
 

RVAKS infotunni protokoll november 2022 nr. 6-22 

Toimumise koht: Rae koolimaja, Ussiaugu tee 

Toimumise aeg: 25.11.2022 kell 18:40 – 20:55 

Koosolekul osales 26 liiget (osalejate leht lisa 1) 

RVAKSi juhatuse esimees Aivar Aasamäe tervitab kohaletulnuid. Seltsi liikmeid 

õnnitletakse aasta 2022. Vabaühenduse tunnustuse puhul.  

Üllatuslikult saabuvad koolimajja Kardisandid, kelle suust kostub spetsiaalselt RVAKS-le 

loodud laul. On kadripäev. Kõik laulavad (lisa1 – laulusõnad). 

Uuele Vaidasoo külavanemale, Kristi Salustele (Saluste) antakse aplausi saatel 

Külavanema ABC. 

  

 

Päevakord: 

1. Aasta 2022 Vabaühendus 

2. Abivallavanem Anna Õuekallas 

3. Muud teemad 

 

 

1. Aasta 2022 vabaühendus 

Aasta 2022. vabaühendus Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts! Viimsi Artiumis 

käisid tunnustussündmusel Aivar Aasamäe, Sirli Tiik ja Kai Lasn. Rõõmustame saadud 

tunnustuse üle. 

RVAKS infotundi on tulnud tervitama külalised HEAKist Külli Vollmer ja Kodukant 

Harjumaast Anneli Kana. 

Külli Vollmer õnnitles ja selgitas, et RVAKSi esitati tunnustuse saamiseks kahe taotlusega. 

Oli 13 nominenti. Tunnustus antakse välja seltsingule, mittetulundusühendusele või 

sihtasutusele, mis tegutseb Harjumaal. MTÜ on esitanud õigeaegselt eelmise perioodi 

majandusaasta aruande. Laureaat on: 

• silma paistnud  järjepidevusega ja/või traditsioonide kandjana piirkondliku või 

maakondliku elu arendamisel; 

• kogukonnale tugevaks toeks, sh ellu viinud piirkondlikke või maakondlikke säravaid ideid, 

kaasavaid ja/või uuenduslikke algatusi; 

• sotsiaalselt ettevõtlik ja/või omatulu teeniv; 

• koostööaldis teiste ühenduste/ ettevõtjate/ omavalitsus(t)ega. 

Tunnustuse väljaandmise algatas Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 2007.aastal. 

Anneli Kana õnnitles ja sõnas häid soove ka Kodukant Harjumaa poolt. 

Et Sädeinimene 2022 laureaat Bärbel Salumäe ja Sädeinimene 2022 nominent Raili 

Salvet on samuti RVAKS liikmed, siis seda suurem on rõõm, et kõigi tegemisi on 

märgatud.  

Otsustatakse: Võetud teadmiseks. 



2. Abivallavanem Anna Õuekallas 

Anna Õuekallas koordineerib Rae Vallavalitsuses ehituse, planeerimise ja valla arenguga 

seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat. 

Abivallavanemale esitati rohkelt küsimusi. Peatuti reklaami, ehituse, haljastuse, hulkuvate 

loomade jt teemadel. 

Kõige rohkem teevad külavanematele tuska erakinnistutele tekkinud autoromulad või 

lagunenud majad, mis on ohtlikud ja riivavad kõikide vallaelanike ja valda külastavate 

inimeste silma.  

Anna Õuekallasega saab kontakti e-posti aadressil anna.ouekallas@rae.ee või telefonil 

556 73488. 

Otsustatakse: Võetud teadmiseks. 

 

3. Muud teemad 

3.1. RVAKS - Fb  

Aivar Aasamäe kutsub kõiki seltsi liikmeid facebooki RVAKS lehele. Fb-s on järjest enam 

kajastatud seltsi tegemisi, et oleksime rohkem pildil ja reklaamiksime seltsi veelgi rohkem. 

 

3.2. Varjevõrkude valmistamine 

Eva Jaanson kutsub taas kõiki üles Ukraina sõja tarbeks varjevõrke valmistama. Võrke 

valmistatakse Rae Kultuurikeskuse II korruse jalutuskoridoris kolmapäeva õhtuti ja 

pühapäeva pärastlõunatel. 

 

3.3. Rae valla 156. aastapäev 

Laupäeval, so 26.11.2022 on kõiki seltsi liikmeid kutsutud kell 18.00 valla sünnipäevale 

Jüri Spordihoone pallihalli. Sellel pidulikul sündmusel palume kõigil kanda ametiraha 

kaelas. 

 

 

RVAKS infotundi detsembris ei toimu, Järgmine infotund planeeritakse 26.01.2023 kell 

18:30 Rae Koolimajas. 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige  
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