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Saateks
Perioodil 2010 jaanuar kuni 2013 suvi on Rae valla juh-

timises toimunud palju kummalist. Üks kummaline lugu 
on jõudnud korruptsioonisüüdistusena kohtusse ja läbi-
nud seal ka esimese kohtuastme. Kuidas lugu lõppeb seda 
pole täna veel teada ja pole isegi teada, millal menetlus 
jätkub.

Lisaks nimetatud kohtukaasusele on Rae valla juhtimi-
ses suure PR mulli varjus toimunud mitmeidki muigama 
ajavaid lugusid ning nendest mõne ainetel on ka Pilkajas 
avaldatud seeria humoorikaid kirjutisi ühendava peal-
kirja „Peatähtis, et …“ all. Tõepoolest ajavad sellised 
lood muigama ja tekitavad küsimusi, et kas tõesti on see 
võimalik siin, Tallinna külje all? Teisalt on need muiga-
ma ajavad lood ju kurbmängud, sest kogu see komöödia 
makstakse kinni maksumaksja poolt. Järgnevatel lehe-
külgedel esitame mõned nendest ilukirjanduse kategoo-
riasse lahterduvatest lugudest, mis vaadeldaval perioodil 
on Pilkajas ilmunud ja anname lisaks reaalse olukorra 
kirjelduse, mille pealt lood tekkisid. Nende lugude läbi 
lugemine tagab suure tõenäosusega sellegi, et eriväljaan-
de viimasel leheküljel toodud ristsõna lahendatud saab.

2011/2012 Pilkajas avaldatud ilukirjanduslike lugude 
seeria „Peatähtis, et…“ ajendi andsid Rae valda 2010 
jaanuaris juhtima asunud vallajuhid, kes lugude kirju-
tamise ajal muutusid eksjuhtideks. Nende lugude ajen-
diks on valla(eks)juhtide  kiindumus (hobi?) maaärisse 
ja arendustegevusse. Nende lemmiktegevuste tegemisega 
mindi nii hoogu, et unustati enda avaliku-õiguslik staatus 
ning halb mälu viis toimingupiirangute mitte järgimise-
ni, mis inimkeeli tähendab enda huvides langetatavates 
otsustamistes osalemist ja seega ka otsuste suunamist en-
dale sobivas suunas. 

Ilmselt poleks mitte keegi sellest asjast teada saanudki, 
aga kinnisvaramull lõhkes ja masu tingimustes ei olnud 
võimalik salamisi alustatut edukalt lõpuni viia. Sobin-
gusse kaasatud partnerid pöörasid tülli ja keegi neist, kes 
tülis rohkem haiget sai, pöördus „kuhu vaja“ ja nii algas 
Rae valla ajaloos esimest korda korruptsioonisüüdistuse-
ga kohtusse jõudnud lugu, mis seotud valla tippjuhtidega. 

09.09.2010 aastal tuli pommuudis, et vallamajas ja 
vallavanema ning abivallavanema kabinettides ning ko-
dudes tehtud läbiotsimine, mehed raudus ära viidud ja 
pandud keeld Eestist lahkumise kohta. Siis ei teadnud 
veel keegi seda, milles asi tegelikult oli.

Päris huvitavaks tegi selle teema tõsiasi, et kriminaalasi 
oli küll alanud, aga mehi see asi eriti ei huvitanud, nemad 
tegutsesid ikka oma plaani kohaselt edasi. Selle plaani 
eesmärk oli valmistada ette masujärgset müüki ja selleks, 
et see võimalikult tulemuslik oleks, oli vaja masuaugus ja 
kõrgel positsioonil olles erinevaid tuleviku kulusid kär-
pida. Üks kulu on alati ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
liitumistasu. Siin püüti mõjutada vee-ettevõtte juhti oma 
sobingutega kaasa tulema. Paraku puudus vee-ettevõttel 
võimalus õiguslikul alusel skeemiga kaasa minna ja nii ka 
vee-ettevõtte juht keeldus. See keeldumine käivitas prot-
sessid, mis oleks meie lugude peakangelased viinud ka 

võimukaotuseni Rae vallas. 
Kolm reformierakondlasest erakonnaliiget, kes olid vee-

ettevõtte nõukogu liikmed said käsu oma peaga mõtlevast 
vee-ettevõtte juhist vabaneda. Isevalitsejaliku juhtimis-
stiiliga (eks)vallavanema meelehärmiks otsustasid need 
kolm nõukogu liiget samuti pimesi käsutäitmise asemel 
teemasse süveneda. Ja nii nad avastasidki, et vee-ettevõt-
te juht ei olnud valesti käitunud ja seega ei oldud nõus 
rumalatele ja seadusevastastele käskudele vastu hakanud 
ettevõtte juhti ametist vabastama. Selline „uskumatult 
ülbe“ käitumine tegi ka neist automaatselt füüreri vaen-
lased. Kuivõrd kõik 3 olid Rae vallavolikogu liikmed, siis 
see tekitas olukorra, et volikogus oli opositsioonil äkitselt 
1 hääl enam ja seega võimalus korruptsiooni kahtlusega 
mehed võimult tõrjuda. Seda ei saanud juhtuda lasta, 
sest siis oli oodata ka sisulist vallasisest juurdlust ja see 
ei olnud kindlasti nende plaanide osa. Samuti oleks (eks)
vallavanemale kuuluv ehitusettevõte kaotanud vallaob-
jektidelt garanteeritud alltöövõtutulu.

Et neil oli, mida karta, seda näitas otsus tuua kaks re-
formierakondlasest abivallavanemat tagasi volikogu laua 
äärde ja niimoodi saada lahti ühest mässajast ning see-
läbi saada tagasi ühehäälne enamus. Ilmselt siis mäng 
vääris selliseid küünlaid. Veel enam, kuna üks vastaline 
asendusliige jäi ikka veel volikokku, siis selle probleemi 
lahendamiseks astus mõni aeg hiljem tagasi ka vallava-
nem ise.  

Planeeringualal, kus asusid (eks)vallajuhtidele huvi-
pakkuvad ja korruptsioonisüüdistuse toonud kinnistud, 
planeeriti muuhulgas ka vallale kuuluvat maad. Mis sai 
veel maskeeringuks paremini sobida? 2010 aastal asuti 
osadele vallamaa tükkidele aktiivselt ostjat otsima ja sel-
le käigus lahendati sujuvalt ka enda probleeme. Ostjale 
pandi kohustus rajada tee „härrasid“ huvitava alani ja sa-
muti rajada ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitrassid ning 
maksta nende eest ära ka liitumistasud. Tasuks sai ostja 
maa kätte isegi sellel hetkel uskumatult soodsalt.

Avalikkusele maaliti kogu aeg pilti sellest kui vajalik on 
maa odavmüük ja selle eest ehitatakse rohkelt lasteaedu. 
Sellega tekitati osavalt oma kombinatsioonile positiivne 
aura ning saavutati automaatselt kibestunud kritiseerija 
kuva neile, kes olid skeemi läbi näinud ja julgesid sellest 
ka avalikult rääkida.

Eeltoodu oli lühiülevaade situatsioonist, milline viis 
Pilkajas Rae vallajuhtide tegevust kirjeldavate jutukeste 
avaldamiseni.
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Kui teil pool aastat peale valimisi 
pole häbi enda valitud rahvaesindaja 
üle, siis järelikult te ei käinudki vali-
mas ...
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Esimene lugu tuli siis kui kahte abi-
vallavanemat toodi volikokku tagasi 
ja nad esmalt endale kõrget lahkumis-
kompensatsiooni hääletasid. Lisaks oli 
ju vaja ennast ohverdanutele teha soo-
jad kohad, et sissetulek ei väheneks. 
Kui abivallavanem Kasemaa sai kohe 
koha tülikaks osutunud vee-ettevõtte 
minema pekstud juhataja asemele, siis 
vaesele Hommikule tuli koht alles luua. 
Pole probleemi. Eesmärk pühendab 
abinõu ja nii loodi Peetri kooli haldus-
juhi koht. Volikogu istungil toetas selle 
koha loomist ja palga määramist aga-
ralt ka volikogu liige Aivo Hommik ise. 
Pilkaja lugu oli selline.

Peatähtis on mitte vahele jääda!
  

“Tere, proua maavanem!”
“Nonoh, vallavanem Tublimees. Jälle sa sigatsed!”
“Oh ei! Mis te nüüd! Ainult politiseerin.”
“Mis asi see veel on?”
“Asjadele poliitiliselt lähenedes korra jalule seadmine.”
“Või nii! Ja kuidas see siis käib?”
“Kasulikult, alati kasulikult.”
“Sa mõtled, et vastavalt olukorrale?”
“Just.”
“Seleta mulle ära, kus antud juhul lahendus on? Seekord 

on ju teie tegevusel lausa otseselt korruptsiooni hais küljes! 
Kuidas saan mina seda hajutada, 
rääkimata kinni mätsimisest?”

“Väga lihtsalt. Kui eelmine kord 
panid ühe silma kinni, andes mei-
le nõu, kuidas oma kõntsa kergelt 
maha raputada, siis nüüd sulged 
ka teise silma ja mida pole näinud, 
seda pole olnud.”

“Arvad, et piisab?”
“No roosad prillid võib ka lisa-

da, et moekam näiks. Kogu meie 
partei peaks järgima...”

“Vaat selles ju asi ongi, et era-
konnakaaslane! Oleks sa mõni 
keskmik...”

“Ära nüüd solva! Sealt lastak-
se jalga, nagu rotid uppuva laeva 
pealt.”

“Ja millega sa siis meid õigus-
tad?”

“Peame arendusi jätkama. Loo-
ma pretsedente, et alati pole kõik 
nii hull kui näib ja õigete otsuste 
nimel võib ka seadusi eirata. Just 
nii saabki näidata, et neid viima-
seid on vaja muuta.”

“Mismoodi saab näidata, et vo-
likogus hääletamine endale kõrge 

palga määramise poolt, nagu üks sinu endine asevallava-
nem juba teist korda ennast taandamata tegi, on kasulik 
muudatus?”

“Aga kuidas me siis oma tahtmist läbi surume, kui hää-
li napib? Isegi volikogu esimees kinnitas seda oma kohalt! 
Varemalt oli lihtne, kui osavalt küsisid, said pataka sulas, 
mille me esimese abivallavanemaga ilusasti ametlikuks 
annetuseks vormistasime, nüüd tühja kära sedavõrd pal-
ju, et enam ei juleta peeru ka lasta ja suud hoiame kinni 
nagu püksilukku – ei piuksugi! Aga seekord tuli jagada 
vallale ametlikult eraldatud lisaraha. Opositsioon passib 

kukil oma piisakest oodates. Meie 
näeme paremaks anda korralik 
summa ühele isikule, mitte mõne-
le lasteaiale või koolile laristada. 
Meie mees hakkab juhtima ehi-
tustöid ühe sellise kool-lasteaia 
laiendusel. Ja seda on vaja – tea-
dagi ju – poliitilistel eesmärkidel! 
Me ei saa omasid ja valijaid hül-
jata!”

“Mis eesmärkidel?” maavanem 
tundub mõtisklevana.

“Me ju loome uusi lasteaiakoh-
ti!”

“Sellest oleksid võinud alustada! 
Muudkui lobised aiast, aga õigele 
augule ei vihjagi! Oleks kohe tai-
banud, kuidas saab igast silmu-
sest läbi pugeda.”

“Kui just ling enne kinni ei jook-
se! Aga et libedam oleks...”

“See on juba sinu mure ja loll, kes 
põhjendust ei leia. Ulata mulle, pa-
lun, need prillid sealt kapi pealt!” 
”Nii kenad – suured, tumedate 
klaasidega ja ROOSAD!”

Eyris Tamres

... Eestlane olla on uhke ja hää! Me tahame elada nagu 
kõik teised, samas ei taha me teistega sarnaneda. Enda 
imetlemisest saame suuremat rahuldust kui seksist. Va-
rastamist nimetame bisnessiks, valetamist sõnavaba-
duseks ja kultuuritust demokraatiaks ... Ja kui te püüate 
mõista, et miks meil nii on, siis peale kaine peaga mõt-
lemist saategi lõpuks aru, et mida rohkem on meil neid 
inimesi, kes saavad aru, et neil ei ole kasulik sellest aru 
saada, siis saategi aru, miks meil on nii palju arusaa-
matusi ...

Eduard Tüür
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Peatähtis, et on suhteid!
“Tere, kas ka kalamüüjat ootamas?”
“Ikka! Ega suu pole seinapragu! Küsida oskab, 

kui midagi tahab.”
“Ma võtsin vanu ajalehti kaasa. Hea nalju lu-

geda aja peletamiseks.”
“Meil läheb see hää kraam kohe tulehakatu-

seks. On seal midagi ka või?”
“Eks kae ise! Mina ei mõista, miks mõned 

IRL-ikad neid kurjategijaid ikka nii palju ar-
mastavad, et neile lausa alt üles nagu iidolitele 
vaatavad.”

“Ega meie taipamisest mingit kasu ole! Kui 
mõnel suurel mehel jalge ümber siblida, jääb 
ikka tolle tagumik teele ette. Ning kui agaru-
sest keel ka juhtub ripakil olema, käib nilpsti ja 
nilpsti nagu viuhti kogemata ära.”

“Esialgu kindlasti kogemata.”
“Võta sa seda kinni! Osalised ju ei räägi!”
“Sa meie nüüdseks endist vallavanemat tead?”
“Seda suurt meest, kes korruptsioonisüüdis-

tuse tõttu tagasi astus? Tuututas, et on süüta.”
“Just! Ennast peetakse ikka puhtaks poisiks.”
“Kes siis ei teaks? Tal kasvatusega lapsed – nagu isa ees 

nii võsukesed järgi. Ei pelga organeid mainida ega seda, 
mis neis leidub. Poetavad alamrahvalegi kaeda-nuusutada 
otse koolimaja ette.” 

“ Ja viinavargusega kah vahele jäänud!”
“Aga lasteaia eest läbi kihutamise ja purjuspäi sõitmisega 

veel õnneks mitte.”
“Isal kogemust rohkem – küll tema tiivad puhtaks sopu-

tab. Meie volikogu esimees on ka I-kas ja pidas talle voliko-
gu istungil tagasiastumisest teatamisel vägeva ülistuskõne. 
Paneks autahvlile ja kõigile eeskujuks ning tegi ettepaneku 
valla rahakotist mehele preemiat maksta 5000 euro ulatu-
ses!” 

“Ju siis hoiavad penskarite arvelt kokku, nagu neil siin-
kandis kombeks. Kuulsin, et mees pani oma viimase ase-
vallavanema ja suuvoodri enese eest uue vallavanemana 
paberitele alla kirjutama.”

“Nii jäävad omal kindad puhtaks, aga parteikuulekus 

sunnib alamaid käske täpselt täitma.”
“Mis asjapulk see I...-kast volikogu esimees veel on?”
“Nõukogude ajal oli ideoloogiline keskkomitee töötaja, 

kes vahendas kohalike tegevusi vastavatele instantsidele. 
Eesti vabanedes muutis äkki mõtlemist ja hakkas isamaa-
liseks.”

“Sinna mindi ju tööle vabatahtlikult ideoloogia või isik-
liku hüve nimel. Mina ei saa sugugi aru, kummal ajal siis 
temasugused oma rahvast ja riiki rohkem petsid – nõuko-
gude ajal või nüüd?” 

“Eks Simm oli ka enne nende poolt ja riigikorra muutu-
des kõva mees ning isamaa eest väljas...”

“Täpselt! Mis ameteid see volikogu esimees siis veel 
peab?”

“Oh, sebib siia-sinna ja muliseb, kus jaksab. Vanast ajast 
kombed küljes, et ülemusi kõikjal truult kiita. Ent seda teeb 
ta ikka nii, et teisi laimates oma saba kõrgel hoida. Omaka-
su nimel võtab alati sõna, kuigi ise mitte midagi ei tea. Teisi 
peab veel rumalamaks. Aga kõige olulisem – ta on Korrupt-
siooni Vastu Võitlemise Ühingu esimees!”

“Siis saan aru, miks meie maadevahetuse poisid äkki nii 
süütud ja puhtad on.”

“Eks ta, jah, on nii, et käsi peseb kätt ja üks käsi teisele 
ulatab...”

“Ja meie peame oma suu, nagu ikka, puhtaks pühkima!”
“Nii ta on! Kalamüüjat ei tulnudki?”

Eyris Tamres

Teine lugu kirjutati pärast seda kui vallavanem oli sunnitud korruptsiooni 
süüdistuse saanuna astuma tagasi ja kui siis äkitselt volikogu istungil volikogu 
esimees (nagu ta ise hiljem ajakirjanduses rääkis - spontaanselt) tegi ettepane-
ku maksta tagasiastumise eest preemiat 5000 eurot. See akt vihastas Rae valla 
üldsust, ületas uudisekünnise meedias ja sealjuures sai märgitud Pilkajaski. 
Siinjuures ei vihastanud rahvast mitte vaid preemia maksmine, aga ka voli-
kogu esimehe valetamine meedias kui ta põhjendas oma ettepaneku tegemist.

Kaks poliitikut:
„Raske on tänapäeval 

elada ausatel inimestel ...“
„Aga mis sul sellest?“

Eestis on kolme tüüpi reforme:
1. majanduslikud – ametnikud varastavad rii-
gikassast
2. sotsiaalsed – ametnikud varastavad rahvalt
3. poliitilised – ametnikud jagavad varastatut
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Peatähtis, et oskad võtta 

Laua taga istub endine vallavanem – EVV ja tema 
ümber askeldab endine esimene asetäitja ja parim 
sõber - EAV, et arutada olukorda.

EVV: “Kas meil midagi veel kusagilt võtta on?”
EAV: “Ma kohe vaatan... See maadega slikerdamine läks 

muidu hästi, aga keegi sai haisu ninna.”
EVV: “Muidugi! See oli ju vilets põllumaatükk, millele 

pidi pidevalt sitta vedama.”
EAV: “Jah, ja meie nii targad, et os-

kasime selle omale munsterdada ning 
selle väärtuse kõrgele upitada, elamu-
kruntideks jagades. Tänu meie truule 
koalitsioonikarjale läks ka volikogus 
läbi.”

EVV: “Ükski lits poleks teadnud, kui 
see kuradi tankist poleks nii vara alt hü-
panud.”

EAV: “Majanduslikud probleemid.”
EVV: “Mis kuradi probleemid? Sita-

pea! T...* imeja, mitte mees!”
EAV: “Täpselt! Ka meil, poliitikutel, 

on omad probleemid. Ja need on alati 
isiklikud - perekondlikud!”

EVV: ”Meie perel peavadki suuremad 
ja laiahaardelisemad vajadused olema!”

EAV: “Täpselt! Vala lisa!”
EVV: “Paganama nuhid sellised! 

Nüüd süüdistavad korruptsioonis! Ime-
gu minu m...-i**!”

EAV: “Aga see on meie eraelu! Ka 
meil on kulud. On perekond ja virisev 
naine, kellel alati kõigest puudus! Ka 
meil on põhiseaduslik õigus paremale 
elule!”

EVV: “Just! Pealegi, kui kusagil on 
midagi ripakil, millest ainult meie tänu 
oma hinnalisele tööle teame, miks siis 
mitte sellest kinni hakata?”

EAV: “Täpselt! Võtame!”
EVV: “Võtame jah! Vala juurde!”
EAV: “Ega need inimesed, kes ise riigiametites ei tööta, ei 

tea, kui mõnusasti siin saab raha pööritada oma äriühingu-
te kaudu. Peab ikka nuppu olema, et seda nii teha, et kõik 
asjaosalised rahul oleksid. Teed mõne hanke ja see on ju 
konfidentsiaalne info, kui sinu firma selle võidab. Täielik 
ärisaladus! Mis pabereid see opositsioon veel nuhib? Ja 
kus on siin korruptsioon? Sina ju iseendalt altkäemaksu ei 

võta! Polegi ju mida küsida!”
EVV: “Muidugi. Ja saadav nuts peab korralik olema! Iga 

võimalus tuleb ära kasutada!”
EAV: “Täpselt! Võtame!”
EVV: “P...-si***, raisk! Maha tilkus. Vala juurde!”
EAV: “Sa oled väärt vallavanem ja sind peaks austama. 

Sulle peaks selle eest autasusid jagama, et vallast tahetakse 
musternäidist teha. Kuulsin, et peakontoris nii räägiti!”

EVV: “Võtame selle peale!”
EAV: “Võtame, jah! Ja kui väheks 

jääb, otsime uue, mida võtta. Selleks ju 
siin võimu juures olemegi, et oma käsi 
kullas oleks.”

EVV: “Ka Stalini kohta võib öelda, et 
ta oli hea riigipea, sest juhtis oma riigi 
Teises maailmasõjas võiduni.”

EAV: “Muidugi! Ja mida me siis nüüd 
norime ja meenutame neid küüditami-
si?! Sõjas ju ikka juhtub - mõned tsivii-
lohvrid. Au ja kuulsus tehtud hea töö 
eest! Nagu sullegi preemiat maksti!”

EVV: “Aga vaata, kuidas kord oli ma-
jas! Ajakirjandus kirjutas ainult posi-
tiivselt analüüsivaid tekste puutumatu-
te hiiglaste vägitegudest.”

EAV: “Täpselt nagu meie valla ajakiri 
“Era Sõnumid”. Vaat olid ajad! Kuradi 
ACTA peaks hoopis poliitikute kohta 
käima!”

EVV: “Just! Ja meie riigikogu kinni-
taks ilma mökutamata selle ära.”

EAV: “Sest tähtis on oma riigi kõrgei-
mat vara kaitsta!”

EVV: “Aga perses kõik! Hakkab ni-
nast välja ajama... Atsihh! Atsihh! At-
sihh...”

EAV: “Ahneks läksime! Olgu-olgu! 
Kuulsin. Panen selle kõrvale, mis järgi 

on.”
EVV: “On, ...atsihh, siis veel midagi? Kui ikka tuju sitaks 

keerab, võtame jälle!”
EAV: “Võtame jah! Ma juba mõtlesin, et siin on paar 

otsa...”

* - EVV tavasõnavaras meeste suguorgan
** - EVV tavasõnavaras meeste suguorgan 
*** - EVV tavasõnavaras naiste suguorgan

Eyris Tamres

Kolmas  lugu puu-
dutas korruptsioo-
nikahtluse toonud 
maaäri ennast ja seda 
siis selles võtmes kui 
vallavanem oli juba 
tagasi astunud ja saa-
nud tiitli endine.

Mäletate veel eelmise sajandi 90-ndate algust? Mäletate, kuidas kõik koos joovas-
tusime vabadusest, kuidas kõik koos seadsime eesmärke helgema tuleviku nimel, 
kuidas kõik koos olime nõus ületama raskusi ja sööma kartulikoori? Ja kõik koos 
hakkasime jooksma ühise unistuse poole ... Tee peal oli aga kivi, mille otsa me koos 
komistasime ning koos kukkusime peaga vastu vaba maad. Ja kui me taas koos 
püsti tõusime, märkasime, et me ei olegi enam nii väga koos ... ja nii väga vabad
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Peatähtis, et ei loobu võtmast
Tegelased: EVV – endine vallavanem, EAV – endine abi-

vallavanem

EAV: “Nooh? Pohmakas?”
EVV: “Mis pohmakas? Mul on lihtsalt sügisdepressioon.”
EAV: “See nagu eitede haigus.”
EAV: “Sa ka midagi ei tea! Peab sulanduma massidesse, 

et leida sotsiaalset sidusust.”
EAV: “Leidsid siis või?”
EVV: “Ära praali! Otsime. Sa ise seal valla omandis fir-

mas ikka tööd ka teed? Kuidas meie vaenlase tagant nuh-
kimine edeneb?”

EAV: “Töötame. Otsime. Küll me midagi leiame ka.”
EVV: “Leidsite ju juba! Audiitoritel oli palju kirjas, kuigi 

nad pärast kõik tagasi võtsid, kui asi avalikuks tehti.”

EAV: “Nojah, aga see oli selline meiepoolne tõlgendus. 
Seadused vaatavad asju teisiti. Meie omakorda puht polii-
tiliselt.”

EVV: “Mis ajast need kaks asja üksteisest erinevad? Sea-
dusi tõlgendatakse täpselt nii, nagu minu vallas vaja on.”

EAV: “Eks tahab veel töötlemist. Kui kaks head juhus-
likkuse kombinatsiooni omavahel kokku satuvad – võime 
isegi meie oma süüst puhaste poistena väljuda.”

EVV: “Mis kombinatsioonid need siis on?”
EAV: “Kurnatud prokurör ja nutikalt kaval advokaat.”
EVV: “No minu arvates peaks neid esimesi jätkuma ja 

teised hoiavad ainult neid, kellel rahakott nagu pank, mis 
isegi sinna intresse koguma pandud rahalt töötlemiskulud 
oma kasuks maha arvestab. Oi, kurat!”

EAV: “Juuksed valutavad?”
EVV: “Sul ei valuta või? Ise oled samamoodi kõrini sita 

sees nagu mina.”
EAV: “Kes sitas, kes kullas!”
EVV: “Mis sa sellega öelda tahad?”
EAV: “Seda, et kuni pole teisiti tõestatud, oleme meie 

sinuga selle kohaliku valitsuse pomod ja tähtsamad käsu 
andjad! Las nüüdne vallavanem sahkerdab meie eest ja 
kinnitab veel mõned suuremad objektid, et rohkem manti 
saaksime!”

EVV: “Õige jutt! Ma hoian tal kogu aeg silma peal ja käest 
kinni. Tegelikult olen ju see, kes midagi määrab ja otsus-
tab, ikka mina edasi. Ta on usin jünger! Koalitsioonis IRL-i 
omad kaagutavad muidu kaasa. Neil seal omad kanad kak-
kuda.”

EAV: “Tubli! Küll me sulle ka mõnusa töökoha sebime. 
Kasvõi selles samas valla ettevõttes, kus mina. Sa ise ju te-
gid sinna poliitilisi ametikohti juurde ning tõstsid palku.”

EVV: “Muidugi! Alati peab olema ettenägelik. Ja kõva 
käega juhti vajatakse kõikjale. Eriti avalikku sektorisse.”

EAV: “Seda enam, et nüüd tuleb meie oma maavalduste 
hindu veelgi tõsta ja seda kiiresti.”

EVV: “ Ma ju hoolitsesin juba selle eest, et see logistika-
hiid meie krundi kõrvale omale odavalt maalahmaka sai ja 
sellel tingimusel, et meie kruntidele ka kõik kommunikat-
sioonid välja ehitaks.”

EAV: “Just! Need tuleb ka valmis ehitada! Vallapoolset 
abiraha ja hankeid rakendades! Kas sinu firma teeb ära?”

EVV: “Loomulikult teeme ära, sest ega suurel rahal saa 
lubada kellegi valesse taskusse voolata. Persse raisk! Küll 
pea alles lõhub!”

EAV: “Ega sul praegu pead vaja olegi. Perset aga tuleb 
liigutada küll!”

EVV: “Sitta kah! Too pudel! Ma hakkan nüüd tööle.”
Eyris TamresE
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Neljas lugu puudutas uut 
situatsiooni vallas. Korrupt-
sioonikahtlusega mehed te-
gevjuhtimise juurest eemal, 
aga tegelikult juhtisid läbi 
paika pandud marionettide 
vallaelu edasi. 

Katkend poliitiku valimiseelsest kõnest: „Jah, ma tunnis-
tan, et me oleme rahvale teinud nii palju ülekohut! Ja kui 
palju on veel teha ...“
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Peatähtis, et oskad lappida
“Peeglike, peeglike seina peal! Anna mulle andeks, et 

sind kildudest pidin kokku kleepima! Aga ainult sina mul 
veel oled järel! Muidugi peale nende, kes aitavad minu fir-
ma jaoks valla ehitustel riigihanke konkursse võita. Tin-
gimusi minu omade järgi esitades, et ükski aus vennike ei 
saaks vahele tulla. Aga nemad ajavad oma kasu taga, nagu 
minagi.”

“Sõbrad on ikka sinu enda nägu.”
“Muidugi! Sina ju ka!”
“Mis sul jälle vaja on?”
“Kuidas ma rahva usaldust saaks veidikegi võita?”
“Aga sina ju oled kohaliku oravajõugu pealik ikka edasi! 

Kasuta oma võimu, kuni kohtus alles sinu pasast sõklaid 
sõelutakse. Küll te venitada oskate – kord oled ise haige, 
siis advokaat jne. Ja ära unusta – diktatuur, mis sinu ees-
märk, kaitseb võimu tegemisi.”

“Eks me teeme kõik, et oma nahka päästa. Siit kõrgelt ei 
tahaks küll alla pudeneda...”

“Pane siis oma jooksupoisist uus vallavanem sibama! 
Ja kõik teised ka, kes rattasse jäänud. Kui nemad mida-
gi üldsusele mokkamööda asja ajavad, tundub kogu ma-
sinavärgi töö usin, sest kõik ju pöörleb vanaviisi edasi.” 
”Kuidas ma neid motiveerin?” 

“Väga lihtsalt. Kunagi tegid ilma, et koondasid vallaju-
hi abilised, nüüd tegite ametid tagasi. Ja ikka ainult oma 
kamba poliitikutele. Tõsta nende palka!”

“Pagan! Kas see volikogus ikka läbi läheb?”
”Mis sa töinad! Teil volikogus koalitsiooniga kokku napp 

üks hääl üle – kasuta seda ära! Ja esimeheks IRL-i ekskom-

marist lobist. Oma tagumiku hoidmiseks teeb ta sinu heaks 
kõike.”

”Kuidas ma seda IRL-i määrin?”
“Oled ikka mömm küll! Loo oma kohalik SSSR!”
“Aaa! No muidugi meeldiks see meie tagurpidi redisele – 

Volikogu esimehele! Talle see ühendus ju ikka nii südame 
ja hingelähedane asi. Küllap võtab härdaks ja paneb tegut-
sema. Ning tema kamba olen ma hästi ja rikkalikult kinni 
maksnud. Sellised on alati lojaalsed – keegi ei taha midagi 
kaotada, kartes vahele jääda.”

“Seda viimast muidugi, nagu ajalugu näitab, aga mina 
mõtlesin ikka eestikeelset varianti – Suur Sibula Sööja 

Rahvas. Las nemad käivitavad oma 
võrgustikus selle aktsiooni ja sinu 
jooksupoiss paneb sibulavõrklae-
vukese Peipsi poole tossutama. Ise 
saad mõnusalt selle aja tema toolil 
persetada ning rahulikult ja mure-
deta oma firmade tööd kõigil valla 
ehitustandritel juhtida. Peaasi, et 
raha ikka sinu taskusse voolaks!”

“Aga kas asi läheb nii sujuvalt?”
“Jälle sa vesistad! Nende lõusta-

raamatu lehele pääsevad mökitama 
ainult oma jõugu liikmed. Ikka teie 
valla võimu kombe kohaselt. Kes 
omadega ühes karjas samal viisil 
ei määgi, saab jalaga. Ja et ikka ai-
nult omadele head kraami jätkuks, 
võtab usinasti ka kohalik “Era Sõ-
numid” osa. Nemad saavad pärast 
trali-vali-pilte ja lugulaulu levitada. 
Küll vajalikud ja teadagi-kellele-
truud meediakanalid seda juba ka-
jastavad, kui “abivalmid” te olete.”

“Teeme ära!”
Veidi aja pärast.

“Peeglike, peeglike seina peal! Ära tegime. Täpselt nagu 
ütlesid – laevuke vuras ise randa ja sibulaäri lokkas nagu 
vesi ja pori valla arenduste teedel. Ja ainult minu toetaja-
tele jätkus! Las siis vesistavad suud, kui minu poolt ei taha 
hääletada! Mis poliitikutest vallajuhtide palkade tõstmi-
sesse puutub, siis küll me selle asja ka joonde ajame. Ja 
priskete preemiatega! Me ju rikkaimad! Ja talitame nagu 
pangas – enne omad kulud-tulud kaetud ja siis, kui üle jääb 
– ka näpuotsaga rahvale. Küll me volikogus ka läbi surume 
– suurema jõuga. Tänan.”

“Pole tänu väärt! Pese mind nüüd puhtaks ja löö läiki-
ma!”

“Mul selleks oravarattas jooksjaid küllalt – ise ei hakka 
käsi määrima. Säh, alguseks!” Ptüi.

„Sa veel kahetsed! Pühi ära! Kuuled! Pühi ära!...”

Eyris Tamres

Viies lugu puudutas hangete suunamist V. Gutmannile kuuluvale firmale ja samuti naljakas sibulaäri, millega püüti 
positiivset varju anda samal ajal igasuguseid reegleid eiravale Peetri lasteaed-põhikooli laiendamise riigihankele.
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Peatähtis reaalses Rae valla elus
Juhtus ka muud sellist, mis ajas küll muigele, kuid 

läbi veekalkvel silmade.
See korruptsiooniteema oli perioodil 2010 jaanuar 

kuni 2013 sügiseni vaid üks iseloomulik näide võimuri-
te tegemistest. Tegemist oli ja on siiani kõige suurema 
negatiivse maine kampaaniaga, mis Rae vallas kunagi 
olnud on. Kui sirvida ajakirjandust ja tuletada meelde 
rääkivat ning näitavat pressi, siis Pilkajas avaldatu on 
vaid murdosa kogu kõnealuse korruptsiooniloo osas.

Mudilasetoetus = tasu suupruukimise vastu = 
ära visatud 120-kohaline lasteaed!

Teine suurim „saavutus“ on raha laiali jagamine laste-
vanematele, kellel ei ole suudetud tagada  lasteaiakohti. 
See on ka teema, mida saab lahterdada koondnimetuse 
„pilkamine“ või lausa „mõnitamine“ alla. Kahjuks on 
mõnitatavateks lapsed ja nende vanemad. Seda enam 
peab sedagi teemat meie erilehes puudutama. 

Põhjuseid miks lasteaiakohti ei ole suudetud rajada 
vajalikul määral on mitmeid ja kindlasti ei saa siin süü-
distada vaid ja ainult kohalikku omavalitsust. Rae vald 
sai ka aastatel 2005-2009 lasteaiakohtade rajamise 
järjepidevalt toimima, paraku aastatel 2010-2011 jär-
jepidevus katkes ja lasteaiakohata lastearv kasvas hüp-
peliselt. Ja siin tulebki koht, kus võimurid demonstree-
risid hästi oma suhtumist probleemi. Otsustati maksta 
kõikidele, kellel pole kohta munitsipaallasteaias, mudi-
lastoetust. Selline otsus võrdub rahakülviga (loe: rais-
kamisega) lennukilt. Sellest toetusest ei sünni mingit 
lisaväärtust vallale, lükatakse kohustuste täitmist eda-
si ja lisaks on seda raha abivajajale vähe ja see ei aita 
neid, kellel tõsiselt on laps hoidu viia, et saaks perele 
ülalpidamiseks raha teenida. Ja nii ongi kolme aastaga 
ära visatud üks 120-kohaline lasteaed. Olukord on kir-
jeldatav järgmise illustratsiooniga.

Tõestamaks, et nimetatud mudilasetoetus ei aita tõsiselt abivajajat on vaja vaid teada alternatiivsetes laste 
hoidmisega tegelevate ettevõtete teenustasusid.Kui neid teada, siis saame kerge arvutusega teada, et Rae valla 
reformierakonna süümepiinade tasu, millele on pöialt hoidnud ja kaasa kiitnud ka kohalikud IRL-i esindajad, 
ei kata rohkem kui ühe päeva hoiu maksumuse nädalas. Aga kuidas siis ülejäänud neljal päeval saaks ema käia 
tööl?Tegemist on selgelt lõksuga ning sellesse langenu ei saa ka asuda tööle, et oma perele ülalpidamist teenida 
ja vallakassasse tulude poolele sissetulekut teenida.
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(Musta) Huumori või poliitsatiiri valdkonda kuulu-
vad veel paljude tegevused, mida võimumeeste poolt 
tehtud. Iseloomulikeks näideteks sobivad:

1. Maamaksu tõstmine, selle üldsusele maksuvabas-
tusena „maha müümine“ ja selle eest autasu saamine. 
Eriti mahlakaks tegi olukorra see, et kui rumal olukord 
ka preemia andjale selgeks sai, siis avalikkusele teata-
ti, et jah, Rae vallas maks tõusis, aga andsime autasu 
avansina, et äkki siis kunagi maksu ka vähendatakse :)

2. Möllamine uue põhimäärusega ja selle kohesel ja 
jätkuval ümbertegemisel;

3. Revisjonikomisjoni töö koondamine volikogu esi-
mehe juhtimise alla ja seega olukorra tekitamine, kus 
„ise teen ja ise kontrollin“;

4. Pisarateni naljakas on Gutmanni & co ponnistused 
valla raha suunamisel õigele hankijale Assaku, Lagedi 
ja Peetri lasteaedade ja koolide laiendamisteks korral-
datud hangetel. Pealtnäha JOKK tehingute menetluses 
on tehtud nii palju vigu, et tegevust ei saa suruda isegi 
halvustava lühendi JOKK alla.

5. Eraldi lehe võiks kirjutada märksõnadest volikogu 
esimehe seisukohad ja nende muutumine 2009 vali-
miste eel vs täna

6. Jne., jne.
Kahjuks ei jõua neist kõigist siinkohal juttu teha ja 

ka ruumi ei jätku. Kellel huvi tekkis, siis saab nendesse 
teemadesse sukelduda interneti võimalusi kasutades.  
Aadressiks http://www.raekodanik.ee/index.php? 
ning teemaks „Mälupildid“.

Tegemist on vägagi ebavõrdse olukorraga, mida kaunistavad veel ka kahtlused, et vallajuhtide soosingu abil on 
võimalik muuta oma positsiooni ootejärjekorras. Sotsiaaldemokraatlik erakond pakub lahendusena lastehoiu-
toetust, mida ei maksta lapsevanemale kätte, vaid milline suunatakse alternatiivse hoiuteenuse pakkujale. Ana-
loogselt tänase eralasteaia toetusega. Erinev lähenemine on esitatud järgneval illustratsioonil.

... Inimeste tervislik seisund võib 
muutuda tänu mõningatele kõrval-
mõjudele. Kui sajab vihma, valuta-
vad liigesed, liig kuumusega hakkab 
pea ringi käima. Paljudel aga hal-
veneb tervis valimiste ajal. Kõrva-
kuulmine ja nägemine ei käitu sünk-
roonis, enne valimisi kuuleme  nagu 
ühte, aga peale valimisi näeme hoo-
pis midagi muud ...
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Peatähtis on mitte haigust külge saada ehk rahalahtisus
(Järgnev lugu valmis 6 aastat tagasi, kuid situatsioon on tänase Rae valla reaalsusega äravahetamiseni sarnane)

Tänapäeval liigub ringi palju erinevaid haigusi. Üks hul-
lem kui teine. Ja pole vahet, kas oled mees või naine, noor 
või vana, vaene või rikas, mõne haiguse poogid ikka endale 
külge. Näiteks üks minu tuttav. Elujõuline mees, endine 
sportlane, nüüd ettevõtja ja ühiskondlikult aktiivne, kõrgel 
avalikul positsioonil olnud väga austatud ja lugupeetud ... 
riigivaras. Parandamatu eneseimetleja. Tegi kõike ainult 
ahnusest ja ainult endale mõeldes. Varastas kus varastada 
andis. Pettis keda petta andis. Ise aga kogu aeg salakava-
lalt irvitas. Isegi unes irvi-
tas. Ja veel nii salakavalalt, 
et naine ei saanud öösiti 
magada ... kartis. Rääkida 
temaga polnud millestki, 
sest elusees polnud ta üh-
tegi raamatut läbi lugenud. 
Talle lihtsalt ei meeldinud 
lugeda. Et mitte lugupeetut 
inimest solvata, pean täp-
sustama, et võib-olla isegi 
meeldis, kuid ta lihtsalt ei 
osanud lugeda. Ühesõnaga 
täielik idioot. Kuid see eest 
rikas idioot. Kui järsku 
mees pookis endale kül-
ge sellise haiguse, mida ei 
sooviks isegi oma naabrile. 
Ja nimelt – allergia raha 
vastu! Alguses ei suutnud 
ta vaadata suuri summa-
sid ... teiste käes. Hakkas 
hingeldama. Muidugi seda 
esineb tänapäeval paljudel 
... Siis ei suutnud ta vaa-
data väikseid summasid 
... enda käes. Kuni lõpuks 
lõi välja allergia viimane 
staadium. Ja sõna otseses 
mõttes lõi välja, sest staa-
diumi nimetus maakeeli 
on seedeelundite lõtvus 
ehk kõhulahtisus. Piisas 
mehel ainult mõelda raha-
le, kui vaja kemmergusse 
lipata. Muidugi juhul, kui kemmerg lähedal oli. Vastasel 
juhul polnud enam mõtet lipata, sest kõik oli juba välja li-
panud ... Kui öeldakse, et häda ajab härja kaevu, siis mehe 
ajas ta igatahes polikliinikusse. Seletanud närviliselt oma 
talumatut suhet raha ja kõhulahtisuse vahel, noogutas arst 
mõistvalt pead, kirjutas välja sinepiplaastreid ning ulatas 
mehele arve visiiditasuga. Kui mees seda arvet nägi, kõlas 
arstikabinetis no selline pauk, et arstil kulus kolm tundi 
enne kui jõudis aknani ... ujuda. Siis soovitas naabrimees, 
et kui ta tahab kõhulahtisusest vabaneda, siis ta ei tohi liht-
salt rahale mõelda ja kõik! Aga kus sa saad rahale mitte 
mõelda, kui kogu meie elu ainult raha ümber keerlebki. No 

alguses otsustas mees minna merele, üksinda, kummipaa-
diga, tsivilisatsioonist eemale. Võttis kaasa nädala söögi-
joogi varu ja puhta aluspesu. Igaks juhuks. Äkki läheb vaja. 
Ulpis siis keset merd ja mõtles ainult merest. Ja see mõjus. 
Mees unustas raha, sest ta imetles aukartusega merd. Et 
kui suur meri on. Ja kui võimas meri on. Kui palju laevu 
põhja ajanud. Ja kui palju seal põhjas nüüd ilma pereme-
heta varandust lebab ... Käis pauk ja... läkski puhast alus-
pesu vaja ... Järgmisel päeval otsustas mees raha eest põ-

geneda kuhugi sinna,kus ei 
oleks põhjust mõelda ra-
hale, sest seda lihtsalt seal 
ei ole. Ühesõnaga suundus 
linnast maale. Käis mööda 
karuputke kasvanud põl-
de, uudistas mahajäetuid 
lautasid, räämas talusid. 
Mitte ühtegi hingelist, 
ümberingi ainult üks suur 
vaikus ja ahastus. Hingas 
värsket õhku ja hing rahu-
nes. Milline loodus, milline 
puhas õhk! Jah, nii värs-
ket ja puhast õhku ei osta 
ühegi raha eest ... ja kõik. 
Hetkega muutus õhk selli-
seks, et isegi tasuta ei mää-
ri seda enam kellelegi pähe 
... Lõpuks otsustas mees 
astuda viimase sammu. 
Sammu, mida võib teha 
ainult lootuse ja kannatuse 
kaotanud inimene ... Mees 
otsustas puhtsüdamlikult 
ja vabatahtlikult kõik oma 
patud üles tunnistada. Ta 
oli nõus vahetama istumise 
oma kemmergus istumi-
se vastu vanglas, peaasi, 
et allergiast vabaneda. Ise 
läks politseisse. Kohtus 
tunnistas ta üksikasjalikult 
, millal ja kuidas ta erastas 
ja ärastas, nimeliselt kelle-

le andis ja kellelt võttis altkäemaksu, kuhu ja kuidas ta on 
peitnud oma miljoneid, mida maksuamet ei suuda kuida-
gi leida. Kõik rääkis ära. Midagi varjamata. Ja kui te nüüd 
arvate, et ta sai allergiast lahti, siis te eksite. Peale kohtu-
otsuse ettelugemist pasandas ta ennast veel rohkem täis, 
sest kohtunik mõistis ta ... õigeks! Seoses süütõendite puu-
dumise tõttu ... Jah, kahjuks tänapäeval on juba nii, et kui 
valetad, siis kõik usuvad, aga kui püüad rääkida tõtt, siis 
keegi ei usu sind ... Või lihtsalt ei taheta uskuda. Ja öeldak-
se veel, et raha ei haise ... Ja oi kuidas veel haiseb! Oleneb 
lihtsalt, kelle käes see raha on ...

Margus Abel
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1. Volikogu komisjon, millel ei lubatud tööle hakata;
2. Taunimist vääriv tegevus;
3. Kõigile millegi lubamine;
4. Milles süüdistatakse eks vallajuhte Gutmanni ja Ka-

semaad;
5. Kuidas on 2 SDE valimisnimekirja liiget ülikooli lõpe-

tanud;
6. Uusim küla Rae vallas;
7. Mille saaks laiali jaotatud mudilastoetuse eest;
8. Tuntud kaubamärk Rae valla territooriumil;
9. Kool, mille direktor tembutab;
10. Rae valla kõige suurema lasteaia nimi;
11. Kuulus ettevõte Rae vallas;
12. Muretseb Rae valla pärast (nii MTÜ kui volikogu 

fraktsiooni nimi);
13. Taasnimetamise järgselt kõige pikemalt Rae valda 

juhtinud vallavanem (perek.nimi);
14. Tegelikult hooliv erakond;
15. Korruptsioonisüüdistuse saajale 5000 eurose pree-

mia maksmise ettepaneku tegija;

16. Mudilastoetuse olemus;
17. Minnakse pärast lasteaeda;
18. Tegevus, mida SDE toetab;
19. Maks, millega Rae vallas nalja sai;
20. Rae valla üks lõunapoolne küla;
21. Rae valla noorim alevik.

Ristsõna vastus saata e-posti aadressil rae@sotsdem.
ee. Või aadressil Rae vald, Aaviku küla, Kivi talu. Vasta-
misel vajalikud andmed – ristsõna õige vastus, vastaja 
nimi, vastaja telefoni nr, millise auhinna loosimisel soo-
vitakse osaleda.

a. Peaauhind – edasi-tagasi pilet Soome
b. 2 auto salongi puhastus koos välipesuga
c. Mikata Judokooli ühe õppeaasta tasuta treeningud
d. Tasuta lastehoid 2 x 6 kuud, eeldab olemist Rae 

valla registris ja mitte olemist nimetatud lastehoiu ka-
sutaja.

e. Kolm Pilkaja poole aasta tellimust
Vastamise viimane päev 15.09.2013

Ristsõna

mailto:rae%40sotsdem.ee?subject=Rists%C3%B5na%20vastus
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Erilehe väljaandjad:
MTÜ Rae kodanik
SDE Rae osakond

Kaanepilt: Kati Kerstna
Kujundus: Sven Pärn

Huumoriajakiri Pilkaja:
http://www.pilkaja.ee

Kes MEIE oleme ja milles MEIE erineme?
MEIE oleme MTÜ Raekodanik ridadesse kuuluvad ja 

Rae vallast tõsiselt ja erapooletult hoolivad Rae valla ko-
danikud. MEIE oleme valimisteks koondunud Sotsiaal-
demokraatliku erakonna lipu alla ja teame, et vald ei ole 
mitte äriühing koos ärireeglitega vaid valla juhtimisel tuleb 
kodanikesse suhtuda võrdselt hoolivalt ka siis kui kodanik 
vallakassasse täidet ei too. Tihti tuleb hätta sattunud ko-
daniku aitamiseks teha suuremaid kulutusi kui tema mak-
sult tagasi tuleb. MEIE saame aru, et halval ajal ei tõsteta 
makse, vaid toetatakse oma elanikke, et need paremal ajal 
jälle saaksid panustada valla tegevustesse läbi töötasu ja 
omandimaksude. MEIE saame aru, et kõik vallakodanikud 
on võrdsed. Olenemata kui vana keegi on, kui jõukalt elab, 
mis rahvusest keegi on.

Erineme kindlasti selle poolest, et MEIL on teadmised 
kohaliku omavalitsuse juhtimiseks ning me teame, et val-
laametnik on kodaniku abistaja, nii nagu teame sedagi, et 
kodanik ei ole vallaametnikku tema igapäeva tegemistes 
segav faktor.

MEIL on olemas kogemus kohaliku omavalitsuse juhti-
mises. Meie nimekirjas on kaks endist Rae vallavanemat, 
kes on kahekesi kokku juhtinud Rae valda 7 aastat 5 kuud 
ja 20 päeva. MEIL on nimekirjas 10 volikogu liikme koge-
musega kandidaati, neist 1 volikogu esimehe kogemusega 
ja 2 volikogu aseesimehe kogemusega. MEIE hulgas on 
täna Rae vallas kõige kauem aktiivses poliitikas osalenud 
kohalik poliitik. MEIL on nimekirjas esindatud paljude 
tegevusalade esindajaid. Näiteid võib tuua alates kahest 
lastehoiu omanikust, tunnustatud perearstist, tunnusta-

tud treenerist, kasvatusteadlasest, kuni TV produtsendi ja 
muusikuteni välja. Lisaks veel erinevaid ettevõtjaid, aga ka 
tudengeid. MEIE hulgas on külavanemaid ja Rae valla kü-
lavanemaid ühendava seltsi juht. 1 MEIE hulgast on pärja-
tud Rae valla aukodaniku tiitliga.

Kahel MEIE esindajal on kaks kõrgharidust. Kolm MEIE 
liiget on lõpetanud ülikooli Cum Laude ning üks MEIST 
on Jüri Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanu. MEIL on 
noori ja nooremaid, aga ka elukogenumaid. MEIL on noo-
ri emasid ja noori isasid, aga ka vanavanemate tiitlit auga 
kandvaid esindajaid. MEIE hulgas ei ole arendajaid, kellel 
Rae vallas oma isiklikud ärihuvid. MEIE hulgas pole kor-
ruptsioonisüüdistuse saanuid ega endisi ideelisi tippkom-
muniste. 

MEIL on meeskond ja ME töötame meeskonnana Rae 
valla heaks täna ja tulevikus.

MEIE programmiga aastateks 2013-2017 saab tutvu-
da http://www.raivouukkivi.ee/files/File/Dokumendid/
Programm lühike kokku 19_06.pdf

MEIE meeskonda kuuluvad: Sirle Korka, Kristi Nilov, 
Helve Pipar, Ljudmilla Komarova, Tatjana Lelov, Reet 
Suurväli, Marju Kera, Irina Klein, Sulev Hermaste, Jaan 
Urvet, Mati Koljal, Margus Valgma, Antti-Pekka Musto-
nen, Raivo Uukkivi, Sulev Puumeister, Raivo Kruuk, Tar-
mo Klaar, Einar Kink, Velor Viitak, Mati Prits, Margus 
Abel, Aadi Potter, Krister Parbo, Peeter Böckler, Kaupo Ka-
semets, Priit Pästlane, Karl-Sander Saarik, Mikk Kajasalu, 
Henry Kõomägi, Tõnis Rohula, Igor Mozessov, Olev Raid, 
Robert Karus, Ain Pert, Kristo Priskus ja Peeter Liinsoo.
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