 517 9585, e-post taimehoolik@gmail.com.

11

PAADISADAM:

PUHKEPÄEVARATTAMATK. Info http://kuusalu-

lastekaitse.eu/ või telefonil 5381
Kaido Laas.
VALKLARAND:
juulil kell 10 Kuusalu valla MEREPIDU. Mereteemaline perepäev.
11.
võtta triatlonist, rannajalka turniirist, vesiaeroobikast ja teistest huvitavatest tegevustest. Erinevad müügikohad. Igaüks leiab endale midagi sobivat. Merepeol hoiavad meeleolu lauljad ja tantsijad üle valla. Õhtu peaesineja
rock'n'rolli bänd Boogie Company jakindlasti ei puudu õhtu lõpust
nadisko. Kohtumiseni peol. Tasuta. Ürituse toob teieni Rutiinipeletaja.
nadisko. Kohtumiseni peol. Tasuta. ürituse toob teieni Rutiinipeletaja.
Saab

osa

ran-

on

KUUSALU SPORDIKESKUS
Käesoleval suvel on spordikeskus SULETUD23.-24. juunil ja 3.16.juulil (ujula on suletud 2.-16. juulil).
Ujula on BRONEERITUDkell 11-13 järgmistel kuupäevadel: 26. juunil,
20.juulil, 3., 14. ja 24. augustil.
Vabandame ebamugavuste pärast ja soovime kaunist suve!

27.juunil KÜLASTUSMÄNG „Unustatud mõisad”. Mõis avatud 1018.40. Igal täistunnil giidiga ekskursioon. Avatud kohvik ja näitused. Kõik
huvilised on oodatud kuulama-vaatama.
ARUKÜLA RAHVAMAJA:

KAHALA KÜLA, HIIE TALU PARKLA:

21. juunil kell 12-14PUHKEPÄEVA RATTAMATK Info http://kuusalulastekaitse.eu/ või telefonil 5381 6808, Kaido Laas.
KEHRA STAADION:
20. juunil kell 12 Anija valla 20 KODUKANDIPÄEV Kehra staadionil.
Tegevused lastele, noortele, täiskasvanutele. Kell 18 kultuuriprogramm, kell
21 ansambel Rulli Magneetik ja 21.40 jaanitule süütamine. Info 515 8124 või
kultuurikeskus@anija.ee.
20. juuni kell 10-15 Anija valla Kodukandipäeva LAATKehra staadionil.

KOLGAKÜLA RAHVAMAJA:
4. juulil kell 11 KOLGAKÜLAX KOKKUTULEKU PIDUSTUSED:
kultuurilooline MATK aasudesse, algus rahvamaja juurest jakell 18 PIDUrahvamajas ja selle hoovis. Osalustasu 10 eurot.
5. juulil kell 11 EKSKURSIOON Kolgaküla taluhoovidesse.
KUUSALU NOORTEKESKUSE PARKLA:
24. juunilkutsub Kuusalu matkaselts oma sõpru ja tuttavaid RETKELE
„Rattaga külla 11. Registreerumine alates kella 10.30st. Retke algus kell 11.
Retk on osalejatele tasuta. Info ja eelregistreerimine www.matkaselts.ee ja
telefonil 5647 4484 Anu.

Mersedes

Niinepuu

Kuusalu vald

Laare

Virve Eskla

Reismaa

80 Aarne Mikiver

Heino
Rumm

Ula
86
84 Rein Kerma
82 HelgaLaur
80 ElviraV
75ElleAlvik
Mati Arusalu75
Kalju75
Kriitberg
75 HeinoRumm

75

70

Ema

Laanpere

Hille Kaun

Raasiku vald
Rahilda Siidirätsep
87 Arnold
Käsk
87 Linda Mägi
94

JUMALATEENISTUSED
EELK HARJU-JAANI KOGUDUS:
Pühapäeval, 21. juunil kell 11 MISSA kirikus. KOGUDUSE
NÕUKOGU KOOSOLEK. 4. pühapäev pärast nelipüha. Kadunud ja jälle leitud.
Kolmapäeval, 24. juunil kell 11kalmistupüha JUMALATEENISTUS
vanal kalmistul. Selle järelARMULAUATALITUSkirikus.
Pühapäeval, 28. juunil kell 11 MISSA kirikus. 5. pühapäev pärast
nelipüha. Halastage.

6808,

ARUKÜLA MÕIS:

ARUKÜLA LAULUVÄLJAK:
16. juulil kell 20Aruküla lauluväljakul „SOOVIKONTSERT“. Esinevad:
Toomas ja Tauri Anni, ansambel Soov, Merle Lilje, Toivo Asmer, Peeter
Kaljuste, Mait ja Mikko Mallis. Sooduspilet 10 eurot. Pileti ettenäitamisel
kontserdipäeval CD-plaat tasuta. Piletihinnad kontserdipäeval kallimad.
Piletid müügil. Info 529 2550.

Maimo

kell

juunil kell 12-14
20.

ANIJA VALLA SPORDIKESKUS:
13. juulil kell 10-12.30 Spordi-ja vabaajariiete SOODUSMÜÜK.

MTÜ Aruküla Kultuuriselts korraldab VÄLJASÕITE projekti, Aitan lapsi" raames vähekindlustatud Raasiku valla algklassi-, põhikooli-ja gümnaasiumiõpilastele. 25. juunil Rakveres „Maailma parim küla". 9. juulilPalmses
Moonakatemajas Rakvere Teatri etendus „Mina olin veel väikene". MTÜ
Aruküla Kultuuriselts väljasõit projektid „Aitan lapsi" raames vähekindlustatud Raasiku valla algklassi, põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele.21. juulil
Viinistu Kunstimuuseumis etendus „Libahunt". Sõitu rahastab Raasiku VV.
Kohtade arv piiratud. Info jaregistreerimine tel 529 2550 Garina
29. juunil kell 19 Komöödiateatri ETENDUS„Kurt, pime ja tumm läksid
kohtingule 11. Piletid hinnaga 12 eurot, 14 eurot müügil Aruküla rahvamajas.
Kohapeal samal päeval piletid kallimad. Osades: Anu Saagim, Kristel Aaslaid,
Diana Klas, Tarvo Krail, Aleksander Ots, Veljo Reinik.
1. juulil kell 6.45 EKSKURSIOON Prangli saarele. Bussid väljuvad
Pikaverest kell 6.45 ja Arukülastkell 7. Info tel 529 2550 Garina.
4. juulil kell 12 Aruküla KOHVIKUTEPÄEV „10 ringi ümber Aruküla"
avamine Aruküla rahvamaja ees. Kell 13-20 avatud kohvikud koduaedades.
Täpsem info www.kultuuriselts.eu.
7. juulilkorraldab Aruküla Noortekeskus LOODUSKOOLITUSEprojekti „Päev metsas" Raasiku valla algklassi õpilastele. Koolitaja MTÜ Estlander
ja koolitust viib läbi Erki Vaikre. Väljasõit Pikaverest kell 8.15;Raasiku kooli
eest kell 8.30 ja Aruküla rahvamaja eestkell 8.45. Koolitus on tasuta. Kohtade
arv piiratud. Rahastab ANK, Raasiku vallavalitsus, MTÜ AKS. Info ja registreerimine tel 529 2550 kuni 3. juulini k.a.
14. juulil kell 10 toimub VÄLJASÕIT LOTTEMAALE. Oodatud on
pered lastega ja lapsed, kes on iseseisvad. Pilet 15 eurot ja sõit 12 eurot. Päev
läbi tegevusi. Tagasi hakkame sõitmakell 18.15. Info tel 529 2550 Garina.
24. juulil toimub VÄLJASÕIT NAISSAARELE. Raasiku rahvamaja eest
kell 15.45 ja kell 16 Aruküla rahvamaja eest. Muusikaline komöödia
„Tüdrukud ei nuta ehk Katharina lähetamine". Täpsem info www.kultuuriselts.eu. Hind 34 eurot, mis sisaldab sõitu Arukülast, laevasõitu, piletit ja
kohapealset sõitu. Registreerimine kuni 20. juulini. Info tel 529 2550 Garina.
17.-19. juulilLAEVAREISVIISAVABALTTallinn-Peterburi-HelsingiTallinn. Giid Boriss Gorbunov. Laev väljub 17. juulil kell 19; 19. juuli õhtul
tagasi. Jalgsi ekskursioonid Peterburis jaHelsingis. Orienteeruv hind vastavalt
paketile 240-270 eurot. Info www.kultuuriselts.eu või 529 2550 Garina.
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RAASIKU PÕHIKOOL:
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70 Vilima Kakko

kell 13.09.Kell 15.06 ja
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Põhja politsei-ja

KUUSALU SPORDIKESKUS:
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22. juunil-24. juunil on Raasiku vallavalitsus

KEHRA KOGUDUS:
Pühapäeval, 21. juunil kell 11koguduse 125. aastapäev. Sõnumid Kehra
koguduse endised pastoritelt: Ingmar Kurg, Elari Tamm, AllandParman ja
Eenok Palm. Muusika Mr Luide Family Singers.
Pühapäeval, 28. juunil kell 11JUMALATEENISTUS. Jutlustab Indrek
Luide.
KEHRA SOTSIAALKESKUS:
Pühapäeval, 28. juunilkell 15MISSAKehra sotsiaalkeskuses.
KEHRA UUE LEPINGU KOGUDUS:
Kehras, F.R.Kreutzwaldi 1
Laupäeval, 20. juunil kell 12 JUMALATEENISTUS eesti ja vene keeles.
Laupäeval, 27. juunil kell 12 JUMALATEENISTUS eesti ja vene keeles.
KUUSALU KIRIK:

Pühapäeval, 21. juunilkell 11 JUMALATEENISTUSarmulauaga.
Teisipäeval, 23. juunil kell 10 PIHI-JA ARMULAUATALITUS.
Teisipäeval, 23. juunilkell 15 palvemaja aastapäeva KUULUTUSTUND.
Laupäeval, 27. juunil kell 18 laulavad EDAKYRKOKÖR Rootsist ja
KOSE VALLANAISKOOR KRÕÕT.
Pühapäeval, 28. juunilkell 11 JUMALATEENISTUSarmulauaga.
KUUSALU SURNUAED:
Teisipäeval, 23. juunil kell 11 surnuaiapüha JUMALATEENISTUS
LEESI SURNUAED:

SULETUD.

Kolmapäeval, 24. juunil kell 13surnuaiapühaJUMALATEENISTUS.

Kuusalu ja Koiga raamatukogu on alates 1. juunistkuni 31. augustini
ESMASPÄEVITI suletud.

30. juunil toimub huvisõit naabervalda Jõelähtmesse. Vaatame Kabemeeme ja
Neeme küla, külastame Ajaveskit jaRootsi-Kallavere küla Muuseumi, Jõelähtme
kirikut ning Ihasalu kabeli kohta. Sõidu hind 25 eurot. Sõidusoovist teata tel 654
0994 või 5665 8600.

Anija Vallavalitsuse pühade-eelsed tööajad: 19. juunil kell 8-16.30 ja
juunil SULETUD.

22.

19.- 24. juunil on Sõnumitooja toimetus SULETUD.
Anija SPORDIKESKUS AVATUD SUVEKUUDEL 15. juunil 28. juunil,
13. juulil-16. augustil spordikeskus avatud 4 päeval nädalas.E, K,R, P kell 10-20.
24. juunil Spordikeskus suletud. 29. juunil-12. juulilSpordikeskus SULETUD.
Kena suve soovib Spordikeskuse kollektiiv.
-

Anija vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluse vedajate leidmiseks
maantee ühistransporditeenuseks perioodil 1.09.2015 kuni 31.08.2018. Hange
on jagatud kuueks osaksAvalikud liinid: Osa 1;Kehra-Anija-Soodla-Lilli-Kehra;
Osa 2; Alavere-Lükati-Alavere-Voose-Alavere-Kehra-Alavere; Osa 3: Hämiakosu-Pillapalu-Kehra-Pillapalu-Härmakosu. Õpilasveoliinid: Osa 4: Pikva-KehraRoela-Kehra-Pikva; Osa 5: Kehra-Porkuni-Kehra; Osa 6; Kehra-Tallinn-Kehra.
Hanke, Anija valla maantee ühistransporditeenus “ viitenumbriga 163859 dokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris. Pakkumusi jaküsimusi saab esitada
ainult riigihangete registri e-keskkonnas, pakkumuste esitamise tähtaeg on 19. juunil
kell 9.
Eesti Vabadusvõitluse muuseum koos reisibürooga Mained organiseerib
sel aastal Velikije Lükis võidelnute ja seal hukkunute lähedastele, ajaloo-ja
militaarhuvilistele VELIKIJE LÜKI KÜLASTAMIST 9.-11. juulü ja 20.-22.
augustil. Täitub 72 aastat Teise maailmasõja ühest verisemast ja ohvriterohkemast
Velikije Luid lahingust, kus võitlesid ka 8. Eesti laskurkorpuse sõjamehed. Nendes
lahingutes hukkus üle 6500 eesti sõjamehe, kes on maetud Velikije Lüki vennaskalmistutele. Velikije Lüki lahingutes kaotas Eesti Laskurkorpus langenutena ja
raskelt haavatutena ülepoole oma koosseisust Kõik need tuhanded eesti sõj amehed
väärivad meenutamist jameelespidamist. Velikije Lüki reisil külastame ka Petseri
kloostrit, Pihkva Kremlit, Ostrovi sõjamuuseumit, Puškiniga seotud kohti Mihhailovskojes ning eesti sõjameeste vennaskalmistuid, memoriaalkompleksi,
lahingutega seotud kohti jaajaloomuuseumit, toimub mälestusjumalateenistus langenud eesti sõjameeste mälestuseks.. Inforeisi kohta tel 551 9407 või 644 4744.
Teade koolide edukalt lõpetanuile. Raasiku vallavalitsus teatab, et nii nagu
eelmistel, on selgi aastal kõige tublimatele koolilõpetajatele ette nähtud preemiad.

Põhikoolijakutseõppeasutusekiituskiijaga lõpetanutel on see lOOeurotjakeskkooli
või gümnaasiumi medaliga lõpetanutel 200 eurot. Preemia saamise eelduseks on
kooli lõpetamise ajal Raasiku valla rahvastikuregistris olek. Raha saamiseks tuleb
esitada alljärgnevad dokumendid: 1)avaldus, kuhu on mäigitud arveldusarve number; 2)koopia isikut tõendavast dokumendist; 3) koopia kiituskujast või tunnistusest
4) mittetöötavatel õpilastel avaldus maksuvaba tulu saamiseks (vabas vormis).
;

Preemia kättesaamise kiirendamiseks oleks soovitav ülalnimetatud dokumendid
tuuaRaasiku vallavalitsusse vastuvõtuaegadel: esmaspäev, teisipäev jakolmapäev
8-17 lõuna 12-13;neljapäev 8-18,lõuna 12-13;reedel 8-13.

LOKSA KIRIK:

Pühapäeval, 21. juunilkell 11.30JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA.

Pühapäeval, 28. juunilkell 11.30JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA.
LOKSASURNUAED:

Kolmapäeval, 24. juunilkell 11.30surnuaiapühaJUMALATEENISTUS.
VALKLABAPTISTIKOGUDUS:
Pühapäeval, 21. juunilkell 11 JUMALATEENISTUS.
Teisipäeval, 23. juunilkell 17 Oleviste koguduse JAANITULI, muusikat
teeb ansambel Robirohi.
Pühapäeval, 28. juunilkell 11JUMALATEENISTUS.
Pühapäeval, 28. juunil kell 1670. aastapäeva JUMALATEENIS TUS
Hirvlikülas Kabaku talus.
VALKLA HOOLDEKODU:
Pühapäeval, 21. juunilkell 15 JUMALATEENISTUS.
Pühapäeval, 28. juunilkell 15 JUMALATEENISTUS.

F 22. juuni

Kaariku JPPNIPPEU
kell 16 Raasiku Rahvajooksu Lastejooks, start põhikooli eest
kell 18 Raasiku Rahvajooks (wvivi.nvio.ee)
kell 19 jalgpall Valla FC vs Anija United

ell 20 Raasiku aleviku

JAANITULI rahvamaja

õuealal

Esinevad rahvamaja isetegevuslased,

põhikooli laululapsed, üllatusesinejad.

Orienteeruvalt kell 2130 süütame tule.

Tantsuks mängib ansambel

imsfimit
Tegevust jätkub kõikidele!

Batuut, näomaalingud, jaaniioos, murumängud.
Kohapeal on sööki-jooki.
Plaatekeerutab DJ ERX o- Cl3.

JS*

Timmi!

IMi

SÕNUMITOOJA

12

19. juuni 2015

Juulikuus avame

Loksal
TANKLA!

16961

TOLMETS

BETOONI 7A, TALLINI

Toimet Tallinn OÜ

www.tolmets.ee

m

mmm

Jlnija oalla XX kodukandipäeu
20. juunil kell 12 Keljra jõekäärus

Kosmiline sünnipäeu

STAADIONIL

LAVAL

12 Kodukandipäeva avamine,
12.15Kose vallatervitus
Anija vallakonkursi Kaunis Kodu 2015 väljakuulutamine
13-14 lastekontsert, esinevad; lasteaiad Lastetare
jaLepatriinu laulu- jatantsulapsed. Sirje Suvi tantsulapsed,
tantsuklubiFiguret tantsijad
15.15Kodukandi mälumäng 4 liikmelistele võistkondadele.

10 Anija vallarahvajooks
10-15 Kodukandipäeva laat
13sportlikud võistlused küladele, vabaühendustele.
sõpruskondadele, kõigele kel lusti sportida.
Pange kokku 4 liikmeline võistkond ja registreeruge

15.juunlks

1412-

Lahemaa Mereklubikutsub Kuusalu valla 8-16aastaseidnoori
merelaagrisse 10.-14. augustil Käsmus.
Info jaregistreerimine: 5648 3199 või info@mereklubi.ee.

Anija
Anija

maadlusklubi etteasted
Lions klubi õnneloos

16.15 külade, vabaühenduste kultuuriline etteaste

“Kosmose mutt ja Anija eit"
18kultuuriprogramm, katkendid A.Kitzberg 'Kosjasõit'
muusikaline etendus, esitavad Anija valla isetegevuslased.
20 sportlike võistluste, mälumängu, fotojahi, etteastete
autasustamine ja Anija valla aktiivsema küla 2015
väljakuulutamine
21 ansambel Rulli Magneetik ja süütame jaanitule,

AJALOOTELK

14 jalutuskäik ajaloolises Kehras

Valdo Praust.
Huviliste kogunemineajalootelgijuures
15- jalutuskäik ajaloolises Kehras - Ants Miidla
EAKATE TELK
12.30-14.30kasetohu töötuba, Monika Avalaid (tasuta),
15-16 pilatese treening eakatele, Pille Trolla (tasuta)

",

-

ansambli vaheagadel jaaniõhtule kohased jõumängud

LASTETELK

13-

Kuidas firmale
soodsalt kütust osta?

'14.30
_

,

näomaalingud-16 robootika

1,5

01 peo lõpp

€

NOORTETELK

.12-16 avatud noorteala

vt reklaami

D

o

ForestryOÜ ostab
metsa, metsamaterjali,
kasvavat
aastaringselt
Müüme
3küttepuid.
m
ja põllumaad.
metsakinnistuid
ja56636076
info@fore.ee
Tel
5663 8551paberite
Abistame
vormistamisel.

Mitu autot Sinu firmas on?

Telefonil608 4440, 5158124

mmm

võT

Toetajad; AnijaLions kk
MTÜ

Koos'

kasuLi naRooA

BIOCLAR reoveepuhastusseadmed
Müük, paigaldus, hooldus.
Info tel 5379 6915 ja 507 2412
www.bioclar.ee
Euroopa kvaliteet,soodsad hinnad.
Selle kupongi esitajale allahindlus 10%.

O
Kui palju kuus keskmiselt
kütust vajad?

©
Helista või kirjuta
Ivo Koka 505 9888 | ivo@,eurooil.ee
Terje Kull 8100 1500 | terje^eurooil.ee

$

i

Teeme sulle
personaalse pakkumise

t

t

t

vt

vt

KIIL JAAN IILLI

ANIJA
MÕIS

KOPATEENUSED.
Ekskavaator-laadur JCB-4.
Masina asukoht Kehras.
Tel 5839 7997, e-aadress vivanekt@gmail.com.
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21. juunil kell 19
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28. juunil kell 11-15 toimub

VALKLA KÜLA LAAT.

*

Ja vana kõrtsi

Asukoht Valkla külas, Valkla silla

Kilu mõisa,

kõrval.

Info tel 514 8086.
Olete oodatud ostma ja müüma.

pargis

$

Pidulisi tantsutab
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i
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Eesti puitmajatööstuse sihtturud (ITC calculations based on UN COMTRADE statistics)

r

ANSAMBEL

alt 1
Soojendab ansambel VALIHARF.
Saab rahvatantsu ja rahvamänge.
Õhtut juhib
mtU kuu ahendus MARKO MATVEI

i

I*
U £
T

«

Kas teadsid et:
Eesti puitmajatööstuse tegevus katab kogu põhjapoolkera ja ulatub ka
teisele poole ekvaatorit;
Eesti on Euroopa ja maailma suurimaid ja konkurentsivõimelisimaid
puitmajade eksportijaid aastase ekspordimahuga üle 250 M€;
kasvava keskkonnateadlikkuse tõttu on puitmajatööstus jätkuvalt
tõusutrendis maailma eri paigus.
-

-

-

Nordic Houses KT OÜ, üks Eesti juhtivaidpuitmajatootjaid, otsib
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www.eurooil.ee

EURO OIL

Euro OILAS

Vabaõhumuuseumi tee 4, 13522 Tallinn
Tel: 615 0555 I E-post: info@,eurooil.ee

Kuusajgi

Dnfo

Asukoht: tootmisüksused Kuusalu vallas, Kosu külas ja Koiga alevikus.

tootmise assistenti
Otsime eeskätt inimest, kes:
on taiplik ja kiire õppimisvõimega;
omab head arvuti kasutamise oskust;
on korrektne, analüüsivõimeline ja kohusetundlik;
on valmis alustama tööd tähtajalise lepinguga.
-

-

Kuusalu vallavolikogu ja valitsus
-

-

Asukoht: tootmisüksus Kuusalu vallas, Kosu külas.
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Kuusalu
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tootmistöötajat ja tõstukijuhti
Otsime eeskätt inimesi, kes:
on taiplikud Ja kiire õppimisvõimega;
on võimelised tegema füüsilist tööd;
on tulemustele orienteeritud ja initsiatiivikad;
omavad tõstukiga töötamise kogemust ja vastavat juhiluba.
-

Rõõmsat võidupüha
ja kaunist jaanipäeva!

mt

jraanipäcyj

Anija vallavalitsus ja -volikogu
tervitavad võidupäeva puhul
vallarahvast ja häid naabreid ning
soovivad ilusat jaaniõhtut.

registreerimine:

www.ocnatkaselts.ee ia 56 474 484

SÕNUMITOOJAKURASLI
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Head
Raasiku valla elanikud.
Õnnitleme
teid võidupüha puhul.
jaanipäeva
Meeleolukat
vallavolikogu
ja
Raasiku
-valitsus
ja ilusat
suve!

Pakume väljakutseid rahvusvahelises äris,
aga ka toetavat meeskonda, korralikke töötingimusi ja võimalusi
enesetäienduseks.

30.06.2015 ühendust hr@houses.ee
helista telefonil +372 510 9535.

Huvi korral võta hiljemalt

-
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VALNÄDEHTJ ANIJ,

AniJA, KUUSALU JA rAASiKU VALLA nÄdALALEHT

KultseAni tags.Hilj etsnriKülamT Küljendus:ga reEitomusT käsirju asutdTmkievõb Peatoimj:_ reklamidtousv Toimetusvõandl jasonumit@.e

Väljaandja: OÜ Sõnumitooja
kEirS-juõkntefisomredot:ad E-kiri: sonumitooja @sonumitooja.ee
Tellimisindeks 00 823
kunlivadg
Toimetus; Kiiu mõis, Mõisa tee 17,aintÜrükejultdds
Peatoimetaja: Ülle Tamm
74 604, Kuusalu vald, Harjumaa lToUimaetibj.:
Toimetaja: Ere Uibo
Telefon ja faks 607 2390
KopTeMimlatikj:
Toimetaja: Külli Koppelmaa
Korrektor: Hilja Tugedam
Trükitud trükikojas PRINTALL KoPreTkautvgj;sdmõta:

Sõnumitoojas ilmuvad kirjutised ja fotod
kuuluvad toimetusele ning
trükiajakirjanduses võib neid kasutada ainult
toimetuse loal.

Küljendus: Mikk Tamm
Kuulutuste vastuvõtja: Anneliis Paju

Toimetus ei võta endale
vastutust reklaamide
sisu eest.
Toimetus käsikirju ei
retsenseeri ega
tagasta.

www.nordichouses.eu

Rohkem aega elada

Nordic
Houses

