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Mika Keränen jagas rõõmuga laste raamatutesse autogramme ja innustas
neid lugema. Pildil saab autogrammiga raamatu omanikuks William.

Supilinnast, jalgpallist ja
lugemisest
12. aprillil toimusid Kärus
kohtumistunnid soome
päritolu eesti kirjaniku
Mika Keräneniga.
Tema raamatud Supilinna salaseltsi
tegemistest on populaarsed ka meie kooli
õpilaste hulgas. Lisaks on käidud vaatamas nende raamatute ainetel valminud
filmi ja mitmeid teatrietendusi.
Kui nooremate õpilaste kohtumistunnis räägiti palju kirjanikuks saamisest ja
raamatu valmimise protsessist ning keskenduti nii Supilinna salaseltsi sarjale ja
raamatule Armando, siis vanemate klasside kohtumistunnis räägiti laiemalt
lugemise tähtsusest noore inimese arengus. “Lugemine on väga tähtis, sest nii
kasvab sõnavara,” rõhutas Keränen. Kaua
sa ikka viitsid sebida noormehe või neiuga, kes omadussõnana tunneb vaid sõna
“normaalne”, arutles kirjanik noortega.
Vanematele klassidele tutvustas ta ka
oma ainukest tõlkeraamatut. Raamatu
Väravajoonel kirjutas Keränen esmalt
soome keeles ja Soome lugejale mõeldes.
Enda sõnul tahtis ta panna ennast proovile,
kas ta oskab üldse soome keeles raamatut
kirjutada. Hiljem tõlkis ta kokkuleppe-

mängust kirjutava noorteraamatu ka eesti
keelde. Jalgpall on talle kui Jalgpallihaigla
liikmele omajagu oluline. Ja sellega võib
kokku puutuda pea igas tema raamatus.
Kogub kõnekeelseid huvitavaid
ütlemisi

Kohtumisel
Käru
raamatukogu
täiskasvanutega tuli enam jutuks Supilinn
ja mälestused sellest. Samuti viis, kuidas
kirjanik oma raamatutesse muhedaid ja
suupäraseid ütlemisi kogub ja seeläbi
huvitavate väljenditega võib üllatada nii
toimetajat kui lugejat. Kohtumisel osales
ka kunagine Supilinna poiss – Osvald, kes
jagas lahkelt oma põnevaid lapsepõlvemälestusi ja mine sa tea, ehk satub mõni
killuke ka tulevasse raamatusse. Kunagine
Osvaldi isa ütlemine poja harrastuse kohta,
sai kirjaniku poolt iga-tahes üles tähendatud.
Kohtumiste aeg lendas kiirelt ja kuna
kirjanikul oli kaasa võetud ka oma raamatuid, lahkusid mitmed lugejad kohtumiselt
autogrammiga väärtustatud raamatutega.
Ja loomulikult võeti Mika keräneni autogramme laste poolt nii käele kui ka ketsi
ninalegi.
Eva Seera

Vallad peavad
aktiivselt
läbirääkimisi
Ettevalmistused haldusterritoriaalseks
reformiks käivad. Valla esindus on
kohtunud nii Türi, Rapla kui Kehtna valdade esindajatega ning 20. aprillil käis meil
külas ka Vändra vallavanem. Vändra vallavanema visiidi eesmärgiks oli välja selgitada meie võimalik huvi liitumaks Vändra
poole. Tõdesime, et kuigi oleme naabrid,
siis teineteise tegemistest ei tea me midagi.
Kohtumise lõpuks jõudsime järeldusele, et
Vändra vallavolikogul ei ole mõtet meile
liitumisettepanekut teha, kuid koostööd
kunagise kihelkonna piirides tuleb alustada.
Kehtna vallaga liitumise variant tundub
Türi ja Raplaga võrreldes nõrgem, ning
vallavalitsus tegi vallavolikogule eelnõu
Kehtna ettepaneku tagasilükkamiseks.
Praegu oleme jõudnud seisukohale, et
ilmselt on mõistlik jätkata paralleelselt
läbirääkimisi Türi ja Rapla vallaga. Kui
Rapla oli kuni viimase ajani passiivne, siis
nüüd on ka sealpool asutud aktiivselt tulevikuks plaane koostama. Kindlasti on
mõlemal suunal oma eelised, kuid ka miinused. Meile parima tulemuse saavutamiseks moodustame läbirääkimisteks
komisjonid, kes vastavalt oma valdkonnale
vaagivad läbi mõlema variandi head ja
vead. Eesmärgiks on, et tavakodanik ei
tohiks kuidagi tunda, et „päris” vallamaja
mujal asub. Teenused, mida kohapeal vaja,
jäävad ikka siia, ka ei kao kuskile kool,
hooldekodu ja raamatukogu. Tõenäoliselt
peab aga volikogu maikuu lõpuks tegema
tähtsa otsuse, kellega liitumislepingut
koostama asutakse.
Elari Hiis
vallavanem
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VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

Ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni
rajamistöödega
alustatakse mais
Käru aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni hanke pakkumuste esitamise
tähtaeg oli 7. aprillil. Nädalapäevad hiljem,
15. aprillil valisime välja edukad pakkujad. Kokku laekus 13 pakkumust ning
ligikaudseks ehitusmaksumuseks kujuneb
1,2 miljonit eurot.
See tähendab, et suvi tuleb kõigile aleviku elanikele keerulisem kui tavaliselt,
sest kõik kõrvaltänavad kaevatakse
osaliselt üles ja liikumine on raskendatud.
Samuti kaasneb töödega müra, tolm ja pori,
kuid hiljemalt novembri keskpaigaks peaks
tööd valmis olema. Küll võib jääda kõrvaltänavatele uute katete tegemine
kevadesse, et teede alla jääval pinnasel
oleks aega vajuda.
Kui hanke tulemusi ei vaidlustata, siis
on võimalik töödega alustada maikuu
esimestel päevadel. Kuna ehitustööd takistavad ka korraldatud olmejäätmete vedu,
siis lepime vedajaga kokku, kuhu tuleb
tuua olmejäätmete konteinerid juhul, kui
tänav on parajasti liiklemiseks suletud, kui
saabunud on jäätmevedaja graafikujärgne
veopäev. Soovin meile kõigile pikka meelt
ja kannatlikkust ja palun mõistvat suhtumist paratamatult tekkivate ebamugavuste
pärast.
Elari Hiis
vallavanem

Uueks koolijuhiks
valiti Lilian Voog
Käru Põhikooli direktoriotsingud on
lõpule jõudnud. 6. aprillil tegi komisjon
vestlusele kutsutud nelja kandidaadi seast
lõpliku valiku.
Valik oli üsna raske, sest väga häid kandidaate oli mitu. Siiski oli komisjoniliikmete arvamus üsna üksmeelne ja nii otsustatigi tunnistada parimaks kandidaadiks
praegu Saku vallas Kajamaa kooli juhtiv
Lilian Voog.
Koolimaja ja enamuse õpetajatega on
Lilian juba põgusalt tutvunud ning kindlasti saab teda nii koolis sees kui väljaspool
koolimaja näha ka enne ametlikku tööleasumise aega.
Loodame, et koostöö hoolekogu ja
kogukonnaga hakkab uuel direktoril sujuma ning soovime koolipidaja poolt
Lilianile jõudu, pealehakkamist ja palju
häid mõtteid, mida teoks teha.
Elari Hiis
vallavanem

Hajaasustuse programmi
taotlusvoor on avatud
Alates 11. aprillist avati
hajaasustuse programmi
taotluste vastuvõtt Käru
vallas
Taotluste esitamise tähtaeg on 13. juuni
2016. Taotlus koos lisadokumentidega
tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Käru Vallavalitsusele. Vastavad
vormid on leitavad Käru valla kodulehel.
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on
hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele tagada head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede
ning autonoomsete elektrisüsteemidega
seotud tegevusi. Projekti elluviimisega
tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis
tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee
nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.
Maksimaalne toetus programmist
on 6500 eurot ühe majapidamise
kohta.

Toetus ei või olla suurem kui 66,67%
projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja
omafinantseering peab olema vähemalt
33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on
põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on
saanud toetust eelnevatest hajaasustuse
programmidest, siis arvestatakse saadud
toetus uuest võimalikust toetusest maha.
Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon,
juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib
programmist toetust saada üks kord.
Toetust saavad taotleda füüsilised

isikud, kelle alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele toetust taotletakse ning taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude
osas maksuvõlga.
Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema
lähisugulane või hõimlane. Tegevusi
majapidamistes, kus taotleja on majapidamise valdaja, toetatakse tingimusel, et
valduse aluseks on kirjalik leping, mis
kehtib vähemalt 3 aastat alates taotluse esitamise päevast arvates.
Töid on lubatud alustada pärast seda,
kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus
ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja
veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike
kulude loetelu ning taotlemise tingimused
leiate riigihalduse ministri 17.03.2016 nr
käskkirjast nr 1-4/073 „Hajaasustuse programmi 2016.a programmdokument", mis
on kättesaadav nii Rapla Maavalitsuse
veebilehelt aadressiga: https://rapla.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm kui ka
Käru valla kodulehelt.
Huvilistel tasub kõigepealt tutvuda
lähemalt programmdokumendiga ning
küsimuste korral saab lisaformatsiooni
Käru Vallavalitsustest.
Janelle Leenurm
maanõunik
janelle@karuvald.ee
tel 489 2668

Peol astuvad üles Käru valla kollektiivid: Käru Põhikooli lastekoor, 1.‐3. klassi
tantsurühm, naisrühm Naksakad naised ja segarühm Kärutajad.
Tulge vaatama ja kaasa elama! Pidu on tasuta!
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Omavalitsuste
lehetoimetajad
said kokku
Kehtna valla ajalehe „Valla Vaatleja“
värske toimetaja Aare Hindremäe kutsus
7. aprillil Kehtna raamatukokku kokku
saama kõiki Raplamaa omavalitsuslehtede
toimetajaid. Külalisena lisaks maakonna
ajalehe Raplamaa Sõnumite peatoimetaja
Tõnis Tõnisson.
Ehkki kõigis Raplamaa omavalitsustes
ilmuvad infolehed, pole nende tegijad
varasemalt ühise laua taga istet võtnud.
Seekord olid esindatud üheksa lehte,
puudus vaid Vigala.
Ühises ringis tutvustati oma vallas välja
antavat infolehte ning arutati ühiste probleemide üle. Ühe probleemina toodi välja
mure lehtede laialikande osas, mis tekkinud peamiselt Omniva tsentraliseerimisest.
Muret valmistab aga ka kohalike toimetajate nigel tasustamine, rääkimata kaastööde
tellimise või tasustamise võimalustest.
Üldjoontes on kõigi lehtede eesmärgiks
ikka oma kogukonna info ja uudiste vahendamine, sündmuste kajastamine. Täidab ju
kohal infoleht sageli ka kohaliku kroonika
rolli.
Loomulikult kõneldi ka reklaamist vallalehtedes. Enamusel väljaannetest on kinnitatud reklaami hinnakiri ja reklaami ka
müüakse. Samas on tegemist siiski väikese
ja suhteliselt tagasihoidliku osaga. Küll
tõdes maakonnalehe peatoimetaja, et eks
mõjuta see ka mingil määral Raplamaa
Sõnumite sissetulekuid.
Püüti välja pakkuda ka visioone tulevikuks, mil tekkimas suured omavalitsused. Mis saab siis praegustest vallalehtedest? Enamus oli arvamusel, et eks siis
ikka jääb vaid suure omavalitsuse
infokandja, aga siiski peaks ka seal edaspidi olema ruumi külasündmustele või võimalust kiita tublisid kooliõpilasi.
Eva Seera

Raplamaa valdade lehetoimetajad
tuvumas kolleegide tööga.
Foto: Aare Hindremäe
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Igal Käru
“mäel”
püüdsid
jalgratta‐
sõidul
osalejad
omal
jalad ka
maast
lahti
saada.
Foto: Leo Kass

Südamekuu lükati käima salatitega
Sel aastal südame tervisele
tähelepanu pöörav Südamekuu, sai hoo sisse kohe
esimesel aprillinädalal kui
koolis peeti põnevate ja
tervislike salatite nädalat.
Naljapäevaks seati õpilaste poolt seintele internetist ja kokaraamatutest välja
otsitud põnevaid retsepte, mille hulgast iga
klass oma lemmiku välja valis. Esmaspäevast reedeni valmistasid klassid lõunaks
mõne huvitava salati, mida siis enne lõunasööki teistele esitleti ja proovida pakuti.
Enamasti oli tegu toorsalatitega, mille tegid
põnevaks sinna lisatud seemned, juust või
mitte tavapärane kooslus. Lemmikuks osutusid kindlasti puuviljasalatid, mis viimse
ampsuni laste poolt kinni pisteti. Lastele
meeldis ka see, et sai ise toiduvalmistamises kätt proovida ja igas päevas oli midagi,
mida oodata.
6. aprillil olid kõik neiud ja naised
oodatud aga kooli võimlasse NIA
treeningule. Vabastavat, lõõgastavat ja
tantsulist treeningstiili tutvustas NIA
õpetaja Sirli Taniloo Tallinnast, kes on
NIAga seotud olnud kolm viimast aastat.
Huvilisi kogunes üle kümne, kes kõik jäid
ka pakutud treeningtunniga rahule. Taas sai
proovida midagi uut ja põnevat!
Laupäeval, 9. aprillil olid võimlasse
oodatud kõik kooliõpilased, sest külla tulid
MTÜ Creative Freerun treenerid Imre
Liivak ja Märt Madison. MTÜ alt tegeletakse parkuuri ja freerun stiili harrastamise
ja õpetamisega. Noored treenerid on nende
aladega tegelenud juba seitse aastat ja igati
valmis oma kogemusi jagama ning oskusi
edasi andma. Tutvustav treening algas korraliku soojendusega ja erinevate liikumisharjutustega. Seejärel seati maha matid
ja algas rollimine ehk enese veeretamise
õpe. Järgmiseks mindi juba takistusi ületama. Kuusteist Käru kooli last said panna
proovile nii oma füüsilised võimed,
kiiruse, sujuvuse kui ka keha koordinatsiooni. Kaks ja pool tundi treeningut möödus kui linnutiivul ja silmad särasid lastel

veel ka lõpuvenitusringis. Mõningase ettevalmistuse korral ja eeskätt laste ja ka lapsevanemate huvi olemasolul saame arutada
võimalust uuel hooajal vastavate treeningute alustamisest.
Reedesel õhtupoolikul, 18. aprillil
toimus aga südamenädalast traditsiooniks
saanud jalgrattasõit vallavanemaga. Seekordseks teemaks olid mäed Käru alevikus.
Kaheteistkümne kilomeetrise ringiga läbiti
kõik aleviku tänavad ning väisati nii
mäelõpulisi kinnistuid kui ka kohalikke
inimtekkelisi „mägesid”, mida oli 5.
Paarikümne osaleja hulgas oli ka rohkelt
lapsi, mis oli tore. Noorimad osalejad pisut
alla 2aastane Liise Ly ja pisut alla 3aastane
Mia, kes tegid sõidu kaasa küll emade selja
taga rattatoolides, püsisid heatujulistena
kogu teekonna jooksul.
Eakad tervisevõimlejad, kes sel hooajal
omal algatusel on hakanud regulaarselt
koos käima, kohtusid 18. aprillil füsioterapeut Meelika Ebrokiga, kes tutvustas eale
sobilikku harjutusvara ning vastas ka
konkreetsetele küsimustele, mis harjutades
tekkinud.
Kädval toimus Jüripäeval traditsiooniline Jüriööjooks, millel osales kuus
võistkonda ja lastejooksudes kümmekond
mudilast. Lisaks tegi Käru pereõde soovijatele tervisemõõtmisi. Kokku oli Kädva
jooksuõhtul osalejaid üle kolmekümne.
26. aprillil alustab Käru koolipere oma
päeva aktiivse südamesõbraliku liikumistunniga Käru terviserajal. Veel ootab ees
kolmapäeval, 27. aprillil Käru pritsimaja
jõusaalis toimuv treening koos juhendaja
Argo Aderiga ning 29. aprillil jagab
töövõimlemise spetsialist õpetusi ja näpunäiteid pritsimaja saalis.
Südamekuu lõpeb 30. aprillil matkapäevaga. Plaan on väisata Loosalu raba ja
sealset järvesilma. Matkapäevale palume
kindlasti eelnevalt registreeruda vähemalt
28. aprilliks.
Südamekuu tegevusi toetab Rapla
maakonna tervisedenduslike tegevuste
programm.
Vahvat südamekuu jätku!
Eva Seera
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Meelespea
lõkketegijatele
Enne lõkke tegemist tuleb
veenduda selle ohutus
kauguses lähimate hoonete
ja metsani.
Ohutu vahemaa hooneteni on minimaalselt 15 meetrit ja metsani 20 meetrit.
Siinkohal tuleb üle rõhutada, et tegemist on
minimaalse kaugusega, see võib alati
suurem olla. Lõkkeaseme ümbrus tuleb
puhastada kuluheinast. Kõige kindlam on,
kui lõkke alus ümbritsetakse kivide või
muldvalliga, et tuli mööda kuiva taimestikku edasi ei leviks.
Kindlasti jälgi ka tuule suunda ja
kiirust. Lõket tohib teha, kui tuule kiirus on
alla 5,4 meetrit sekundis, ehk nõrga tuulega. Tuule suund ei tohi olla hoonetele ega
ladustatud põlevmaterjalile. Austage
kindlasti ka oma naabreid. Kui ikka tuule
suund on otse naabri majale või hoovi, siis
tasub lõkke tegemine edasi lükata ja oodata soodsamat ilma. Lõkke juures peab alati
valmis olema ämber veega, kastekann, survestatud aiakastmise voolik või tulekustuti.
Oluline on, et lõket ei jäetaks järelevalveta.
Kui lõkketegemine lõpetatakse, tuleb
lõkkease ja hõõguvad söed üle valada
veega või katta pinnasega. Selliselt tehes
võime kindlad olla, et juhuslik tuuleiil ei
puhu sädemeid lendu ja tuli ei paisu iseseisvalt suureks.
Keskkonnainspektsioon tuletab meelde, et kõik immutatud puit ja paber, on
põlemisel ohtlik sinule, su lähedastele ja
loodusele.
Uuri lähemalt, mida ei tohi lõkkes põletada http://www.loke.ee/ .
Näpunäiteid turvaliseks grillimiseks
ning turvaliseks lõkke tegemiseks vaata
siit: http://eelmine.kodutuleohutuks.ee/et/
Hoia-ara/lahtise-tule-kasutamine/grill
Kristi Kais
Lääne päästekeskuse
kommunikatsioonijuht
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Kaks meest jooksevad üle välja, aga
teineteist nad iialgi kätte ei saa
Pealkirjaks on mõistatus, mille vastuseks on jalgratas, mis on populaarne
sõiduvahend ja mille tähtsus ilusate ilmade
saabumisega suureneb. Paraku kiputakse
sadulasse istudes ära unustama mõned
olulised detailid. Nimelt on ka jalgratas
sõiduk, kuigi sellel on vaid kaks ratast ja
puudub (enamasti) mootor. Nii nagu igale
sõidukile, on jalgrattalegi kehtestatud oma
nõuded, mis aitavad tagada nii sõitja kui ka
kaasliiklejate ohutust.
Ohutu ja tehniliselt korras jalgrattal on
töökorras pidur, signaalkell, ees
valge ja taga punane ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur. Jalgrattal
peab põlema pimedal ajal või
halva nähtavuse korral ees valge ja
taga punane tuli. Tüüpiline on see,
et ratastel puuduvad helkurid või
tuled. Halva nähtavuse korral on
helkurid ja tuled ratturile samas
asendamatud abimehed. Töötav
esituli aitab oluliselt paremini hinnata eesolevaid ohtusid ja tagumine annab tagant lähenevatele
selgelt märku, et rattur on teel. Ka
helkurite roll enda nähtavaks tegemisel on
väga suur. Ei öelda asjata, et helkur on
pisikene elupäästja!
Lapsevanemad, palun vaadake üle oma
laste kasutuses olevad jalgrattad, sest ilusad ilmad on kohal ning kaherattalised on
taas aktiivses kasutuses. Unustada ei tohiks

kiivrit ning jalgratta juhtimisõigust! Kuni
15aastastel peab koduhoovist väljapool
liiklemiseks olema jalgratta juhtimisõigus
ning alla 16aastased peavad kandma
kiivrit. Täiskasvanutele ei ole kiivri kandmine kohustuslik, kuid ohutuse ja eeskuju
aspektist hädavajalik. Tähelepanelike ja
kohusetundlike vanematena kasvatame
oma eeskujuga järeltulevat põlve liiklejaid
ja peame arvestama, et sellel mida me
teeme või tegemata jätame, on äärmiselt
oluline roll.

Siin on pilt jalgrattast, mida vaadates
on lihtsam hinnata, kas jalgratas on valmis
liiklusesse sööstuks!
Päikeselist kevadet!

Jaan Sildoja
piirkonnapolitseinik

Naised said tanu
all ette tantsitud
Käru naisrühma naised said
21. aprilliks selga tuttuued
rahvariided.
Tegemist on Vändra kihelkonna riietega. Praegu kuulub tantsurühma rõivakomplekti kirivöö, villane triibuseelik,
pikk linane särk, rätik, põll ja kabimüts.
Mütsid valmisid naiste endi kätetööna.
Põlled, särgid ja seelikud õmbles
Traageldaja OÜ rahvarõiva õmblemise
koolitusega Anne Musta. Vööd valmisid
vöömeistri Malle Eddori näppude all. Rätid
on tellitud otse Venemaalt, abiks Aljona
Suržikova kontaktid. Aitäh kõigile, kes
abistasid. Rahvariiete soetamist toetas
Eesti kultuurkapital. Toetust saadi ka
Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate

Käru naisrühm Naksakad naised vastsetes Vändra kihelkonna rahvariietes.
kollektiivide riiklikust toetusprogrammist,
totasid ka tantsijad ise aga pearahastajaks
oli siiski oma Käru vald.
Edaspidi on plaanis valmistada ka
särkide peal kantavad kampsunid ning rõivakomplektid muudaksid täielikuks pikkkuued.
Esimene ülesastumine uutes riietes
tehti 21. aprillil treeningtunnis oma pere-

liikmetele ja juba järgmisel päeval tantsiti
Märjamaa rahvamajas, kus toimus Raplamaa rühmade ettetantsimine suvisele naistetantsupeole pääsemiseks. Ettetantsimise
kokkuvõtteks võib öelda, et Käru Naksakad naised on peole oodatud!
Lähiajal näeb meie naisrühma tantsimas valla emadepäeva kontserdil.
Eva Seera
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Tantsurühm saab
hooandjate abiga
esinemisriided
Veebruarist aprillini oli
heategevuslikus portaalis
hooandja.ee projekt
„Käru lapsed laulu- ja tantsupeole”,
mille eesmärk oli koguda 800 eurot, et
soetada Käru Põhikooli algklasside tantsurühmale esinemisrõivad. Toetajate abiga
koguti 915 eurot. Suured tänud kõigile,
kes aitasid. Lapsed osalevad uutes esinemisriietes 28. mail toimuval Raplamaa
laulu- ja tantsupeol. Rõivastest ülejääv
summa kasutatakse kooli esindussärkide
soetamiseks õpilastele.
Raplamaal on maakondlike laulu- ja
tantsupidude traditsioon pikk ja siin on
pidusid peetud regulaarselt alates 1962.
aastast. Samuti on traditsiooniline peoga
kokkukuuluv rongkäik, mis seekord näitab
Raplamaa rahvarõivaste ilu Rapla linna
tänavatel. Sellel aastal osaleb peol üle 2300
esineja kogu maakonnast.
Täname toetajaid:

TAURI TÕNISMÄE, RIINA HUNT,
KÜLLI SIZASK, PAMELA MUST,

Neljast lauljast
üks finaalis

Käru kooli 1.‐3. klassi tantsurühma lapsed ja nende juhendaja õpetaja Ly
Paas tänavad kõiki toetajaid, kelle abiga saab rühm omale esinemisrõivad.
ANNELI AHVEN, REELIKA LIPPUR,
HELI SILLAOTS, ANDRUS MÄNNISALU, EVA SEERA, EVI PÄRN, KALLE
PALLING, MEELIKE SIZASK, OLGA
VAHT-RATKO, KRISTI LEEMET, JAAK
VACKERMANN, KADRI PAHLA, TAVO
KIKAS, MIHHAIL SAPOVALOV, HINDREK HIRS, HELJU PALLING, KATRIN
ABEL, GEORG GUSTAV SIZASK,
ANGELA PALLING, KRISTA TAMME,
BIRGIT VARRIK, ÜLLE SIZASK,

JANEK HUNT, IVAN SURŽIKOV, ARTO
LARM.
Kõik on oodatud 28. mail Raplasse
laulu- ja tantsupeole.
Lapsed teevad kõvasti proovi ja tänu
toetajatele näeb neid peatselt tantsimas juba
uutes esinemisrõivastes. Kohtumiseni
Raplamaa Laulu- ja Tantsupeol!
Projekti korraldas Käru Heade Tegude
Muuseumi meeskond.
Aljona Suržikova

Pärimuskultuuri suvekool
“Esivanemate jägedes”
26 juuni-1 juuli suvekooli I vahetus , 7-12 august II vahetus
Kutsume koolinoori kõigis vanuseastmetes ja ka teisi huvilisi
mõnusalt aega nautima Raplamaale, Kõnnumaa loodusesse, Keava raba
õhustikku, Tarsi talu maadele. Suvekool toimub kahes vahetuses (mõlemas vahetuses on erinevad tegevusprogrammid). Ühes vahetuses maksimaalselt 45 osalejat ja tegevusjuhid-kasvatajad+ laagrijuht ja kokk.
Pakume koduse ja perekeskse õhustikuga harivat suvepuhkust, kus laps-noor tunneks
end kodusemalt kui suuremaarvulistes lastelaagrites. Arvame, et osalejate vanusevahe ei
sega, pigem soodustab pärimuskultuuri viljelemist. On ju läbi aegade pärimustraditsioonid
olnud elavad ja edasiviivad just koos elavates peredes-kogukondades, kus liikmed hällist
kõrge eani. Me väärtustame kogukonna- ja peretraditsioone.
Põhjalik info laagri programmist ja korraldusest Tarsi talu kodulehel: web.zone.ee/tarsi
(teated). Korraldaja: Krista Olesk - Tarsi talu perenaine, tel. 52 15990, e-post:
tarsi@hot.ee
Raplamaa eelvoor.

Marta Liis Saia pääses maakonna
Laulukaruselli finaali. Foto: Aare Hindremäe
14. aprillil laulsid Raplamaa
laululapsed Järvakandis.
Toimus laulukaruselli

Kutsun SIND!

Käru vallast osales neli noort laulumaiast last: 5-7aastaste vanuserühma esindas
Marta-Liis Saia , 8-10aastaste vanuserühmas laulsid Helin Marii Seera ja Krõõt
Oks ning 11-13aastaseid esindas Marian
Hunt.
Laululapsed esinesid tublilt. Kõige
paremini läks sel korral Marta-Liisil, kes
pääses žürii otsusega oma vanuserühmas
kolme hulka, kes pääsesid edasi 7. mail
toimuvasse finaali. Hoiame pöialt!
Lauljad valmistasid ette õpetajad Lea
Karjane ja Thea Paluoja. Aitäh teile!
Eva Seera

Pärlselja ja Varemurru
Noortelaagrisse Pärnumaal
26. juuni kuni 1.juuli
Oodatud on 7 – 16 aastased
noored, sportlikult ja
tervistavalt aega veetma.
PANE END KIRJA,
KES EES ON SEES !
Teata: 48 92 669; 53 331 869
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TEATED ja REKLAAM

Pühapäeval, 1. mail
Käru kooli võimlas

20. Käru lauatennise
turniir
Võistlusklassid:
M, N, M-vet, N-vet, P, T

Tule ja pane end proovile!
SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK
Käru raamatukogus
Reedel, 6.mail kella 10.00-st
INFO ja etteregistreerimine
telefonil 487 4732

Emadepäeval, 8. mail kell 12.00
Käru kooli saalis
KÄRU VALLA EMADEPÄEVA
KONTSERT
* Käru valla aasta ema väljakuulutamine
* kaunid ülesastumised ja üllatushetked
* fotoprojekti “Juured ja tiivad” lõpetamine

Olete kõik väga oodatud!

Teatrisse!
Lelle näitetrupp esitab:

Õnnitleme uue
vallakodaniku sünni puhul!

Kolmapäeval, 11. mail
kell 19 Käru pritsimajas
E. Maasik

Müüdud lapsepõlvekodu
ja (vaheajal teatrikohvik)
A. Tšehhov

Abieluettepanek
Pilet 3.Neljapäeval, 2. juunil kell 10.30
Käru pritsimaja saalis

Tiidu, kes armastab rohkem
muusikat kui maatööd, läheb pillimehena kutsumusest laia maailma õnne
otsima. Kuid satub rännuteel lossi, kus
tal tuleb pillimänguga kurba kuningatûtart lõbustada.
Kena, mitmepildiline lavakujundus,
maske, nukke, kostûûme, kaunis muusika
ja värviline lavavalgus.
Etendus kestab 40 minutit.

Õnnitleme
lehekuu eakaid
sünnipäevapsi!
87
11. mai HILDEGARD
JAANUS
84
15. mai MAIRE
PRINKEN
83
31. mai JÜRI PALLING
82
16. mai HILJA
KASKA

8. aprillil
sündis Liina Kiinil
ja Meelis
Pihlakasel
poeg ROBERT.

Kaastööd ja info Käru Vallalehe
maikuu numbrisse on oodatud
hiljemalt 18. 05 vallamajja või
e-posti aadressile: eva@karuvald.ee

Pilet 5.-

OÜ Estest PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

Käru Vallaleht

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

