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Käru pritsimajja
seati sisse
jõusaal

Käru vallale on laekunud
kutsed ühinemisläbirääkimistele
Kui aasta viimases vallalehes
kajastasime Rapla valla poolt
tehtud otsust, millega kutsutakse Käru valda ühinemisläbirääkimistele, siis aasta
lõpp ja uue aasta algus on
toonud veel kolm kutset.
16. detsembril 2015 tegi Kehtna
vallavolikogu otsuse Käru, Juuru, Kaiu,
Raikküla ja Järvakandi vallavolikogudele
läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eesmärgiga moodustada kohalike omavalitsuse
üksuste ühinemise tulemusel uus haldusüksus.
30. detsembril 2015. otsustas Järvakandi vallavolikogu teha Käru, Kehtna ja
Raikküla Vallavolikogudele ettepaneku
läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle

eesmärgiga moodustada kohalike omavalitsuse üksuste ühinemise tulemusel uus
haldusüksus.
28. detsembril 2015 saatis kutse ümarlauale Türi vald.
14. jaanuaril 2016. aastal toimunud
ümarlauda kutsuti naaberomavalitsuste
esindajaid, et arutleda Türi valla ja lähiümbruse omavalitsuste võimaluste, probleemide ja lahenduste ning ühiste tegevuste, eesmärkide ja võimaluste üle. Türi
vald avaldas lootust, et see kohtumine on
abiks kõigile edasiste omavalitsuste ühinemise ja liitumise protsessis. Lisaks Kärule
olid ümarlauda kutsutud ka Imavere,
Koigi, Kõo ja Väätsa vald ning Võhma ja
Paide linn.
Seega on tänaseks Käru vallal neli nö
potentsiaalset kosilast, kellega tuleviku üle
arutama võiks hakata.
Vallaleht

Detsembrikuus saabus Käru pritsimajja
jõusaali sisustus. Kohalike noormeeste
abiga said asjad kiirelt lahti pakitud ja üles
seatud ning juba mõne päeva pärast algas
ka saali aktiivne kasutamine.
Jaanuaris kehtestas vallavalitsus ka
jõusaali kasutamise hinnakirja. Jõusaali
kasutuskord maksab 2 eurot. Need
noormehed, peamiselt Käru vabatahtliku
päästekomando liikmed, kes olid abiks
pritsimaja renoveerimistöödel saavad
2016. aastal kasutada jõusaali tasuta.
Uudistamiseks ja esmaseks tutvumiseks saalis pakutavaga sobib kõige
paremini neljapäeva õhtu, kui kella 1720ni on jõusaal avatud ja kohal on pritsimaja perenaine Alice Merela-Matsi.
Jõusaal asub pritsimaja 1. korrusel. Saali
kasutamiseks peavad olema kindlasti
vahetusjalanõud.
Neljapäeviti saab lisaks jõusaalile kasutada ka sauna. Saunapileti hinnaks kinnitati
samuti 2 eurot. Koos jõusaali kasutamisega
saab sauna neljapäeviti aga 50 sendi eest.
Jõusaali sisseseade soetati Käru
vabatahtliku abikomando ja valla spordieelarvest ning läks kokku maksma 15 469
eurot.
Lähiajal on kavas korraldada ka mõni
avatud jõusaali treening, kuhu kutsutakse
õpetust jagama ka mõni professionaalne
treener. Huvilistel tasub jälgida reklaami.
Vallaleht
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VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

Käru valla
rahvaarv vähenes
12 inimese võrra
Käru vallas sündis 2015. aastal 4 last,
neist 1 tütarlaps ja 3 poeglast.
Suri 9 inimest, seega iive taas negatiivne (-5).
Rahvastikuregistri andmetel vahetas
eelmisel aastal elukohta kokku 51 valla
elanikku, neist 20 tuli valda juurde, 4 korrastas oma elukohaandmeid vallasiseselt
ning 27 lahkus mujale elama.
Rahvaarv 1. jaanuari 2016 seisuga oli
619, neist 326 meest ja 293 naist.
Aasta tagasi 1. jaanuaril 2015 oli rahvastikuregistri andmetel vallas elanikke
631, neist 324 meest ja 307 naist.
Liia Tõnismäe
vallasekretär

Eelarve projekt jõudis volikogu ette
2015. aasta viimasel volikogu
istungil, 17. detsembril,
kinnitati II lisaeelarve,
alustati 2016. aasta eelarve
lugemisega ning määrati
audiitorid. Istungilt puudusid
Janek Hunt ja Meelike Sizask.
Ülevaate 2015. aasta II lisaeelarvest
esitas pearaamatupidaja Ülle Sizask. Lisaeelarvega võeti eelarvesse 21 768 eurot
põhitegevuse tulu. Enamus laekunud lisatulust - 17 000, laekus füüsilise isiku
tulumaksust. Kaupade ja teenuste müügist
laekus 910 eurot. Heitveekäitlusest laekus
enam 400 eurot ning Päästeametilt laekus
510 eurot enam Käru vabatahtlikule
päästekomandole. Toetusi tegevuskuludeks laekus nii toetusfondist (3368 eurot
toimetulekutoetuse maksmiseks) kui ka
kultuuriperioodika tellimiseks, Naksakate
Naiste tantsurühma rahvariiete soetamise
toetuseks (170 eurot) ning tervisenõukogu
sisehindamise läbiviimiseks (120 eurot).
Laekunud summad on enamikus sihtotstarbelised. Tulumaksust laekunud 17 000
eurot on lisatud Käru aleviku ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni projekti koostamiseks
(biopuhasti projekt). 12 642 eurot on tõstetud rajatiste majandustegevuse alla. 20 000
euro võrra on vähendatud põhivara müügi
summat, sest peremehetu vara müüki ei ole
planeeritud mahus toimunud.
2016. aasta eelarveprojektist

Käru vallas vähenes naiste arv
aastaga 14 võrra.

Kuna üksikisiku tulumaks laekus
2015. aastal väga hästi, siis vähendas
Rahandusministeerium meile eraldatud
tasandusfondi summat võrreldes eelmise
aastaga 17269 euro võrra. Sel aastal oleme
planeerinud tulumaksu laekumist 5 %
rohkem kui 2015. aastal.

Toetusfondi kaudu eraldatavad haridussummad ei olnud istungi ajaks teada.
Eelarve projekti on sisse kirjutatud
10% palgatõus kõikidele töötajatele ja
inventari soetamine rahvamajja (naisrühma rahvariided, toolid) ja koolimajja
(helitehnika, digiklaver).
Käru aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projektiga ja selle rahastamisega
KIK-i poolt on veel palju täpsustama
asjaolusid, aga jaanuarikuu istungiks on
olukord kindlasti selgem.
Volikogu otsustas I lugemise peatada
ning jätkata järgmisel vallavolikogu
istungil. Ettepanekud projekti tuleb esitada
kirjalikult vallavalitsusele hiljemalt 15.
jaanuariks 2016.
Volikogu määras Käru Hooldusravi
Keskuse ASi majandusaasta aruannet auditeerima OÜ Hüva Nõu audiitori Reet
Lepikulti, kes esitas parima pakkumise.
Autati ka audiitori määramist OÜ Käru
Varahalduse 2015.a majandusaasta auditeerimiseks. Kuna tegemist on väikese
ettevõttega, siis audiitorid selle kohta oma
hinnapakkumist ei teinud vaid soovitasid
auditeerimist pakkuda juba kinnitatud
valla audiitorile. AMC Audit OÜ audiitor
Merike Kiisk võttis pakkumise vastu
pakkumushinnaga 408 eurot.
Käru Vallavolikogu 15.12.2011 otsusega nr 19 „Ehitise peremehetuse tuvastamine“ loeti tuvastatuks kaalumaja peremehetus, aadressil Lauri küla. Kuid arvestades asjaolu, et nüüdseks on ehitis
lagunenud ning kui vald soovib varemete
juurde maad munitsipaalomandisse taotleda, siis tuleb hoone taastada. Seda aga ei
pidanud volikogu mõistlikuks ning otsustas nõustuda maa riigiomandisse jätmisega.
Vallaleht

1. jaanuarist kehtib uus abivahendite
teenuse korraldus
Koos uue aasta algusega
hakkas Eestis kehtima uus
abivahendite korraldus, mis
lubab abivahendi osta või rentida inimese enda valitud
ettevõttest ja sobivaima hinnaga.
Riik kompenseerib abivahendi vastavalt
piirhinnale. Kallimate abivahendite puhul
on võimalik taotleda erimenetlust.
Kui inimesel on kehtiv isikliku abivahendi kaart olemas, võib abivahendi
saamiseks pöörduda otse abivahendeid
pakkuva ettevõtte poole. Seejuures soovitame hinnapakkumisi nüüdsest küsida
ettevõtetest üle Eesti, et leida endale sobivaima funktsionaalsuse ja maksumusega

abivahend (ettevõtete nimekirja leiab
Sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendid-3/). Abivahendi soetamisel ei ole
inimene seega enam seotud elukohajärgsete
ettevõtete ja maakonnaga – raha liigub koos
inimesega. Infot abivahendi hindade kohta
võib küsida ettevõtetelt ka telefoni teel.
Abivahendi soodustused jäävad
Kui varasemalt kompenseeris riik teatud
protsendi abivahendi hinnast, siis nüüd on
abivahenditele kehtestatud lisaks piirhinnad, mille siseselt on kättesaadavad kaks
kolmandiku enam kasutusel olevatest abivahenditest. Piirhinna sees kehtib ka abivahendi soodustus.
Kui vajalik abivahend on keerukam ja
kallim, inimene vajab mitut abivahendit või
on raskusi omaosaluse tasumisega, tuleb

esitada
taotlus
erimenetluseks
Sotsiaalkindlustusametile. Võrreldes vana
süsteemiga, kus kallima ja keerulisema abivahendi taotlemine võis kesta ka 8–9 kuud,
on nüüd taotluse läbivaatamise maksimaalne aeg 30 päeva ja vajaduse korral
kaasab Sotsiaalkindlustusamet eksperte.
Taotluse vorm on leitav ameti kodulehelt (http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee
-> blanketid -> abivahendi blanketid). Posti
või e-posti teel taotlust esitades tuleb lisada
koopia kehtivast arstitõendist või rehabilitatsiooniplaani sellest lehest, kus on kirjas
isikuandmed ning lehest, kus on abivahendi
vajadus kas nimetuse või kirjeldusena välja
toodud. Taotlust saab esitada ka klienditeeninduses. E-posti teel tuleb taotlus saata
aadressile abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee.
g

jaanuar 2016
Vastus saadetakse taotlejale posti teel ja
see tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa
võtta koos isikut tõendava dokumendi ning
arstitõendi või rehabilitatsiooniplaaniga.
Kui taotleja on avaldanud soovi saada
otsus e-posti teel, peab ta selle välja printima koos kinnituslehega ja ettevõttesse
kaasa võtma.
Uue isikliku abivahendi kaardi ja duplikaadi saab Sotsiaalkindlustusametist
Kui inimesel on esmakordselt vaja abivahendit, tuleb esmalt saada tõend perevõi eriarstilt. Abivahendi(te) vajadus võib
olla tõendile märgitud nii nimetuse või kirjeldusena kui ka ISO koodina. Abivahendi
vajadus võib olla välja toodud ka rehabilitatsioonimeeskonna poolt koostatud rehabilitatsiooniplaanis.
Arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani
olemasolul tuleb pöörduda Sotsiaal-kindlustusameti klienditeenindusse või saata
taotlus isikliku abivahendi kaardi
saamiseks posti või e-posti teel. Posti või eposti teel taotlust esitades tuleb lisada
koopia kehtivast arstitõendist või rehabilitatsiooniplaani sellest lehest, kus on kirjas
isikuandmed ning lehest, kus on abivahendi vajadus kas nimetuse või kirjeldusena
välja toodud. Posti või e-posti teel kaarti
taotlejale saadetakse isikliku abivahendi
kaart posti teel. Väljastatud kaardiga saate
juba otse ettevõtete poole pöörduda. Ka
kaardi duplikaadi saamiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse.
Abivahendite soetamisel võib esineda
olukordi, kus teatud abivahendite grupi
eelarve on mõnel hetkel suletud. Sellisel
juhul tekib Sotsiaalkindlustusameti juurde
üleriigiline järjekord, kuhu inimese suulise
sooviavalduse alusel lisab teda abivahendeid pakkuv ettevõte. Järjekorra saabumisel saadab Sotsiaalkindlustusamet abivahendi soovijale sellekohase teate, millega tuleb 60 päeva jooksul pöörduda või
võtta ühendust endale sobiva abivahendit
pakkuva ettevõttega. Kaasa tuleb võtta: järjekorra saabumise teade, isikut tõendav
dokument, kehtiv isikliku abivahendi kaart
ja arstitõend või rehabilitatsiooniplaan.
Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorrateate ettenäitamisel.
Abivahendite süsteemi muutustest on
teavitatud ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid, kelle käest saab küsida nõu
ning abi taotluste vormistamiseks,
Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ettevõtte leidmiseks või muul viisil abivahendi
kättesaamiseks, näiteks hinnapakkumiste
küsimiseks ning vajadusel transpordi
organiseerimiseks.
Abivahendite loetelu leiab Astangu
Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskuse
leheküljelt
Küsimuste tekkimisel tasub võtta ühendust Sotsiaalkindlustusametiga kas e-posti
teel:abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee, infotelefonil 16106 või minna
enda jaoks sobivaimasse klienditeenindusse, mille asukohad leiab ameti kodulehelt
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/klienditeenindused/.
Merlin Veinberg
Sotsiaalkindlustusameti
sotsiaalteenuste üksuse
abivahendite nõunik
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Tuleohutusest
Käru vallas
Käru vallas toimus 2015.
aastal neli tulekahju. Neist
kõik väljaspool hooneid.
Mõned soovitused siiski uueks tuleohutusaastaks.
Teeme oma küttesüsteemid
ohutuks!

Küttesüsteemid vajavad regulaarset
puhastamist. Kõige parem on kui seda
teeks korstnapühkija. Korterelamus peabki
selle
eest
hoolitsema
kutseline
korstnapühkija. Ühe korteriga elamus võib
neli aastat ise puhastada, igal viiendal
aastal tuleb samuti kutseline korstnapühkija tellida.
Lisaks puhastamisele tuleb jälgida ka
järgmisi nõuandeid:
- Küdevat kütteseadet tuleb hoida pideva järelevalve all.
- Pane tuhk mittepõlevast materjalist
anumasse.
- Tuleb vältida ülekütmist – küta korraga üksnes üks ahjutäis puid. Kui sellest toasooja saamiseks ei piisa, on ohutu kütta üks
ahjutäis hommikul ja teine õhtul.
Metallkestaga kaminate, ahjude puhul –
paar kolm halgu korraga.
- Kütta tuleb kuivade puudega – ka
õuest, kaetud riidast toodud puudel on suur
niiskuse sisaldus. Arvestada tuleb puude
kütteväärtusega. Näiteks lepal on see väiksem, saarel suurem.
- Ahju või pliiti tuleb kütta lahtise siibriga – vaegpõlemine tekitab tahma.
- Kütteseadmed vajavad normaalseks
põlemiseks õhku – nõukogudeaegsed
hõredad eluruumid (õhu loomulik juurdevool igalt poolt) tehakse remondi käigus
„termoseks”, õhu juurdevoolu ruumi enam
ei ole ja kütteseade lihtsalt ei tõmba. Õhu
juurdevooluks ruumi paigaldatakse välisseina ventilatsiooni klapp.
Suitsuandur igasse kodusse
Õigesse kohta paigaldatud ja töökorras
andur annab meile ruumi mingil põhjusel

levivast suitsust aegsasti märku. Andur
tuleb paigaldada lakke ja kui on suur
majapidamine, tuleb paigaldada andur
kindlasti ka igale korrusele. Anduri tööshoidmiseks ei ole vaja midagi muud, kui
andurit aeg-ajalt tolmust puhastada ja
vajadusel paigaldada uus patarei. Patarei
vahetamise vajadusest annab andur
lühikeste piiksatustega ise märku.
Kelle kodud suitsuanduriga varustatud,
võivad olla kindlad, et nende rahulik ööuni
on valvatud. Suitsuandur küll ei muuda su
kodu tuleohutuks, kuid tulekahju korral
avastab selle kiiremini kui inimnina või silm.
Hooli oma lähedastest

Vaadake üle ka oma lähedaste ja
naabrite kodud. Kas neil on seal ohutu?
Kui märkate, et neil on abi vaja, siis aidake
neid ise või andke neist teada. Me kõik
peame mõistma seda, et kui jätame märkamata, võib juhtuda õnnetus, mis kokkuvõttes võib puudutada ka neid, kes on oma
kodudes teinud kõik, et õnnetusi ei juhtuks.
Meie soovitame kindlasti probleemi ees
silmi mitte kinni panna ning võtta telefon ja
helistada nt kohalikku omavalitsusse,
päästeametisse, politseisse. Rohkem teie
tegema ei pea, aga võite olla kindlad, et
probleemiga hakatakse tegelema. Kui need
samad koostööpartnerid ei tea, et on probleem, siis nad ei saa sellega ju tegeleda.
Päästeameti visiooniks on jõuda aastaks 2025 päästealase turvalisuse tasemelt
võrdsele positsioonile Põhjamaadega.
Tegemist on ambitsioonika ülesandega, aga
kui me saame selle poole liikuda igaühe,
kes enda turvalisuse eest hoolib, sealhulgas
ka Käru vallakodanike kaasabil, siis on
kõik võimalik. Siit ka üleskutse meile kõigile - võtame endale 2016. aastal
eesmärgiks järgida eelpoolnimetatud lihtsaid soovitusi. Siis oleme koos ühe pika ja
vajaliku sammu turvalisuse nimel astunud.
Jaak Jaanso
Tuleohutuskontrolli büroo juhataja
Päästeameti Lääne päästekeskus

Riigikogu liige tegi visiidi Raplamaale
15. jaanuaril külastas
Raplamaa visiidi raames
Käru valda Riigikogu liige
Viktoria Ladõnskaja.
Tema päev algas Kohila vallas, Kärru
jõudis ta lõunaks.
Käru vallas peatuti koolimajas, kus
Ladõnskaja kohtus vanemate klasside õpilastega ning kõneles oma tööst Riigikogus.
Käru raamatukogus ootasid teda aga
memmed ja taadid, kellele Ladõnskaja
tutvustas oma peamisi tegevusvaldkondi.
Kõneldi peamiselt integratsiooni ja

keeleõppe teemadel. Aljona Suržikova
eestvõttel arutati ka võimaluse üle pakkuda
vene emakeelega lastele nö keelekümblus
meetodil eesti keele õpet maakoolides. Sel
moel pere elabki aasta või paar maal ning
lapsed saavad selle ajaga eestikeelses
keskkonnas keele kenasti suhu.
Ladõnsaja sõnul on tema oma otsustes
ja valikutes riigikoguliikmena vaba, ega
pea muretsema järgmiste valimiste tulemuse pärast, sest oma kutsumuselt on ta
siiski ajakirjanik.
Kärust liikus Ladõnskaja edasi
Märjamaa valda.
Vallaleht
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KOOLI(M)ELU

Astuti samme arengukava koostamiseks
Hoolekogu töö esimesel
poolaastal on olnud tihe ja
vaheldusrohke, sest
tavapärastele korralistele
koosolekutele on lisandunud
veel mitmeid nii toredaid kui
töiseid üritusi.
Nii võttis hoolekogu osa „Kriitilise
sõbra” programmist ja sellele järgnenud
kogukonna päevast. Hoolekogu andis oma
toetuse heategevuslikule karnevalile ning
korra tuldi kokku ka lihtsalt info
jagamiseks.
Lõppenud poolaasta teine korraline
koosolek toimus 10. detsembril 2015, mis
kulges töiselt ja elavate aruteludega.
Hoolekogu muutis oma tegutsemiskorras punkti, mis käsitles koosolekute
helisalvestiste säilitamist. Kuna helisalvestisele jääb ka info, mis võib osutuda konfidentsiaalseks ja teiseks on helisalvestis
failina väga mahukas dokument, mille säilitamine vajab eritingimusi, leidis hoolekogu, et otstarbekam on helisalvestised
protokollimise järgselt kustutada.
Kuulati koolijuhi, Reelika Lippuri,
põgusat ülevaadet õppe- ja kasvatustegevusest ning eelarve kasutamisest ja majandamisest, sellele järgnes arutelu arengukava
koostamisest. Esmalt andis koolijuht ülevaate
tehtust:
lasteaia
rahulolu-

küsimustikuga tegeles Liia Sizask ning seda
tehti juba septembris. 23. oktoobril jõudis
rahuloluküsimustik õpilasteni googledocs
vahendusel. Koolilaste vanemad said rahuloluküsimustikku täita e-kooli vahendusel,
lasteaialaste vanematele saadeti küsitlus epostiga, kuid võimalus oli küsimustikku
täita ka paberkandjal. Töötajatele mõeldud
küsimustik oli sel hetkel veel koostamisel.
Sisehindamise tulemuste osas andis koolijuht lootust, et aruanne valmib 5.jaanuaril
2016 ja õppenõukogu saab sellega tutvuda
6.jaanuaril 2016. ning seejärel ka
hoolekogu. Tänaseks on kahjuks selgunud,
et lastevanemate osavõtt küsitlusest on
olnud väga passiivne ja kogu protsess
lükkus tänu sellele edasi.
Kogukonnapäeva tulemused on olemas
SWOT analüüsina. Antud tulemuste põhjal
saab teha arengukavaprojekti, sisendid selleks on olemas. Hoolekogu tegi koolijuhile
ettepaneku kaasata arengukava tegemisse
rohkem abijõudu.
Kõneldi lastehoiu rühmale
ruumide leidmisest

Elavat diskussiooni tekitas lapsehoiurühma avamine jaanuarist. Koolijuht
selgitas, et kui projekt kirjutati siis arvestati
staadionimaja teise korrusega. Hetkel on
seal esimene klass ning täielikult sobivaid
ruume pole. Kaalutud on tööõpetuseklassi
kolimist koolimajja, sellisel juhul tuleb

staadionimaja teisele korrusele paigaldada
helikindel sein, mis on omakorda väga
kulukas. Samas koolimaja territooriumilt
kaugemad ruumid tekitavad toitlustamisel
probleemi, sest vähemalt kolm korda
päevas tuleb toitu koolimaja köögist välja
viia. Seni on staadionimaja plussiks olnud
see, et lisa remonti pole vaja teha ja küttekulud on minimaalsed. Miinuseks see, et
sihtrühma lastel on keeruline ohutult teisele
korrusele liikuda. Trepp on kõrge ja käepidemed väikelaste jaoks liiga hõredad, seega
ei vasta need ka terviseameti nõetele.
Projekti on võimalik ühe kuu võrra edasi
lükata ehk siis alustada veebruaris 2016.
Projekt kestab kaks aastat ning näeb ette
kolme töökohta. Projektirahastus personalikulule on 85% ja omaosalus 15%., teisel
aastal 75% ja 25%. Jooksvate kulude katteks 40%. Töötajatel peab olema lapsehoidja või lasteaiakasvataja kutse.
Hoolekogu otsustas, et leida tuleb esialgne ruum poolaastaks, kus saab ajutiselt
alustada ning tegeleda jooksvalt edasi sobivamate lahenduste otsimisega koostöös
koolipidajaga.
Järgmine korraline koosolek toimub
juba veebruaris uute teemadega, kuid kindlasti jätkame sisehindamise ja arengukava
teemadel ning ootame tagasisidet lapsehoiurühma avamisest.
Mari Vest
hoolekogu esimees

Käru seiklusringi viimased tegevused viisid lapsed
koolivaheajal avastuskeskustesse
Koolivaheajal käisime Käru
seiklusringiga Tallinnas
Energia avastuskeskuses ja
Tartus AHHAA
Teaduskeskuses.
Väljasõite kavandades oli omajagu
ebakindlust, kas lastele sealsed tegevused
ikka huvi pakuvad. Ja üleüldse, kas koolivaheajal tahavad lapsed hommikul vara
tõusta, et kuhugi bussiga sõita.
Energiast saadi aimu nii kõrvade
kui sõrmedega

Tallinna Energia avastuskeskus on tööstusmälestises asuv kogupere teaduskeskus,
kus tutvustatakse eelkõige loodus-, tehnikaja reaalteadusi. Tutvusime endise elektrijaama sisseseadega ning saime aimu, kuidas
aastakümneid tagasi elektrit toodeti. Oma
käega katsuti ja katsetati eksponaadid läbi,
mõni kiirem jõudis põnevamate eksponaatide juurde ka mitmel korral. Suurt huvi
näidati üles taastuva energiaallika, hääle ja
heli ning valguse ja optika katsetustega.
Noorema kooliastme õpilased huvitusid
enam “Arhitekt Ämblik ja Insener Muti”
teematoast. Seal sai proovida, kuidas on
olla kärbsena ämblikuvõrgus või istuda

kurepesas. Kõige põnevam aga oli muti eluruumides ja käikudes roomata. Avastuskeskuse külastus lõppes teadusteatri etendusega, kus seekord tutvuti staatilise elektriga.
Vesi põleb!

Tartu AHHAA Teaduskeskusesse oli
aga tahtjaid rohkem kui bussis kohti.
Teaduskeskuses võttis meid vastu Ivo, kes
jagas meile soovitusi, kuidas ja mida
teaduskeskuses teha. Edasi läksime planetaariumisse, kus saime aimu, mis tunne on
olla viie miljoni tähe seas. Peale etendust
kadusid lapsed terve keskuse peale laiali
ning vaid vilksamisi nägid mõnda siin ja
seal. Lapsed olid tublid ja täitsid Ivo poolt
antud juhiseid, mis tähendas, et kellelegi ei
antud lappi ja puhastusvahendit kätte, et
peegellabürindis peegleid pesta. Päeva
lõpetuseks saime osa teadusteatri etendusest
„Vee võlud“. Veega tehti tuld ja pauku, vaat
see oli üllatus! Lisaks olid need tavalised
katsed vesi vedelas, tahkes ja gaasilises
olekus. Nii see aeg läks, viimased kiired
ostud Teaduspoest ning koju tagasi.
Kuidagi kurb hakkas ja ei osanud kohe
üldse vastata küsimusele, et kas me läheme
veel kuhugi, sest nii tore oli. Kuidas öelda
lapsele, et tead see projekt lõppes ning kas

uus projekt ka tuleb, ei tea. Katteta lubadusi
ei taha anda – eks näis. Tuntud multifilmi
kangelane ütles, et kui on vajadus, leia
lahendus!
Pered said nõustamist

Lisaks erinevate tegevuste läbiviimisel
oli võimalik programmi raames peredel
saada ka nõustamisteenust, mida oli
ettenähtud 20 tundi. Käru vald tegi koostööd Rapla perelepitaja Liivia Vachtiga, mis
osutus üllatavalt nõutud teenuseks.
Projekti tegevustes osales kokku umbes
paarkümmend Käru valla last vanuses 7-15
eluaastat.
Projekti „Kogukondlik ennetustegevus
riskinoortega ja võrgustikutöö edendamine
Rapla maakonnas” toetas Rapla Maavalitsus, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja
Teadusministeerium, Justiitsministeerium,
Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programm, Eesti Noorsootöö
Keskus ja Rapla maakonna kohalikud
omavalitsused.

Riina Hunt
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Erasmus+ viis täiendkoolitusele Saksamaal
14.-18. detsembrini toimus
Saksamaal hooldusravivaldkonna inimeste täiendkoolitus, kus osaleda sai ka Käru
Hooldusravi Keskuse töötaja.
Detsembri alguses tegi Hooldusravi
keskuse juhataja Heili Burmeister pakkumise juba mõne nädala pärast sõita Erasmus
+
programmi
raames
koolitusele
Saksamaale. Peale väikest mõtlemist andsin
jaatava vastuse. Ja seda ma pole pidanud
kahetsema. Sain toreda ja kasuliku koolitusreisi, mille raames sain tutvuda ka huvitavate vaatamisväärsustega ning leidsin uusi
tuttavaid.
14. detsembri hommikul sõitsime
Tallinnast Kopenhaagenisse ja sealt edasi
Brüsselisse, kust sõitsime juba bussiga
Saksamaale Herzongenrathi linna, kus
toimuski meie koolitus.
Sealne meeskond oli juba eelnevalt
koostanud ja teistesse Euroopa riikidesse
saatnud ankeedi, mille abil sooviti välja selgitada, millised hooldusravivaldkonnas
esinevad probleemid on kattuvad ja päevakajalised.
Ankeetide vastuste analüüsi põhjal
pandi kokku koolitus. Tuli välja, et riskigruppi võivad kuuluda ka sotsiaaltöötajad
ise. Psühhosotsiaalsed koormused on
suured ja tagajärgedega. Tööülesandeid
tuleb juurde, seega töökoormus suureneb.
Tööaeg on aga sama ja järjest rohkem

kokkusurutud. Koolituse üheks eesmärgiks
oligi tõsta nii tööandjate kui ka kõigi antud
valdkonnaga seotud inimeste teadlikkust
neist probleemidest.
Arutluses olevaid teemasid oli palju.
Üheks mahukamaks neist oli füsiogeen. See
hõlmas järgmist:
Seljavalude põhjused ja ennetus: teooria
Praktilised harjutused (salutogenees)
Stressorite leidmine minu töös
Downshifting-u harjutused
Intervisioon, Supervisioon ja kollegiaalne
nõustamine
–
olulised
suhtlusvormid ettevõtetes
Palju aega pühendati ka sellisele
teemale, nagu „Surma ja suremisega
ümberkäimine.”
Alateemadeks
–
„Teoreetiline impulss ja praktilike kogemus
tööst haiglas” ning „Harjutused enese
mõistmiseks ja isiklikuks ümberkäimiseks.”
Koolituse läbiviijateks lektoriteks olid
oma-ala spetsialistid ja praktikud: Norbert
Klein, Rainer Ribmayer, Natascha
Gormanns-Bieker, Natascha Nguyen,
Dr.Christina Nermann, psühholoog ja
superviisor ning Norbert Heymann, haigla
hingehoidja.
Euroopa riikidest osalesid Saksamaa,
Belgia, Poola, Rumeenia, Itaalia ja Eesti.
Osavõtjate hulgas oli nii hooldustöötajaid
kui ka hooldusjuhte ja juhatajaid (kokku
umbes 40 inimest). Eestist oli meid kuus
inimest (Raplast, Hagerist, Tallinnast ja
mina Kärust).

Viimasel päeval osalesime kõik antud
koolituse analüüsimisel ning selle alusel
said paika pandud ka edasised plaanid.
Kavas on samas koosseisus koolitust jätkata juba selle aasta aprillis.
Loengute korraldamise kõrvalt leiti
aega ka meie vaba aja sisustamiseks. Meile
organiseeriti väljasõit Aacheni linna. Kuna
oli jõuluaeg, saime käia jõuluturul, kus oli
palju silmailu. Eriti suure ja võimsa mulje
jättis Aachenis asuv Katedraal.
18. detsembri hommikul hakkasime
koju sõitma. Bussiga Brüsselissse, sealt
lennukiga Stockholmi, kust juba edasi
Tallinnasse. Adudes, et need tegusad ja
huvitavad päevad on seljataha jäänud, oli
olemine veidi kurbki.
Erasmus+ on Euroopa elukestva õppe
programm, mis ühendab erinevad valdkonnad ja riikide ühesed teadmised. Programmi
rahastus tuleb SA Archimedes, mis on loodud sõltumatu asutusena 1997 aastal
eesmärgiga tagada kvaliteetne ja ühistel
arusaamadel toimiv koostöö ülemaailma.
Archimedese peamiseks ülesandeks on
rahvusvahelise koostöö edendamine
mitmes põhivaldkonnas:
* haridus,
* teadus- ja arendustegevus,
* noorte kodanikuharidus.
Mul on hea meel, et osalesin sellel
koolitusel. Suured-suured tänud Heilile!
Kristi Sizask

Uus LEADER programm alustab
märtsikuus
Alates 1. märtsist 2016
avaneb taas Euroopa Liidu
maamajanduse mitmekesistamise ja maaelu arendamise
projektitoetuste programm
LEADER.
Eestis haldab programmi Maaelu ministeerium ja rahastamist viib läbi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet (PRIA).
Raplamaa valdades (v.a. Järvakandi)
korraldab programmi teavitamist, nõustamist, taotluste vastuvõttu ja taotluste
menetlemist ning hindamist Raplamaa
Partnerluskogu.
2016. aastal toimuvad
taotlusvoorud kolmes toetusmeetmes

1. märtsil avaneb ja jääb avatuks 1.
aprillini projektitoetuste taotlusvoor

meetmes Kogukonna edendamine (nn.
pehmete ehk tegevusprojektide meede) .
Siin toetatakse erinevaid kogukonna elu
elavdavaid tegevusi kultuuri, spordi, noorsootöö jm valdkondades.
1. aprillist kuni 1. maini on avatud
taotlusvoor meetmes Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi
tõstmine. Toetatakse investeeringuid (ehitamist ja inventari soetamist) maaelu avalike
objektide arendamiseks (terviserajad,
spordiväljakud, külamajad jne).
1.aprillist kuni 1. maini on avatud
taotlusvoor meetmes Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine. Toetatakse
investeeringuid ettevõtetesse (seadmete
soetamine, tootmisruumide ehitamine) ning
ettevõtjate koolitus-teavitustegevusse.
LEADER programmi
puudutavad
materjalid, sealhulgas meetmelehed,
taotluste vormid ja dokumentide loetelu,
menetlemise ja hindamise töökord on üle-

val Raplamaa Partnerluskogu kodulehel
www.raplaleader.
Toimusid infopäevad

6. jaanuaril toimus taotlusmeetmeid ja
reeglid tutvustav infopäev Käru raamatukogus, kuhu kogunes kümmekond huvilist.
Iris Haiba ja Jaak Vitsur andsid Raplamaa
Partnerluskogu poolt ülevaate uuest taotlusperioodist, muutustest võrreldes eelmise
perioodiga ning vastasid ka kohapeal
tekkinud küsimustele. Kes Kärus toimunud
infopäevast osa ei saanud, aga on teemast
huvitatud, siis viimane infopäev toimub 2.
veebruaril kl 15 Rapla kultuurikeskuses.
Veebruaris ja märtsis on võimalik saada
ka individuaalset nõustamist. Seda nii valdades kui Raplamaa Partnerluskogu büroos
Maavalitsuse hoones tuba 404.
Infot saab telefonidel 484 1134, 484
1135, 484 1139 ja e-maili aadressil
info@raplaleader.ee .
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Tasuta karjäärinõustamine kõigile!
Kui vajate teadmisi ja oskusi tulemuslikumaks tööotsimiseks
või soovite arutada oma eeldusi kutsevalikuks ja väljaõppeks,
siis pöörduge karjäärinõustaja poole.
Töötukassa pakub tasuta karjäärinõustamist kõigile töötavatele, õppivatele ja pensioniealistele inimestele. Karjäärinõustamine toimub individuaalselt, grupis, e-kirja või
Skype’i vahendusel. Individuaalne vestlus kestab enamasti 45 minutit. Kui soovitud tulemuseni jõudmine võtab rohkem aega, saate vajadusel nõustamisel käia mitu korda.
Grupinõustamises osaleb kuni 16 inimest, grupis suheldes saate õppida teiste kogemustest
ja jagada enda omi.
Karjäärinõustamist kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond ja selle teenuse
raames ei nõusta me töötukassas töötuna ja koondamisteatega tööotsijatena registreeritud
inimesi.
Meie karjäärinõustaja Eesti Töötukassa Raplamaa büroos on Elliko Konno
Nõustamisele saab registreerida infolaua telefonil 483 0140, saates e-kirja:
elliko.konno@tootukassa.ee või töötukassa infotelefonil 15501
Rohkem infot
http://www.minukarjaar.ee

Õnnitleme
küünlakuu eakaid
sünnipäevapsi!

Eesti Vabariigi
98. aastapäeva tähistamine
Kärus

87

3. veebruar

EINAR PREEKEL

81

9. veebruar

SALME PÄRN
80
8. veebruar

ILMAR-JOHANNES
VAINSALU
70
27. veebruar

e
7.34 Pidulik riigilipu heiskamin
tsil.
pla
lipu
vallamaja
13.00 Jumalateenistus ja
jas
pärgade asetamine Vabadussõ
rde
juu
li
ahv
ust
langenute mälest
e.
Käru kirikus. Maavanema kõn
13.45 Pidulik jalutuskäik
vallamaja parklast
e14.00 Erinevad töötoad ja tegkiga
mu
soo
sõit
tele
vija
soo
vused,
14.00 Lõunasupp ja kringel
14.30 -15.00 Demolahing

ASTRIT VAINSALU

Elagu Eesti!
Kirikuteated
28. veebruaril kell 15.00
Jumalateenistus pihi- ja armulauaga.
Pärast teenistust toimub
Käru koguduse täiskogu koosolek.

OÜ Estest PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee
Kaastööd ja info Käru
Vallalehe veebruarikuu
numbrisse on oodatud
hiljemalt 19. 02
vallamajja või e-posti
aadressile: eva@karuvald.ee
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Käimas on XIII Nukitsa
konkurss.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse korraldab üle aasta lugejaküsitlusi, kus kahe
viimase aasta lastekirjandust hindavad
lapsed ise. Selgitatakse välja populaarseim
lastekirjanik ja lasteraamatukunstnik. Ligi
200-st raamatust on meie kogus vaadatalugeda pooled (189st 99).
Laenutuste TOP

Näitusel „2015. aastal enamlaenutatud
raamatute edetabel” on nimekirjas 100 raamatut, millest üle poolte on pidevas laenutuses. Edetabeli esikolmikus on eesti
kirjanike teosed
Vahur Kersna „Ei jäta elamata”
Eerik Tohvri „Ühe katuse all”
Madis Jürgen „Rindeoperaator Ivar
Heinmaa”
Lisaks on esikümnes tuntud eesti
autorid Mart Kadastik, Avo Kull, Helju
Pets, Ira Lember. Enam pakub lugejale
huvi seos kohaliku eluga – Erika
Rosimannus „Ühe mälu pank”, Andre
Tamm „Lapsepõlveküla”. Endiselt on hinnatud
krimikirjanikud
Jo
Nesbo
(„Kummitus”), Darja Dontsova („Minu
ämma ööelu”), Joanne Fluke („Mõrv
šokolaadiküpsistega”), John Grisham
(„Plaatinapuu”),
Frederick
Forsyth
(„Tapmisnimekiri”) jne. Kahekümne
esimese hulgas on elulooraamatud „Jaak
Joala” ja „Meie Evelin” ning Aune Pasti
„Hea tuju raamat 40+”. Edetabeli kujunemisel mängivad oma rolli nii raamatu
saabumise aeg raamatukokku kui reklaam
meediakanalites.
2015. aasta statistika

Raamatukogu kasutajate-lugejate arv
on vähenenud viimastel aastatel, sest jätkuvalt on vähenenud vallaelanike arv.
Külastuste ja laenutuste arv on võrreldes
mõne aasta tagusega tuntavalt väiksem,
sest lahti oldud päevade arv on samuti
vähenenud. Suurem on virtuaalkülastuste
arv. Uusi raamatuid on juurde ostetud 538;
ajakirju 42, ajalehti 10 ning annetustena on
kogusse lisandunud 20 nimetust.
2016. aastal on perioodika nimetuste
arv mõnevõrra väiksem, sest ilmuvast kultuuriperioodikast päris kõiki ei ole tellitud.
Päeva- ja nädalalehti on 9 (sh. kultuurilehed Sirp ja Õpetajate Leht), ajakirju 40 (sh.
kultuuriperioodikat 9 nimetust ning
annetusena saabuvad Imeline Teadus ja
Imeline Ajalugu). E-ajakirjana on tellitud
Vikerkaar. Annetustena saabub meie
kogusse 15 ajakirja-ajalehte.
Esmakordne

Veebruarikuu jooksul saab raamatukogus vaadata Rauno Vahtre fotonäitust
„Mina olen mina”. Avamine toimub 29.
jaanuaril kell 12. Oma töödega esitab
autor küsimuse vaatajale: „Kas Sina julged
otsa vaadata oma tõelisele minale ja selle
endast välja tuua?“
Ilme Säde

Väljaandja Käru Vallavalitsus, tel 489 2666, e-post karuinet@estpak.ee
Toimetus: Eva Seera, tel 5302 2015, e-post: eva@karuvald.ee, Liia Tõnismäe tel 489 2666.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Tiraaž 300
Trükkinud Rebellis OÜ

