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Ohjelma!

Perjantai 22.08.!

Klo 06:00! ! Lähtö Lemun Portilta Vanhan Nestorin kautta Maskuun!
Klo 10:00! ! Viking Line lähtee Helsingistä!
Klo 12:25 ! ! Viking-line saapuu Tallinnaan sataman A-Terminaaliin!
Klo 13:15 ! ! Tapaaminen Raen Kunnantalolla!
Klo 14:30 ! ! Majoitus hotellissa "Üksik Rüütel" + lounas!
klo  15:40 ! ! Lähtö hotellista Lilleoruun (Kukkalaakso)!
Klo 16 - 18:30 ! ! Kierros Lilleorun koulutuskeskuksessa - teepöytä!
Klo 19-22 ! ! Viikinkien kylä + illallinen!
!

Lauantai 23.08!

! ! ! ! Aamiainen hotellissa!
Klo 10 ! ! ! Lähtö hotellista!
Klo 10-12 ! ! Soodevahen kylä!
Klo 12.30 ! ! Peetrin kylän markkinat, ruoka!
Klo 14.30 ! ! Lähtö Patikaan!
Klo 15 - 17 ! ! Patikan kylä!
Klo 17.30 - 22 ! ! Uuesalun kylä, picnic!
!

Sunnuntai 24.08!

! ! ! ! Aamiainen hotellissa!
Klo 10 ! ! ! Lähtö Tallinnaan!
Klo 10.30 - 13.30 ! Vapaa-aikaa Tallinnassa, ruoka!
Klo 13.30 ! ! Lähtö satamaan!
Klo 14.25 ! ! Viking Gabriella lähtee Tallinnasta!
Klo 17.30! ! Paluu Maskuun ja Lemuun!
!
!
!

!
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Ardi Mitt, Aruvallan kylänvanhin!
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Johdanto!
Maskun ja Raen kunnan ystävyystoimintaa on jatkunut useita vuosia. Ministeriön 

toimesta asetettiin vuonna 1990 ystävyyskunta Virosta, joka oli silloin lähellä Maskun 
kokoluokkaa. Silloin Rae ja Masku olivat verraten saman kokoisia.!

Nyt järjestettiin ensimmäistä kertaa matka Maskun eri kyläyhdistysten eli Maskun 
Kylästyneiden johdolla. Mukana matkalla olivat edustukset Askaisten kyläyhdistyksestä, 
Niemenkulman kyläyhdistyksestä, Lemun Kemppien edustajat, Pakaisten kyläyhdistys, 
sekä Maskun kunnan edustajia. Kolmipäiväinen vierailu oli perjantain ja lauantain osalta 
täynnä ohjelmaa. Maskun Kylästyneet kiittävät Maskun kunnan avustuksesta matkan 
mahdollistamiseksi.!

Matkan isäntämme Jaan 
Urvet kertoi meille huumorinta-
juisesti hienoista ja välillä vakavis-
takin asioista. Häntä oli mukava 
kuunnella hänen kertoessa 
paikoista joiden ohitse ajoimme. 
Suuri yllätys oli sekin, että kylän-
vanhin oli valittu 66 asukkaan 
Ruhnun kunnan kunnanjohtajaksi. 
Ruhnu on pieni saari Saarenmaan 
kupeessa.!

Kaikissa käymissämme kylis-
sä meitä oli vastassa kylänvanhin, 
jonka johdolla tutustuimme heidän 
elämään ja tulevaisuudensuun-
nitelmiin.!
!

!
SIVU �6



Raen kunta!
Ensimmäiset kirjalliset maininnat Raen kunnasta ovat tanskalaisessa 
veroluettelossa Ocrielae, jossa se mainitaan pitäjänä. Siihen, missä kunta 
nykyisin sijaitsee, syntyi satunnaista asutusta jo muinaisina aikoina, 
pysyvämpää asutusta varhaisella rauta-ajalla. Raen kunnasta löytyy useita 
muinaisia kultti- ja uhrikiviä. Täällä sulatettiin rautaa ensimmäistä kertaa 
Viron alueella. Jürin kirkon pastorin Anton Thor Hellen ansiosta saatiin en-
simmäinen vironkielinen raamattu.!

!
Raen kunta edustaa erittäin hyvin nykyaikaista kehitystä yhteiskunnan muuttuessa 

maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan. Sijainti suuren kaupungin 
välittömässä läheisyydessä antaa ihmisille mahdollisuuden valita luonto osaksi arkea. 
Raen kunnan pinta-ala on 206,7 km2 ja kunta jakaantuu 27 eri kylään. Kylien ero 
asukasluvuissa onkin melkoinen. Pienimmässä kylässä asuu muutamia kymmeniä ih-
misiä ja suurimmassa pian 4000 asukasta.!

Väestönkasvun nopeus on suurta ja aiheuttaa varmasti haasteita jatkossakin. 2000-
luvun alussa kunnassa asui noin 10.000 asukasta. Tällä hetkellä asukasluku on 14.629 
asukasta ja suurin kylä on Peetri 3.639 asukkaallaan.  Työttömyysaste on erittäin matala, 
hieman päälle 1 % työvoimasta. Taloudellinen huoltosuhde näytti myös vahvalta.!

Raen kunta sijaitsee merkittävien liikenneyhteyksien varrella Tallinnan eteläpuolel-
la. Kunnan läpi kulkee Tallinna-Tarto moottoritie ja menossa on mittava osittain EU-ra-
hoitteinen junarataprojekti Rail Baltic l. junalla Tallinnasta Berliiniin.!

Raen kunnanjohtaja Mart Võrklaev otti meidät vastaan Jürin kylässä, joka on Raen 
kunnan hallinollinen keskus. Yhdessä apulaiskunnanjohtajan Priit Põldmäen kanssa he 
kertoivat Raen kunnasta lyhyellä kalvoesityksellä. Kahvien jälkeen keskusteltiin yleisellä 
tasolla Raen kunnan toiminnasta ja saavutuksista.!

Kunnalla on oma tiedotuskanava omilla kotisivuillaan, Facebookissa ja kuten 
Maskussa joka kotiin jaettava Maskulainen, niin Raessa jaetaan jopa 32-sivuinen Rae Sõn-
umid uutislehti 11 kertaa vuodessa. Lehti kustannetaan osittain mainoksilla. http://issuu.-
com/raevald/docs/rs_2014_jaanuar/30!

Kunnan tehokkuus järjestää hallinto ja palvelut on huomattua ja palkittua. Kunnan-
talolla työskentelee noin 50 henkilöä ja kunnan muissa tehtävissä noin 500 henkilöä.!

Raen kunnan kylille jaetaan rahaa vuosittain noin 32.000 euroa. Raha kohdistuu 
kylän asukasluvun mukaan, joten pienempien kylien osalta puhutaan korkeintaan vain 
muutamista satasista kun taas suuremmat kylät saavat avustusta useita tuhansia euroja.!
!
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Lilleoru - Kukkalaakso!
Aruvalla küla!

Opettaja Ingvar Villido, henkiseltä nimeltään Ishwarananda, on tietoisuuden ja sitä 
soveltavien taitojen opettaja ja Itsen mestari. Hän on harjoittanut Itsen kehittämistä ja It-
seoivallusta jo yli 30 vuotta. Hän on saanut initaatiota lukuisilta mestareilta henkisistä 
traditioista mm. tiibetiläinen buddhalaisuus, Dzogchen sekä Sanatan Dharma. Ingvar on 
Babaji’s Kriya Yogan harjoittaja ja initioitu opettaja. Henkiseltä nimeltä Ishwarananda. In-
gvar edustaa autenttista muinaista joogalinjaa - Itsensä oivaltamisen joogista tietä, joka 
perustuu joogan mestareiden tuhansien vuosien ajalla tapahtuneeseen harjoitukseen ja 
itsetutkiskeluun.!

Vuodesta 1992 on Ingvar opettanut ihmisiä tulemaan tietoisiksi sekä kuinka he 
voivat orientoitua sisäisessä maailmassaan ja saada aikaan pysyviä muutoksia. Vuonna 
2014 kursseja järjestetään Eestissä, Saksassa, Itävallassa, Makedoniassa, Hollannissa, Lux-
emburgissa ja Suomessa.!

Lilleoru on joogayhteisö ja kaikki tekeminen perustuu vapaaehtoistyön voimaan. 
Yhdistys rakentaa tiloja sitä mukaa kun on mahdollista ja varojen salliessa. Yhdistyksen 
talous rakentuu lahjoitusvaroihin yrityksiltä ja yksityisiltä ihmisiltä. Yhdistyksellä on 
Lilleorussa kauppa, jossa myydään jooga-aiheisia tuotteita.!

Lilleorun puutarhassa viljellään erilaisia kasveja ja yrttejä omaan käyttöön. Lisäksi 
kaikessa rakentamisessa yhdistyy luonto ja kukkien muotojen alkuvoima.!
!
www.lilleoru.ee!

!

!
!

!
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Viikingite küla - Viikinkien kylä!
Aruvalla küla!

Viikinkikylässä ajaudutaan ajassa taaksepäin, vaikka toisinaan vieressä kulkeva 
Tallinna-Tarto moottoritie antaakin nykyajan kuulla itsestään. Viikinkikylän tarkoitus on 
tarjota matkailijalle tuulahdus viikinkiajoista ruuan ja miljöön avulla. !

Viikinkikylässä järjestetään erilaisia 
tapahtumia aina yritysten virk-
istyspäivistä aina täysimittaisiin, näytös-
luonteisiin viikinkikahakoihin asti.!
!
Oppaamme kertoi että arkeologisissa 
kaivauksissa on löytynyt Virosta reilusti 
yli 150 muinaislinnoitusta, jotka toimivat 
vartiolinnoina. !
!
Viikingit ovat kiinnostavia merenkulku-

taitonsa ja legendansa vuoksi. Tuntuu kuitenkin siltä että viikinkien kustannuksella 
väritetään historiaa kaupallisuuden nimissä. Niin Suomesta kuin Virostakaan ei voida 
puhua viikinkivaltioina. Viikingit kyllä alistivat suuren osan Baltiaa viikinkiaikoina, mutta 
se ei tee vielä suomalaisista tai virolaisista viikinkejä.!

Tältä ajalta on kuitenkin peräisin vieläkin osittain käytössä oleva hallintojärjestelmä, 
kylänvanhimmat. Kihlakuntien ja kylien vanhimmat muodostivat virolaisten yläluokan, 
joka kärsi pahoja tappioita ristiretkien aikaan. Esimerkiksi Henrik Lättiläinen mainitsee 
eräässä taistelussa kuolleen 300 virolaisvanhinta. Kihlakunnilla oli yleensä yksi vanhin, 
jota kutsuttiin kuninkaaksi. Maakunnilla taas ei ollut vanhimpia. Maakuntien hallinto pe-
rustui paljolti käräjille, joita pidettiin vuosittain ja jonne tulivat kaikki maakunnan miehet. 
Käräjillä päätettiin yhteisistä asioista kuten liitoista, rauhasta ja sodasta.!

Viikingite küla on mielenkiintoinen paikka vierailla ja toimintaa kehittämällä vierai-
ta saapuu varmasti kauempaakin.!

 !
!
!

SIVU �10



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

SIVU �11



Soodevahen kylä!
Soodevahe küla!

Lauantaipäivän ensimmäisen kohteen isäntämme Jaanus Tõnisson otti meidät vas-
taan hieman erilaisessa ympäristössä. Tallinnan lentokentän kiitoradan takana ja sivuilla 
on pusikkoa ja hökkeleitä, joka ei ollut erityisen mairittelevaa. Toisaalta tuntui, että ei se 
kovin paljon paikallisia häirinnyt ja tämä oli neuvostoliittolaista perintöä. Kiitoradan 
lähistölle oli aikoinaan rakennettu ammustehdas ja työläiset tehtaaseen tuotiin Neuvos-
toliiton kolhooseista.!

 Tie oli erittäin kuoppainen ja nopeusmittarin viisari näytti alle kävelyvauhtia. 
Jonkin matkaa kuljettuamme vastaan käveli mies peukalo pystyssä. Se oli Jaanus. Osa 
meistä muistikin hänet viimevuotiselta vierailultaan Maskuun. Jatkettuamme pätkän 
matkaa käännyimme hänen kotitilalleen.!

Monesta muusta kylästä poiketen Januksen kotitila oli kyläläisten kokoontumis-
paikka. Liekö johtunut yksinkertaisesti siitä, että kylässä oli hädintuskin 20 asukasta. 
Alueen perällä oli kaksi suorakaiteen mallista lätäkköä. Toisessa kaloja, toisessa rapuja. 
Lätäköiden kupeessa oli samanlainen teltta kuin Lilleorussa, mutta tässä kylässä se toimi 
saunana, joka meditaatiota sekin.!

Jaanus oli tehnyt yhdessä kyläläisten kanssa laajen-
nusta talliin ja siitä tulee kylätalo. Yläkerrassa on pieni 
parvi ja siellä kyläläiset voivat kokoontua elokuviin. 
Varsin maanläheistä siis. Ei fiiniä, mutta toimivaa.!

Kuten monen muunkin, tänä päivänä maanviljelystä 
ja karjanhoidosta on vaikea saada elantoa, jos tilakoko ei 
ole tarpeeksi suuri. Jaanuksella on ajatuksia myös maatil-
amatkailusta. Ympäristöhän on jo valmiina ja ihmiset 
toisinaan kaipaavat lepoa kaupungin vilinästä. Hän tekee 
myös hunajaa, joka oli oikein maukasta ja pehmeää.!

Jaanuksen perusolemus oli erikoinen sekoitus 
hilpeyttä ja välillä hän näytti suorastaan piruilevan. 
Kaiken kaikkiaan erittäin sympaattinen mies. Hän oli ai-
dosti iloinen vierailustamme ja oli perheensä kanssa vieraanvarainen.!
!
!
!
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!
Peetrin kylän markkinat!

Peetri küla!

Peetri on Raen kunnan nopeimmin kasvanut kunnanosa lähellä Tallinnaa, jossa asuu 
tänä päivänä lähes 4000 asukasta. Peetrin kylästä voidaan puhua ns. paremman väen 
kylästä, sillä asukkaat ovat hyvin toimeen tulevia ja koulutettuja. Tietynlainen konservati-
ivisuus näkyy mm, kouluissa, joissa oppilaat pukeutuvat koulupukuihin. Pihat ovat hyvin 
hoidettuja, mutta asuinalueen nopea kasvu näkyy siinä hyvin, että puita ei ole paljon. Se 
johtuu yksinkertaisesti siitä, että tontit ovat pelloilla, joissa vielä muutama vuosi sitten vil-
jeltiin. Alue oli kuitenkin jaettu aika kivasti, koska siellä täällä oli kerrostaloja omakoti-
talojen keskellä. Ei sikin sokin, muttei missään tiukassa rivissäkään.!

Alueella oli keveyenliikenteenväylät kuten Suomessakin ja kaikenkaikkiaan oikein 
siistiä.!

Kävimme Peetrin kylän markkinoilla, joka oli järjestetty asuinalueen keskellä sijait-
sevaan puistoon. Tarjolla oli monessa kojussa kotikaljaa ja kotiolutta. 2 eur tuoppi. Musi-
ikista vastasi jokin paikallisen koulun tyttökuoro, joka veti korkealta ja kovaa Abban hit-
tibiisejä. Äänenvoimakkuus oli todella kovalla, mutta se ei näyttänyt ketään häiritsevän. 
Lavaksi oli tullut DSV:n traileri, koska Raen kunnan lava oli Patikan kylässä lainassa. 
Käsitöitä oli myös esillä jonkin verran ja se perinteinen metrilakukauppiaskin näytti ole-
van paikalla.!

Siinä odotellessamme joukon kokoontumista katselimme ohikulkevia pyöräilijöitä. 
Heillä oli menossa noin 50 km kilpailu Tallinnasta Raeen. Joukossa oli perheitä, kaveri-
porukoita ja muutama vähän enemmän tosissaan pyöräileväkin.!

Kuten monet muutkin uudemmat kylät, niin 
Peetrinkin kylä vaikutti en- emmän asuinalueelta tai 
asuinlähiöltä. Mielestäni kylä vaatii enemmän historiaa ol-
lakseen turistille sopivassa määrin kylä. Peetrin tu-
ulimylly on 1800-luvulta ja siinä toimii ravintola. Osa 
taloista oli ehkä turhan lähel- lä tuulimyllyä, jotta se olisi 
päässyt oikeuksiinsa.!
!
!
 !
!
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Patikan kylä!
Patika küla!

Jokaisessa kylässä on oma kylähullunsa tai muuten aktiivinen henkilö. Patikan 
kylässä tämä henkilö oli Margus, jolla ideoita tuntui riittävän kadehdittavan paljon. On 
aina hyvä jos tälläisille hankkeille on vetäjä, jolla riittää virtaa asialle.!

Patikan kylällä oli hieno kenttä ja kuten muissakin kylissä, täälläkin oli kokko, jota 
varten kerättiin poltettavaa pitkin vuotta. Täällä oli myös hieno esiintymislava, joka oli 
lainassa. Toiveissa on, että saisivat sellaisen myös omaksi.!

Jokaisessa kylässä yritettiin nostaa yhteishenkeä ja Patikan kylällä oli myös oma 
tunnuslauseensa: !
!
VAIM OLGU VÄRSKE, JÕUD OLGU TOORES, !
ELU OLGU ROHELINE!

Tuore henki, raakaa voimaa, vihreä elämä!

Kentän lähistöllä on asuinalue ja mm. uimapaikka, 
jota kyläyhdistys pitää kunnossa. Tässäkin yhteydessä 
huomattiin, että monenlaiset hankkeet ovat laajalti 
hyväksyttyjä ja kannatettuja, mutta ”Not on my backyard” 
tuli hyvin selväksi. Toisinaan kun aikaa kului, niin ei enää 
haitannutkaan ihmisiä niin paljoa, jos ollenkaan.!

Aktivoidakseen ihmisiä Patikan kyläyhdistys järjesti 
roskiskilpailun. Siinä oli tarkoituksena tehdä roskis kierrä-
tystavarasta. Joukossa olikin monta hienoa roskista.!

Tällä hetkellä selvästi työläin hanke Patikan kyläyhdistyksellä on korjata vanha, his-
toriallisesti merkittävä kyläkoulu. Rakennuksen toisessa päässä asustaa kolme 
sukupolvea ahtaasti. Koulun katto pitäisi kunnostaa tai ainakin puhdistaa. Huonetilohin 
tulee lattialämmitys, jotta peruslämpö saadaan helposti aikaiseksi. Työt on aloitettu si-
ivoamalla kaikki romu ja tarpeeton rakennuksessa ja pihalla. Paljon on vielä työtä jäljellä 
ja se kaikki tehdään talkootyönä. Toisaalta korjauksen aikataulu on melko vapaa, mutta 
kunnianhimoinen aikataulu olisi kuitenkin vuodessa 2016.!

Monet hankkeiden materiaalihankinnoista ovat yritysten, yhteisöjen ja yksity-
ishenkilöiden lahjoituksia.!
!
!
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Uuesalun kylä, picnic!
Uuesalu küla!

Viimeinen tutustumiskohde oli Uuesalun kylä, joka oli myös isäntämme Jaan 
Urvetin kotikylä. Matkalla Uuesalun kylään pysähdyimme Vaidan kylän pieneen 
ruokakauppaan ostoksille. Viime vessakäynnistä oli jo aikaa ja Jaan sai puhuttua bussil-
lisen ihmisiä ilmaiseksi vessaan takahuoneeseen. Tai no ilmaista, jokainen osti muutaman 
vessakäynnin edestä suklaata ja muuta einestä. Jaan tiesi myös kertoa, että Vaidaan si-
joitettiin Neuvostoliiton aikaan vankilasta vapautuneita vankeja. Tämä oli johtanut siihen 
kehitykseen, että kylässä oli alhainen koulutustaso ja työllisyys ei ollut kovin korkea.!

Uuesalu on Raen kunnan uusin kylä, joka sai kylästatuksen vasta muutama vuosi 
sitten. Tavallisestihan kylät ovat satoja vuosia vanhoja, ja ikäänkuin aina olleet kyliä. Osa 
vierailijoista hieman ihmettelikin asiaa, koska alue vaikutti pikemminkin vireältä 
asuinalueelta kuin kylältä. !

Ajoimme Jaanin kotitalon ohitse. Siinä vieressä oli vastikään valmistuneita paritalo-
ja. Kas kummaa, menimme virolaiseen taloesittelyyn. Oikein mielenkiintoista nähdä naa-
purimaan taloesittely. Talot oli rakennettu suomalaisen Omatalon elementeistä. Taloista ja 
alueesta oli hyvät esitteet ja hinnastot. Asuntojen hinnat eivät sisältäneet kodinkoneita tai 
kiintokalusteita. Sen sijaan tontin liittymämaksut vedestä, viemäristä ja sähköstä sisäl-
tyivät asunnon hintaan. Samoin kaasuliittymä. Tällä aluella oli kaasuverkosto. Asuntojen 
käyttöveden ja huoneistojen lämmitys tapahtui kaasulla. Asunnoissa oli myös suoma-
laiseen tapaan sauna. Pihat olivat asfaltoituja ja laatoitettuja ja ympäristö oli metsäisää. 
Varsin viihtyisän näköistä. !

Taloesittelyn jälkeen kurvasimme Uusalun vanhalle puolelle, joka oli jo noin kuusi 
vuotta vanhaa rakennuskantaa. Paritalojen koko oli suuri ja ne sijaitsivat ringin ulkore-
unalla. Sisärinkiä kiersi rivitalon ja kerrostalon välimaastossa sijaitsevat talot. Talojen julk-
isivussa oli murtohälyttimiä valo ja äänisignaalein. Varsin näkyvällä paikalla kadulle päin.!

Talokierroksen jälkeen kävimme Uuesalun kyläyhdistyksen järjestämillä Lasten 
markkinoilla. Se oli lasten tapahtuma, jossa lapset myivät leivonnaisia, vanhoja leluja ja 
tapasivat ystäviään. Paikalla oli paljon väkeä ja palokuntakin oli paikalla järjestäen lapsille 
toimintaa viereisessä lammikossa. Parin pojan piti pintapelastaa mies märkäpuvussa. Ih-
misjoukko halusi nähdä mahdollisimman läheltä ja oli hyvä etteivät pojat molskahtaneet 
lampeen väenpaljoudessa.!

Parkkipaikan vieressä oli asfaltoitu koripallokenttä, jonka Uuesalun kyläyhdistys oli 
saanut aikaan yhdessä kunnan kanssa. Varsin konkreettinen esimerkki kyläyhdistyksen ja 
kunnan välisestä yhteistyöstä. !
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Yhteenveto!
!
Mahdollisista asiavirheistä ja väärinkäsityksistä tässä matkakertomuksessa vastaa 

Rami Koivisto. Se kuinka suuri virhe on, riippuu kuinka hereillä olen ollut tai olenko ollut 
kuuloetäisyydellä kun asioista on kerrottu. !

Päällimmäisenä mieleen jäi kylänvanhimpien merkittävä, hieman kaksijakoinenkin 
rooli virolaisessa arkielämässä. Eri kylien melko raju kontrasti sosiaalisten ja taloudellis-
ten eriarvoisuudessa oli silmin nähtävissä. Neuvostoliiton kädenjälki on vielä jäljellä, mut-
ta toisaalta reilussa 20 vuodessa on tapahtunut paljon sellaista mikä on nostanut Viron 
oman itsensä kartalle.!

Tutustuimme käytännössä Raen kunnan kylätoimintaan ja sen tuomiin mahdol-
lisuuksiin. Eri kylissä oli yhteisiä kokoontumisia, kokko juhannuksena, erilaisia harras-
tusmahdollisuuksien lisääminen, alueiden ja rakennusten kunnostaminen talkootyönä.!

Hyvin monessa kylässä oli tila yhteiselle kokoontumiselle ja siellä lava. Kaikissa 
kylissä ei kuitenkaan ollut erikseen kylätaloa, vaan kentät toimivat monen tilaisuuden pe-
rustana.!

Joka tapauksessa voi sanoa, että matkailu avartaa ja tuo perspektiiviä omaan 
tekemiseen omalla kylällä. !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

SIVU �20



Matkaan osallistuneet!
!!

Maskun kunta!
Jyrki Kangas!
Maarit Lindström!
!
Varsinais-Suomen Kylät ry!
Tauno Linkoranta!
!
Askaisten Kyläyhdistys ry!
Seppo Vainio!
Sirpa Tonder-Vainio!
Rami Koivisto!
Jonna Koivisto!
!
Lemun Kotiseutuyhdistys Kempit ry!
Tiina Hyvönen!
Pauliina Lahtinen!
Riitta Karinsalo!
!
Niemenkulman Kyläyhdistys ry!
Johanna Salenius!
Kari Marku!
Timo Lahti!
Mervi Lahti!
!
Pakaisten Kyläyhdistys ry!
Marjukka Kulmala!
Onerva Huurre!
Juhani Huurre!
Merja Länsitalo!
!
!
!
!
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Lisätietoja ja lähteet!
!
Raen kunta ! ! ! ! www.rae.ee!
Rae Sõnumid uutislehti! ! issuu.com/raevald/docs/rs_2014_jaanuar/30!
Virtuaalikierros Raen kunnassa ! www.virtuaaltuur.rae.ee/raevaldfin.swf!
Viron muinaismaakunnat! ! fi.wikipedia.org/wiki/Viron_muinaismaakunnat!!
Üksik Rüütel hotelli!! ! www.ryytel.ee!!
Lilleoru! ! ! ! www.lilleoru.ee!
Viikingite küla! ! ! www.viikingitekyla.ee!
Aruvalla küla! ! ! www.aruvalla.eu!!
Peetrin kylän sivut! ! ! www.peetri.ee!
Patikan kylä! ! ! ! patikakyla.blogspot.fi! !
Uusalun kylän sivut!! ! www.uuesalu.com!!
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