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Iru küla sümbol inspireeris 
edendama külaelu

Volikogu töömailt

Katoen Natie avas 
Muuga sadamas 
terminali

Mereväelased 
korraldasid dessandi

Iru Ämm saab külarahvalt juba kolmandat aastat tunnustust. Tunnustus ürituse eestvedaja Arno Kannikese sõnul peab rahvuseepose tegelasi teadma.   Styna Eerma

Koljunuki sadam

 Tallinna külje all Iru kü-
las on loodud põneva nime-
ga mittetulundus ühing – 
MTÜ Iru Ämma klubi. 
Styna Eerma,
styna@harjuelu.ee

MTÜ üks asutaja Arno Kannike 
meenutab klubi sünnilugu nii: 
“Tegin toonasele külavanemale 
ettepaneku moodustada küla-

selts, kuid asi jäi soiku.” Uue 
külavanema valimiste eel lõi 
seltskond inimesi aga külaseltsi, 
kuhu kuulus neli inimest. “Kuna 
mulle ja külarahvale ette-
panekut külaseltsiga liitumiseks 
ei tehtud, otsustasime luua 
“oma” ühingu,” räägib mees. 
MTÜ Iru Ämma klubi asu-
tamisel 2008. aastal oli liikmeiks 
lausa kakskümmend neli küla-
inimest. Samal külakoosolekul 

valiti Arno Kannike ka Iru küla-
vanemaks. 

Klubi on oma nime saanud 
Pirita jõe lähedal Iru mäel seisva 
pikliku kivi järgi, mida rahva-
suus kutsutakse Iru Ämmaks. 
Arvatakse, et see oli kunagi 
Tallinna linna piirimärk. Pikliku 
kivi kirjutas kuulsaks Fr. R. 
Kreutz wald eeposes “Kalevi-
poeg”, nimetades seda kivis-
tunud Lindaks. Piklik kivi hävis 

19. sajandi keskpaigas, praegu 
asendab Iru Ämma Juhan Raud-
sepa loodud raidkuju, mis 
asetati mäele juba 1970. aastal. 

Küla tegemised 
Arno Kannike meenutab, et 

2008. aastal oli ta Põhja-Harju 
koostöökogu moodustamisel 
üks initsiaatoritest ning MTÜ 
Iru Ämma klubi eestvedajana 
ka üks asutaja. Arno Kannike 

valiti koostöökogu juhatusse 
ning kolm ja pool aastat oli ta 
Põhja-Eesti koostöökogu juha-
tuse esimees, siiani juhatuse 
liige. “Olin sügavuti Leader 
programmi rahastamisperioodi 
2009-2015 strateegia üks koos-
tajatest ning sellest kasvas välja 
mõte rikastada ka Iru külaliiku-
mist,” räägib Kannike.

Loe edasi lk. 4.

Kuhu minna suvel 
2013?

 Neljapäeval, 2. mail 
allkirjastati Jõelähtme 
vallavalitsuse ja OÜ Bau 
Ehitus vaheline ehituse 
töövõtu leping, mille 
kohaselt renoveeritakse 
Kostivere mõisa esifassaad. 

Priit Põldma

Ehituse kogumaksumuseks on 
plaanitud 40 074 eurot. Lepingu 
kohaselt eemaldatakse fassaa-
dilt vana krohv ja kaetakse uue-
ga, renoveeritakse vapid ja 
ornamendid, paigaldatakse 
uued vihmaveetorud, reno vee-

ritakse aknaraamid, paigal da-
takse vundamendile hüdro-
isolatsioon ja korrastatakse 
välistrepp ning peauks. Eelda-
tavaks ehitustööde valmimise 
ajaks on juuli 2013.

1776. aastal valminud Kosti-
vere mõisa peahoone on kahe-
korruseline paekivist ja madala 
plekist kelpkatusega varaklas-
sitsistlik ehitis. Krohvitud esi-
fassaadi kaunistavad kõrge 
kolm nurkfrontooniga keskri sa-
liit, mille viiluväljal von Brever-
nite ja Stael von Holsteinide 
stukkvapid, teise korruse aken-
del kaunid krohvpiirded, pro-
fiilne katusekarniis ja lamedad 
liseenid. Hoone S-tiivaga liitub 
19. sajandi teisel poolel püsti-

tatud juurdeehitis, mis kujun-
duselt on analoogiline üle-
jäänud hoonega. Hoone taga-
fassaadil paiknev eenduv osa 
oli algselt esiküljelt avatud ning 
toestatud nelja massiivse tul-
baga ning selle peal asus puit-
balustraadiga rõdu. Tänapäeval 
on eenduva osa esiküljel kaks 
akent ning vahepealne ukseava 
on kinniehitatud, samuti on 
varasem rõdu asendunud ma-
dala kaldega viilkatusega.

Kostivere mõisa fassaadi 
remonti rahastab projekti toe-
tusena Kultuuriministeerium 
32 000 euro väärtuses, valla-
valitsuse panus renoveerimisse 
on pisut üle 8000 euro.

Kostivere mõis saab uue näo Comeniusega Kreekas

Fakto Auto kutsub 
jalgrattaga sõitma
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 Jõelähtme Vallavolikogu 
7. Koosseisu 46. istungil 
25.04.2013.
Volikogu materjalidega on täp-
semalt võimalik tutvuda www.
volis.ee alajaotuse Jõelähtme 
vald all.

• Neeme küla Kolli 6 maa-
üksuse detailplaneeringu keh-
testamine. Kehtestati Neeme 
küla Kolli 6 maaüksuse detail-
planeering suurusega 1,83 ha. 
Alale on planeeritud kaks üksik-
elamut ja nende juurde abi-
hooned.

• Kinnituse andmine meet-
me “Linnaliste piirkondade 
aren damine” projekti “Loo-
Lagedi kergliiklustee ehitami ne 
(Jõelähtme ja Rae valla ühis-
projekt)” tulemusena loodud 
vara säilitamise, vara avaliku 
kasutuse tagamiseks ja antud 
varaga seotud tehingute teos-
tamata jätmiseks. Kinnitati 
pro jekt ja garanteeriti, et Jõe-
lähtme vald tagab 2013. aastal 
projekti “Loo-Lagedi kerg-
liiklustee ehi tamine (Jõelähtme 
ja Rae valla ühisprojekt)” Jõe-
lähtme valla poolse osa oma-
finantseerimise vähemalt 
21,30% ulatuses abi kõlbulikest 
kuludest, kusjuures meetme 
“Linnaliste piirkondade aren-
damine” raames kinnita tud 
ettepaneku alusel on Jõe lähtme  
valla abikõlbulikud ku lud 
421 271,79 eurot, millest sellele 
vastav omafinantsee rimine on 
vähemalt 89 730,89 eurot. Ga-
ranteeriti, et säilita takse ja ta-
gatakse selle avalik kasutus 

vähemalt järgnevaks viieks 
aastaks.

• Maa taotlemine munitsi-
paalomandisse. Taotleti Harju 
maavanemalt munitsi paal-
omandisse Jõelähtme vallas 
Neeme külas Liiva tee ehitise 
teenindamiseks vajalik maa-
ala, maaüksuse sihtotstarbeks 
transpordimaa 100%.

• Isikliku kasutusõiguse 
sead mise eellepingu ja lepingu 
sõlmimine Loo Vesi OÜ kasuks 
Kordoni tee maaüksusel. Sõl-
mitakse isikliku kasutusõiguse 
seadmise leping Loo Vesi OÜ 
kasuks veetorustiku rajamiseks, 
remontimiseks, hooldamiseks 
või muul viisil eksplua tee ri-
miseks

• Isikliku kasutusõiguse 
seadmine Loo Vesi OÜ kasuks 
Rahvamaja tee 1 maaüksusel. 
Sõlmitakse isikliku kasutus-
õiguse seadmise leping maa-
üksusel maakaabelliini, vee-
torustiku ning immutusväljaku 
ja juurdevoolu toru rajamiseks, 
remontimiseks, hooldamiseks 
või muul viisil ekspluateeri-
miseks ning Rahvamaja tee 1a-
le juurdepääsutee rajamiseks.

• Isikliku kasutusõiguse 
sead mine Kaberneeme külas, 
Rahvamaja tee 1a maaüksusele. 
Sõlmitakse isikliku kasutus-
õiguse seadmise leping OÜ Loo 
Vesi kasuks puurkaev-pumpla 
remondiks, hooldamiseks või 
muul viisil ekspluateerimiseks

• Isikliku kasutusõiguse 
seadmine Loo Vesi OÜ kasuks 
Ämma tee 20 maaüksusel. Sõl-
mitakse isikliku kasutus õiguse 

seadmise leping Loo Vesi OÜ 
kasuks vee- ja kanali sat siooni-
toru rajamiseks, remonti miseks, 
hooldamiseks või muul viisil 
ekspluateerimiseks, mis on 
vajalik projekti nr TJ-08/12 “Iru 
asula vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus-rekonstrueeri-
mistööde uurimus- ja projek-
teerimistööd” teostamiseks.

• Isikliku kasutusõiguse 
seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
Pärituule tee 1a maaüksusel. 
Sõlmitakse isikliku kasutus-
õiguse seadmise leping Elektri-
levi OÜ kasuks 0,4 kV maa-
kaabelliini rajamiseks, remonti-
miseks, hooldamiseks või muul 
viisil ekspluateerimiseks, mis 
on vajalik projekti nr LP0532 
“Kala MÜ 0,4 kV elektrivarustus, 
Neeme küla, Jõelähtme vald, 
Harjumaa” teostamiseks.

• Isikliku kasutusõiguse 
seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
Neeme sadama maaüksusel. 
Sõlmitakse isikliku kasutus-
õiguse seadmise leping Elek-
trilevi OÜ masti tõmmitsa raja-
miseks, remontimiseks, hoolda-
miseks või muul viisil eksplua-
teerimiseks, mis on vajalik 
projekti nr LP0532 “Kala MÜ 
0,4 kV elektrivarustus, Neeme 
küla, Jõelähtme vald, Harjumaa” 
teostamiseks.

• Isikliku kasutusõiguse 
seadmine AS Loo Elekter kasuks 
Saha tee lõik 1 maaüksusel. 
Sõlmitakse isikliku kasu tus-
õiguse seadmise leping AS Loo 
Elekter kasuks 10 kV maakaabel-
liini rajamiseks, remontimiseks, 
hooldamiseks või muul viisil 

ekspluateerimiseks, mis on 
vajalik Nehatu tehnopargi elek-
tri varustuse tagamiseks.

• Isikliku kasutusõiguse 
seadmise eellepingu ja lepingu 
sõlmimine Elektrilevi OÜ ka-
suks Maardu tee 25 maaüksusel. 
Sõlmitakse isikliku kasutus-
õiguse seadmise eelleping ja 
nimetatud maaüksuse kinnis-
tamise järgselt isikliku kasutus-
õiguse seadmise leping Elek-
trilevi OÜ kasuks maakaabel- ja 
õhuliini rajamiseks, remonti-
miseks, hooldamiseks või muul 
viisil ekspluateerimiseks.

• Vallavalitsusele loa and-
mine riigihanke välja kuulu ta-
miseks ja kasutusrendi lepingu 
sõlmimiseks. Lubati Jõelähtme 
Vallavalitsusel 2013. aastal kuu-
lutada välja riigihange Kosti vere 
kooli inventari rentimiseks, 
kasutusrendiga kuni kümneks 
aastaks kasutusse võtmiseks 
asjade ja teenuse ostmise kuu-
maksega mitte üle 4000 euro 
ühes kalendrikuus (koos käibe-
maksuga) ja vastava hanke-
lepingu sõlmimiseks. Hanke-
tulemused esitatakse kinni ta-
miseks Jõelähtme Valla voli-
kogule.

• Viimsi valla üldpla nee-
ringu “Haabneeme aleviku ja 
lähiala üldplaneering” koos-
kõlastamine. Kooskõlastati 
Viimsi valla üldplaneering 
“Haab neeme aleviku ja lähiala 
üldplaneering”.

• Jõelähtme vallas Muuga 
sadama piirkonnas veeldatud 
maagaasi terminali asukoha 
valimiku teemaplaneeringu 

lähteseisukohtade kinnitamine. 
Tunnistati kehtetuks Jõelähtme 
Vallavalikogu 21.03.2013 otsus 
nr 362 “Jõelähtme valla üldpla-
neeringu teemaplaneeringu “Ve-
deldatud loodusliku maagaasi-
terminali asukoha määramine” 
lähteülesande kinnitamine”. 
Kinnitati Jõelähtme valla üld-
planeeringu teemaplaneeringu 
“Vedeldatud loodusliku maa-
gaasiterminali asukoha mää-
ramine” lähteülesanne vastavalt 
lisale.

• Jõelähtme valla üld pla-
neeringu lähteülesande kin-
nitamine. Kinnitati Jõelähtme 
valla üldplaneeringu lähte üles-
anne vastavalt lisale.

• Pumbajaama tee 1 kin-
nistu otsustuskorras võõran-
damine. Otsustati rahuldada 
Tarmo Uuselu avaldus talle 
kinnistu Pumbajaama tee 1 
Kostivere alevikus Jõelähtme 
vallas otsustuskorras võõran-
damiseks alandatud hinnaga 
14 300 eurot.

• Jõelähtme Vallavolikogu 
29.06.2011 otsusega nr 197 
kehtestatud “Liivamäe külas 
asuva Seapaju kinnistu detail-
planeeringu” osaline kehtetuks 
tunnistamine Seapaju kinnistu 
osas. Tunnistati osaliselt keh-
tetuks Jõelähtme Vallavolikogu 
29.06.2011 otsusega nr 197 
kehtestatud “Liivamäe külas 
asuva Seapaju kinnistu detail-
planeering” Seapaju kinnistu 
osas. Jäeti kehtima “Liivamäe 
külas asuva Seapaju kinnistu 
detailplaneering” moodustatud 
kinnistu Käpa põik 2a osas.

• Nõusoleku andmine te-
hingu tegemiseks Jõelähtme 
Vallavolikogu liikmega. Anti 
nõusolek Jõelähtme valla ja 
Marko Raudlam'i vahelise 
tehingu tegemiseks eesmärgiga 
võõrandada Nissan Almera 
1,6.

• Jõelähtme Vallavolikogu 
09.11.2009 otsuse nr 16 “Valla-
volikogu keskkonna- ja pla-
neerimiskomisjoni liikmete 
arvu ja koosseisu kinnitamine” 
muutmine. Arvati Jõelähtme 
Vallavolikogu keskkonna- ja 
planeerimiskomisjoni koos-
seisust välja Andres Oopkaup ja 
lisati asemele Mailiis Kaljula.

• Vallavanema asendajale 
asendustasu maksmine ning 
vallavanemale ametiauto ja 
mobiiltelefoni kasutusse and-
mine. Määrati vallavanemale 
ametiauto ja mobiiltelefoni 
kasutus, määrati vastavad li-
miidid ja kehtestati vallavanema 
asendajale asendustasu. 

• Vallavolikogu esimehe vali-
mistulemuste kinnitamine. Sea-
tud kandidaatide seast ei osu-
tunud keegi valituks.

• Vallavanema infor mat-
sioon. Vallavanem andis üle-
vaate Loo-Lagedi kergliiklustee 
ehitusest ning, asjaolust et 
valmis Kostivere mõisa projekt. 
Läbi on viidud hange mõisa 
esifassaadi korrastamiseks ning 
Kostivere kooli ehitustööd on 
graafikus. Anti ülevaade Ämma 
tee asfalteerimisest, Loo lasteaia 
hooviala korrastamise hanke 
peatsest läbiviimisest.

ülevaate koostas Priit Põldma

Volikogu töömailt

Vallavanem: neljapäev 13.00-16.00; eelregistreerimine tel. 605 4887
Kantselei: esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 08.00-17.00; 
reede 08.00-13.00
Teised vallavalitsuse ametnikud: teisipäev 08.00-13.00, 
kolmapäev 13.00-17.00.
Kassa on avatud: esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 08.00-
17.00, reede 08.00-13.00
Riigipühadele (1. jaanuar, 24. veebruar, Suur reede, Esimene 
ülestõusmispüha, 1. mai, Nelipühade 1. püha, 23-24. juuni, 
20. august, 24-26. detsember) eelnevatel tööpäevadel (välja arva tud 
juhul kui see päev langeb reedele) lõpeb tööpäev kell 14.00.
 
Jõelähtme valla a/a:
• SEB Pank: 10002018903006
• Swedbank: 221012002639

Ametikoht Nimi Telefon E-post

Vallavanem Andrus Umboja 605 4887
515 0007

andrus.umboja@
joelahtme.ee

Kantselei

Vallasekretär Leho Kure 605 4887 leho.kure@
joelahtme.ee

Vallasekretäri abi Maire Kivistu 605 4884 maire.kivistu@
joelahtme.ee

Arendusnõunik Priit Põldma 605 4882 priit.poldma@
joelahtme.ee

Jurist Kätlin Madis 605 4857 katlin.madis@
joelahtme.ee

Väärteo -
menetleja

Uno Paas 605 4886 uno.paas@
joelahtme.ee

Järelevalve-
ametnik

Igor 
Skorohodov

605 4878 igor.skorohodov
@joelahtme.ee

Kantselei spetsialist Elo Pajo 605 4888 elo.pajo@
joelahtme.ee

Referent- asja ajaja Leeles Lepik 605 4887 leeles.lepik@
joelahtme.ee

IT spetsialist Mihkel Toomse 5552 7312 
605 4866

mihkel.toomse@
joelahtme.ee

IT spetsialist Kalev Algo 5669 7504 
605 4866

kalev.algo@
joelahtme.ee

Finantsosakond

Pearaamatu -
pidaja

Carmen Meikar 6054856 carmen.meikar@
joelahtme.ee

Vanem -
raamatupidaja

Karin Tomingas 6054873 karin.tomingas@
joelahtme.ee

Vanem-
raamatupidaja

Ellen Kahu 6054875 ellen.kahu@
joelahtme.ee

Vanem-
raamatupidaja

Jaana Haab 6054876 jaana.haab@
joelahtme.ee

Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakond

Abivallavanem Teet Sibrits 605 4889 teet.sibrits@
joelahtme.ee

Ehitusnõunik Heiki Lilienthal 605 4883 heiki.lilienthal@
joelahtme.ee

Keskkonna-
nõunik

Rein Ratas 605 4861 rein.ratas@
joelahtme.ee

Kommunaal-
nõunik

Indrek 
Mäeküngas

605 4868 indrek.
maekungas
@joelahtme.ee

Maanõunik Ülo Laanemets 605 4852 ulo.laanemets@
joelahtme.ee

Planeerimis-
nõunik

Marica Sepp 605 4851 marica.sepp@
joelahtme.ee 

Arhitekt Cornelia Ulst 605 4863 cornelia.ulst@
joelahtme.ee

Planeerimise 
spetsialist

Helle Kulbas 605 4855 helle.kulbas@
joelahtme.ee

Maakorralduse 
peaspetsialist

Triin Lindau 605 4853 triin.lindau@
joelahtme.ee

Planeerimise 
assistent

Gerli Kelk 605 4883 gerli.kelk@
joelahtme.ee

Registripidaja Alla Tempel 605 4854 alla.tempel@
joelahtme.ee

Ehitusspetsialist ametikoht täitmata  605 4883

Haldur ametikoht täitmata

Autojuht-haldur Tiit Tammesson 509 0906 tiit.tammesson@
joelahtme.ee

Kalmistuvaht Jaanus Hiis (Saha 
kalmistuvaht)

513 2368 jaanus.hiis@
joelahtme.ee

Kalmistuvaht Jaak Saarma 
(Jõe lähtme, 
Rammu 
kalmistuvaht)

502 1042 jaak.saarma@
joelahtme.ee

Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

Abivallavanem Carmen 
Viherpuu

605 4860 carmen.viherpuu
@joelahtme.ee

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba Teenistussuhe peatatud

Kultuuri ja spordi 
vanemspetsialist

Elle Himma 605 4881 elle.himma@
joelahtme.ee

Lastekaitse- ja noor -
sootöö vanem-
spetsialist

Margit Väikmeri 605 4858 margit.vaikmeri@
joelahtme.ee

Sotsiaaltöö 
vanemspetsialist

Liivi Vain 605 4880 liivi.vain@
joelahtme.ee

Sotsiaaltöö 
vanemspetsialist

Katre Reilent 605 4859 katre.reilent@
joelahtme.ee

Koduhooldustöötajad Õie Adams ja Tatjana Elias

Helitehnik Gustav 
Kuulberg

5308 7918 gustav.kuulberg@
joelahtme.ee

Töötajate kontaktid ja kodanike vastuvõtuajad Jõelähtme vallavalitsuses



 Mereväe baasikaitse-
kompanii sooritas laupäeva 
keskpäeval Kevadtormi 
õppusel Ihasalu lahes 
dessandi, mille raames 
maabus neljalt laevalt 
maale üle viiekümne 
lahingvarustuses võitleja.

Major Tanel Rütman,
suurõppuse Kevadtorm teabeohvitser

Ihasalus maabusid mereväe 
baa si kaitsekompanii aja tee ni-
jad ja reservväelased, mereväe 
laevadest olid kaasatud miini-
jahtija Sakala ning staabi- ja 
toetuslaev Tasuja, samuti võtsid 
operatsioonist osa patrull- ja 
reostustõrjelaev Pikker ning 
patrull-laev Kati Politsei- ja Pii-
rivalveameti laevastikust. Õhust 
toetasid maabumist kaks õhu-

väe kopterit. Mere- ja õhuväe 
üksused olid dessant ope rat sioo-
nil vas tase rollis, kes saabus 
dessandi abil merelt maale 
eesmärgiga vallutada piir kon-
nas asuvaid objekte ning edasi 
liikudes rün nata maaväe ja 
Kaitseliidu kaits vaid üksusi. 
Maa-ala oli eelne valt samuti 
vastase rollis olnud Scouts-
pataljoni rühma poolt julges-
tatud.

“Dessant on oma olemuselt 
kiireloomuline ja konkreetse 
eesmärgiga manööver, mille 
raames liigutakse üldjuhul kii-
relt alale, sooritatakse oma üles-
anne – näiteks silla hõivamine 
või teabe kogumine – ja lahku-
takse kiirelt,” kirjeldas harjutust 
mereväe ülem mereväekapten 
Sten Sepper.

Täiendavalt toetasid harju-
tust mereväe tuukrid, abilaev 
Lood ning Kõrgema Sõjakooli 
mereväe põhikursuse kadetid 

patrull-laevaga Ristna, kes jul-
gestasid harjutuse sooritamist 
vastavalt ranniku ja mere suun-
dadel. Merevägi osales kaitseväe 
suurõppusel Kevadtorm sel aas-
tal esmakordselt. 

Kevadtormil osales üle nelja 
tuhande kaitseväelase, kaitse-
liitlase, reservväelase ja ametni-
ku. Õppus oli lõpueksamiks aja-
teenijatest jalaväepataljonile, 
mis tegutseb 1. Jalaväebrigaadi 
koosseisus, pärast Kevadtormi 
lähevad selle sõdurid reservi. 
Kevadtormi raames osalesid 
õppekogunemisel maa- ja mere-
väe reservväelased ning Kaitse-
liidu Harju, Tallinna ja Rapla 
maleva kaitseliitlased.

Vastutegevust tegi õppusel 
Scoutspataljon, millele oli allu-
tatud Ühendkuningriigi ning 
Läti jalaväekompaniid ja Leedu 
luurerühm. Koos õhu tõrje patal-
joniga osales õppusel Belgia 
õhutõrjeraketirühm ning koos 

õhuväega Poola ründelennukid 
Su-22 ja praegu Balti riikide 
õhuruumi turvavad Prantsus-
maa hävituslennukid Mirage 
F1.

Õppus viidi läbi peamiselt 
kaitseväe keskpolügooni aladel 
Kuusalu vallas ja Kadrina valla 
loodeosas. 21.-23. mail liikusid 
üksused keskpolügoonilt läbi 
Tapa, Albu ja Aegviidu valla 
Anija valda. Õppuse aktiivne 
faas lõppes vasturünnakuga 
24. mail Kuusalu vallas Soodla 
veehoidla ja Peterburi maantee 
vahelisel alal.

Lisaks viidi läbi üksikuid 
operatsioone 19.-23. maini Jõe-
lähtme vallas Ihasalu, Kaber-
neeme ja Jägala piirkonnas, 
Loksal ning Tallinnas laulu väl-
jaku, teletorni ja Iru silla piir-
konnas.

Kevadtorm lõppes 25. mail 
lõpurivistusega Kuusalu staa-
dionil.
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Mereväelased korraldasid 
Ihasalu lahes dessandi 

Uue laohoone lindi lõikasid läbi Katoen Neti president ja tegevjuht 
Fernand Huts (paremal), majandus- ja kommunikatsiooniminister 
Juhan Parts, Katoen Neti juhatuse liige Karine Huts ja AS Tallinna sadam 
juhatuse esimees Ain Kaljurand.   Ülo Russak

Palusime logistikahiiu tulekut ja suure kauba-
terminali avamist kom men teerida Jõelähtme valla 
keskkonnanõunik Rein Ratasel:

“Puhkusel viibimise tõttu ma uue terminali avamisel ei 
käinud, aga see mis ma meediast näinud ja kuulnud olen, minus 
ohutunnet ei tekita. Sadamaga kaasneb ikka suurte kaubalaevade 
ja -rongide ning muu transpordi liikumine, müra ja kolin. See on 
paratamatu. 

Nafta ja kütteõlide transpor diga kaasnes aga ka veel eba-
meeldivate gaaside leke ümbruskonda või söe transpordiga 
must tolm. Uue terminali avamisega midagi sellist ei kaasne. 
Nii et peaksime Muuga sadamasse soovima rohkem selliseid 
ettevõtteid.”

 Läinud reedel avas 
Muuga sadamas terminali 
maailma üks suuremaid 
logistikafirmasid, Belgia 
päritolu Katoen Natie. 
Muugalt Venemaale ja 
SRÜ-sse minevate kaupade 
teenindamiseks on nüüd 
25 000 ruutmeetrit lao-
pinda, mis ühtlasi tähendab 
ka Muuga Tööstuspargi 
käivitumist.

Ülo Russak

Katoen Natie Eesti ASi juhatuse 
esimehe Mart Mellese sõnul 
saab Muuga logistikakeskusest 
värav Euroopa ning Venemaa ja 
SRÜ kaupade vahel. “Plaanime 
järk-järgult Muuga logistika-
keskust laiendada,” lausus 
Melles. Lisaks kinnisele lao-
pinnale valmis 600 m2 suurune 
büroohoone ja ligi kilomeetri 
pikkune raudteelõik.

Praegu ehitatakse 16 000 m2 
suurust ladu, mis peab valmima 
sügisel, järgmisel aastal on 
kavas veel 25 000 m2 suuruse 
lao ehitus. Selle lao valmimisega 
2015. aastal ulatub Katoen Natie 
laopind Muugal 66 000 m2 ja 
firma tõuseb Eesti üheks suu-
rimaks logistikakeskuseks. Pro-
jekti kogumaksumus ulatub 
30 miljoni euroni. Tööd annab 
keskus kuuekümnele ini me-
sele.

ASi Tallinna Sadam juhatuse 
esimehe Ain Kaljuranna sõnul 
on maailma üks suurim logis-

tika kontsern Katoen Natie kvali-
teedimärk nii Eestile kui Tal-
linna Sadamale. “Katoen Natie 
logistikakeskuse avamine tä-
hendab Muuga jaoks olulist 
sammu sadama muutumisel 
Läänemere jaotuskeskuseks,” 
nentis Kaljurand.

“Tahame me või ei, aga 
Venemaalt tulevad naftavood 
on kokku kuivamas. Katoen 
Natie tulek on parim asendus. 
See suurfirma on nagu ankur-
klient, kes veab kaasa teised 
ettevõtted,” märkis Kaljurand. 
Samas pidas Kaljurand sadama 
lähinaabrite, Jõelähtme valla ja 
Muuga elanike huvides oluliseks 
seda, et Katoen Natie tulek ei 
suurenda sadama mürataset 
ega õhureostust. Laevadel 
jõuab transiitkaup – kohvioad 
ja plastmassgraanulid – sada-
masse, kus need pakendatak se. 
Edasi veetakse kaup rongi 
või autodega tellijani Vene maal. 
Ain Kaljuranna kinnitusel tuli 
Katoen Natie pärast konku ree-
rida Läti ja Soome sada ma-
tega.

Katoen Natie president ja 
tegevjuht Fernand Huts: “Muu-
ga kasuks otsustasime just 
siinse töökultuuri ja Eesti 
soodsa ärikliima tõttu.”

Kokku on firmal 150 logis-
tikakeskust kõikidel konti nen-
tidel 33 riigis. 1854. aastal asu-
tatud Belgia päritolu Katoen 
Natie annab tööd enam kui 
10 000 inimesele.

Kuna sadama tööstuspark, 
kuhu uus laokompleks tuleb, 
asub Jõelähtme valla terri too-
riumil, on seal hea lähedal tööl 
käia ka Jõelähtme elanikel.

Transpordihiid avas 
Muuga sadamas 
terminali 

Mereväe Sadamakaitsekompanii võitlejad sooritasid dessandi Ihasalu randa.  Ardi Hallismaa

Mereväe laevad transportisid dessantüksuse Tallinna Miinisadamast Ihasalu lahte.  Kuno Peek
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Vanast Loo linnuvabriku te-
gut semise ajast laius mäles tu-
sena keset Iru küla tenniseväljak 
ja lipumast. “Üle kolmekümne 
aasta vana, aed rikutud ja osa-
liselt ära varastatud, plats mure-
nenud ja mõranenud,” kirjeldab 
Kannike toonast tenniseväljaku 
olukorda. “Tellisime projekti 
ning saime ka rahastuse,” mee-
nutab mees rõõmsalt ja lisab 
tõsinedes, et ilma Eesti Energia 
abita ei oleks projekt teostust 
leidnud.

Protsessides partneriteks
Arno Kannikese sõnul ei 

olnud Iru külaelanikud sugugi 
selle poolt, et Eesti Energia AS 
nende küla vahetusse lähedusse 
Iru Elektrijaama jäätme ener-
giaploki rajab. “Me ei olnud 
kindlad, et selline ettevõtmine 
küla elukeskkonda kahjulikult 
ei mõjuta ning põlemisel tekki-
nud heitgaasid meie külaelanike 
tervist ei ohusta,” selgitab Kan-
nike, miks ta kohtusse pöör-
dus. 

Kohtuprotsess kestis kaks 
aastat ning läbirääkimiste tu le-
musel jõuti kompromissini, 
külaelanike hirmud said maha 
võetud ja sellest kasvas välja 
koostöö. “Tänu Eesti Energiale 
saime alustada multifunktsio-
naalse Iru külakeskuse raja-
misega,” rõõmustab Arno Kan-
nike. Eesti Energia on toeta -
nud Iru Ämma Klubi oma osa-
luse ja algfinantseerimisega Iru 
küla tenniseväljaku ja laste 
liiklus linnaku rajamist. Samuti 
toetab suurettevõte külamaja 
ehita mist. Kokkuleppeliselt 
tagab ka vähemalt viieks aas-
taks haldus kulude katmise. 
Peagi valmivas hoones plaanib 
energiafirma hakata tutvusta-
ma rohelist energiat. Kõige 
olulisem on aga see, et Iru küla 
saab oma ini mestele koos-
käimise ruumid. Külamaja pi-
dulikku avamist on oodata 
31. juulil. Hea on ka tea vitada, 
et Iru Elektrijaama jäät me-
energiaplokk avatakse peagi.  
Arno Kannikese sõnul on Iru 
Elektrijaama direktsioon nõus 
Iru küla suuremale huviliste 

grupile pärast ametlikku ava-
mist uusehitist tutvustama.

Hinnatud ämmad
Iru külas on ämmadele kor-

raldatud väljasõite, näiteks 
naistepäeva kontserdile. Äm-
mad on külas väga hinnatud. 
“No äiad ikka ka, olen isegi äi,” 
lausub mees naerdes. 

Arno Kannikese sõnul võ-
tavad nad külaelanikega tänavu 
juba kolmandat aastat ette Iru 
Ämma tunnustamise päeva. 
“Iru Ämm kui meie küla sümbol 
vajab tunnustamist,” selgitab 
mees. Augustikuu viimasel lau-
päeval kogunevad huvilised Iru 
Ämma raidkuju juurde, kus pee-
takse kõnet ning kuulatakse 
puhkpillimuusikat ja meile juba 
omaseks saanud Loo Kultuuri-
keskuse ansambli “Pihla ko ba-
rad” laule. Seejärel sammutakse 
rongkäigus külaplatsile, kus kor-
ral datakse ühiselt õdus ära-
olemine pikniku ja võistlus-
mängudega. “Eesti rahvas peab 
ju oma rahvuseepose tegelasi 
teadma!” ütleb Kannike.

Läbinisti piimamees
Omaaegse Õisu Piimandus-

kooli lõpetanud ja seejärel 
Moskvasse ülikooli suundunud 
Arno Kannike peab end läbi ja 
lõhki piimameheks. Ta on olnud 
pikaajaline Liha- ja Piima-
tööstuse Arenduskeskuse tea-
dusdirektor ja direktor, Tallinna 
Piimakombinaadi direktor ning 
esimene sõjajärgne Eesti Pii-
maliidu president. “Piimanduse 
arenduskeskuse koosseisus 
olnud ja 1924. aastal asutatud 
kvaliteedikontrolli laborit läbi-
nud võid eksporditi 1930-ndate 
aastate teisel poolel isegi Taani 
ja Inglismaale,” mäletab mees. 
1993. aasta lõpus suundus Arno 
Kannike küll kinnisvaraärisse, 
kuid Imavere piimandus muu-
seumi asutajana ja nõukoja 
esimehena on ta endiselt vald-
konnaga seotud.

“Kui Imavere võitööstus su-
leti ja arenduskeskusele üle 
anti, tekkiski mõte rajada sinna 
piimandusmuuseum,” räägib 
mees. Tema sõnul ei ole Leedus 
ega Lätis taolist muuseumi. “Ka 
Soomes ja Jaapanis on piiman-

dus muuseumid tagasi hoidli ku-
mad kui Eestis,” teab Kannike.

Armastatud taadu
Arno Kannikese suur armas-

tus on tema tütrelapsed. Aega-
nõudvate tegemiste kõrval 
jagub tal energiat käia kuue-
aastase tütrepoeg Mikuga ten-
nist mängimas ning olla toeks 
tema flöödiõpingutel. Kolme-
aastane Triin saab vanaisalt 
tähelepanu läbi paljude män-
gude ja koosveedetud puhke-
hetkede.

Mikk peab taadut (nii hüüa-
vad lapsed vanaisa Arnot) oma 
parimaks sõbraks.

Nooruses oli Arno Kannike 
tubli suusataja, nüüd sõltumata 
kõrgest east paneb mees ikka 
suusad alla ja läheb metsarajale 
või koguni mäesuusatamist har-
rastama ja ikka on tütrepoeg 
ühes. Mikuga koos on Arno ette 
võtnud ka mitmeid jalgratta 
matku. “Vanaisaks olemine 
pakub siirast rõõmu,” kinnitab 
mees. Mõni ime siis, et Mikk 
taadut oma parimaks sõbraks 
peab.

Arno Kannike Iru Ämmast:

“…kättemaksuhimulise Tuus-
lari tagasituleku ajaks rau ges 
Linda jõud ja et igavesti jääda 
truuks Kalevile muutus ta kivi-
sambaks!

Meile teadaolevalt lõhenes 
esimene Iru Ämma nime saanud 
rändrahn, mis asus linnapoole 
jõge 19. saj. liiga lähedale tehtud 
Jaanitule kuumuses. Teine Iru 
Ämma kujutav rändrahn suure 
kultusekivi mürakana, mille 
juu res rahvas käis nii rõõmudes 
kui muredes, asus siinpool jõge, 
mille järgi sai nime ka kõrgendik 
– Ämma mägi. See Iru Ämma 
kujund sai aga kurva lõpu osa-
liseks, sest kui ehitati Iru kivi-
silda lõhati see rahn ning tükke 
kasutati silla ehitamisel!

1972. aastal otsustas toonane 
Linnuvabriku direktor Alek san-
der Lind taastada rahva mälus 
Iru Ämma kuju ja tellis skulptor 
Raudsepalt taiese, mille juures 
me täna vaprat eesti naist, 
Ka levi truud kaasat ja Kale vi-
poja ema austame ja tun nus-
tame!”

 Kooliteater 2013 alg-
klasside teatritruppide 
riigifestival toimus 10. ja 
11. mail Viljandimaal, 
Abjas. 
Priit Põldma

Taaskord tõestas ennast ja 
pälvis laureaaditiitli Kostivere 
Laste Teater lavastaja ja näi te-
juht Kersti Laanejõe juhen-
damisel. Tänavuse edu toonud 

lavastuse pealkirjaks oli “Lume-
eit”. Kokku anti algklasside osas 
välja kolm laureaaditiitlit. Kos-
tivere Laste Teater on tuntust ja 
tunnustust saanud pea igal 
teatrifestivalil. Noorusest paka-
tavale trupile jätkub erinevaid 
esinemisi mitmetes esinemis-
paikades nii naabervaldades 
kui ka üle Eesti. Tunnustust 
pälvinud lavastust sai vaadata 
ka 6. aprillil toimunud Jõe-
lähtme valla lasteteatrite fes-
tivalil Jõelähtme rahvamajas.

 Jõelähtme vald on 
Tallinna naabervald, mis on 
kogunud tuntust oma kauni 
looduse ja rohkete vaata-
misväärsuste poolest. Teda 
on nimetatud Tallinnale 
kõige lähemal asuvaks 
“maapiirkonnaks”, kus on 
võimalik linnaelust eemale 
saada ja Rebala muinsus-
kaitseala huvitava ajalooga 
tutvuda. 

Priit Põldma

Meie uhkuseks on Eesti kõige 
külastatavam loodusobjekt – 
Jägala juga. Sealt saavad alguse 
kõik teed...

Vallavalitsuse rahastamisel 
läbis kapitaalremondi Jägala joa 
juurde laskuv trepp ja joa puh-

kealale paigaldati viis palkidest 
tehtud looduslähedast iste-
pinki. 

Jägala juga on Eesti võimaim 
juga, mille külastatavus aastas 
küünib pea 100 000 inimeseni. 
Paari aasta eest nimetati Jägala 
juga üheks kõige suurema kü-
lastatavusega loodusobjektiks 
Eestis. Tihe külastatavus tähen-
dab ka suuremat hooldus va-
jadust. Hoolimata valla va litsuse 
korraldatud igapäevahool du-
sest võib joa ümbruses tähel-
dada hoolimatust ja mõningast 
pahatahtlikust. Lisaks käest-
pudenenud või pikniku pida-
misest ununenud prahile on 
ilmselgeid märke ka vanda-
lismist. Remontivajavale trepile 
olid oma märgi jätnud nii loo-
dusjõud kui ka inimtegevus. 
Samuti on ohtlik kõndimine 
libedatel kividel vee piiril ja 
turnimine looduslikel kalda-
astangutel.

Jägala juga kutsub 
külastama

Kostivere Laste Teater pälvis 
taas laureaaditiitli

Jõelähtme Lastekaitse Seltsi

MERELAAGER
10.-11. august 2013 Neemes

Jõelähtme valla elanik tule telkima ja 
nautima aega koos perega. 

Osalustasu 5 € pere kohta.

Registreerimine ja info kuni 21. juuni 2013. 
Hilda Männik: hilda@lookultuurikeskus.ee; 

tel 53454131

Iru küla sümbol inspireeris 
edendama külaelu

ARVAMUS 
Olin üle kümne aasta Iru külavanem, ja kui lähenesid järgmise küla-
vanema valimised, oli vaja leida uus inimene, sest minul oli aastatega 
väike väsimus tekkinud ning ma soovisin kellelegi teatepulga üle 
anda. Kuna suhtlesime Arnoga pidevalt, siis ei olnud kahtlustki, keda 
uueks külavanemaks valida. Temal oli pidevalt häid ideid ürituste 
korraldamiseks ja mõtteid Iru küla paremaks arenguks.

Iru Ämma Klubi loodi külaelu edendamise eesmärgil projekti-
toetuste saamiseks. MTÜ Iru Ämma klubi asutati 21. veebruaril 
2008. aastal ning eestvedajaks oli peamiselt Arno Kannike.

Iru Ämma Klubi poolt on koostatud Iru küla kultuuri- ja spordi-
sündmuste plaan, millest esimene üritus toimus sellel aastal ära. 
18. mail pidasime maha Iru tenniseturniiri ja hooaja avamise. Kogu 
ürituse peaorganisaatoriks oli Arno koos Iru Ämma Klubi teiste liikme-
tega.

Arno ei ole küll enam külavanem, aga temal jätkub pidevalt ener-
giat küla asjadega tegeleda, organiseerida spordipäevi, korraldada 
jaanituld, tähistada Iru Ämma päeva jne. Vaatamata tema soliidsele 
eale (70) on ta energiline ja hea tervise juures ning alati valmis 
midagi küla hüvanguks tegema.

Oleks selliseid inimesi Iru külas rohkem!
Andres Johannson, 

Iru Ämma Klubi juhatuse liige 

Arno Kannike protsessis Eesti Energia Iru külale partneriks.  Styna Eerma
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 “Eks see ikka üks 
emotsionaalne otsus oli. 
Mitte kainelt kaalutledes ja 
hoolega sente lugedes 
tehtud samm. Aga ma ei 
kahetse. Nüüd tundub, et 
ehk hakkab siiski ka majan-
duslikult ära tasuma. Ja 
teeb terve piirkonna elu 
vilkamaks. See Koljunuki 
sadam.”

Ülo Russak

Nii kõneleb Koljunuki sadama 
omanik ja sadamakapten And-
res Vainola. Tööst, mis ajaloolise 
sadama taastamisel tehtud on. 
Ja rahast ning ajast, mis selle 
töö tegemisel kulutatud. 

Algas aga ajaloolise sadama 
taastamine hoopis proosalisel 
põhjusel. Andres Vainola, kes 
elas perega Viimsis, tahtis me-
rele veel lähemale, “miljoni-
vaatega maja” otse kaldale. Jõe-
lähtme vallas, Ülgase külas Kol-
junuki neemel oligi sobilik 
krunt müügil. 2005. aastal see 
siis ostetud saigi – otse ajaloolise 
Koljunuki sadama kõrvale. Kui 
naabriks aga ajalugu, tuleb seda 
ka rohkem või vähem uurida.

Ajalugu uurimas
“Esimesed teadaolevad and-

med siinsest sadamast päri-
nevad Põhjasõja ajast. 1925. 
aastal, omandas sadama Eesti 
Fosforiit,” teab Andres Vainola. 
Maardu külje all fosfo riiti kae-
van dav ja rikastav firma ehitas 
uue sadamakai sügava male, 
randuda said siis ka suure mad 
kaubalaevad. Samuti rajati 
kitsarööpmeline raudtee, mis 
väetise otse sadamakaile tõi. 
“Nii kestis see 15 aastat, siis põ-
les tehas maha ja ka sadam 
lõpetas tegutsemise,” teab 
Andres Vainola sadama lõpust 
rääkida. Nõukogude ajal peitus 
vanas sadamahoones piirivalve 
kordon, kedagi merele sealt ei 

lubatud, kõige vähem kohalikke 
kalureid. 

Koos Nõukogude võimu 
kadu misega kadusid sadamast 
ka piirivalvurid, niigi lagunenud 
vana sadamahoone jäi mere-
tuulte räsida.

“2008. aastal korraldas vald 
konkursi sadama taastaja leid-
miseks,” meenutab Andres 
Vainola lähiajalugu. “Kuna ma 
ei olnud selleks ajaks veel oma 
kodu rajama jõudnud hakata 
siis mõtlesin, et miks mitte ka 
sadama arendamisega tege-
leda,” ütleb Andres Vainola. 
Konkursi tingimused olid küll 
üsna karmid – vallalt tuli ära 
osta sadama rajamise õigus 
koos kohustusega viie aasta 
jooksul vähemalt 12-kohaline 
väikelaevade sadam rajada. 
“Sadama rajamise õiguse eest 
tuli maksta 6 miljonit krooni. 
Kuna oli buumi aeg majanduses, 
oli huvilisi palju,” meenutab 
sadama ehitanud mees. 

Emotsioonid
“Siis minus kihvataski mis-

ki,” muigab Andres Vainola 
nüüd sadamakail päikese loo-
jangut nautides. “Mõtlesin – 
võõrad tulevad minu kodu ukse 
alla sadamat ja mida iganes 
ehitama. Nii see ei lähe.” Mees 
otsustas ise konkursi võitmiseks 
vajaliku raha leida. Kuigi tal 
mingit sidet merega ega tead-
misi sadamaehitusest ega navi-
gatsioonist ei olnud. Töötas ta 
sellel ajal ja töötab praegu side- 
ja elektrilahendusi pakkuvas 
firmas Empower OÜ Baltimaade 
juhina.

“Konkursi me võitsime, sõl-
misime vallaga sadama välja-
ehitamiseks lepingu,” ütleb 
Andres Vainola. Vald võttis oma-
poolseks kohustuseks ai data 
aukliku autotee remondil.

“2009. aasta sügisel uue 
sada mahoone ja -kai ehitus 
algas, 2011 sügisel oli kõik val-
mis,” meenutab Andres Vainola. 
Kokku läks sadama ehitus 
maksma 1,2 miljonit  eurot. 

“Euroopa Liidu abifondidest 

me mingit toetust ei ole saanud, 
ise oleme raha leidnud,” ei tee 
Andres Vainola saladust. Uues 
moodsas sadamahoones on 
nüüd neli külalistetuba kahek-
sale inimesele, kööginurk, avar 
saun, konverentsisaal 30 ini-
mesele, baar ja suur paadikuur 
aluste hoiustamiseks või remon-
diks. Ja loomulikult kai 12-le 
alusele. 

“Rajasime selle samasse koh-
ta, kus oli ajalooline kalurite 
kai, mitte sügavamale merre, 
kus Eesti Fosforiit kauba laeva-
dele randumispaiga tegi,” kinni-
tab Andres Vainola lepingust 
kinnipidamist. Veel kuulub sada-
marajatiste hulka suure süvi-
sega slipp, mis võimaldab ka 
kogukaid paate vette lasta. Et 
sadamaehituse peamine eest-
vedaja ja rahastaja Andres Vai-
nola on hariduselt elektroonik, 
siis on sadamahoonel kõik “tar-
ga maja” funktsioonid, sadama 
territooriumile pääseb aga mo-
biilse seadega, ka öösel. Nii hoi-
takse tööjõukulud mini maal-
sed.

“Eelmine suvi oli siis esi-
mene  navigatsioonihooaeg,” üt-
leb peremees. “Ja sadam leidis 
kohe kasutajaid – tulid koha li-
kud kalurid, aga tuldi ka kauge-
malt.”

Huvilisi jätkub
Tänavuseks hooajaks on 

kaheksa kaiäärset kohta juba 
välja renditud, mõni paik paa-
dile on veel vaba.

Lähedusse, teisele poole Iha-
salu poolsaart jääb suur Muuga 
sadam, kas see sadamast väike-
laevu turistidega eemale ei 
peleta.

“Kindlasti mitte,” ütleb sada-
maomanik Andres Vainola. 
“Muuga meid ei sega, pigem on 
öösel ilus vaadata, kuis laeva-
tuled tumedal veel mängeldes 
helklevad.” 

Teisel pool Neeme poolsaart 
on Kaberneeme sadam, aga ka 
see pole Andres Vainola arvates 
Koljunukile konkurent.

“Selliseid väikesadamaid 

võiks rohkemgi olla. Merel seila-
jad peatuvad täna ühes, homme 
teises sadamas, nii see mere-
turism areneb. Peab tekkima 
üksteist toetav väikesadamate 
võrk.” 

Andres Vainolal endal pole 
veel mahti olnud jahti muret-
seda. Küll on peres aga seitsme-
kohaline tugevapõhjaline kum-
mi paat.

“Poegadega hea mereretkel 
käia,” märgib isa. Ka sadama-
kapteni paberid on mees ära 
teinud.

“Kuidas ma siin sadamas 
ikka toimetan, kui pabereid 
pole,” muigab ta. Ka riik on 
Koljunuki sadama nüüd amet-
likult väikesadamate riiklikusse 
registrisse kandnud. 

Ja sadama omanik, sadama-
kapten Andres Vainola usub, et 
polnud see sadama ehitus nii 
emotsionaalne otsus midagi. 
Naabruses asuv Jõelähtme Golf 
plaanib laiendust, ka on Kolju-
nuki neemele mitu elumaja 
kerkimas, kelle omanikud juba 
sadama vastu huvigi tundnud. 
Nii paneb üks väikesadam tüh-
jaks jäänud neemel elu jälle 
käima.

 Jõelähtme vallas asuv 
ettevõte Lindström OÜ on 
1992. aastast tegutsev 
tekstiiliteenuseid pakkuv 
ettevõte. Ettevõte on pärit 
Soomest ning Eesti oli esi-
mese välisriik, kuhu firma 
laienes.
Styna Eerma

Hiljuti 20ndat sünnipäeva tähis-
tanud Lindströmil on Eestis 
kolm teenindusjaama: üks Tal-
linnas, teine Tartus ja kolmas, 
kõige suurem – Jõelähtme val-
las, Loo keskuses. Loo teenin-
dusjaam on neist ka kõige 
kauem tegutsenud jaam.

Lindström pakub töö rõi-
vaste ja vahetusvaipade üüri-
teenust. Ettevõtte peami sed 
kliendid on firmad, kes oma 
töötajate töö rõivaste eest mu-
retsemise on delegeerinud 
Lindströmi õlule. Nii saavad 
firmad tegeleda oma igapäevase 
tööga ega pea muret sema töö-
tajaskonna rõivaste pärast. 

Tööriided kõigile
Ettevõtte tegevjuhi Ivo Kirsi 

sõnul on tööriiete üürimisel 
ostmise ees mitmeid eeliseid.

“Ettevõtetes võivad töötajad 
vahetuda ja uus töötaja ei puugi 
eelmisega mõõtude poolest 
sarnaneda, seega tuleb töö-
andjal taas kulutusi teha, et uus 
töötaja saaks nõuetekohaselt 
riietatud,” selgitab mees. Olu-
line on ka asjaolu, et katkise 
luku või ära pudenenud nööbi 
eest hoolitsevad Lindströmi ini-
mesed. “Töötaja tuleb hom-
mikul tööle, võtab Lindströmi 
tööriiete kapist puhta, töötava 
luku ja nööpidega, vastavalt 
kliendiga kokkulepitud stan-
dardile kvaliteetse töökostüümi 
ning saab asuda tööle,” seletab 
Kirss. Samuti on olemas koht, 
kuhu määrdunud tööriie ase-
tada, et see Lindströmi teenin-
dusjaamas puhtaks pestud ja 
korrastatud saaks.

Ivo Kirsi sõnul on töörõivaste 
üür Lindströmi töömahu kai-
maks valdkonnaks. “Meie paku-
tav tööriiete kollektsioon on 
väga-väga lai,” räägib Kirss. Töö-
riiete spetsiifika on väga lai, 
Lindströmi kollektsioonidest 
leiab endale sobiva nii keevitaja 
kui kokk. Tihti on kliendil oma 
eelistused ka riiete värvi ja 
disaini suhtes. 

“Kliendi rahulolu on meile 
väga oluline, mistõttu üritame 
kliendi soove igati täita,” nendib 
tegevjuht. Ka ettevõtte tunnus-
lause on kliendikeskne – “Hoo-
litseme klientide maine eest”. 
Tänaseks käivad paljud töötajad 
Lindströmi riietega. 

Ettevõte pakub lisaks töö-
riiete kliendikeskselt välja aren-
damist. Ivo Kirsi sõnul nõuab 
selline teenus suure töötajate 
arvuga ettevõtet. Eesti ette võt-
ted kipuvad olema pigem väik-
sed või keskmise suurusega.

“Kollektsiooni välja arenda-
mine, varu hoidmine, tootmine, 
hoolduse testimine, kuidas riie 
vastu peab ja milliste pesu-
programmidega riiet pesta; see 
on üsna kulukas ja tasub end 
ära vaid siis kui kliendiks on 
suurettevõte,” räägib mees. 

Lindströmi gruppi kuulub 
firma nimega Comforta OÜ, 
mis pakub hotellitekstiili rendi-
teenust. Voodipesu, käterätikud, 
restoranilinad jne. “Samal põhi-
mõttel nagu tööriietega, on 
meie vastutada, et hotelli perso-
nal saab oma kliendile puhta ja 
hooldatud tekstiili,” selgitab 
Kirss ja lisab, et Lindströmi teks-
tiile võib leida väga üllatavates 
kohtades.

Tilluke logo
Teise suure valdkonnana 

pakub Lindström vahetus vai-
pade renti. Iga meist on ilmselt 
kaubanduskeskustes või kon-
torites märganud porivaipasid, 
mis jalanõudega ruumi toodava 
liiva ja tolmu kinni püüavad. 
Määrdunud vaibad kogutakse 
kokku tuuakse Lindströmi tee-
nindusjaama, kus need puhas-
tatakse. Vaiba pesemise ajaks 
klient ilma vaibata ei jää, tema 
ruumide põrandat ehib seni 
vahetusvaip. Väga suur osa on 
ka disain vaipadel, mida ette-
võttelt üüriteenusena tel lida 
saab. “Disainvaipu saab teha 
täpselt sellistena nagu klient 
oma mainet edasi anda soovib,” 
selgitab Ivo Kirss ja lisab, et 
vaiba võib kaunistada ettevõtte 
logo või soovitud sõnumiga. 
Disainvaipade valik on väga lai 
ja mõeldud just klientide maine 
kujundamiseks. Lindströmi ette-
võte ise on aga tagasihoidlik, 
nende pisikese logo võib leida 
vaiba otstel, töö riietel on tilluke 
logo peidetud kaelusele või 
mujale. 

Lindströmi pesulaid võib 
leida üle Euroopa aga ka Indias 
ja Hiinas tekib uusi teenin dus-
jaamu. Tegevjuhi sõnul eksoo-
tilistes maades tänavaliiva pä-
rast ei muretseta, populaarseim 
on tööriiete rent.

Lindströmi grupi käive oli 
eelmisel aastal 288 miljonit 
eurot. Ettevõte pakub tööd 2750 
inimesele nendest 90 inimest 
on Eesti töötajad. Loo tee nin-
dusjaamas töötab 56 inimest, 
neist 23 on kohalikud elani kud.

“Meie ettevõte on keskmise 
suurusega, stabiilne tööandja, 
mis on töötajaile siintöötamisel 
põhiargumendiks,” teab Kirss.

Koljunuki – sadamaks 
saanud emotsioonid

Töötajad Lindströmi 
abiga riidesse

Lindströmi  tegevjuht Ivo Kirss ja tootmisjuht Katrin Maisa.

Foto: erakogu

Andres Vainola.   Ülo Russak
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Kuhu minna suvel 2013?
JUUNI
• 01.06 kell 16.00 Keilas
Harjumaa laulu- ja tantsupidu AJAMUSTRID
 > Kell 15.00 rongkäik
 > Kell 16.00 kontsert
Laulupeol osalevad Jõelähtme valla lauljad-tantsijad: Neeme, 
Kostivere ja Loo mudilaskoorid, Loo 1.-2. kl ja 4. kl ning Kostivere 
4. kl rahvatantsijad, Jõelähtme Noorte segarahvatantsurühm, 
naisrahvatantsurühm Loolill, Kostivere segakoor, Loo Kammer-
koor, segakoor Jõelähtme Laulusõbrad, rahvamuusikaorkester 
Loopill
• 03.06 kell 18.00 Loo Keskkoolis
PARIMATE ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
• 04.06 kell 10.00 Kostivere Kultuurimõisas
Kostivere Kooli LÕPUAKTUS
• 04.06 kell 10.00 ja 11.30 Loo Keskkoolis
VIIMANE KOOLIKELL
• 04.06 kell 19.00 Kostivere Noortekeskuses
KOOLILÕPU DISKO
• 06.06 kell 12.00 Loo Kultuurikeskuse juurest
JALGRATTAMATK
• 06.06 kell 12.00 Loo Kultuurikeskuses
Loo seenioride klubi PIHLAKOBAR 
JAANIKUU ÜMARLAUD
• 07.06 kell 12.00 Loo Noortekeskuse juures
LOO SESSION
Ekstreemsed trikid, parimate väljaselgitamine, hea lahe muusika
• 07.06 kell 19.00 Loo lasteaias Pääsupesa
Valla lasteaedade ÜHISPIDU
• 08.06 Iru laste liikluslinnakus autokooli “Haja” liiklustund ja 
laste kiirus- ja vigursõidu võistlused jalg- ja tõukeratastel. 
Jalgratta juhilubade eksam 10-15 aastastele. Lisainfo: Arno 
Kannike, 506 4601; e-post: arno.kannike@gmail.com
• 08.06 kell 13.00 Kostivere jaanitule platsil
Jõelähtme valla MEMME-TAADI SUVESIMMAN
Värvikirev külapidu, kus mängitakse pilli, lauldakse, tantsitakse 
ja seda kõike üheskoos! Esinejad ja külalised Eestimaa 
erinevatest paikadest ja Valgevenest. Käsitöönäitus-müük, 
välikohvik. Külas Tallinna vene koor Sudaruški.
Päevajuht: Maie Ramjalg
Transpordi vajaduseks registreerida oma külavanema juures.
Lisainfo: Kostivere Kultuurimõis
• 12.06 väljasõit LAHEMAALE
PIHLAKOBARA kohtumine Käsmu seltsinguga KÄSMU LIISUD 
• 13.06 kell 15.00 Kostivere Noortekeskuses MATK LOODUSESSE.
Matkame Mannivasse, uurime Ülgase koopaid, õhtul telgime ja 
grillime
• 15.06 Iru tenniseväljakul IRU-LOO TENNISEVÕISTLUSED
Lisainfo: Arno Kannike, 506 4601; e-post: arno.kannike@gmail.
com
• 15.06 kell 10.00 Kostivere Kultuurimõisas Kostivere Kooli 
9. klassi lõpuaktus
• 15.06 Loo alevikus LOO AUTOORIENTEERUMINE.
Loo Kooli hoolekogu korraldab Jõelähtme valla sisese auto-
orienteerumise võistluse. Ootame vähemalt 20 2-4 liikmelist 
võistkonda, kes läbivad aja peale maha märgitud trassi. Lisaks on 
lisaülesanded jne. Peale finišeerimist tutvustame Loo kooli, kuna 
üks lisaülesanne on ka arvutiklassis, samuti toimub kooli ees 
meelelahutuslik võistlus lastele ning vigursõiduvõistlus 
suurematele autojuhtidele.
Lisainfo: Ewa Metsis, 502 4713, e-post: ewa@gt.ee
• 16.06 kell 15.00 Jägala Linnamäel TRANS RIFFARRICA – matk 
läbi ajaloo
Linnamäel on üles seatud:
 > Viikingite küla (käsitöölised, sõjamehed)
 > Kiviaja küla (muistsed töövõtted)
 > Arheoloogid (seletavad, õpetavad)
 > Potitegu – õpetatakse kõiki soovijaid Jägala potti tegema
 > Laat
Ajakava:
 > Kell 15.00 algus, Linnamäe tutvustus. Ain Mäesalu loeng 
ajaloost, viikingite lahing
 > Kell 15.00-18.00 matk: soovijad leiavad lähikonnas põnevaid 
kohti ja seal kontrollpunkte, kus saab avaldada oma arvamust 
erinevatel teemadel. Hiljem loositakse nende seast välja 
AJALOOLINE TÕDE, mille teadja saab auhinnaks JALGRATTA. 
Mida rohkem punkte läbida, seda suurem võimalus.
 > Kell 17.00 Vanad regilaulud Annika Mändmaa eestvedamisel
 > Kell 18.00 Esineb vanamuusikaansambel RONDELLUS. 
Keskaja ja renessanssmuusikat Prantsusmaalt, Hispaaniast ja 
Inglismaalt
 > Kell 19.00 Loosimine
 > Kell 19.30 Viikingite lahing
 > Kell 20.00 Ansambel ZETOD
Päeva juhib KÄRT TOMINGAS
Pilet 8 eurot, õpilased, pensionärid 4 eurot, lapsed tasuta.
Festivali korraldaja: Rebala muuseum koostöös Eesti Kontserdi ja 
Jõelähtme Vallavalitsusega

• 22.06 kell 12.00 Neeme Rahvamajas TAASKASUTUSRINGI 
MÜÜGIPÄEV
• 20.06 kell 12.00 Loo Keskkoolis 9. KLASSI LÕPUAKTUS
• 20.06 kell 15.00 Loo Keskkoolis 12. KLASSI LÕPUAKTUS
• 28.-30.06 Järvakandis, Raplamaal Üleriigiline Harrastusteatrite 
Suvekool, osaleb Kostivere täiskasvanute näitering

JAANITULED
• 21.06 Iru külas
• 22.06 kell 19.00 Loo alevikus
Mängib ansambel VANAVIISI, õhtujuht MEELIS SARV
• 23.06 kell 18.00 Jõelähtme Rahvamajas
Lõkke süütamine, tulede jagamine külavanematele
• 23.06 Kaberneeme sadamas
• 23.06 Ülgase külas
• 23.06 kell 19.00 Kostivere jaanitule platsil
Tantsu-, köievedu ja jaanimänge jagub kogu perele – nii suurtele 
kui ka väikestele jaanikatele ning jaanidele! Kaika aitab sirgeks 
vedada Leino Einer. Tutvumist soosivaid tantsulisi manöövreid 
aitab läbi viia ansambel “Mehed ei nuta”.
• 23.06 Neeme külas toimuvad erinevad spordivõistlused. Lõkke 
süütamine kell 21.00. 
Tantsuks mängivad Boris Lehtlaan, Henn Rebane ja Tõnu 
Raadik.

SURNUAIAPÜHAD
• 23.06 kell 11.00 Jõelähtme kirikuaed
• 23.06 kell 12.30 Jõelähtme surnuaed
• 07.07 kell 14.30 Saha surnuaed

JUULI
• 06.07 kell 13.00 Vandjala külas VII VANDJALA JA LOO KÜLADE 
KÜLAPÄEV
Traditsiooniline üritus, kuhu oodatud ka kõik nende küladega 
seotud inimesed, kes siin juuri omavad ükskõik mis ajastust või 
plaan siia kanti pesakest punuda. Hea võimalus tutvuda Vandjala 
külaga neile, kes oma kaugemad juured just siit on leidnud. 
Räägime küla tegemistest, peame plaani tulevikku, katame ühise 
laua, meeleolukas laupäev koos laulu ja sportlike jõu-
katsumistega. Mööda minnes valime ka neljandaks hooajaks 
külavanema
Peakorraldaja: MTÜ Rebala Kultuuriruum, info: 53034280 
Tiia Välk; tnorbek@gmail.com
• 06.07 kell 16.00 Neeme Rahvamajas JUMALATEENISTUS
• 10.07 kell 19.00 Kostivere külaplatsil Vabaõhukontsert. Esineb 
ansambel KÕRSIKUD
Tasuta kogupereüritus pikniku vormis, atraktsioonid lastele.
• 12.,13., 17.,18.,19.,20.,21., 24., 25., 26.07 kell 20.00 Jõelähtme 
Golfikeskuses vabaõhuetendus – Norm Fosteri NELJAKESI 
PAARIS
Lasvastaja Vello Janson. Osades: Egon Nuter, Raivo Rüütel, Sulev 
Teppart ja Lauri Nebel. Vabaõhuetendus sõprusest, golfist ja 
armastusest. Piletid müügil Piletilevis.
• 13.07 Neeme külas KALURITEPÄEV

AUGUST
• 03.08 kell 12.00 Kostiranna külas KOSTIVERE II 
MÕISAMÄNGUD
Kostivere mõisa viie küla kokkusaamine, kus tutvustatakse 
mõisakülasid ja nende ajalugu, et teadvustada siitkandi rahvale 
Kostivere mõisa piirkonna iidse kultuuripärandi olemust ja 
väärtust. Kuulatakse ajaloolisi ettekandeid. Külade vaheline 
sõbralik ja sportlik mõõduvõtt.
Orienteeruv päevakava:
 > Kell 12.00-17.00 “Piirkonnale omased vanad – unustatud 
töövõtete kasutamine tänapäevases elukeskkonnas” ja tegevused 
lastele: savi kasutamisest ehituses, erinevate floristika võtete 
kasutamisest kodukaunistamises taluperenaistele, lihtsate 
nõude tegemine oma majapidamisse, paatide ehitus (haavast 
haabja välja raiumine), merele mineku ohutustehnika ja merele 
minek kanuudega, lastele kivide maalimine, laevade voolimine 
männikoorest.
 > Avatud on ajalootelk – näitus Jõelähtme kihelkonna külade 
kultuuripärandist: 1686 ja 1880 kaardid, pildinäitus 
rannaküladest ja osalevatest küladest Jõelähtme kihelkonnas, 
koduloolised ülesastumised.
 > Kell 14.30-15.00 Janek Safranovski “Rannarahva elust peale 
muinasaega, kuidas kujunes rannakülade inimasustus, millised 
olid tõmbekeskused”.
 > Kell 15.00 Õhtuse programmi avaüritus.
 > Kell 15.20-17.20 Külade võistkondlik jõuvõtt .
 > Kell 15.20-16.50 Lastele “Mereröövli programm”.

 > Kell 17.20-18.20 Külade etteaste – etlemine.

 > Kell 18.20 Kostivere Kultuurimõisa Teatritrupi etendus. 

 > Kell 18.40-19 Autasustamine.

 > Kell 19.00-23 Ansambel UNTSAKAD.

Vaheaegadel astub üles meeleolu loomiseks Neeme Nogia. 

Parkimine tasuta, erinevad tegevused tasuta, toitlustamine 

kohapeal oma raha eest ostes.

• 03.08 kell 16.00 Neeme Rahvamajas JUMALATEENISTUS

• 08.08 kell 12.00 Loo Kultuurikeskuses MEISTRIKURSUSED 

LOODUSES

• 10.08 kell 12.00 Neeme külas LASTE SPORDIPÄEV

• 16.08 kell 12.00 Loo Ujumisaugus RANNAMÄNGUD

• 16.-17.08 Jõelähtme kirikus JÕELÄHTME 

KIHELKONNAPÄEVAD

• 16.08 kell 12.00 Neeme külas SUVELÕPU MÜÜGI- JA 

KULTUURIPÄEV

• 17.08 Loo alevikus LOO-IRU TENNISEVÕISTLUSED

• 24.08 kell 12.00 Loo Kultuurikeskuses AUGUSTIKUU 

KUNSTITUND

• 24.08 kell 12.00 Jõelähtme Rahvamajas KÜLADEVAHELINE 

VÕRKPALLITURNIIR

Toimub kirbuturg, laste mängunurk, ühislaulmine.

Turniirile reg. tel. 5397 8896 või 603 3053 Maie.

• 25.08 kell 12.00-17.00 Kostivere Kultuurimõisas

V KOSTIVERE MÕISAPÄEV

Meeste tegemised   

Viiendat korda toimuv mõisapäev on suunatud eelkõige 

väikestele ja suurtele meestele ning kannab nime Meeste 

tegemised.

Avatud on Mõisalaat kõige kodumaise toodanguga. Laada juurde 

käib hoidiste konkurss, sõira valmistamine ja leivategu, avatud 

on kööginurk ja kohvikud. Laadal on oma esinejate lava, ei 

puudu ka meeste tuba, mida veab Väliharf.

Toimuvad loengud, käelised tegevused ( sõjaautode paberist 

voltimine, beebide kunstituba, sõlmede tegemine, vibu 

tegemine) mängud, rütmi- ja virgutustunnid, võistlused, mõisa 

maadlusturniir KÕIGE TUGEVAM MAADLEJA. Avatud on 

tehnikaõu: kohtumine kohaliku kuulsa rallisõitja Urmo Aavaga, 

militaar- ja tuletõrjetehnika nurk, sõiduohutuse inertstool, 

ATV-del vigursõidud, saab proovida nii viljapeksu kui ka 

õhupüssist laskmist.

Üles on sätitud mitmed näitused: vanade tööriistade näitus, 

Sõjamuuseumi näitus, Rein Raamatu maalinäitus ning Seaküla 

Simsoni skulptuuride näitus.

 > 19.00 Kostivere Kultuurimõisas KAUNIMATE AASTATE 

VENNASKOND

Kaunimate Aastate Vennaskond tähistab oma 20. juubelit. 

Kostiveres kontsertlavastus viib vaataja muusikalisele rännakule, 

mis koosneb 20. tegevusaasta parimatest paladest, lugudest ja 

lauludest nii lavastustest “Nipernaadi”, “Mustlaslaager läheb 

taevasse”, “Koidula”, “Kaunimad hetked Su elus”, “Viimane 

tango”, “Pühajärve sõda ja rahu” jne. “Kaunimad aastad Su elus” 

on tagasi koos Hannes Kaljujärve, Jüri Lumiste, Andres 

Dvinjaninovi, Toomas Lunge, Indrek Kalda, Rain Simmuli ja Ann 

Kuutiga. 

Piletid müügis Piletilevis ja ka kohapeal. Pileti hind: 15 

Toetaja: EAS 

Lisainfo: Kostivere Kultuurimõis, tel 608 1539; 5853 8533 (Siiri)

• 29.08 kell 19.00 Loo Keskkooli sisehoovis salongiõhtu MINU 

LAPSEPÕLVE LAULUD. Hubane kodukohvik.

• 31.08 kell 21.30 Neemes, Kaberneemes, Ihasalus, Savirannas 

MUINASTULEDE ÖÖ

• 31.08 Iru külas IRU ÄMMA TUNNUSTUSÜRITUS ja 

muinastulede süütamine muistse Iru küla ja toonase mereranna 

piirimail.
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MUUSEUMID

KALLAVERE KÜLA, KÄSPRE TALU, Tel 507 7685 Priit, 513 8160 
Kersti.
Muuseum kuulub üsna orgaaniliselt Rootsi-Kallavere rahva ellu, 
meenutab meie juuri, laiendab külaliste silmaringi vanema taluelu 
osas ja on siiani täis tugevat kasvujõudu. Püsinäitusel saab näha 
siinsamas kasutusel olnud tarbeesemeid ja tööriistu, käsitööd ja 
rõivaid, raamatuid ja ajakirju. 
Selle suve näitus “KÄSITÖÖ VOODIS” 
Näitusel eksponeeritakse voodipesu läbi aegade. Samuti saab teada 
ja ka praktiliselt kogeda, kuidas hooldati vanasti voodipesu. Näitus 
on avatud suve lõpuni, orienteeruvalt oktoobri keskpaigani. 
Külastamiseks soovitav eelregistreerimine.

REBALA MUINSUSKAITSEALA MUUSEUM
Aadress: Jõelähtme küla tel:+372 503 2774, e-mail: info@rebala.ee, 
www: www.rebala.ee/ 
Tallinna-Peterburi maantee 22. kilomeetril. Olerexi tankla vastas 
on nüüd lisaks ainulaadsetele vanadele kivikalmetele uudistamist 
ka muuseumis, kus saab näha mõndagi põnevat pronksiajast. 
Muuseumis on ka arheoloogide tööd esitlev slaidiprogramm ja 
Jõelähtme fotograafi Herbert Saarmaki töid esitlev väljapanek.

Jõelähtme Valla Keskraamatukogu lahtiolekuajad suve-
perioodil:

Kaberneeme raamatukogu avatud esmaspäev 13.00-19.00, teisi-
päev, neljapäev, reede 10.00-17.00, laupäev 10.00-14.00
Kaberneeme küla, tel: 609 8443, e-post: kaberneeme raamatu-
kogu@gmail.com
Neeme raamatukogu juunis ja augustis avatud esmaspäev, 
teisipäev ja neljapäev 10.00-18.00, kolmapäev ja reede 10.00-17.00, 
juulis avatud teisipäeviti 10.00-14.00.
Neeme küla, tel: 608 3775, e-post: neemermtk@hot.ee
Loo raamatukogu avatud 1. juunist - 31. augustini E-R 10.00-18.00 
L, P suletud. Saha tee 7B, Loo alevik, tel: 608 0760, e-post: loo raa-
matukogu@gmail.com
Kostivere Raamatukogu avatud teisipäev, kolmapäev, neljapäev, 
reede 10.00-17.00, laupäev 10.00-15.00, esmaspäev suletud.
NB! Raamatukogu suletakse kolimisperioodiks. Info avaldatakse 
Jõelähtme valla koduleheküljel ja raamatukogus.
Raasiku tee 2A, Kostivere alevik, tel: 608 1653, e-post: kostivererk@
hot.ee
Jõelähtme külaraamatukogu avatud juunis ja augustis esmaspäeval 
ja kolmapäeval 13.00-19.00 ning laupäeval 10.00-13.00. Juulikuus 
raamatukogu suletud. Jõelähtme küla, tel: 603 3047, e-post: mare-
malva@hot.ee

KOOLITUSED, KURSUSED

AKENDE, USTE RESTAUREERIMISKOOLITUS
6.-7. juulil Salu talus, Nehatu külas. Koolitaja Pääsu Leesment.
Salu talu akna-ja ukserestaureerimiskoolitus on esimene osa 
suvisest koolituste sarjast. Projekti sihtgrupiks on Jõelähtme valla 
elanikud, vanade majade omanikud. Osalejate arv koolitusel on 10 
inimest. Lisainfo: Pääsu Leesment, tel. +372 5648 2151, e-post: 
p.leesment@gmail.com

SAVIKERAAMIKA KURSUSED
Loo küla, Veski talu
Korraldame loovaid ja meeleolukaid savitöö õpitubasid väikeste 
seltskonnaürituste raames. 17. juulil savitöö workshop projekti 
“Meistrid maale” raames. Rakutehnika. Juhendab keraamik Elize 
Hiiop. Neli töötuba algajatele savivoolimise huvilistele augusti kuus 
(7., 14., 21., 28. aug.) eelregistreerimise alusel kuni 1. augustini.
Kontakt: 520 1189 margit.partel@gmail.com; www.ajaveski.eu

TÖÖMALEVAD, LAAGRID

TÖÖMALEVAD
2 rühma Lool: I vahetus 17.06-28.06; II vahetus 05.08-16.08
Marilyn Uleksin, tel 5666 2445, loo.noortekeskus@gmail.com
2 rühma Kostiveres: I vahetus 17.06-28.06; II vahetus 05.08-16.08
Anneli Birkholtz, tel 5853 8848, kostiverenk@joelahtme.ee
1 rühm Neemel 17.06-21.06 Kärt Toompuu, kart.toompuu@
hotmail.com, tel 5809 4756
2 väikest rühma Kaberneemel: I vahetus 25.06-29.06; II vahetus 
30.07-03.08, Jana Aasla, tel 517 5894, aaslajana@gmail.com

JÕELÄHTME MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLI KUNSTILAAGER 
6.-7. juunil Neeme külas. Osavõtjate arv: 14 last. Toimuvad kunsti-
tunnid, ekskursioonid, jm huvitavad üritused. Ööbimine Neeme 
koolis, toitlustamine WanaKala kõrtsis. 
Info: Tiina Muddi, tel 5569 7772, tiina.muddi@gmail.com

JÕELÄHTME VALLA LASTE IV TEATRILAAGER
1.-5. juulini Neeme külas. Oodatakse 7-12 aastaseid lapsi, kuni 25 
last. Osalustasu: 50 eurot (Jõelähtme valla registris olevad lapsed), 
100 eurot (väljastpoolt tulevad lapsed). Laagri tegevuse käigus 
valmib lavastus, mida esitatakse lapsevanematele ja teistele 
huvilistele laagri viimasel päeval. Eelregistreerimine: MTÜ Kodu 
ja Kooli Koostöökoda, Merike Kahu, tel 521 0975, e-post: 
kahumerike@gmail.com
 
JÕELÄHTME VALLA LASTE TENNISELAAGER
5.-16. augustini Loo tenniseväljakul, Loo alevik
9-12 aastased: 8 last. Osalustasu 10 eurot
13-18aastased: 6 last. Osalustasu 20 eurot
Toimuvad tennisetunnid professionaalse tennisetreeneri Kristjan 
Pakk’i juhendamisel

JÕELÄHTME LASTEKAITSE SELTSI MERELAAGER
10.-11. augustini 2013 Neeme külas. Jõelähtme valla elanik! Tule 
telkima ja nautima aega koos perega. Osalustasu 5 eurot pere 
kohta. Registreerimine ja info kuni 21. juuni 2013. Hilda Männik: 
hilda@lookultuurikeskus.ee; tel 5345 4131

JÕELÄHTME VALLA LASTE VI FILMILAAGER
12.-16. augustini Neeme külas. Oodatakse 13-17 aastaseid lapsi,  
20 kohta. Osalustasu: 50 eurot (Jõelähtme valla registris olevad lap-
sed), 100 eurot (väljastpoolt tulevad lapsed). Tutvutakse filmi tege-
mise spetsiifikaga, õpitakse töötama ühise tiimina. Tiimitöö lõpp-
produktiks on omatehtud stsenaariumi järgi vändatud film.
Eelregistreerimine: MTÜ Kodu ja Kooli Koostöökoda
Merike Kahu, tel 5210975, e-post: kahumerike@gmail.com

SPORTIMISE VÕIMALUSED:

LOO STAADION
avatud 7 päeva nädalas kell 10–22. Staadionil on võimalik mängida 
jalgpalli, korvpalli, kasutada jooksuradasid. Staadionit on võimalik 
rentida ühistreeningute või võistluste korraldamiseks.
Info: juunis, septembris.  Tel 5646 5761 (Jüri Paavel) ja tel 5348 7710 
(Merike Virolainen); juulis 5348 7710 (Merike Virolainen); augustis 
tel 5646 5761 (Jüri Paavel)

LOO SKATEPARK
Loo staadioni kõrval, Loo alevik. Skatepark on mõeldud noortele, 
kes tegelevad ekstreemspordiga (rula, rulluisk, bmx-rattad, tõuke-
rattad). Skatepark koosneb ekstreemspordiks spetsiaalselt ehitatud 
turvanõuetele vastavatest elementidest, kus noortel on võimalus 
trikke õppida ja võistelda.

LOO KULTUURIKESKUSE JÕUSAAL
Avatud kuni 17. juunini E-R kl 16.00-21.30, L-P kl 12.00-15.00.
Alates 17. juunist jõusaal avatud E-R kl 18.00-21.00, L, P suletud.
Kohapeal nõustamine. Pilet 3.-, õpilasele 2.-; kuukaart 23.-, 
õpilasele 13.-; 10x kaart 20.-,  õpilastele 13.- 
Info: Vello Varik, tel 5130297

KOSTIVERE STAADION
Aruküla tee 3, Kostivere alevik. Kostivere staadionil on olemas eraldi 
võrkpalliplats, jalgpalliväljak ja pesapalliplats. 1. augustiks avatakse 
ka korvpalliplats ja jooksurada. 

IRU KÜLA SPORDIVÄLJAK 
Ämma tee 20, Iru küla. Multifunktsionaalne tartaankattega väljak, 
kus saab mängida tennist, korv- ja võrkpalli.
Hinnakiri:
Väljaku kasutamine olenemata inimeste arvust – 20 eurot/tund
Väljaku kasutamine olenemata inimeste arvust Jõelähtme vallas 
registreeritud elanikele – 5 eurot/tund
Väljaku kasutamine olenemata inimeste arvust MTÜ IRU Ämma 
Klubi liige – 1 euro/tund
Väljaku kasutamine olenemata inimeste arvust Jõelähtme valla 
lastele (kuni 15 a.) – 1 euro/tund
Registreerimine: MTÜ Iru Ämma Klubi, irukyla@gmail.com

IRU KÜLA LASTE LIIKLUSLINNAK
Ämma tee 20, Iru küla (spordiväljaku kõrval)
Liikluslinnakus saavad nii suuremad kui ka väiksemad lapsed 
harjutada liikluseeskirjade tundmist ja õppida liikluses 
toimetulekut. 

LASTE TREENINGUD
Alates 10. juunist teisipäeviti ja neljapäeviti Mändneeme tennise-
väljakul, Neeme külas. Täpsemad kellaajad pannakse paika, kui 
grupid koos. Arveldus käib kuu kaupa arve alusel, kuumaks sõltub 
trennide arvust kuus, üks tund maksab lapsele 4 eurot. Treener 
Taavi Tuisk. Eelregistreerimine hiljemalt 1. juuniks e-posti aadressil: 
terje@inroom.ee või tel 5667 6698. Registreerimistaotluses märkida 
ära lapse nimi ja vanus.
Täiskasvanute treeningud
Väljaku rent 5 eurot, millele lisandub treeneri tunnitasu. Täiskas-
vanud saavad oma trenniajad treeneriga otse kokku leppida.
Arve koostatakse kuu lõpus vastavalt tundide arvule. 
Täpsem info: terje@inroom.ee või tel 5667 6698.

LOO ALEVIKU TENNISEVÄLJAK (kunstmurukate)
Spordi tee 5, Loo alevik. Tenniseväljakut on võimalik mängimiseks 
broneerida iga päev alates kella 10st kuni hämariku saabumiseni, 
sõltuvalt ilmast ja päikese loojumisest. Tenniseväljaku aegade 
broneerimine: juunis, septembris  tel 5646 5761 (Jüri Paavel) ja tel 
5348 7710 (Merike Virolainen); juulis 5348 7710 (Merike Viro lai nen); 
augustis tel 5646 5761 (Jüri Paavel).
Tenniseväljaku hinnakiri: väljaku kasutamine Jõelähtme valla 
registris olevatele elanikele - 5 eurot/tund
väljaku kasutamine Jõelähtme valla lastele - 1 euro/tund,
väljaku kasutamine väljastpoolt valda külastajatele - 20 eurot/tund. 
Võimalus astuda püsikliendiks ja tasuda hooaja tasu (kehtib ainult 
vallakodanikele) – täiskasvanud 50 eurot, lapsed (kuni 18.a.) - 10 
eurot. Lisaks võimalus rentida reketeid ja palle.

RATSUTAMINE

Rebala Tallid 
Rebala küla, tel 609 7261 (tall), 529 7760, 5621 2361. Talli üheks 
tegevusalaks on ratsateenuste pakkumine!

Obi Tall
Obi talu, Ruu küla, Mari Kruus, tel: 601 4876, mobiil: 5646 1023, 
e-mail: kruusmari@gmail.com
Obi tall sai oma nime Obi talu järgi, mis on nüüd juba üle 100 aasta 
vanune. Meil on armas hubane maatall, rahulikus vaikses kohas. 

On võimalik eelregistreerimisel ratsutada nii poni kui hobusega, 
samuti tellida poni kohapeale.
Ratsutamise hinnakiri:
1 h hobusega/poniga liivaplatsil – 15 eur
2 h hobusega/poniga maastikul – 30 eur
(Maastikule ratsutama alates 2h)
Poni lapse sünnipäevale (1 poni 1,5 h) – 60 eur

JÕELÄHTME TEHNIKASPORDIKLUBI
Kui sul on meeletu kihutamissoov, siis ära tee seda tänaval, tule 
meie klubisse! Meiega võivad ühineda kõik tehnikahuvilised 
noored, oleme neile abiks tehniliste kirgede väljaelamisel.
Rendime ka tehnikat spordiklubi juures asuval rajal sõitmiseks.
Asume Loo alevikus Saha tee 7B
E-post: tskjoelahtme@hot.ee, tel 511 0968, koduleht tskjoelahtme.
onepagefree.com

JÕELÄHTME GOLFIKLUBI - EGCC
EGCC lahtioleku ajad alates 01.05.2013:
Klubimaja 8.00-21.00
Caddiemaster 8.00-19.00
Fahle Golfirestoran 10.00-20.00
Sea Course ja Stone Course on avatud ja ootavad Teid mängima!
Täpsem info: Estonian Golf & Country Club, Tel: +372 602 5290, 
e-post: info@egcc.ee
MTÜ Eesti Golfikool pakub erinevaid kursusi ja võistlusi nii suurtele 
kui väikestele (lastetreeningud, erinevad võistlused, green-card 
kursused, eratunnid, demopäevad, naistetreeningud, jätku-
kursused, “tahan saada singliks” treeningprogramm, rookie 
programm, hcp 24-36 spetsiaalsed treeningud, erinevad kliinikud 
ja seminarid jm). Pakutakse golfikeppide parandamise teenust, 
gripivahetust, varustuse kohandamist vastavalt mängijale ( custom-
fitting), Flightscope analüüsi ja muud. Kõik golfihuvilised on 
Golfikooli oodatud, hoolimata vanusest ja mängutasemest. 
Vt:www.egcc.ee/ý

SÜSTA- JA RÄÄTSAMATKAD
Reimann Retked OÜ
Broneerimine & info:+372 511 4099, info@retked.ee
Aktiivsed ja harivad retked Eestimaa mitmekesises looduses.
Retki korraldame aastaringselt. Looduses on igal aastaajal võimalik 
leida palju huvitavat kui selleks valida sobiv matkamisviis. 
Peamisteks retkedeks varakevadel suurvee ajal on parvematkad 
jõgedel, hiliskevadel käime süstadega jõgedel kopraid vaatlemas.
Suve veedame meresüstaga matkates ja tutvudes Eestimaa 
väikesaartega, kuhu ilma süstata on keeruline ligi pääseda. 
Reimann Retkede matkamarsruudid ja paketid on paindlikud ning 
sobiv pakett on võimalik leida igas vanuses loodushuvilistele. 
Matkal osalemiseks ei ole vajalikud eelnevad kogemused. Meie 
kogenud matkajuhid teevad enne iga retke algust põhjaliku algõppe 
ja pajatavad huvitavaid lugusid loodusest ja kultuurist.
Reimann Retked meeskonda kuuluvad aktiivsed inimesed, kes on 
mitmete aastate jooksul omandanud looduses liikumise kogemusi 
ja haridust nii kodu- kui välismaal. 
Reimann Retkede pakettidel “Räätsamatk Koitjärve rabas” ja 
“Süstamatk Kolga lahe saartel” on ökomärgis EHE.

SÖÖGIKOHAD JA MAJUTUS
OKO RESTO
Punase laterna / Sadama tee 1, Kaberneeme jahisadam
Tel: 53 00 4440: e-post: oko@okoresto.ee
Avatud KÕIK PÄEVAD 12.00-22.00
2011 kevadel sai toidumaailm ühe armsa, bioloogilise, maa-
lähedasema ja kvaliteedile suunatud restorani võrra rikkamaks.
Tehnoloogiliselt uudne ja maitselt harjumuspärane OKO Resto 
üritab üllatada ning näidata, kuidas head toidukohta on võimalik 
teha asukohast sõltumata.
Ehk kõige paremini iseloomustavad OKO Restot ühe muidu 
nõudliku kliendi sõnad: “Teil on siin kõik olemas, ainult üks asi on 
puudu – stressi ei ole…”
MAJUTUS:
Kaberneeme Sadam pakub majutust kuni 20 inimesele alates 2013 
kevadest.  Valminud on 8 tuba. 
Lisainformatsioon: http://www.okoresto.ee

FAHLE GOLFI RESTORAN
Manniva külas, Jõelähtme Golfikeskuses
Avatud: 10.00-20.00
Fahle Golfirestoran on ümbritsetud inspireerivast Jõelähtme 
maastikust, milles on ühendatud maakohale omane armas olustik 
ning lihtsad, ent hõrgud toidud, mille valmistamiseks on kasutatud 
ülikvaliteetseid koostisaineid. Meie Chef de Cuisine Tarvo Kümnik 
kutsub teid maalilise ja rahustava vaatega Fahle Golfi restorani, et 
kogeda uusi ja lihtsaid maitseelamusi.
Lisaks a la carte menüüle on meil maitsvad hommiku- ja 
päevapakkumised. Restoranis on 60 kohta. Korraldame ka 
peoteenindust ja valmistame hõrgutava pidulaua. Tulge kallimaga 
pidulikku sündmust tähistama, äriasjus või lihtsalt puhkama!
Täpsem teave veebilehel www.golfirestoran.ee, laua broneerimiseks 
helistage numbrile +372 602 5294 või saatke meile e-kiri aadressile: 
golf@tuuleveski.ee.

WANA KALA KÕRTS Neeme külas, avatud suvekuudel. 
Igapäevane toitlustamine vaid suveperioodil juuni-august. 
Septembrist kuni maini toitlustatakse vaid ettetellimisel.
Baar avatud R-L 20-02
Meie kõrtsis on võimalik tähistada sünnipäevi, firmapidusid jm. 
üritusi.
Mahutame 40-50 inimest. Ruumi rendihind oleneb inimeste arvust 
ja tellitavast kogusest. 
Kui inimesi on 30 ja rohkem ning toit-jook tellitakse meilt, siis renti 
me ei küsi.
Tel. 608 3700, 507 6312
Tel. 505 7553, e-mail: info (at) wanakala.eu
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 Loo keskkooli õpilased ja 
õpetajad viibisid Kreekas 
Kefaloonia saarel Come-
niuse projektikoosolekul. 
Kohtumine toimus 22.-28. 
aprillini. Kreekas käsitleti 
päikeseenergia teemat. 
Lia Õispuu,
Loo kooli Comeniuse koordinaator

Kristel Soorand kirjeldab tege-
vusi Kefaloonias oma reisi-
päeviku kaudu.

Kreeka on meie meeles oma 
imelise loodusega, päikeseliste 
ilmadega ning eelkõige sõbra-
like, avatud ja abivalmite inimes-
tega.

Reis on möödanik ja juba 
käib töö ja ettevalmistused uuel 
projektikoosolekul osalemiseks. 
Sügisel ootab Comeniuses ak-
tiivselt osalenuid sõit Hispaa-
niasse, kus arutletakse bio-
energia teemadel.

Esmaspäev, 22.04
Esmaspäeval jõudsime nii 

meie, kui ka hispaanlased, ko-
hale. Sakslased olid seal juba 

päev varem. Meid viidi kreeka 
kooli juurde, kus toimus 
võrkpalli turniir, et aega veeta. 
Õhtul toimusid tutvumis-
mängud. Meid jagati kahte 
gruppi (sest meid oli niivõrd 
palju) ning teha anti erinevaid 
ülesandeid. Sel päeval saime 
üksteisega rohkem tuttavaks, 
saime teada kõikide nimed ning 
ka esialgne kohmetus ja jää 
üksteise vahel kadus.

Teisipäev, 23.04
Hakkasime pihta töötuba-

dega. Kõik esitasid päikese-
energiat käsitlevaid presentat-
sioone, mida oli väga huvitav 
jälgida, sest need olid erinevad. 
Enda esitluse ajal olin närvis, 
kuid kõik läks hästi. Tuju üleval 
hoidmiseks lasti ka teemakohast 
muusikat. Hiljem ehitasime 
gruppides päikesepatareil töö-
tava auto.

Kolmapäev 24.04
Kolmapäevases töötoas ja-

gati rahvas kaheks. Ühed hak-
kasid mängima alternatiiv-
energia lauamängu, teistele oli 
korraldatud telemäng päike-
seenergia teemal. Hiljem grupid 

vahetusid. Õhtul toimus väike 
pidu, kus esitati traditsioonilisi 
kreeka tantse ja laule. Ka teised 
(sealhulgas meie) olid midagi 
ette valmistanud. Süüa sai ka 
muidugi korralikult.

Neljapäev 25.04
Läksime saarele ekskur-

sioonile. Meile näidati mäe 
otsas olevaid tuuleparke, mis 
end väga ära tasusid, sest seal 
oli väga tuuline. Külastasime 
Kefalonia saare ühte tõmbe-
numbrit, milleks oli Melissani 
koobas, kus saime paadiga ringi 
sõita ja vee põhjatut selgust 
imetleda. Samuti käisime Dro-
garati koobastes, kus oli külm, 
aga see eest väga huvitav. Mui-
dugi ei saanud minemata jätta 
kõiksugustesse muuseumidesse 
ning ka pealinna.

Reede, 26.04
Viimased töötoad. Jällegi 

töötasime gruppides. Pidime 
etendama pantomiimi 
keskkonnaprobleemide kohta, 
koostama lühijutu, luuletuse 
või laulu ning joonistama pilte. 
Peale seda täitsime ära küsi-
mustiku, mille peamine ees-

märk oli teada saada, kas „Solar 
energy week in Kefalonia“ meile 
meeldis või ei meeldinud. Mui-
dugi meeldis.

Sel päeval pidid lahkuma 
meile kalliks saanud saksa õpi-
lased. 

Laupäev 27.04
Külastasime lähedalasuvat 

Ithaka saart. Meie võõrustajad 
meiega kaasa ei tulnud, eks 
vajasid nad meist veidike puh-
kust.

Pühapäev 28.04
Pühapäev oli meile vaba. 

Jalutasime ringi lähedalasuvas 
sadamalinnakeses nimega Fis-
kardo. Õhtul toimus meie vii-
mane koosolemine rannas, mis 
jääb igavesti meelde. Me rää-
kisime, laulsime, muidugi sõi-
me ja veetsime lihtsalt toredalt 
aega, enne, kui oli käes aeg 
head aega öelda.

Once upon a time
A man was born
His name would become
A well known word
His name was Coulomb
From France he was

In the army he would serve
For Napoleon
But then he noticed something
He discovered electricity
The world would change
Jefferson came next
A current he discovered
It’s name was Direct
And traveled through a circuit
Then Tesla shows up
He was an ideal
He wants DC to be whole new 
idea
Enough about Tesla
And alternating current
Let’s talk about energies
Alternative and clean
The electricity led
To a revolution
Industrial it was
But, oooohhhh it used coal and 
oil
And then Earth started to suffer 
a lot
Alternative energies would save 
the world.

Meie reedeses tiimis kokku 
pandud lühike räpilugu, auto-
riteks minu võõrustaja Natasa 
ning suurepärane kitarrimängija 
Denis.

Comeniusega Kreekas

 Laupäeval, 4. mail 
toimus järjekordne pidulik 
lusikate kätteandmine 
meie valla kõige 
noorematele. 
Priit Põldma

Õnnitleti kõiki uusi valla ko-
danikke, kes olid sündinud 
ajavahemikus 2012 oktoober 
kuni 2013 märts. “Teeme ära” 
talgupäevaga kokku langenud 
üritusel oli kokku 32 uut lusika-
saajat. Jõelähtme valla iive on 
jätkuvalt positiivne. Pidulikul 
koosviibimisel tervitas noori-

maid vallaelanikke vallavanem 
Andrus Umboja. Oma tervitus-
kõnes tervitas ta kõiki vanemaid 
ja mainis, et “Teeme ära 2013” 
talgupäevaga samal päeval toi-
munud lusikapidu on justkui 
sümboolne kõigile lapsevane-
matele. Nende suurim tegu on 
tehtud, edaspidiseks kasva-
tuseks tuleb soovida jõudu ja 
vastupidavust. Lapsevanemad, 
kel polnud võimalust peole tul-
la, saavad lusikad kätte Jõe-
lähtme valla hariduse-, kultuuri 
ja sotsiaalosakonnast. Soovime 
kõikidesse peredesse õnne ja 
armastust!

Kevadine lusikapidu Jõelähtme rahvamajas

Jõelähtme Muusika- 
ja Kunstikool võtab 
2013/2014 õppeaastaks 
vastu uusi õpilasi.

Koolis on muusika- ja 
kunstiosakond.

Kunstiosakonda sissesaa-
miseks piisab avalduse esita-
misest hiljemalt 29.08.13. 
Avalduste blanketid asuvad 
www.joelahtme.ee/et/muusika- 
ja -kunstikool all.

Muusikaosakonnas (Lool) 
saab õppida järgmisi pille: 
kla verit, viiulit, plokkflööti, 
akor dionit ja kitarri. Uuest 
õppe aastast on plaanis avada 
ka flöödiõpe.

Kostivere filiaalis saab 
õppida klaverit, kitarri ja 
plokkflööti ning uuest 
õppeaastast ka viiulit.

Neeme filiaalis saab õppida 
klaverit ja kitarri.

Muusikaosakonda sisseastu-
miseks on vaja läbida musi kaal-
suse katse.

Nõuded:
• Laulu esitamine ilma 
saateta
• Klaveril mängitavate noo-
tide järelelaulmine
• Rütmi koputamine
• Klaveril mängitava 
viisijupi järelelaulmine
• Harmoonilise kuulmise 
kontroll (kas kõlab 1, 2 või 3 
nooti)

 
Muusikaosakonna katsed 

toimuvad:
• 04.06 kell 17.00 Loo 
koolis
• 05.06 kell 17.00 Kostivere 
koolis
• 06.06 kell 17.30 Neeme 
koolis

Info: tiina.muddi@gmail.com
Tel 5569 7772

Jõelähtme uued  vallakodanikud.   Priit Põldma 

Loo kooli õpetajad ja õpilase Kreekas.  Ants Rebane

Ida-Harju 
politseijaoskonna 
kontaktid:

konstaablijaoskonna juht
piirkonnavanem 
MARILI TAMMISTE 
tel. 612 4637, 
e-post: marili.tammiste@
politsei.ee
Vastuvõtt: E 10.00-12 
aadressil Karjääri 11, Maardu
 
Jõelähtme vald
piirkonnapolitseinik 
KAUPO LUUR 
tel. 605 4887; 
e- post: kaupo.luur@politsei.ee 
Vastuvõtt: 
E 9.00-11.00 aadressil 
Jõelähtme vallamaja
T 17.00-19.00 aadressil Saha 
tee 11a, Loo
 
noorsoopolitseinik 
JELENA POLKOPA 
tel. 612 4626, 
e-post: jelena.polkopa@
politsei.ee
Vastuvõtt aadressil Karjääri 
11 Maardu

Politsei tasuta 
hädaabinumber 110
Kliendiinfo telefon 612 3000 
(esmaspäevast reedeni 8.00-
18.00)

Lähim politseiasutus:
Ida-Harju Politseijaoskond, 
Maardu Karjääri 11, 
tel. 612 4611
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 Laupäeval, 27. aprillil toimunud seitsmes rattamaraton 
möödus võitjale juba traditsiooniliselt edukalt – kuuendat 
korda osutus võitjaks Alges Maasikmets (Team Massa). 
Naiste arvestuse parim oli Greete Steinburg (SK Rakke).

Priit Põldma

Meeste sõidus saavutas teise koha Riivo Schumann (Fixus) ja 
kolmanda koha Erki Kukk (VOZ Spezialised). Naiste sõidu võitis 
Greete Steinburg (SK Rakke) tehniliste viperuste kiuste Inge Kooli 
(TÜASK) ja Karin Kriisi (Nissan Thule ProTeam) ees.

Erakordselt jahe kevad jättis oma jälje ka seekordsele maratonile 
ja mõjutas kindlasti ka olusid rajal. Hoolimata pisut jahedavõitu 
ilmast oli võistlustele registreerunuid pea 400 inimese ringis. Lisaks 
maratonile toimus tänavu esmakordselt ka poolmaraton, 34 km 
pikkuse poolmaratoni võitis meestest Sulev Lipp (VOZ Specialized) 
ja naistest Iiris Õunmaa (KJK). Noorte 12 km sõidu võitsid Robin 
Pruul (JT Rattaklubi) ja Anet Sirvel.

Veel mõne nädala eest korraldustoimkonna poolt avaldatud 
kahtlused ilmastikutingimustest tingitud rajaolude kohta õnneks 
seekord rattamaratoni edasilükkamist ei tinginud. Võib öelda, et 
Jõelähtme seitsmes rattamaraton on edukalt rattahooaja avalöögi 
andnud ja kõigile rattaspordi huvilistele on hooaeg taaskord 
avatud!

Rattahooaeg on edukalt avatud

Andrus Umboja (vasakult), Aare Ets ja Mart Võrklaev 

 Jalgrattasuve ühest suursündmusest Fakto Auto 
Tallinna Rahvasõidust võtavad teiste seas osa ka kolm 
vallavanemat. Starti on lubanud tulla Rae vallavanem 
Mart Võrklaev, Raasiku valla juht Aare Ets ja Jõelähtme 
vallavalitsuse eesotsas olev Andrus Umboja.

Kõik kolm vallavanemat on tublid rattasõitjad ja lubanud end suve 
lõpuks heasse vormi viia. Teatavasti läbib Fakto Auto Tallinna 
Rahvasõidu 93 km pikkune põhidistants lisaks Tallinnale veel Rae, 
Raasiku ja Jõelähtme valla teid. Igasse valda jagub ka vahefinišeid 
ning toidu- ja joogipunkte. Nende omavalitsuste jaoks on Fakto 
Auto Tallinna Rahvasõit suve üks tähtsamaid spordivõistlusi.

Fakto Auto Tallinna Rahvasõit toimub 25. augustil. Proffidele 
ja harrastajatele on mõeldud 93 ja 48 km pikkused võistlusmaad. 
Pühapäevaratturid saavad mõnusa päeva veeta 26 km matkasõidul. 
Kõik osalejad stardivad Vabaduse väljakult ja finišeerivad Rae val-
las Peetri aleviku kooli ees. Soodushinnaga kirjapanek lõpeb 
30. juunil.

Kõik osalejad saavad tasuta Eckerö Line’i edasi-tagasi laevapileti 
Helsingisse. Lisaks jagatakse täiendavaid sooduskuponge kingitusi 
võistluse partneritelt!

Kolm vallavanemat kutsuvad 
Fakto Auto Tallinna Rahvasõidule

 Neeme Naiste Ranna valve Seltsi ja Kaitseliidu Rävala 
malevkonna koos töös korraldati 11. mail Neeme külas 
Emadepäeva perepidu.

Sten H. Vihmar

Nii täiskasvanutel kui ka lastel oli võimalus proovida järgi eht sat 
maitsvat sõdurisuppi, proo vida kätt õhupüssist laskmises, tutvuda 
kaitseliitlaste käsutuses oleva relvastusega, teha üks korralik sõit 
meditsiiniautoga ja loomulikult toimusid ka eri nevad võistlused. 
Võistlused olid mitmekülgsed ning nõud sid võistlejatelt nii kiirust 
kui ka täpsust. Näiteks selgitati välja kotkasilm, kes suutis 
õhupüssist lasta kõige parema tulemuse ning elati kaasa emale, 
kes suu dab kõige kiiremini magamis kotist välja ronida.

Üritusele panid õla alla nii Neeme Naiste Rannavalve Selts, 
Kaitseliidu Rävala malevkonna kaitseliitlased, naiskodu kaits jad, 
kodutütred ja noored kot kad. Samuti olid väga suureks abiks ka 
Keila malevkonna kaitseliitlased, kes aitasid üri tust läbi viia ning 
jagasid ellu jäämistarkusi. Malevkonna pealik Lauri Lasimer tänab 
kõiki, kes kohale tulid ja sellest päevast maksimumi võtsid.

Emadepäev Neeme külas

Õnnitleme 
Jõelähtme valla 
vanimat elanikku

Elfriede 
Loopere't

Jägala külast 

101 aastaseks 
saamise puhul!

01.06.2013 
Jõelähtme vallavalitsus

Küsitlus Muuga sadama 
mõjude kohta

2012. aastal viis uuringutega tegelev ettevõte Faktum & Ariko 
läbi Muuga sadama ümbruse elanikkonna hulgas küsitluse.

Uuringus sooviti käsitleda Muuga sadama ümbruse 
elanikkonna teadlikkust sadamast lähtuvate mõjude kohta ja 
kuivõrd need mõjud segavad elanike igapäevast elu. Paraku ei 
võimaldanud küsimuste püstitus, vastanute vähesus ja valimi 
moodustamise viis seatud eesmärke täita.

Eelneva uurimusega seotud kahtluse tõttu on leitud vajadus 
läbi viia sarnase sisuga uus ja sõltumatu küsitlus. Viimsi 
külavanemate eestvõttel telliti vastavasisuline uus küsitlus. Seetõttu 
palume vastata kõigil Muuga sadama ümbritsevate alade elanikel 
sadama mõjusid käsitlevale küsimustikule, mis asub veebiaadressil 
http://www.connect.ee/uuring/287557109/ .

Antud küsimustikule vastamine võtab aega kuni viis minutit 
ning selle küsimustiku abil on võimalik uurida täpsemalt erinevate 
Muuga sadama lähedusega seotud probleemide esinemist ja 
iseloomu. Küsimustik on avatud ka venekeelsena.

KRIMIUUDISED 

• 27.04 avastati, et Jõelähtme vallas Rebala külas on talu-
hoovilt varastatud traktor MTZ-80, äke ja malmvann. Kahju 
kokku 1500 eurot. 

• 01.05 kell 13.08 teatati kulupõlengust Jõelähtme vallas Iru 
külas. Pirita päästekomando päästjad kustutasid kulupõlengu.

• 12.05 sai politsei teate, et Kostivere alevikus on sisse 
murtud sõidukisse ja varastatud erinevaid autoosi. Kahju on 
ligi 950 eurot. 
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 Tallinna muistsete 
nimede rivi on päris pikk. 
Tavaliselt on nimekirjas 
erinevates variatsioondes 
Reval, Lindanise, Keso-
niemi, Kolõvan, Ledenets. 
Nimekirjas viimasel kohal 
asuv Ledenets pole selles 
nimekirjas kõige kindla-
matel alustel seisev nimi. 
Samal ajal on ta väga huvi-
tava taustaga ja väärib 
kindlasti meeldetuletamist. 
Ehk saab isegi Tallinna 
nimedekoormat veidi 
kergendada.
Janek Šafranovski,
Rebala muuseumi juhataja

Venelastel on palju põnevaid 
muistseid kangelaslaule – bõlii-
nasid. Neis võideldakse kurjade 
naabrite, lohede ning rohke-
arvuliste teiste antikangelastega. 
Üks neist bõliinadest, mis rää-
gib Solovei Budimirovitšist, on 
aga vastupidiselt teistele väga 
ebadramaatiline ja suisa igavgi. 
Osalt just sellepärast on ta pal-
judele uurijatele silma jäänud. 
Kangelasjutud kandusid sajan-
deid edasi üksnes suuliselt en-
ne, kui neid peamiselt 18. sa jan-
dil üles kirjutama hakati. Põne-
va ja dramaatilise loo järjepidev 
edasijutustamine mitmete sa-
jan dite vältel on mõistetav, kuid 
suhteliselt sündmustevaese 
jutu püsimajäämine on küllaltki 
üllatav. Seega peab jutustus 
Solovei Budimirovitšist olema 
mingil muul põhjusel eriline, 
sest seda on üsna sarnaselt üles 
kirjutatud seitsmeteistkümnest 
eri allikast.

Lühidalt on bõliina sisu järg-
mine: Uljas kangelane Solovei 
Budimirovitš sõitis koos kaas-
konnaga neljakümnel mustal 
laeval mööda Dneprit Kiievisse, 
mida valitses vürst Vladimir 
(valitse suurelt). Seal hakkas 
talle silma kaunitar, kelle nimi 
oli Zapava. Solovei palus Vladi-
mirilt luba ehitada kaunitari 
õuele endale maja. Saanud 
vastava loa ja ehitanud ka maja 
valmis, otsustas noormees 
paluda Zapava endale naiseks. 
Pärast kihlust pidi Solovei käi-
ma ära kodumaal. Tema ära-
olekut kasutas kurjalt ära keegi 
Davõd Popov, kes ilmselt samuti 
Zapava vastu ükskõikne polnud. 
Davõd lasi liikvele jutu Solovei 
hukkumisest või vangistusest ja 
palus ise nooriku endale 
naiseks, millele ta sai ka soodsa 
vastuse. Siiski jõudis Solovei 
Budimirovitš reisilt õigeaegselt 
tagasi, täpselt valepulmade 
ajaks ja seadis oma õiguse 
maksma. 

Geograafiliselt lähtus Solo-
vei Budimirovitš maalt nimega 
Vedenskoi, mida võib pidada 
veneedide, Läänemere äärsete 
slaavlaste maaks. See asus 
Läänemere edelaosas täna-
päeva Saksamaa ning Poola 
aladel. Mööduti Gotlandi saa-
rest ja suunduti Soome lahte 
(more Virjandskoje – Viru meri), 
mööduti Ledenetsi linnast ning 
edasi tuntud teekonda pidi 
mööda Venemaa jõgesid Kiie-
visse. Üleskirjutatud bõliina 
versioonides on mõningaid 
erinevusi toponüümides, kuid 
nimetatud teekond on uurijate 
seas üks laiemini levinuid.

Vene ajaloolane Pavel Mil-
jukov leidis, et Ledenets sar-
naneb nimega Lindanise, mis 
oli Tallinna kohal asunud 
muistsete eestlaste linnuse 
nimi ja järeldas, et seetõttu on 
silmas peetud sama kohta. (Ni-
metatud ajaloolane leidis ajaloo 
uurimise kõrvalt aega ka ise 
ajalukku minna, olles Vene 
Ajutise Valitsuse välisminister ja 
hiljem kommunismivastase 
võit luse organiseerija nii Vene-
maal, kui eksiilis). Kaugeltki 
mitte kõik uurijad ei ole antud 
arvamusega nõus ja Ledenetsi 
on otsitud Mustast merest 
Põhja Jäämere või Islandini. 
Põhjusena on eelkõige viidatud 
nime tähendusele, mis tähen-
dab jäätunud asja või kohta. 

Millisest ajaperioodist 
võib juttu olla?

Loos nimetatud vürst Vla-
dimir Püha elas viikingiajal, 
10. sajandil. Teda peetakse  
skandinaavlaste järeltulijaks. 
Vladimir oli sunnitud võimu-
võitluses vendadega kodumaalt 
põgenema Skandinaaviasse. 
Sealt naases ta rohkearvulise 
sõjaväega Novgorodi, seejärel 
vallutas Kiievi ja ka vürstitrooni. 
Skandinaaviast lähtuv teekond 
Venesse kulges mööda Soome 
lahte Staraja Ladogasse ja sealt 
edasi lõuna suunas. Nii Vladi-
mirile, kui väga paljudele tema 
kaasaegsetele oli Soome laht 
küllaltki tuttav.

Samas peavad paljud uuri-
jad bõliinade algversioone veel 
vanemateks. Uurides bõliinades 
esitatud kombeid, ühiskondlike 
suhteid, relvade tüüpe jne, on 
jõutud järeldusele, et need 
pärinevad mitusada aastat vara-
semast ajast, esimese aasta-
tuhande keskelt ja on hiljem 
modifitseeritud, lisades pea-
tegelaseks populaarse vürsti ja 
kohaks tema uue residentsi. 
Mõned uurijad ei seosta bõlii-
nades esinevat nime Vladimir 
konkreetselt Vladimir Pühaga, 
vaid näevad temas hoopiski 
laiemalt idaslaavlaste juhti. 
Bõliinade kui kangelaslaulude 
tekkimise ajaks on arvatud nn. 
sõjalise demokraatia aega, mil 
riike veel polnud ja peamiseks 
väärtuseks isiklikud julgus- ja 
vaprusomadused. Mõned uuri-
jad arvavad, et bõliina Solovei 
Budimirovitšist kirjeldab kaud-
selt hoopis sloveenide asumist 
mööda mereteed Läänemere 
lõunaosast Loode-Venemaale. 
Sealt ka bõliina algne tähtsus. 
Ka see, et  läänemeresoomlased 
idaslaavlasi venelasteks (venee-
dideks) nimetavad on üheks 
argumendiks teiste seas, et 
idaslaavlaste põhjapoolseimad 
asukad põlinevad veneedidest. 

Kes oli Solovei Budimiro-
vitš?

Solovei tähendab otseses 
tõlkes “ööbik”. Siiski on mõned 
uurijad arvanud ka teisiti. Näi-
teks on pakutud, et see tulenes 
hoopis sõnast slaavlane, mis 
just lõuna-, lääneslaavi keeles 
kõlas sarnaselt nimele (slo-
veenid) ja mida on kasutatud 
idaslaavi aladel just Ilmeni järve 
ümber. Ka Solovei isanimi 
Budimir (ole suur) on pigem 
lääneslaavi kui idaslaavi pärit-
olu.

Tuntud ajaloolane Paul Jo-
hansen on juhtinud tähelepanu 
ka sellele, et Solovei on väga 
sarnane Eesti nimega Sulev. 
Teise Vene bõliinadest teada 

olnud nimekaimu nimi oli Solo-
vei Razboinik (röövel). Tema 
kohta on otseselt öeldud, et ta 
oli soomeugrilane. Täpsemalt 
küll mordvalane, mis sisuliselt 
tähendab mokšat või ersat. See 
tegelane tegi puu otsas koledat 
häält ja vilistas kõvasti, mis 
tema ohvrid jalust niitis. (Kas 
sama on üritanud teha ka tema 
järglane Röövel Ööbik, jääb 
muusikasõprade otsustada.) 
On olemas ka versioon, et 
Solovei Budimirovitš mitte ei 
möödunud, vaid lähtus Lede-
netsist ja sellisel juhul on Sulev 
väga tore kandidaat.

Kas Lindanise?
Lindanise linnust mainib 

Hendrik oma kroonikas 13. sa-
jandi alguses. Tallinna kohalt 
on küll leitud vaid väheseid 
muinasasustuse jälgi ja need 
pärinevad muinasaja lõpust. 
Muidugi mitte arvestades kivi-
aegseid leide näiteks Vabaduse 
platsilt. Võib arvata, et Vene 
bõliinas nimetatud aja perioo-
didel Tallinna kohal linnust ei 
olnud. 

Kus siis asus Ledenets?
Kui otsida Ledenetsile sobi-

vast ajast teisi kandidaate 
Soome lahe kaldalt muistse 
meretee äärest, polegi kandi-
daatide arv kuigi suur. Mere-
äärseid muistseid linnuseid oli 
siin ainult kaks – Jägala ja 
Toolse. Teised linnused olid 
ehitatud merest turvalisse kau-
gu sesse. Näiteks tihti Tallinna 
eellaseks nimetatud Iru linnu-
sele ei pääsenud ka viikingiajal 
laevadega lähemale kui paar 
kilomeetrit. Meresadama kõr-
vale rajatud linnus nõudis 
oluliselt rohkem ressurssi selle 
kaitseks, kuna puudus elanik-
kond, kes merelt suunduva ohu 
korral ümberkaudu kokku oleks 
jooksnud. Esiletõstmist väärib 
just Jägala linnamägi.

Jägala jõe suudmes võis olla 

kindlustatud asula juba pronksi-
ajal. Paar sajandit enne meie 
ajaarvamist rajati sinna linnus, 
mis oli teadaolevalt sellel ajal 
suurim terves Põhja-Euroopas. 
Ka hiljem, meie loo võimalikul 
toimumisajal, eksisteeris siin 
esialgu täpsemalt dateerimata 
ajavahemikul eelmisest võim-
samaks ehitatud linnus. 

Jägala linnus oli kindlasti 
tähelepanuväärne koht kõigile 
Soome lahte pidi kulgejatele. 
Võrdluseks võib tuua Idatee 
(Austerweg) olulise keskuse 
Vana-Laadoga linnuse, mis oli 
skandinaavlaste esimesi asun-
dusi Vene aladel. Sealne linnus 
oli Jägala omast mitu korda 
väiksem. Seega oleks võimsa 
Jägala linnuse mainimine lin-
nana bõliinas, mis kirjeldas 
mereteed Soome lahes, igati 
ootuspärane.  

Mida tähendas Ledenets?
Tänapäeval tähendab see 

sõna venelastele peamiselt pul-
gakommi. Algselt lähtub ta 
muidugi sõnast ledenet, mis 
tähendab jäätuma.  Osa uurijaid 
on sellest tähendusest tulene-
valt otsinud Ledenetsile vasteid 
Islandilt ja Põhja-Jäämerest. 
Vanasti oli venelastel komme 
võõraid kohanimesi tõlkida 
oma keelde johtuvalt nende 
tähendusest. Näiteks Varbola 
oli vorobiinõi nos, Otepää med-
vezjaja golova jne. Seega on 
Ledenetsi sidumine Lindanisega 
pelgalt sõnade mõningase sar-
nasuse tõttu üksjagu ebakindel. 
Seda enam, et Tallinna nime-
tamiseks oli venelastel nimi 
juba olemas – Kolõvan.

Kuidas aga etümologiseerida 
nime Jägala? Kirjalikes allikates 
on esimest korda seda nime 
nimetatud seoses tänapäevase 
Jägala külaga, mis asub mitmeid 
kilomeetreid linnusest üles-
voolu. Nime esialgne kirjapilt 
oli Jakavoldal. Nime teine pool 
tähendab tänapäeval valdama 

ja on laensõna eelgermaani 
keelest. Mida tähendas nime 
esimene pool Jaka? Kas ka see 
võis olla alg-germaani päritolu? 
Kindlasti võis. Eesti keeles on 
sadu eelgermaani laene. Ka 
enamus mereteemalist termi-
noloogiat eesti keeles on sama 
päritolu. Arvestades Jõelähtme 
piirkonna arheoloogilist eri-
pära, võime siit leida ka teisi 
sama päritolu kohanimesid. Kui 
tõlkida sõna Jaka, keeleteadlaste 
poolt rekonstrueeritud eel-
germaani keelest eesti keelde, 
saame vasteks jääpurikas, rip-
puv jää. Jägala jõele oleks raske 
anda tabavamat nime, mõeldes 
ainulaadsele vaatepildile, mida 
pakub jäätunud Jägala juga 
talvel. 

Jõesuus asunud linnuse 
kasutusajal valitseti nii ümbrus-
konda, kui jõge muidugi just 
sealt ja jõest tulenev nimi oli 
kasutusel ka linnuse kohta, 
kuna veekogu nime kandumine 
kohanimele on üsna sage 
nähtus. 

Nagu eelpool mainitud, 
tõlgiti võõrad kohanimed vene 
keelde nende algses tähenduses. 
Tõlkides germaanikeelse või-
maliku nimealge jäätunud vene 
keelde, saamegi nime ledenets. 
Seega väga tõenäoline, et legen-
daarses bõliinas nimetatud 
kohanimi tuleneb Jägala lin-
nusest. Kuigi bõliinade sisu 
ajaloolise tausta üle võib palju 
vaielda, ei ole kahtlust, et nime-
de prototüübid olid enamuses 
reaalsed kohad.

Ledenetsi nime edasine 
saatus

 Tuntud vene helilooja 
Rimski-Korsakaov kirjutas 
ooperi „Jutustus tsaar Sal-
taanist“. Lugu ise põhines 
Puškini samanimelisel poeemil. 
Solovei Budimirovitši bõliinast 
ajendatuna nimetas ooperile 
libreto loonud Aleksander Bels-
ki loos keskse linna Ledenetsiks. 

Paljud mäletavad kindlasti oma-
aegsest populaarsest multikast 
ja mängufilmist müstilist linna, 
mis ilmub saarele, kuhu sattusid 
tünni suletud tsarinna ja tsaari-
poeg. Seda linna nimetatigi 
oope ris nimega Ledenets.  

1911. aastal New Yorgis eten-
dunud ooperile tegi lava ku-
junduse tuntud Vene kunstnik 
Nikolai Roerich. Valmis terve 
sari kangastele maalitud pan-
noosi pealkirjaga “Ledenets”. 
Praegu asuvad need tööd New 
Yorgis Roerichi muuseumis. 
Peterburi ülikoolis arheoloogiat 
õppinud Roerich jõudis kunsti 
juurde paljuski tänu sellele, et 
joonistas üles Venemaa arheo-
loogia ja kultuurimälestisi. Eesti 
kunstnikest oli enim temast 
mõjutatud tuntud Kalevipoja 
teemaliste maalide autor Oskar 
Kallis, kes käis Roerichi töid 
Peterburis ja Moskvas  uurimas. 
Omal ajal arheoloogiat õppinud 
Nikolai Roerich ei olnud hiljem 
pelgalt väga kuulus kunstnik, 
vaid ka ülemaailmselt tunnus-
tatud humanist ja orientalist. 
Eesti Roerichi Selts on mäles-
tustahvliga tähistanud ka maja 
Haapsalus, kus kunstnik suvi-
tas.

Niisiis ei piirdunud oletatava 
Jägala algse nime saatus pelgalt 
Vene bõliinaga, vaid see jõudis 
nii heliloomingusse kui kujuta-
vasse kunsti. Ja päris kõrg-
liigasse. See kõik ei pretendeeri 
muidugi mingisugusele ajaloo-
lisele tõele. Vaevalt selline tõde 
ka kunagi selguma peaks. Aja-
loo võlu seisnebki pidevas tõe 
otsimises.  

Jägala linnamäel võime aga 
julgelt silme ette manada pildi 
mere poolt lähenevatest musta-
dest laevadest ja me kindlasti ei 
eksi – omal ajal nad tulid. Kas 
tahame näha neid juhtimas 
Soloveid või mõnda rohkem 
ajaloolist tegelast, sõltub meie 
ettekujutusvõimest ja tujust.

LEGENDAARSET LEDENETSI OTSIDES

Jägala linnamäel.   Janek Šafranovski  
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Õnnitleme mai sünnipäevalapsi
93 04.05 LIUDMILA POPOVA Jägala küla
93 09.05 VENDA KASK  Loo alevik
90 24.05 LEIDA RÜÜTEL  Loo alevik
88 08.05 LINDA HAAVEL  Ruu küla
87 06.05 LEONID RABOVALYUK Kostivere alevik
87 10.05 LINDA ROSIN  Kostivere alevik
87 27.05 ANTS-PEETER TUST Neeme küla
86 03.05 MARGARITA 
  TJURINOVA  Jägala-Joa küla
86 10.05 VEERA HÕBEMÄGI Maardu küla
86 18.05 MARTIN LUHAÄÄR Ihasalu küla
84 15.05 LEONHARD 
  PÄRNASTE   Liivamäe küla
83 13.05 HILMI PÄRNASTE Liivamäe küla
83 15.05 REINHOLD KUIMET Uusküla küla
82 06.05 HELVI-BRIGITTE 
  RAUDNAGEL  Loo alevik
82 22.05 FRICIS HERBERTS 
  KRUMINŠ  Ruu küla
81 02.05 VALVE STUMBUR Kullamäe küla
81 19.05 HILDA AUSNER Kaberneeme küla
81 20.05 FELIX LAUSSOO Loo alevik
81 27.05 SALME AVIK  Loo alevik
81 29.05 SILVI TORJUS  Nehatu küla
80 13.05 LEMBIT PIIRIMÄE Loo alevik
75 20.05 LINDA VISSAK  Ülgase küla
75 25.05 ENNO LAANSOO Iru küla
70 09.05 ANNE MÄGI    Loo alevik
70 14.05 EINO SUURKÜTT Loo alevik

Jõelähtme vallas aprillis ja mais 
sündinud lapsed

Regina Švedova ja Erich Reisig
tütar Laura-Ly    06.04.2013

Silja Karro ja Eero Antons
poeg Johan Francis    21.04.2013

Silja Leks ja Kristjan Leks
poeg Trevor    21.04.2013

Tiivi Aruste ja Taavi Sepp 
poeg Mikk Mihkel    24.04.2013

Diana Friedrichs ja Stig Nils Olof Carlsson
poeg Alexander Jan Inge  29.04.2013

Gerli  Luur ja Taavi Luur
tütar Emili    05.05.2013

Ingrit Tedrema ja Aadi Sau
poeg Sam    05.05.2013

AVALDAME SÜGAVAT 
KAASTUNNET

Marek Pipar  31.05.1991 – 31.03.2013
Olga Noor  29.01.1949 – 03.04.2013
Maimo Pohl  18.10.1928 – 12.04.2013
Rain Roosna  25.04.1967 – 15.04.2013

Kõik tuled põlevad kord lõpuni ...
Siiras kaastunne Andrus Ausnerile 

perega kalli ema 

HILDA AUSNER'i
19.05.1932 - 19.05.2013

lahkumise puhul.
Kaberneeme eakad

Koila küla 
koosolek ja 
külavanema 
valimised 
toimuvad 
2. juulil 

kell 18.00 
Koila külas 
Küti talus.

Vandjala ja Loo külade VII külapäev
6. Juulil 2013 kell 13.00

Vandjala külaplatsil

Külavanema valimine IV perioodiks.

Kaasa piknikukorv hea ja paremaga.

Osalema on oodatud kõik endised, 
praegused ja ka tulevased külaga seotud 

inimesed.

Korraldaja MTÜ Rebala Kultuuriruum.

Lisainfo: tnorbek@gmail.com, 

telefon 53 034 280 Tiia Välk.

Kostivere Lasteaed võtab tööle lapsehooldus puhkusel 
olevate töötajate asendamiseks koormusega 

1,0 ametikohta 

lasteaiaõpetaja 
ja 

logopeedi
ning koormusega 0,5 ametikohta 

tervishoiutöötaja.
Tööle asumise aeg august 2013. 

Avaldus ja CV esitada 10. juuniks aadressil Aruküla 
tee 1, Kostivere, Jõelähtme vald, Harjumaa või 

kaili@kostilaps.ee. Info tel 6081540, 5205818.

Polimersvarka OÜ on spetsialiseerunud PVC kangast 
väikelaevade tootmisele. Toodame väikelaevu VELES 
kaubamärgi all ning meie toodang on saanud populaarseks 
nii Eestis kui teistes Euroopa riikides.

PAKUME TÖÖD TOOTMISTÖÖLISELE

kelle ülesandeks on PVC kangast detailide väljalõikamine 
etteantud mudelite/jooniste järgi, detailide liimimine, 
valmistoodangu komplekteerimine.
Sobiv kandidaat on töökas ja aktiivne, täpne ja hoolikas. 
Varasem kogemus ei ole vajalik, pakume väljaõpet töö 
käigus.
Töötasu vastavalt töötulemustele.

Asukoht: Jõelähtme küla, Postijaama tee 12.
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Töötüüp: täistööaeg
Lisainfo tel: +372 529 7654. Koduleht: www.veles.eu

Loo Keskkoolis 
21. juunil kell 12.00 9. klassile

 kell 15.00 12. klassile
(Pildikompanii fotograaf)

Kostivere koolis
04. juunil kell 10.00 1.-8. klassi lõpetamine

Kostivere Kultuurimõisas,
15. juunil kell 14.00 9. klassi lõpuaktus

Kostivere Kultuurimõisas.

Neeme Koolis
30. mail kell 19.00  1.-6. klassi lõpuaktus.

LõPUAKTUSED
2012/2013.õ.-a.

Toimetus ootab 

kaastöid aadressil

ajaleht@joelahtme.ee

Oodatud on nii 

kirjutised kui ka fotod.

Reklaam aadressil 

reklaam@harjuelu.ee

tel. 6462214
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Ajalehe Jõelähtme valla-
leht väljaandja on Jõe-
lähtme valla volikogu ja 
vallavalitsus.

Toimetus ootab kaastöid 
aad ressil:
ajaleht@joelahtme.ee
Oodatud on nii kirjutised 
kui ka fotod. 
Jõelähtme vallaleht ilmub 
kuu viimasel nädalal.

Reklaami ja kuulutuste 
tellimine 646 2214, 
5818 9131,
reklaam@harjuelu.ee
Jälgi meid nüüd ka 
Facebookis: www.
facebook.com/joelahtme 
või QR koodi abil.

Müüa kartulid!
Lõpumüük kuni kaupa jätkub!
8 kg sangadega paberkott – 3€ 

15 kg sangadega paberkott – 5€
30 kg paberkott – 10€

Sordid: Annuška ja Laura
Uued hinnad alates aprillist. Tasuta kojutoomine Kostivere, Loo ja 

Iru piirkonnas, mujal kokkuleppel. 
Info ja tellimine tel 507 8837, Ardo Lass

OST
• Ostan sõiduauto, võib 
vajada remonti. Tel. 5083933

MÜÜK
• Liuguksed ja riidekapid. Abi 
kapi või garderoobi projek-
teerimisel. Parimad hinnad. 
Tel 522 1151, www.nagusul.ee
• Loo alevikus avatud kasutatud 
riiete pood aadressil Saha 9
• Müüa looma- ja hobuse-
sõnnikut, mulda, killustikku, 
kruusa ja liiva. 
Tel. 56141936, 6701290, 
e-mail: taluaed@hot.ee 
• Sõelutud muld, liiv, killustik, 
freesasfalt kojuveoga kuni 
7 t (väike kallur). Ohtlike puu-
de raie. Ehitusprahi ära vedu. 
Kopp-laaduri kaeve tööd jms. 
Tel. 5878 0000, www.sulane.ee
• Müüa soodsa hinnaga frees-
asfalti. Transpordivõimalus. 
Tel: 53818801.

TEENUS
• Haljastus, muru rajamine, 
tänavakivide paigaldus,puit 
terrasside-, piirde aedade 
ehitus, vanade aedade 
värmine, katuste puhastus 
survepesuga. Tel 56733010
• Korstnapühkija-pottsepp. 
Küttekehade remont. 
info@potipoiss.ee; 58072581
• Litsenseeritud korstna pühki-
mine ja pottsepatööd, kütte-
kollete remont. Tel 56 900 686, 
korsten.korda@gmail.com
• OÜ F-Trans teostab reovee ja 
liigvee äravedu Jõelähtme val-
las. Tellimine info@fekaal24.
ee või telefonil 50 65 406. Roh-
kem infot www.fekaal24.ee
• Ohtlike puude langetamine. 
Kruntide puhastamine võsast 
ja puidujääkidest. Raietööd. 
Küttepuude müük. 
Tel. 525 0893, 5626 0344; 
e-mail: info@vahergrupp.ee; 
www.raietööd.ee 
• Paigaldame tänavakive, tee -
me haljastustöid. Tel. 
58597863, valeri987@hot.ee
• “Süstime seinad soojaks” 
hin gava Termovahuga. Oma-
me pikaajalist kogemust hoo-
nete soojustamises. Therm 
OÜ, kontakt: www.therm.ee, 
info@therm.ee, Tel. 5660 6010
• Vahetame välja Teie 
katkised kasvuhooneklaasid 
löögi kindla plastiku vastu! 
Tel 56730411
• Väikeveod kuni 2,5 t. Kohale-
toomisega müüa liiva, mulda, 
killustikku, asfaldipuru, 
kruusa, sõnnikut ja täite-
pinnast. Tel. 5092936.
• Pakume tööd C-kat. auto-
juhile karastusjookide jao tus-
veol. Töö algab Sakust. Nõutav 
varasem töökogemus ja eesti 
keele oskus. Pakutav tasu 800-
1000 eurot kuus. Tel 517 2208

OÜ Karlskroona on puu- ja köögiviljade hulgimüüja Eestis

Otsime oma meeskonda

PUU- JA KÖÖGIVILJADE KOMPLEKTEERIJAT

Töö kirjeldus:
» puu- ja köögiviljade komplekteerimine vastavalt 
     tellimustele;
»  komplekteeritud kauba ettevalmistus laadimiseks;
»  osalemine lao inventuurides.

Töö toimub laos õhutemperatuuriga +2 °C ... +6 °C.
Tööaeg vahetustega.

Nõudmised kandidaadile: 
» füüsiliselt vastupidav ja hea pingetaluvusega;
» eesti keele oskus;
» kohusetundlik, korrektne, täpne, koostöövalmis;
» kasuks tuleb varasem elektrilise kahvelkäruga töötamise
     kogemus;
» kasuks tuleb tõstukijuhi load ja töötamise kogemus;
» arvutiga töötamise kogemus.

Ettevõte pakub: 
» huvitavat ja vaheldusrikast tööd kaasaegses ettevõttes;
» töö produktiivsusele vastavat konkurentsivõimelist tasu; 
» professionaalset ja sõbralikku kollektiivi ning ohutuid 
     töötingimusi,
» tasuta toitlustamist;
» öist kojuvedu.

Asume Loovälja tee 1, Jõelähtme vald, 74201 Harjumaa
Telefon: 5100514

E-post: personal@karlskroona.ee   


