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Matkates koduvallas
24. mail toimus bussimatk eakatele.
Matk polnud küll väga pikk, kuid pai-
gad, mida külastasime, olid matkalistele
uudsed ja põnevad. 

Käisime Kostivere karstialal, mis
pakkus üllatuse oma veerohkusega. Tä-
nu maa-aluse jõe voolamisele maa peal,
said matkajad tugeva füüsilise koormu-
se. Kuigi seltskonna moodustasid valda-
valt pensionieas naised, ei jäänud keegi
hätta. Nad on ju juba mitu aastat treeni-
nud end vees võimeldes või tehes
kepikõndi Margita Erma juhendamisel.
Kuuldus ka rõõmsaid ütlemisi, kui jäime
nn. veevangi ja ei saanud otse üle loo-
pealse bussi juurde. Üks proua tunnistas,
et sai kinnituse ütlemisele, et mätastel
kõndimine teeb puusad liikuvamaks.

Edasi kulges tee valla teise serva ja
mere äärde. Tutvusime Haapse külaga ja
mõõtsime Augu Suurkivi võimsust.
Rannast paistsid Kolga lahe väikesaared
ja nende kohta said matkalised lugusid
kuulda.

Seejärel puhkasime jalgu ning võtsi-
me väikese kosutuse Kaberneeme sada-
mas.

Matka lõpetasime kahe sillaga.
Esmalt ületasime Jõesuus oleva rippsil-
la, mis oma pikkuse ja veele lähedale
olekuga tekitab alati mõningase eba-
kindluse, kuid siiski on vaatamata eale
põnev. Viimaseks peatuspaigaks oli uus
Linnamäe hüdroelektrijaam, mis pakkus
võimsa vaatepildi. Sillalt langevat vett
vaadates ja eelmise silla kõikumist jalgades tun-
des, ei tundunudki see suur ja tugev ehitis nii tur-
valine.

Kui Loole tagasi jõudsime, oli ilm vihmale läi-
nud. Vaatamata sellele lahkuti bussist küsimusega
– millal ja kuhu on järgmine matk. Mina viiksin
selle toreda matkaseltskonna juuli lõpus rappa
Kiiajärve äärde, et vaadata vesiroose.

29. mail kell 9 kogunesid Loo kooli 7. klasside
õpilased kooli ette, et minna kolmetunnisele jalgsi-
matkale. Matk läbis Loo alevikku, Liivamäe,
Maardu ja Saha külasid. Kaugeim punkt oli endi-
ses Maardu fosforiidikarjääris. Karjääri äärne ja
Maardu mõisa tagune võsa panid õpilased parajalt
proovile. Meil tuli vähemalt viiel korral ületada
kraave või soiseid mülkaid. Esmapilgul tundusid
need läbimatud, kuid tänu tublidele abilistele,
Markole ja Kallele, said kõik raskused trotsitud.

Matkal kogesime, mida tähendab olla viisakas
ja kohalik. Nimelt, jõudes Maardu mõisa ette,
saime korralduse, et võime liikuda vaid maja eest
läbi ja sedagi mööda asfaltteed. Kui küsisime teed
mõisa tagant minekuks, kuulsime, et see on eramaa
ja sinna me minna ei tohi. “Võlusõnaks” osutus
see, et oleme Loo koolist ning tulime kodukohaga
tutvuma ja olime jalgsi ümber Maardu järve tulnud
ning ka karjääris kolanud. Veel teadsime, et mõisa
taga on hiiemets ja sealt saab otse Loole. Siis olid
kõik teed meie ees lahti, perenaine juhatas meid
õigele sihilegi. Õpilased, kes kogesid, et ka kodu
lähedal võib olla põnev ja õpetlik, jäid päevaga
väga rahule. Keegi ei kahetsenud, et jalanõud mär-
jaks said ning väsimus juba südapäeval võimust
võttis. Kõlasid ka sõnad: “Need kes ei tulnud, ei
tea millisest toredast käigust nad ilma jäid, hea, et
mina tulin.”.

1. juuni hommikul asusid 17 rattamatkajat
teele, et läbida päeva jooksul ligi 60 km ja tutvuda
koduvallaga. Lootsin, et matkalisi tuleb rohkem,
kuid ilmselt hirmutas pikk teekond paljusid.

Vaatamata sellele, et kilomeetreid kogunes pal-
ju, ei jõudnud me kõikjale. Põnevust pakkus kars-
tiala. Eemalt lagedat välja vaadates, arvasid poisid,
et parem on minna mööda teed. Jõudes vee teki-
tatud lõhede, lohkude ja astangute juurde, olid

poisid need, kes esimesena ronima tormasid ja
hiljem ära kutsuda tuli, et matka jätkata.

Edasi suundusime Parasmäe ja Aruaru külade
poole. Külade piiril pöörasime metsa, mis hiljem
muutus rabaks ja lõpuks pakkus ilusa kevadise
pildi rabajärvest. Kuigi minu jaoks oli selle aasta
matk juba seitsmes, on ikka midagi uut. See rühm
oli esimene, kelle rappa viisin. Tagasi teel tunnis-
tas Alari isa, kes oli matkal ka kaks aastat tagasi, et
suutsin teda üllatada nii karstiala kui ka rabaga.

Jalgu puhkasime Parasmäe hiiemetsas. Sealsele
kultusekivile jätsid matkalised kaasa võetud toi-
dupalu ning kurvastasid, et pole ühtegi paela, mida
siduda soovide puule.

Selle matka käigus tutvusime ka mõisatega, mis
on kunagi meie vallas olnud. Kaitseväe logisti-
kakeskuselt saime loa külastada Jägala mõisa, mis
on arhitektuuriliselt ainulaadne Harjumaal. See-
järel läksime läbi metsa Ruu mõisa juurde. Kuna
läbi selle mõisa maade on aetud inimesi Kalevi-
Liivale, et nad seal mõrvata, pidi sealkandis veel
tänapäevalgi kummitama ning laste ja naiste
oigeid ja karjed kuulda olema.

Kaasavõetud lõunaeine sõime Jägala joal, kus
oli ka pikem peatus, et ratastest puhata.

Kuni Jõesuu rippsillani kulges meie teekond
veel kodust kaugemale. Seejärel aga suundusime
üle Ristikangru mäe ja Ellandvahe rändrahnu kodu
poole. Jõelähtme kiriku juurest läksime läbi Re-
bala ja Võerdla külade ning saime tunda ka “euro-
tee” siledust – nimelt sõitsime me mööda uue
prügila teed endisesse fosforiidikarjääri ja sealt
Maardu mõisa juurde, sest otsetee Loole Maardu
järve tagant oli vee all.

Väsitav kuid põnev rattamatk hakkas lõpule
jõudma. Kõik matkalised said raamatu “Koduvald
Jõelähtme”, mis tutvustab erinevaid paiku
Jõelähtme vallas just matkana, näidates pilti ja
rääkides lühidalt kohast, kus pilt tehtud.

Kellel on soovi raamatut saada, peab pere,
sõprade või muu grupiga ette võtma lühema või
pikema retke. Matkata võib jalgsi, rattal, autoga
või muul viisil Jõelähtme vallas ning vaevatasuks
ongi raamat. 

KERSTI LEPIK
Info raamatu “Koduvald Jõelähtme” kohta tel.

051 27426

Kohalik rahvakultuuri suursündmus toimus 7.
juunil meie valla ühes looduskaunimas paigas
Jägala- Joal.

Peol osalesid Jõelähtme valla kõigi haridus-
asutuste lapsed – Loo „Pääsupesa“, Loo
keskkooli, Kostivere lasteaia, Kostivere
põhikooli, Neeme „ Mudila“ ja Neeme algkooli
kasvandikud.

Lapsed on meie tulevik! Parafraseerides antud
loosungit tundub, et ka olevik, sest praegusel aja-
hetkel on lõviosa Eesti rahvatantsu ja koorilaulu
kultuurist antud laste kanda. Siinkohal suur tänu
kõikidele lastele, kes väga tublisti laulsid ja lust-
likult tantsisid!

Oma lauluga rõõmustasid kuulajaid Kostivere
päevakeskuse memmed ja tantsulusti pakkusid
„Loolille“ naisrühma tantsijad. Suur tänu teile
traditsiooni hoidmise ja edasi kandmise eest! 

Meie valla laulupäevade ajaloos esmakordselt
kõlasid Jõelähtme koguduse ansambli lauljate ja
pillimeeste esituses vaimulikud rahvaviisid.

Sellel  kohal  laulupäeva kavas, kus varem
voogas võimas segakoori laul, oli nüüd vaikne
tuulekohin puuladvus ja Jõelähtme jõe rutuline
vulin. Ei ole meil enam lauluisasid, kes müürina
seisaksid poegade silme ees ja me võiksime
muret tundmata rääkida õitsvast eesti koori-
kultuurist.

Kellele siinmail on Vanemuisel oma kannelt
laenata? Ei ole meil  rahvapillimängijaid, kes
kandlekeelil ilo meie hinge võiks kanda. 

Kui omal pole, küllap naabervallas on! Uhkelt
kõlas Kuusalu puhkpilliorkester Ott Kase juhen-
damisel. Rõõmsalt tantsisid segatantsurühmad
Tallinnast ja Kolgalt.

R. Kõrgemäe/ R. Kaugveri „ Jägala juga“ on
Jõelähtme laulupäevade motolaul.  XXI laulupäe-
vaks sai laul uue kuue ja laste tarvis 2-häälse
seade. Kavalehtedel trükitud sõnade järgi said
kõik pidulised seda kaasa laulda. Loo keskkooli
muusikaõpetaja Aare Värte komponeeris laulule
suurepärase fonogrammi. Samuti põimis ta
meloodia ja kosekohina helidest laulupäeva
avasignatuuri, mis loodetavasti hakkab lauljaid ja
tantsijaid kokku kutsuma ka tulevikus. 

Meie valla kultuurielu tähtsündmusel anti üle
Elsa Rikandi nimeline kultuuripreemia. Sellel
aastal pälvis selle Svetlana Siltshenko – Kosti-
vere põhikooli aktiivne ja armastatud tantsu-
õpetaja.  Palju õnne! Selleks korraks on pidu läbi.
Edasi elab ta vaid nende mälestustes, kes  kohal
viibisid. Sellepärast on õige aeg kutsuda
järgmisele laulupeole kõiki neid, kes seekord
mingil põhjusel tulla ei saanud.

Tänud korraldajatele! Jõelähtme rahvamaja
juhatajale Maie Ramjalale, Loo keskkooli
noortele helitehnikutele ja paljudele teistele, seal-
hulgas ürituse rahalistele toetajatele.

Mõtteid täheldas üles Kostivere kooli
muusikaõpetaja 

SILJA TRISBERG

12. juuni õhtul toimus Lool, Proosa välja kivi-
kalmetel Kersti Lepiku fotoalbumi “Koduvald
Jõelähtme” esitlus.

Selle suurepärase trükise sünd on saanud teo-
ka ühe inimese südamehääle toel. Loo keskkooli
õpetaja, kes on teadvustanud endale kodukandi
väärtuse, tegi kingituse kõigile neile, kes peavad
kalliks oma paikkonna unikaalsust ja võlu.

Mida me oma vallast üldse teame? Peaaegu
mitte midagi. Ehk kirikut, Maardu mõisa, Jägala
juga ja veel mõnda üldsusele teadaolevat nime,
aga see on ka kõik. Aga kui palju mõisaid on
valla maadel, kui palju saari, rändrahne või ime-
kauneid järvi meil on? Info Jõelähtme valla
vaatamisväärsuste kohta Kersti Lepiku albumis
lõi hinge kinni.

Selle fotoalbumi ilmumise taga on tohutu töö,
arvukad kaadrid, sadu liitreid bensiini, kontaktid
kohalikega, näpistamine une  ja koduelu arvelt

ning palju muud. Selle vaeva korvas vajaliku
trükise sünd oma koduvalla rahvale. Mitte turis-
tide tarbeks, mitte riiuliehteks, vaid “kapsaks”
lugemiseks, matkaplaanide koostamiseks. Seda
rõhutas esitlusõhtul autor.

Ja kui teie, Jõelähtme elanikud, soovite oma
koju valla fotoalbumit, võtke oma pere ja tehke
üks retk matkaradadele. Uskuge, te saate rikka-
maks teadmiste, kaunite elamuste ja sügava
rahulolu võrra – ma elan siin, ma tunnen oma
kodukanti! 

Rahvamajades on jagamiseks mõned eksemp-
larid “Koduvald Jõelähtmet” ning – austades au-
tori soovi – raamatu saab see, kes võtab vaevaks
teha vähemalt ühe matka valla huvipakkuvatesse
paikadesse. Aitäh Kersti Lepikule, Jõelähtme
valla ainulaadse fotoalbumi väljaandjale!

MAIE RAMJALG 
Jõelähtme rahvamajast

“Me oleme Jõelähtmest!

Lastekaitsepäeva hommikul kogunesid Loole mudilased. Toimus IV MUDILASTE ILOPÄEV.
Lapsed lustisid kogu hingest ja neid oli mõnevõrra tavalisest arvukamal publikul tore vaadata.  

XXI Jõelähtme laulupäev
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Õnnestunud õhtu
Jõelähtme 
rahvamajas
Olen viimastel aastatel alati olnud meie
Jõelähtme rahvamaja publiku hulgas, kui esi-
etendub meie tubli rahvamaja juhataja Maie
Ramjala järjekordne “küpseks” saanud
teatritükk. Ka seekord, 16. mail, vaatamata
külmale ja tuulisele ilmale läksin vaatama
Arnold Tamme “Tuulispääd”.

Saabudes rahvamajja nägin, et tooliread
olid saalis pea täidetud, koht õnnestus leida
kusagil kuuendas-seitsmendas reas. Enne al-
gust lehitsesin kaunilt kujundatud kava, imes-
tasin lavagrupi arvukuse üle, lugesin huvita-
vaid andmeid vähetuntud autori kohta, kelle
elu kujunes lühikeseks ja väga traagiliseks.
Püüdsin sisse elada möödunud sajandi kolme-
kümnendatesse aastatesse, ja tõesti! – ma olin
selles ajastus sama kaua, kui laval tegevus
toimus. Algusest lõpuni, kaks tundi! 

Suurepärane tükk, kergelt melodramaatilise
mänguga, kus jõuka talumehe poeg jätab saa-
tuse hoolde lapseootel vaese tüdruku ja sukel-
dub elulainetesse. Tütarlapse ja tema poja hili-
sema elukäigu eest võtab vastutuse kanda poisi
isa, kuni kuue aasta pärast saabub koju ka saa-
tuse poolt vintsutatud ja elulise väärtusi ümber
hinnanud “kadunud poeg”. 

Väga ootamatult ja huvitavalt mõjus sisse-
juhatusena saalist kostnud meeldiva baritoniga
esitatud tuntud laul “Mullu mina muidu...”.

Jälgisin kogu etendust suure kaasae-
lamisega. Lavastus oli nii paigas ja osatäitjad
suurepärased. Jõudsin pisaraid valada, naerda
ja isegi võpatada. Hiljem tabasin end mõttelt,
et ega  “Tuulispää” esmakordne esitus 1937.
aastal Valgas vist nii hea küll olnud.

Tänan südamest meie näitetruppi ja lavasta-
ja Maie Ramjalga suure töö eest. Usun, et mi-
nuga ühinevad kõik tookordsed saalisolijad.

MAIE JAKOBI

Külalised 
Kajaanist

12.-17.maini olid Lool taas külalised Soomest,
Kajaani piirkonnast. Seekord oli 24 kuuenda
klassi õpilast ja 5 täiskasvanut – õpetajat.

Külalistele tutvustati Jõelähtme valda. Käi-
sime Rebala kaitsealal, külastasime Jõelähtme
kirikut, Neeme koolis esinesid külalistele
tantsulapsed ja külalised esitasid omalt poolt
hoogsa soome laulu ning õpetasid meie lastele
ühe vahva seltskondliku mängu. Neemes oli
veel romantiline jalgsiretk piki mereranda koos
kivide korjamisega. Merd nautisid soome
lapsed kogu hingest. Neeme Piirivalvekoerte
Kooli külastamise ajal tabas külalisi meeletu
vihmavaling ning üksikasjaline tutvumine jäi
seal kahjuks ära.

Külalised olid tänulikud, et said võimaluse
külastada ka Jõelähtme vallamaja ning abi-
vallavanemalt ülevaate tervest vallast. Ka val-
lamajas üllatasid soomlased pererahvast oma
lauluga. 

Kajaani külalised olid Jõelähtme Laste-
kaitse Seltsil külas juba kaheksandat aastat jär-
jest ning lahkudes avaldasid nad lootust, et
meie sõprus jätkub.

Täname Jõelähtme vallavalitsust, tänu kelle
rahalisele toetusele see vastuvõtt võimalikuks
osutus. Meid oodatakse Kajaani 2004. aasta
kevadel.

JLS-i esimees
ROZETA MEOS

Sellel maikuu keskpaiga kesknädala õhtupoo-
likul oli Loo kooli aula taas siginat-saginat täis.
Peeti sünnipäevapidu - Jõelähtme Lastekaitse
Selts sai 15. aastaseks. 

Rozeta Meos, JLS-I toimekas juhataja, tõm-
bas joone alla 15 tegevusaastale ja tänas
kohalviibivaid seltsi asutajaid Erika Reismaad,
Veera Andressoni ja Kai Müürseppa. Tänukirja
aktiivse osalemise eest seltsi tegevuses said ka
Maire Ruus,  Evelin Hall,  Tiina Klamas,  Hilda
Männik, Pille Raudkivi, Rein Parve, Ardo Lass
ja Urmas Pohlak. Abi ja koostöö eest tänati
Jõelähtme Vallavalitsust, Neeme Algkooli,
Kostivere Põhikooli, Loo Keskkooli ning
Neeme, Kostivere ja Loo lasteaedu. Sponsor-
luse eest said JLS-I kaunilt raamitud tänukirjad
Jõelähtme Vallavalitsus, Loo Kaubamaja, Loo
Rahvaspordiklubi, Tallegg, OÜ-d Boffin, Loo
Soojus, Loo Vesi ja AS Loo Elekter. 

JLS-I asutaja ja esimene juhataja Erika
Reisma meenutas lastekaitsetegevust Lool selle
algusaastatel ja väljendas oma rõõmu selle üle,
et selts täies elujõus nüüd juba 15. sünnipäeva
peab. Töötades 80ndatel aastatel lastearstina
Lool, puutus ta pidevalt kokku laste koo-
liväliste murede-probleemidega, millega keegi
õieti ei tegelnud. Lapsi kasvatati ja õpetati,
lastekaitsest  kui sellisest ei teadnud keegi eriti
midagi. Kohtudes Riitta Hurttiaga, lastekait-
setööle kogu hingega pühendunud soomlanna-
ga,  kes oli tollal Mannerheimi Lastekaitse
Liidu Kainu maakonna tegevdirektor, otsustati
ühiselt hakata lastekaitseliikumist  propageeri-
ma ka Lool. Kutsuti kokku inimesed, kelle töö
nii või teisiti lastega seotud. Soome pool orga-
niseeris humanitaarabi, meiepoolne osa oli
selle kõige toimetamine abivajajateni. Tänu
Erika Reisma ettevõtlikkusele ning Riitta Hurt-
tia pädevusele, viidi Lool läbi mitmeid
lastekaitsealaseid koolitusi. 15. maid 1988
loetakse toonase Loo Lastekaitse Ühingu, prae-
guseks laienenud Jõelähtme Lastekaitse Seltsi

sünnidaatumiks. Seetõttu ongi tekkinud pretse-
dent, et JLS, üks esimesi omataolisi pärastsõja-
järgses Eestis, on vanem kui Eesti Lastekaitse
Liit.

Sünnipäevalisi oli lillede ja kena raamitud
kingitusega tervitama tulnud ka ELL-i esimees
Alar Tamm. “Iga laps, ükskõik, on ta suur või
väike, ootab tähelepanu ja armastust”, jäi tema
sõnavõtust kõlama. “Hoia mind, kallista
mind!”, kõnelevad laste silmad. Ja seda kõik
tegidki! Igaüks sai oma naabrilt sooja sün-
nipäeva-kalli.

Nüüd alles läks peoks lahti! Avalood esitas
nn lastekaitsekallakuga laulu-tantsuansambel
“Gohalikud gratsiad”. Seejärel käisid kor-
damööda laval lustimas Neeme tantsutüd-
rukud, Kostivere rahvatantsijad ja pisikesed
Loo muusikatoa lapsed. 

Peale kontserti kogunesid lastekaitsjad
õpetajate tuppa kohvilauda, kus kuulajate ülla-
tuseks ja rõõmuks esines ansambel
“AnnabRe”. Lapsed jäid maiustama ja noor-
sootöötajast Marge eestvedamisel saali mängi-
ma, kust siis kella 9 paiku buss nad kodudesse
laiali viis.

Pidupäevast on taas saanud argipäev ja elu
läheb oma rada.

Kingi üks naeratus lapsele,
Silita korraks ta pisikest pead.
Ei maksa see midagi sinule,
Kuid rõõmu saab sellest lapsele
Ja endalegi teed head.
Kingi üks naeratus lapsele!

Nii kirjutas Peeter Sink aastal 1948. Ja kuigi
maailm on muutunud, sünnivad, sirguvad,
nutavad, naeravad, kurvastavad ja rõõmustavad
lapsed ikka. Ootavad meie tähelepanu, hoolit-
sust, armastust ja kaitset just nii nagu 50 aastat
tagasi või 50 aasta pärast.

Kingi üks naeratus lapsele!
KADI URM

Loo lasteaia Rukkilille rühma lapsed ja lapse-
vanemad koos õpetajatega otsustasid õppeaasta
lõpetuseks külastada nukuteatrit. Kuna meie
pere koosneb 3-6 aastastest lastest, valisime
teatrietenduseks just meie rühmale sobiva
etenduse – “Jussikese seitse sõpra”.

Teatris ootas meid ees tõeline üllatus! Olime
sattunud Jussikese 100-le etendusele. Teatrilu-
gu meeldis lastele väga ja etenduse lõpus ulatas
tänulilled Jussikesele meie rühma Alice. Nuku-

teatri imepõnevas fuajees ootas meid ees pidu-
laud – kõigile külastajatele!

Täname meie rühma tubli ja abivalmis lap-
sevanemat hr Enn Lampi, kes organiseeris
teatripiletid, turvalise bussisõidu pealinna ja
topsivahvli jäätised tervele Rukkilille perele!
Teatripisik saab ju alguse just nukuteatrist!

Tänulikud Rukkilille rühma õpetajad:
VELVE LEPP ja KRISTI ROOTSLANE

Selline oli õpilastöödekonkursi teema. Vallava-
litsusele laekus 63 tööd, kus õpilased kirjutasid
oma nägemusest koduvallast. Suur tänu
kõikidele osavõtjatele. Neid töid oli meeldiv
lugeda ja nad andsid positiivse laengu edas-
pidiseks töötegemiseks. 
�ürii koosseisus Jüri Paavel – volikogu
haridus-ja kultuurikomisjoni esimees; Liivi
Vain – vallavalitsuse sotsiaalosakonna spetsia-
list; Ester Saaret – Loo Keskkooli õpetaja;
Karin Harju – Kostivere Põhikooli õpetaja ja
Inga Korts-Laur – Neeme Algkooli õpetaja,
tegi kokkuvõtted 19. mail. Otsustati välja anda
eraldi luulepreemia, mille saajaks on Raimo
Pall Kostivere Põhikooli 7. klassist.
Töid hinnati 4 vanuserühmas:
I – III klass 7 tööd
1. koht Indrek Pajula,  Loo Keskkooli 2. klass
2. koht Kristiina Belorussova,  
Neeme Algkooli 3. klass
3. koht Keit Prants, Neeme Algkooli 3. klass
IV –VI klass 28 tööd
1. koht Artur Nuut, 

Kostivere Põhikooli 5. klass
2. koht Marta Korts-Laur, 
Neeme Algkooli 5. klass
3. koht Kristel Puusepp, Loo Keskkooli 5. klass
VII – IX klass 23 tööd
1. koht Mirjam Sirkas, 
Kostivere Põhikooli 9. klass
2. koht Kadri Põlendik, Loo Keskkooli 8. klass
3. koht Liina Malva , 
Kostivere Põhikooli 7. klass
X - XII klass 5 tööd

1. koht Henri Piht, Loo Keskkooli 11. klass
2.-3. kohta jagasid
Illimar Reinart, Loo Keskkooli 10. klass
Kärt Rannamäe, Loo Keskkooli 11. klass

Kõikidele osavõtjatele korraldatakse septemb-
ris ühepäevane ekskursioon kirjandusloolis-
tesse paikadesse Eestimaal. Võitjad on oma
preemiad kätte saanud. Need tööd avaldame ka
vallalehes. Veelkord suur tänu kõikidele kirju-
tajatele ja meeldivat lugemist vallaelanikele.

TAIMI SAARMA

“Jõelähtme vald - minu kodu. 
Kas ka homme?”

JLS-i  sünnipäevapidu
9. juunist kuni 13. juunini viibisid Loo Kesk-
kooli saksa keelt õppivad koolilapsed Saksa-
maal. Nooremas rühmas olid 10 õpilast 5. ja 6.
klassist, vanemas rühmas 13 õpilast 9. klassi-
dest. Seega kokku 23 õpilast, 3 õpetajat – Helgi
Org, Helle Tõnisson,  Inna Tomson ja lapseva-
nemana allakirjutanu.

Reis sai teoks tänu Loo Keskkooli ja Lübec-
ki Thomas Manni Kooli pikaajalistele sideme-
tele ja lastevahetusprogrammile, Helgi Orgile
ja Manfred Henkele ning vallavalitsuse toetu-
sele. Üle aasta käivad saksa lapsed Eestis ja
eesti lapsed Saksamaal. Elatakse peredes. Nii
on see lastevahetusprogramm toiminud juba
mitu aastat.

9. juuni hommikul lendasime lennukiga
Hamburgi. Kui Tallinn saatis meid ära vihma-
sajuga, siis Hamburg võttis meid vastu ilusa
päikesepaistelise ilmaga, sooja 17o C. Ham-
burgi lennujaamas ootasid meid saksa lapsed,
hr. Manfed Henke ja buss, mis viis meid Büsu-
mi väikelinna Põhjamere ääres. Büsumis olime
2 päeva. Saime jalutada linnas ja mere ääres.
Eriti põnev oli tõusu ja mõõna nägemine ja
Büsumi keskkonnakaitse inimeste poolt tehtav
jalgsimatk mõõna ajal Põhjameres. Nägime ja
saime selgitusi, miks üldse tõus-mõõn tekivad,
missugused elusolendid elavad taganenud mere
liivas, krabisid said lapsed oma käega ka katsuda. 

10.juuni õhtul sõitsime Büsumist Lübeckis-
se Thomas Manni kooli juurde, kus meid
ootasid saksa laste emad, isad. Eesti lapsed vii-
di saksa peredesse. Järgmisel päeva hommikul
kohtusime koolis. Meid võttis vastu Thomas
Manni Kooli direktriss, kellega vahetati mõt-
teid lastevahetusprogrammi ja koolielu üle.
Kinkisime koolile  videofilmi “Ilus Eesti”.   

Tunnid algavad tavaliselt kell 7.40 ja näiteks
7C  klassi tunniplaanis on iga päev 6 tundi, mis
lõppevad 12.55. Õnnestus osa võtta inglise
keele tunnist.  

Klassis oli 21 õpilast.  Klassiruum ise valge
ja avar, kahes seinas suured rohelised tahvlid,
põrandal vaipkate, heledad seinad, laes ruumi
pikkuselt päevalagustuslampide read. Ühe
seina moodustasid aknad, muide aknad olid
tunni ajal lahti, oli väga vaikne, ei mingit kisa
ega automüra. 

Peale lõunat oli segarühmadesse jagatud
saksa ja eesti laste Lübeckit tutvustav “Stad-

tralli”, kus lastel tuli leida vastavalt kirjalikele
ülesannetele linna ajaloolised vaatamisväär-
sused ja vastata mõnele konkreetsele küsimu-
sele. Ka meie koos õpetajatega tegime selle
“linnaralli” läbi ja avastasime väga ilusa linna
oma kirikute, kitsaste tänavate ja käikudega,
mis meenutasid väga meie Tallinna vanalinna.
Lübeck sai II Maailmasõja ajal tugevasti kan-
natada, kuid aastsakümnetepikkune restauree-
rimistöö on kandnud vilja ja näiteks on kõik
kirikud üles ehitatud ja korda tehtud. Peale lõu-
nat oli ekskursioon Lübecki linna sümbolisse –
Holstentori, mis on üks väheseid säilinud linna-
müüri väravaid. Muide linna sümboliks võib
pidada ka martsipani, kuna seal seda maiustust
kõige enne valmistama hakati.   

Külaskäigu eelviimasel päeval viidi lapsed
rongiga Hansaparki, mis on üks laste ja kogu
pere meelispaiku oma ameerika mägede, igasu-
guste mängude ja värvekõditavate veesõiduat-
raktsioonidega. Algselt pidid Hansaparki kü-
lastama ainult eesti lapsed, sest  saksa vanema-
tel  lastel pidi olema sel päeval matemaatika
töö. Lastevanemate helistamiste ja vastuseisu
tulemusena muutis kooli juhtkond oma otsuse
ja ka saksa lapsed said minna. Hansapargis
õnnitleti ka “Stadtralli” võitjaid ja hr. Manfred
Henke grillis lastele lõunaks vorsti. Nii laste
kui õpetajate nägudest oli näha,et kõik nautisid
seda toredat päeva. Viimane päev oli mõeldud
tagasi kojulennuks. 

Nii möödusidki need viis toredat teguderoh-
ket ja sisukat päeva. Kõik lapsed olid viisakd,
toredad, lõbusad, ei olnud mingeid arusaama-
tusi ega korrarikkumisi. Tervis oli kõigil hea,
välja arvatud mõned villid varvastel. Siiski
esines üksikuid laste kohanemisraskusi pere-
des. Ilmad olid väga ilusad, päikesepaistelised
ja soojad, see aitas kindlasti reisi heale õnnes-
tumisele kaasa. Ka saksa lapsevanemad jäid
meiega väga rahule.

Reisi Saksamaale ei tohi mingil juhul võtta
kui vaid laste lõbureisi. Tegelikult on sellised
reisid korraldatud, et tutvuda Saksa kultuuri,
ajaloo,  elu-oluga, elada saksa peredes, suhelda
saksa keeles ja hästi saksa keelt rääkima õppi-
da. 

Täname Jõelähtme Vallavaltsust abi ja toe-
tuse eest reisi korraldamisel. 

Lapsevanem 
HARRY TEDER 

Reis Saksamaale

Jussikese seitse sõpra 100. etendus
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V O L I K O G U

Jõelähtme Vallavolikogu 5 koosseisu 
11. istung toimus 17. juunil 2003

Kinnitati Jõelähtme valla ehitusmääru.s
Kinnitati lisaeelarve.
Järgmine volikogu istung toimub 25. augustil 2003. aastal. 

TIIT KOLLO
Volikogu esimees

V O L I -
K O G U

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S
Jõelähtme   27. mai 2003 a. nr. 48

Jõelähtme valla Loo aleviku Vibeliku tee 15-21A ja sellega
külgneva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I
1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100,
642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375;
63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4,
22) § 22 lõike 2, Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579) § 24
lõike 3 ja Jõelähtme Vallavolikogu 28. jaanuari 2003a. määruse nr
12 “Ehitusseaduses ja Planeerimisseaduses kohalikule omava-
litsusele pandud ülesannete delegeerimine”, Jõelähtme Valla-
volikogu

O T S U S T A B:
Kehtestada Loo aleviku Vibeliku tee 15-21A ja sellega külg-

neva maa-ala detailplaneering vastavalt projekteerija Casa Pro-
jekt OÜ tööle nr 36/02, detailplaneeringu eesmärk on olemas-
olevatele hoonetele teenindusmaa määramine ja planeeritud
kruntidele hoonestusõiguse ulatuse määramine, planeeritud on
12,98 ha.

Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu
mnt 7, Tallinn 15082) ühe kuu jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Tiit Kollo

Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S
Jõelähtme 27. mai  2003 a. nr. 49

Jõelähtme valla 2002 aasta eelarve täitmise aruande kinnita-
mine.

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I
1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100,
642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375;
63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4,
22) § 22 lõige 1 punkt 1 ning Valla- ja linnaeelarve seaduse (RT
I  1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001,
56, 332; 2002, 64, 393) § 26, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B :
Kinnitada Jõelähtme valla 2002 aasta eelarve täitmise aruanne
järgmises mahus:

2002 aasta täpsustatud eelarve tulud olid 56,212 miljonit
krooni ja tulude laekumine oli 59,147 miljonit krooni s.o. 105,3
%.

2002 aasta eelarve täpsustatud kulude plaan oli 56,212
miljonit krooni ja täitmine 55,093 miljonit krooni s.o. 93,1 %.

kassaline käibefond  50000 krooni. 2003 aasta alguse vaba
jääk 4499131.50 krooni .
Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva
jooksul teatavakstegemisest.
Otsus jõustub teatavakstegemisel.

Tiit Kollo
Volikogu esimees  

Jõelähtme Vallavalitsus 
teatab alljärgnevate peremehetute ehitiste 
hõivamisest:
Laut asukohaga Lagedi tee 12 A, Loo alevik, Jõelähtme
vald, Harjumaa. Viimane teadaolev omanik Tallinna
Näidislinnuvabrik.

Vesiveski asukohaga Nehatu küla Jõelähtme vald, Harju-
maa. Hoone viimane omanik teadmata 

Vastuväiteid antud ehitiste peremehetuse või nende hõi-
vamise kohta esitada Jõelähtme Vallavalitsusse hiljemalt
1.septebriks 2003. a.

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB
Jõelähtme valla territooriumil on algatatud järgmised detail-
planeeringud: 
1. Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detail-
planeering (väikeelamute grupi planeerimine ning planeeritava-
tele kruntidele ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste mää-
ramine)
Jõelähtme Vallavalitsuse korraldus 16.05.2003 nr 497
2. Neeme  küla Mardi  8  maaüksuse  detailplaneering ( väike-
elamute grupi planeerimine ning planeeritavatele kruntidele
ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine) 
Jõelähtme Vallavalitsuse korraldus 16.05. 2003 nr 498
Toimuvad järgmiste detailplaneeringute avalikustamised
1. Alates 4 juulist kuni 18 juulini 2003 toimub Jõelähtme
vallavalitsuse ruumides ja Loo raamatukogus  Loo aleviku Saha
tee 21 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeri-
tava ala suurus on 2,5 ha ja kavandatakse 12 väikeelamukrunti.
2.  Alates 18 juulist kuni 1 augustini 2003 toimub Kaberneeme
küla Kõrtsu talu detailplaneeringu avalik väljapanek Jõelähtme
vallavalitsuse ruumides ja Kaberneeme raamatukogus. Planeeri-
tava ala suurus on 1,27 ha. Planeeringuga nähakse ette 6 krundi
moodustamine.
3. Alates 18.juulist kuni 1. augustini 2003 toimub Muuga sadama
idaosa detailplaneeringu avalik väljapanek Jõelähtme vallavalit-
suse ruumides ja Loo raamatukogus. Planeeritava ala suurus on
ca 100 ha. Planeeringu algataja on Tallinna Sadam.

Jõelähtme Vallavalitsuse Arhitektuuri ja ehitusosakonna ruu-
mides toimub 03.07.2003. a. kell 15.00 koostatava Kostivere
aleviku Jõeotsa maaüksuse  detailplaneeringu lähteseisukoh-
tade ja eskiislahenduse tutvustus.

Jõelähtme  Vallavolikogu

M Ä Ä R U S 

Jõelähtme                                                       
17. juuni 2003. a nr. 20

Jõelähtme valla ehitusmääruse kinnitamine.            

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I
1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100,
642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375;
63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4,
22) § 22 lõike 1 punkti 29, Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297; 99,
579) § 19 lõike 4 ja Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579) § 5,
Jõelähtme Vallavolikogu 
M Ä Ä R A B:
1. Kinnitada Jõelähtme valla ehitusmäärus vastavalt lisale 1. 
2. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 27. veebruari
2001.a määrus nr 4  “Jõelähtme valla ehitusmääruse kehtesta-
mine”, Jõelähtme Vallavolikogu 27. veebruari 2001.a määrus nr 7
“Ehitusjärelevalvealaste toimingute kulutuste tasumäärade
kalkuleerimise aluste kinnitamine” ja Jõelähtme Vallavolikogu
28. jaanuari 2003.a määrus nr 12 “Ehitusseaduses ja Planeerimis-
seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegee-
rimine”.
3. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises and-
mekogus.
4. Määrus jõustub 1. juulil 2003. aastal. 

Tiit Kollo 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S 

Jõelähtme  17. juuni 2003. a nr. 21

2003.aasta lisaeelarve kinnitamine.

Võttes aluseks Valla- ja linnaeelarve seaduse ( RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64,
393) paragrahvi 24 lõiked 1 ja 2 ning  paragrahvi  25, Jõelähtme Vallavolikogu 
MÄÄRAB:

Täiendada Jõelähtme valla 2003.aasta eelarve tulu alljärgnevalt:
111.01   füüsilise isiku tulumaks 200 000
121.99   riigilõiv 30 000
122.15   laekumine üldvalitsemisasutuse majan.tegevusest 80 000
129.99   maade erastamise kulude katteks 6 000
131.01   toodetud materiaalsete varade müügist 15 000
152.04   valitsussektorisse kuuluva sihtasutuse toetus 395 000
191        trahvid 3 000

Kokku  tulu :                                                         729 000

Täiendada Jõelähtme valla 2003.aasta  eelarve kulu alljärgnevalt:
404 51   valla teede korrashoiuks 729 000

Eraldada reservfondist 
409113   Neeme lasteaia  jooksvaks remondiks 200 000
Suunata 2,6 miljonit võetavast Eesti Ühispanga laenust Kostivere Lastepäevakodu I etapi  rekonstrueerimise kulude katteks.
Avaldada määrus Jõelähtme valla lehes ja Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
Käesolev määrus jõustub 25. juunil 2003. aastal.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Tekkinud ja 
tekkivatest 
jäätmetest! 
17. mai ohtlike jäätmete kogumisreidil koguti 1 788 kg akusid,
12 kg patareisid, 493 kg värvijäätmeid, 618 l õlijäätmeid, 12 kg
elavhõbedat, 300 kg mürke, jm. 
16-18.maini olid valla territooriumile paigaldatud suured kon-
teinerid. Konteinerid paigaldati 35 kohta ning kokku koguti ca
1 000 m3 prügi, mis maksis vallale ligikaudu 120 000 krooni.
Konteinerite eesmärgiks oli eelkõige omaalgatuse toetamine
külade ja alevike ümbruskonna puhastamiseks, ebaseadus-
like prügimägede likvideerimiseks jne.  
Oli kohti, mille üldpilt sai palju puhtamaks, samas kui mõnes
teises piirkonnas jäi info puuduse või elanike passiivsuse tõttu
konteiner praktiliselt tühjaks. Kokkuvõtlikult on kogu asja koh-
ta tagasiside olnud positiivne. Kahjuks tuleb siiski ette ka sellist
käitumist, et aasta jooksul kogutakse olmejäätmed kokku, et
neist siis kord aastas kevadeti vabaneda. 

Hoolimata sellest, et viimaste aastate kevadeti on paigaldatud
suuri konteinereid,  
PEAB igal majapidamisel olema oma (võib ka naabritega
ühine) jäätmete kogumisvahend (prügikast, prügikonteiner)
ning leping kogumisvahendit tühjendava jäätmekäitluset-
tevõttega või kes soovib viia ise prügi prügilasse, siis peab
olema ette näidata vastav tšekk.
Naabri konteinerisse,  üldkasutatavatesse konteineritesse
või metsa alla prügi poetada EI TOHI. Samuti on keelatud
prügi ladestamine oma maatükile. 

Sel suvel võetakse ette ulatuslikum kontroll selgitamaks välja
majaomanikke, kellel puudub oma jäätmete kogumisvahend
ning prügiveofirmaga sõlmitud leping. Vastava lepingu sõlmi-
miseks võtta otse ühendust jäätmekäitlusettevõttega (n Clean-
away, Vaania, Ragn-Sells jne). Soovitavalt selle firmaga, kes
teie piirkonnas juba tegutseb.  

Ühtlasi hakatakse suve jooksul paigaldama sorteeritud jäätmete
kogumispunkte ning rajama ohtlike jäätmete kogumispunkti. 

Küsimuste või ettepanekute korral palun julgesti pöörduda all-
toodud kontaktidel.

Proovime kõik leida võimalused ja vahendid, et tekkinud
jäätmed satuksid selleks ettenähtud kohta ning kodu, kodu
ümbrus, külad, alevikud, metsad, teeääred, rannad jne
püsiksid puhastena!!

Ilusat suve soovides, 

Liis Truubon
Keskkonnaspetsialist

605 4874
liis@joelahtme.ee
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01.06 ELFRIEDE LOOPERE, Jägala  küla

86
22.06 ARMILDE LEHNSEN, Loo alevik

29.06 ARTUR LUIK, Koogi küla 

84
03.06 ELMI TOOM, Neeme küla 

82
16.06 HELGA-MARIE MARTEN, 

Neeme küla
26.06 OLGA REMMELT,

Manniva küla

80
24.06 ASTA NAHKUR, Loo alevik 

75
08.06 VANDA-HELENA KAARE,

Loo alevik
18.06 HILIA JORONEN, Loo alevik 

70
15.06 AARE PRÖÖM, Koogi küla 
30.06 HELGI HAAB, Loo alevik

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed
juunis

MAIS  SURNUD 
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD

JELIZAVETA HOKKONEN 13.11.1917 – 11.05.2003
HUUGO NORBERG 17.11.1931 – 22.05.2003
MARELLE KOORT 19.12.1966 – 28.05.2003

JÕELÄHTME VALLA LEHT
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA

VOLIKOGU AJALEHT
VÄLAANDJA

Jõelähtme vallavalitsus
tel. 6054 850 või 6054 887

TOIMETAJA Piia Ruber,  tel. 056 650650
KAASTÖID OOTAME HILJEMALT 5. KUUPÄEVAKS

VALLAMAJJA VÕI MEILIAADRESSIL: piia@sirp.ee 
Trükk AS Printall

Jõelähtme Lastekaitse Selts 
tänab

kõiki peresid, kes tõid 25. mail meie
MAILAADALE  

kasutatud riideid ja jalanõusid.

Ülejäägid viime Imastu puuetega laste kodule.
Loodame, et JLS-i SÜGISLAAT

septembrikuu viimasel pühapäeval on rahvarohkem.

4

Jõelähtme Lastekaitse Seltsi
töölaagrid valla lastele:

Neemel – 1 rühm    9.-13. juuni kell 11.00 – 12.00
Juhendaja  Õnne Kurvet 6083740
Kostiveres – 1 rühm   9.-13. juuni  kell 11.00 – 12.00
Juhendaja  Mare Treiberg 6081636
Lool – 3 rühma       9.-13.juuni      kell 11.00 – 12.00

16.-20.juuni kell 11.00 – 12.00
25.-29.august   kell 11.00 – 12.00

Juhendaja Hilda Männik 6080619

Lapsed töötavad jõukohastel heakorrastustöödel.

JÕELÄHTME RAHVAMAJA LAVAGRUPP 

JÕELÄHTME RAHVAMAJAS
28. juunil kell 19 etendub

A. Tamme “Tuulispää”
Pilet 25 krooni

Auhinnatud Harjumaa harrastusteatrite ülevaatusel 
I laureaadi tiitliga. 

Parima meesostäitja tiitli sai Tiit Tammesson, 
eripreemia läks Ülo Lombile jõulise osatäitmise eest.
Külateatrite festivalil Abja-Paluojal saavutati auhind

ansamblimängu eest algupärase materjali mängimisel. 
Eigi Tali sai vaese õmblejanna tütre osa eest 

parima naisnäitleja tiitli.

Kostivere aleviku keskuses, väga heas asukohas välja üürida

ruumid
äritegevuseks.

Info:05090518

Ette tänades: Toomas Laanejõe

OÜ KOSTIVERE ELAMUHOOLDUS  

otsib töötajat, 
kelle töökohustuseks oleks Jõe tänava majade nr. 1, 2, 3, 4  

kruntide niitmine, prügikastide ümbruse korrashoid.
Info tel. 6081583 

või tulla OÜ Kostivere Elamuhoolduse kontorisse.
(e-post:kostiveresoojus@hot.ee)

PERELUGUDE KONKURSS 
“MEIE PERE KÕIGE VAHVAM ETTEVÕTMINE”

Lastekaitse Liit ja ajakiri “Pere ja Kodu” 
kuulutavad välja perelugude konkursi teemal:

“Meie pere kõige vahvam ettevõtmine”

Konkurss algab mais ja kestab 2003. aasta lõpuni. Konkursile
laekunud töödest valib ajakirja “Pere ja Kodu” ja Lastekaitse
Liidu poolt moodustatud �ürii välja parimad, mis avaldatakse
ajakirjas 2004. aasta jooksul.
Loo pikkuseks võib olla kuni 3 lk käsikirjaliselt (5000
tähemärki). Toimetusel on õigus tekste enne avaldamist toi-
metada.
Lugusid oodatakse aadressile: Maakri tn 23 A, “Pere ja
Kodu”, märgusõna “Perelugude konkurss” Tallinn 10145. 
E- post: perekodu@kirjastus.ee
Kirjutada võib perega ette võetud vahvatest tegemistest-
toimetamistest või põnevatest peretraditsioonidest ja komme-
test.
Pered, kes on saatnud parimad lood saavad auhinnaks seiklus-
perepäeva Lastekaitse Liidu Pivarootsi laagris.
Informatsioon ajakirja “Pere ja Kodu” ning Lastekaitse Liidu
kodulehekülgedel (www.lastekaitseliit.ee;
www.perekodu.ee).

KOOLILÕPUTRALL   III
Maikuu viimasel pühapäeval toimus Loo Kooli ümbruses juba  tra-
ditsiooniliseks muutunud koolilõpuüritus lastele.

Ilm oli super! Vist selle kevade ilusaim! Kena kevadilm oli välja
meelitanud üsna rohkesti rahvast. Üle küll ei lugenud, aga plats oli
täis nii suuri kui väikesi. Trallitasid väikesed, suured kuulasid laste
laulu ja vaatasid tantse.

Laste lemmik oli kahtlemata kettkarussell, mille juures oli jär-
jekord kella 12-17, st.niikaua, kuni üritus kestis. Suuremad lapsed
ja noored said hüpata kahel põrkebatuudil, proovida oma jõudu
ning osavust „kummimehel“ või võistelda „Püütoni“ rajal.  Eelmis-
est aastast tuttavad sumomaadlejate kostüümid  olid nüüd kasutusel
sumo-palliplatsil, mida noored (ka mitte enam õpilased) väga ak-
tiivselt kasutasid. Pallimäng  oli  lustakas nii pealtvaatajatele kui ka
mängijatele.  Ragnar  Plinkner ja Janno Kübar on tasemel korralda-
jad!

Korvpalliplatsi, kus toimetas Tanel Hall, selgitas Loo Sops välja
täpsemad.   Staadioni ääres paiknesid elavad „atraktsioonid“ – kolm
hobust Lagedi tallist, kellega soovijad ratsutamislusti proovida
said.

Mudilastele oli Loo Huvitoa ette pandud meisterdamiseks lauad
– sai ise oma maitse ja soovi järgi lillepotte värvida! Veel olid mudi-
laste jaoks pallimeri, liurada, nukumaja ja kiiged – kõik need asjad
meeldisid lastele nii väga, et oleks soovinud neid  sinna muruplat-
sile jättagi! Kas või ühtegi neist! Miks meil Lool ei võiks olla üks
pisike mänguväljak lastele, kus  oleks mudilastel turvaline ning tore
mängida?

Raha sai ka kulutada! Nehatu pakkus head-paremat ja ostjaid oli
palju nii nagu varasematel aastatelgi.

Esmakordselt oli ka kolm müügikohta . JUST-_NARIN pakkus
hooldustooteid, mis valmistatud taimede baasil. Lisaks juurde
tutvustus ja konsultatsioon. India ehted oli väga minev kaup.
Lapitekid, kaltsuvaibad, kaisunukud ja –padjad . Uudistajaid palju,
ostjaid vähem.

Infotelgis jagasid Mari Männik ja Kärt Rannamäe teateid. Egon
Järve ja Ardo Ode vastutasid muusika eest. Lood olid meelepärased
ka pisut vanemale publikule.

Lava ees olevad pingid olid terve pika päeva rahvast tulvil.
Vabal laval esinesid lapsed ja noored, kes lihtsalt nautisid esine-
misvõimalust ja –vabadust. Oli üllatusigi! Vähemalt korraldajatele!
Hillary ja Alvari lugu – üllatus ,mis üllatus!

Päeva juht – roheline Chewitsi Ludvig – korraldas ning toimetas
kindlalt, rahulikult ning meeldivalt. Aeg-ajalt haaras mõni mudi-
lane tal käest kinni ning siis ajasid asju juba kaks meest!  Chewit-
silt olid ka  kõik selle päeva ürituste ning võistluste auhinnad

Tore ilm + tore publik = tore päev!   
Loo Kultuurikeskuse direktor Pille Raudkivi tänas  laste nimel

toreda päeva eest kõiki selle ürituse toetajaid.
Kell 17.00 võeti atraktsioonid maha ning viidi ära. Selleks aas-

taks! Samal ajal hakati Loo Kooli siseõuel  valmistuma diskoõh-
tuks. Kella 20.00 – 24.00-ni oli lastel ja noortel võimalus  kuulata
muusikat ja tantsida.

Pisut tumestas seda ilusat päeva tõsiasi, et alkohol viib mõistuse
ja paneb piinlikku olukorda. Aitäh Maardu politseipatrullile, kes
seekord ebameeldiva olukorra kiiresti lahendas! Loodan, et
järgmisel üritusel ei peaks korraldajad oma energiat kulutama alko-
holilembeliste  täiskasvanute peale! 

Kohtumiseni järgmisel kevadel!
R. MEOS

KOOLILÕPUTRALL III 2003 korraldajad tänavad
SPONSOREID JA ABILISI:
JÕELÄHTME VALLAVALITSUS, HARJUMAA OMAVA-
LITSUSTE  LIIT, HARJUMAA KULTUURKAPITAL, LOO
ELEKTER, TALLEGG AS , EAF BALTICS AS - CHEWITS,
LOO KESKKOOL, LOO ELAMUHOOLDUS, LOO
KAUBAMAJA, aga ka kõiki esinejaid ja osalejaid.
KOHTUMISENI KOOLILÕPUTRALL IV 2004.a.

Jõelähtme kirik
23. juunil kell 11 
kirikaia surnuaiapüha
23. juunil kell 12. 30 
Jõelähtme surnuaiapüha
25. juunil kell 21 
Heiki Mätliku kontsert 
Jõelähtme kirikus
29. juunil kell 11 leeripüha 
6. juulil kell 11 kuldleeripüha, 
aastakäigud 1952/1953
6. juulil kell 14.30 Saha surnuaiapüha


