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Torutööd algasid
aleviku lõunapoolses osas

Raudtee veerele ühiselt asetatud küünlad loovad mälestustulede tee läbi
Foto: Katrin Parik
Raplamaa juba kolmandat aastat.

Mälestustuled süttisid
selleks, et vaadata tagasi
Käru jaamaaidas toimunud
18. küüditamise mälestusõhtu viis kokkutulnud
inimesed oma mõtetes
taas külmale maale.
Käru mälestusõhtu on juba kolmandat
aastat osaks Raplamaa mälestustulede
teest. Et meie vallast alguse saanud
ettevõtmine on laienenud ja muutunud
kogu maakonnale oluliseks sündmuseks,
annab tunnistust sellest, et küüditamiste
koledused pole tänaseni inimeste meelest
kadunud ja mälestuse hoidmine toimunust
on väga tähtis ja vajalik ning toonased
kuriteod andestust ei saa. Rohkearvuline
osavõtt õhtust, kus osalejaid oli üle saja
inimese näitab, et sellist ühtehoidmise ja
meenutamise õhtut on vaja. Ehkki suurem
osa Käru jaamaaita kogunenutest oli
omakandi rahvas, siis oli palju ka neid, kes
kaugemalt siia sõitnud, seda nii Raplamaa
teistest paigust, aga ka naabermaakondadest.
Mälestusõhtu peamine eesmärk ei ole
leinata, vaid pigem panna inimesi tagasi
vaatama ning mõtlema sellele, miks need
koledused said juhtuda. Siis saab hinnata,
kas sellised asjad on võimalikud ka kaasa-

jal. Oleme küll Euroopa Liidu ja NATO
liikmed, kuid see liikmelisus ei vabasta
meid naaberriigist, kelle käsilased küüditamised toime panid. Seega peame ka ise
tegema kõik selleks, et kellelgi ei tuleks
pähe ajaratast taas ringi käima panna.
Välisminister Marina Kaljurand, kes
mälestusõhtul külalisena sõna võttis, tõi
oma kõnes esile selle, kuidas küüditamine
puudutas üksikisikut, samuti kõneles ta
sellest, et tänane julgeolekuolukord Eestis
on midagi hoopis muud, kui küüditamise
aegadel. Oma kõnet ilmestas ta mälestustega, mis kirja pandud naise poolt, kes
küüditamise ajal oli alles laps, ent jõudis
tagasi Eestisse ja elab nüüdseks taas vabas
riigis.
Ja kuigi kõik Liisi Koiksoni poolt
mälestusõhtul esitatud laulud olid kaunid
ja kuulajaid kaasa haaravad, siis kontserdi
lõpuloona kõlanud Villu Tamme lugu
„Külmale maale” oli justkui loodud sellise
õhtu jaoks.
Kontserdi lõppedes asetasid kokkutulnud hingekella löökide saatel perroonile
mälestusküünlad, mis jäid valgustama
sooja suveööd.
Elari Hiis

Nüüd on käes aeg, et alustada saab ka
torutöödega osas 1. Kuid kuna pool suve
on läbi, siis on töödega kiire. On ju suvi
parim ehitusaeg ja nii elanike kui ka ehitaja soov on, et talveks kõik teed ja tänavad
taastatud saaks.
Lemminkäinen Eesti AS ehitatav osa
ulatub Vesiroosi tänavast Lao tänavani,
alates Laiast tänavast küll ainult Jaama
tänavast ida poole jääv osa.
Et lühikese aja jooksul tuleb ehitada
märkimisväärne kogus torustikke, palume
elanikelt mõistvat suhtumist kui vahel juhtub, et autoga koju ei pääse või muid
ebameeldivusi põhjustame. Samas rõhutan,
et ehitaja kohus on võimalikult vähe
elanikke häirida. Kui tekib probleeme,
olgu see siis prügivedu või muu transpordi
kinnistule ligipääsu küsimuses, on iga
kaevekoha juures vastutav tööjuht. Kõige
esmase abi saate kohapealt. Alles siis, kui
kohapeal abi ei saa, tasub minna seda
kaugemalt otsima. Kindlasti teavitage
probleemidest objektijuhti.
Veel pööran tähelepanu torutööde
eripärale. Kui mõnes kohas kaevatakse
mitu korda, siis ei tähenda see alati vigu
tööde kvaliteedis. Tihti tuleb sellist topelt
kaevamist ette kohtades, kus olemasolevad
torustikud tuleb ümber ühendada uutele
torustikele.
Kui ehitustööde käigus saab kannatada
kas olemasolev haljastus, aed või mõni
muu detail, rääkimata suurematest probleemidest, siis sellistest asjadest tasub küll
kohe ehitajat informeerida. Vahel töömehed lihtsalt ei pane kiirustamise tõttu
tähele. Ja kahjujuhtumite puhul tuleb kindlasti ka objektijuhti informeerida, isegi kui
ehitaja kohe vea parandab.
Loodame, et ka käesolev objekt saab
edukalt lõpuni viidud, elanike minimaalse
häirimisega.
Kalle Kaska
objektijuht
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VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

Kuhu tõmbab
Käru?
Haldusreformi (sisuliselt küll
haldusterritoriaalse reformi)
seadus võeti Riigikogus
vastu. Sellest tulenevalt peab
Käru vald peatselt otsustama,
millise valla koosseisus me
elama hakkame.
Ja kuigi võib kuulda jutte, et kõik on
juba ära otsustatud, siis tegelikkus päris
selline ei ole. Juunikuu vallavolikogu
istungil otsustati, et läbirääkimised jätkuvad nii Türi kui Rapla suunal.
Mõlemal juhul jääb Kärusse alles
teeninduspunkt, kus sotsiaal- ja maa ning
ehitusküsimused vastuse saavad, samuti
võetakse siin vastu kõik kodanike avaldused, sõltumata nende sisust. Samuti
hakkavad toimuma teiste vallaametnike,
sealhulgas vallavanema vastuvõtud.
Loomulikult on Türi suunal ühinemise
puhul emotsionaalselt kõige keerulisem
maakonnapiiride muutumine. Tuleks harjuda, et riigiametite (PRIA, PPA, Maanteeamet) esindused asuvad Paides, mitte
Raplas. Vahemaa on siiski peaaegu kõigi
vallaelanike jaoks nii Paide kui Rapla suunal sama. Kädva kandile on Rapla muidugi
Paidega võrreldes lähemal. Samas vallamaja asukohana on Türi ja Rapla Kädva
inimestel võrdsetel kaugustel, enamusele
Käru elanikele Türi palju lähemal.
Rapla suunal ühinemisele võib aga takistuseks osutuda võimalik Kehtna ja
Järvakandi ühinemine. Kuna ühinevatel
omavalitsustel peab olema ühine piir, siis
Kehtna ja Järvakandi ühinemisel tekib üle
5000 elanikuga omavalitsus, millest ei saa
me enam „üle hüpata“.
Ja veelkord- mõelge, mitu korda
viimase aasta jooksul olete pidanud
vallavalitsusse isiklikult kohale tulema, et
asju ajada.
Vallakodanikel, kel on eelistusi selle
kohta, kuhu poole ühinemisega liikuda,
palume saata oma arvamus meiliaadressile karuinet@estpak.ee või postitada
vallavalitsuse aadressil Viljandi mnt 17,
Käru alevik, 79201, Rapla maakond.
Arvamusi ootame juulikuu lõpuni.
Arvamusele palume lisada ka oma nimi
ja oma elukoht küla täpsusega.
Volikogu kavatseb oma otsuse
läbirääkimiste jätkamise kohta ühe või
teise partneriga langetada neljandal
augustil. Ühinemislepingu projekt peab
valmis olema septembris.
Üheksa korda mõõda, üks kord lõika,
ütleb vanasõna. Ja niivõrd kaalukate
otsuste puhul tuleb vajadusel rohkemgi
mõõta ehk mõtelda. Jõudu ja mõistust meie
volikogule heade otsuste tegemiseks.

Elari Hiis
vallavanem

Volikogu ei teinud veel lõplikku
otsust liitumisläbirääkimiste osas.
Jätkatakse kahel suunal.

Käru vallavolikogu pidas
istungit 28. juunil. Istung oli
äärmiselt rahvarohke, kohal
olid valla töötajad, aktiivsed
valla-kodanikud ning ajakirjandus, kes oli arvamisel, et
just täna teeb Käru volikogu
valiku, kellega liitumisläbirääkimisi jätkatakse.
Istungi avakõnelejaks oli Rapla
maavalitsuse arendusspetsialist Ülo Peets,
kes pealkirjastas oma ettekande Käru –
piiridel seisja. Kasutades statistilisi andmeid ja statistiliste valemite alusel koostatud pingeridasid, andis Peets mõista, et
Käru vald, asugu ta kasvõi Eestimaa
südames, on siiski puhas ääremaa ja millegi üle hõisata meil oma olukorras paraku
pole. Statistika on aga siiski vaid statistika
ja ei midagi muud. Peetsi eestvedamisel
viidi läbi osalejatega test, mis uuris
inimeste eelistusi ja vaateid seoses
kodukandi ja selle tulevikuga. Testi tulemused selguvad järgmiseks istungiks.
Kinnitati majandusaasta
aruanded ja muudeti põhikirja

Edasi mindi hoopis realistlikumalt.
Volikogu kinnitas OÜ Käru Varahalduse
majandusaasta aruande ning ka Käru valla
2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande.
Arutati vallale rahalise kohustuse võtmist seoses aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooniprojektiga. Arvestades pritsimaja
renoveerimiseks võetud laenu, on vallal
võimalus veel võtta laenu kuni 320 000
euro ulatuses. Laenu võtmisega seotud
läbirääkimised ja pakkumiste võtmised
delegeeriti vallavalitsusele.
Seoses koolidirektori vahetumisega
kinnitati vallavalitsuse liikmeks 22. juunist
ametisse asunud direktor Lilian Voog.
Senine direktor Reelika Lippur vabastati
vallavalitsuse liikme kohustustest.
Volikogu
kinnitas
OÜ
Käru
Varahalduse põhikirja muudatuse.
Põhikirja muudatusega otsustati
moodustada OÜ Käru Varahalduse tööd
korraldama ja juhatuse üle järelvalvet
teostama nõukogu, mis koosneb kolmest
kuni viiest liikmest. Nõukogu liikmeteks
kinnitati Kalev Palling, Janelle Leenurm ja
Heili Burmeister.
Lisaks muudeti OÜ Käru Varahalduse
põhikirja järgmiselt:
1) „Osaühingu osakapitali minimaalne
suurus on 100 000 (ükssada tuhat) eurot ja
maksimaalne suurus on 400 000 (nelisada
tuhat) eurot.“
2) „12. Osaühingu juhtimist korraldab
ning juhatuse tegevuse üle teostab järelvalvet nõukogu, mis koosneb kolmest kuni
viiest liikmest.
12.1. Nõukogu liikmed valib ja kutsub
tagasi vallavolikogu. Nõukogu liikmed
valitakse 3 (kolmeks) aastaks. Samade

isikute uuestivalimine nõukogu liikmeks
on lubatud.
12.2. Nõukogu liikmed valivad endi
hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu
tegevust
12.3. Nõukogu teeb otsuseid seaduses
sätestatud korras ja pädevuses. Nõukogu
koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest
võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle
poolt hääletas üle poole koosolekul
osalenud nõukogu liikmetest. Igal
nõukogu liikmel on üks (1) hääl.
12.4. Nõukogu koosolek protokollitakse.“
Volikogu kinnitas volikogu esimehe
2016. aasta puhkuse ajavahemikul 4.
juulist-7. augustini.
Alustati kolme maaüksuse
munitsipaalomandisse
taotlemist.

Taotleda munitsipaalomandisse Käru
vallas Lauri külas asuva Reediku maaüksusel asuva maakeldri ja aida alune ja
nende teenindamiseks vajalik maa
ligikaudse suurusega 8228 m2, sihtotstarve
elamumaa.
Taotleda munitsipaalomandisse Käru
vallas Kullimaa külas asuva Kaalu maaüksusel asuva kaalumaja alune ja selle teenindamiseks vajalik maa ligikaudse suurusega
1280 m2, sihtotstarve tootmismaa.
Taotleda munitsipaalomandisse Käru
vallas Käru alevikus Posti tn 14, Viljandi
mnt 9 ja Puiestee tn 3 vaheline ala, lähiaadressiga Puiestee tn 5, ligikaudse suurusega 1912 m2, sihtotstarve tootmismaa.
Volikogu otsustas jätkata haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimisi nii Rapla kui Türi suunal ning
lükata läbirääkimiste lõpetamise otsus 4.
augustil toimuvale istungile.
Seoses koolidirektori vahetumisega
kinnitati Lilian Voog SA Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi hariduse osafondi
Käru valla esindajaks.
Elari Hiis tutvustas volikogule Eesti
Posti plaani veel sel aastal Käru postkontor
sulgeda. Praegu kehtiva seaduse järgi seda
aga teha ei saa. Samas aasta peale omavalitsuste ühinemist on see seaduslikult võimalik. Rapla Tarbija Ühistu on andnud
põhimõttelise nõusoleku postipunkti
teenuste oma kauplustesse viimiseks.
Samas on see Hiisi sõnul olukord, mida
peaksime ennetama.
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniprojekti osas teavitas vallavanem, et 4. juulist
algavad torutööd ka aleviku keskosas. Töid
teeb Lemminkäinen AS.
Valla poolt oksjonile pandud Sepa ja
Vetiku kinnistute müük õnnestus. Sepa
kinnistu müüdi 6500 ja Vetiku 2100 euro
eest.
Järgmine korraline vallavolikogu
istung on 4. augustil.
Eva Seera
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Raplamaa omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste juunikuu kokkuvõte
Juuli alguses, kui jalgpalli
EM-il käivad veel viimased
veerandfinaalmängud ja
kaotajad lähevad koju, siis
Raplamaa haldusreformi
väljakutel on seis ikka veel
segane.
Rapla ühinemise alagrupis on olukord
endine – Rapla-Raikküla-Kaiu-Käru hindavad üksteise väärtusi ja võimekusi,
Kehtna ja Järvakandi ootavad veel
varumeestepingil. Märjamaa, Vigala ja
Kullamaa valivad strateegiat ja taktikat,
kaitsjaid ja ründemängijaid ning plaanivad
alustada alagrupimänge. Juuru ja Kohila
pole veel mängudele loose tõmmanud.
Kui nüüd jalgpalliareenidelt tagasi
kodukamarale tulla, siis tõepoolest valdade
ühinemisläbirääkimised jätkuvad. 1. juulil
jõustus Haldusreformi seadus. Peamised
parameetrid on sätestatud – tulevased
omavalitsused peavad olema vähemalt
5000, aga soovitavalt 11 000 elanikuga.
Vabatahtlikeks ühinemisotsusteks on aega
selle aasta lõpuni. Alates 1. jaanuarist
2017.a. algab aeg, mil Vabariigi Valitsus
hakkab oma otsustega omavalitsusi ühendama.
Omavalitsuste vabatahtliku ühinemise
protsess koosneb 2016. a. neljast üksteisega
seotud etapist.
I kõigepealt on vaja plaani pidada – kas
üldse on mõistlik ühineda? Kui on mõistlik,
siis kuhu ja kuidas. See on pikemaajalise
arengu ettenägemise ja kavandamise etapp
II järgneb erinevate andmete kogumise
ja vaidluste etapp – töö dokumentide,
õigusaktide, ühinemislepingu ning selle
lisadega
III kui ühinemislepingu eelnõu vallavolikogudes heaks kiidetud, siis on vaja
elanike tahtmine ja arvamus väljaselgitada.
Selles on oluline roll kogukondade esindajatel
IV elanike soovide ja tahtmistega peab

volikogu kindlasti arvestama, kuid lõplik
otsustamisõigus on volikogudel
Rapla
ühinemisgrupis
(Rapla,
Raikküla, Kaiu, Käru ja vaatlejana Kehtna)
räägitakse uue valla moodustamisest, mitte
liitumisest Rapla vallaga. Juunikuus käisid
koos vallajuhtidest koosnev juhtrühm ja
valdkondlikud komisjonid. 15. juunil oli
juhtrühm Kärus, kus üheks teemaks oli
uue ühinenud vallavolikogu suurus ja selle
valimine. Lepiti kokku, et ühinemislepingu
eelnõusse kirjutatakse volikogu suuruseks
27 liiget. Samal koosolekul räägiti ka
vallavolikogu komisjonide moodustamisest. Oluline, et volikogu komisjonides oleksid esindajad igast ühinevast vallast.
30.juunil kogunes juhtrühm Kuimetsas.
Päevakorras oli kolm ühinemislepingu
peatükki, sh uue valla juhtimisstruktuur ja
õigusaktide kehtestamine, töötajate ning
ametnikega seonduvad lahendused. Lepiti
kokku, et kirjalikud muudatusettepanekud
on oodatud kõikidelt läbirääkijatelt hiljemalt 20. juuliks. Aruteludesse soovitati
kaasata volikogude liikmeid ja komisjone.
25. juulil toimub järgmine arengu- ja
finantskomisjoni koosolek, kus vaadatakse
üle ühinemislepingu rahastamistingimuste
ja investeeringute osad. 4. augustil saab
kokku
juhtrühm.
Päevakorras
on
investeeringute kava, ühinemislepingu projekti, seletuskirja ja lisade korrigeerimine.
Lepingu läbitöötatud versioon koos lisadega peab valmima hiljemalt 10.-12.
augustiks, et saata lepingu eelnõu augustis
volikogudesse esimesele lugemisele.
Rapla ühinemisgrupi ühinemislepingu
kavandis on päris palju olulisi teemasid
kokku lepitud. Juhtrühmas ja valdkondlikes
komisjonides on saavutatud kokkulepe uue
valla juhtimispõhimõtete, osavaldade,
osavallakogude, osavalla teenuskeskuste,
uue volikogu suuruse ja valimisringkonna
moodustamise osas. Läbirääkimistel osalevad omavalitsused soovivad, et kõik praegused lasteaiad, koolid, huvikoolid, rahvamajad ja raamatukogud jäävad avatuks seni,

kuni on piisavalt lapsi, lugejaid ja kultuuriüritusi.
Ühinemistoetuse osas (olenevalt valla
elanike arvust 300 000 – 800 000 eurot) on
esialgne kokkulepe fikseeritud – raha jääb
ühineva omavalitsuse ühinemiskulude ja
investeeringute toetuseks ning kajastub
ühinemislepingus ja objektiliselt lepingu
lisas.
Ühinemisleping on oluline, paljudest
erinevatest osadest koosnev dokument,
mida praegu koostatakse, mille üle
komisjonides vaieldakse ja mis lõpuks
kõikides ühinevates volikogudes kinnitatakse. Ühinemislepingus fikseeritakse
ühinemise eesmärgid, tulevase uue valla,
juhtimispõhimõtted, volikogu valimise
kord, investeeringute kava, avalike teenuste
arendamise plaanid, toetuste-palkade-hindade tasemed jne. Ühinemisleping, selle
seletuskiri ja suur hulk kohustuslikke lisasid peavad olema valmis hiljemalt oktoobrikuuks. Siis on aeg kõigi nende avalikustamiseks ja elanikele tutvustamiseks.
Rahvaküsitlused toimuvad novembrikuus. Omavalitsuste ühinemisotsuse teevad vallavolikogud hiljemalt detsembris.
Aasta viimastel päevadel on tähtaeg, mil
ühinemisdokumendid ja volikogude
otsused on vaja esitada maavanemale. Selle
tärminini on aega kuus kuud. Ajal, mil
omavalitsuste ametnikud ühinemislepingu
ja teiste tähtsate dokumentide koostamisega
tegelevad, on hästi oluline aeg rääkida
inimestega. Kas Sina oled juba oma vallajuhtide ja volikogu liikmetega haldusreformi teemadel suhelda saanud?
Rapla ühinemisgrupi komisjonide koosseisud ja seni toimunud koosolekute protokollid on kõigile kättesaadavad Raplamaa
infoportaalis http://www.raplamaa.ee/et/uldinfo/haldusreform/
Silvi Ojamuru
HR koordinaator
haldusreform@raplamaa.ee

Töövõimet hakkab tuvastama töötukassa
Töövõimereformi teine etapp
käivitus 1. juulist 2016, mis
muudab töövõime ja tööealiste puude raskusastme
tuvastamise metoodikat ja
rahalisi toetusi.
Senise töövõimetusprotsendi tuvastamise asemel hakkab Eesti Töötukassa
hindama töövõimet ja töövõimetuspensioni
asemel hakatakse õigustatuse korral maksma töövõimetoetust. Kuna töövõimereform
käivitub järk-järgult, siis tekib olukord kus
kuni 2016. a lõpuni kehtivad üheaegselt
vana ja uus süsteem.

Töövõimereform ei puuduta tööealisi
inimesi, kellele on määratud töövõimekaotuse protsent või invaliidsusgrupp tähtajatult või kuni vanaduspensioni eani. Nemad
saavad Sotsiaalkindlustusametist (edaspidi
SKA) töövõimetuspensioni kuni vanaduspensionieani ja uut taotlust esitama ei pea.
Alates 1. juuli 2016 kuni 31. detsember
2016 tuleb tähelepanelik olla tööealistel
inimestel, kes taotlevad töövõime hindamist
esmakordselt (st kellele pole pärast
01.07.2010.a püsiva töövõimetuse protsenti
määratud), esitavad töövõime hindamise
taotluse töötukassasse. Näiteks puudega
lapsed, kellel täitub 16 eluaastat peale
01.07.2016 või tööealised, kes tervise püsi-

va halvenemise tõttu satuvad esmakordselt
töövõime hindamisele. Taotluse vorm on
kättesaadav töötukassa kodulehel tootukassa.ee ja iseteenindusportaalis. Töövõime
hindamisega samaaegselt saab vajadusel
taotleda ka puude raskusastme tuvastamist,
st tegemist on ühistaotluse vormiga.
Tähelepanu juhiks neile tööealistele
inimestele, kelle püsiva töövõimetuse või
puude raskusastme korduvekspertiisi tähtaeg saabub vahemikus 01.07.2016 kuni
31.12.2016, nemad taotlevad töövõimetuse
või puude raskusastme korduvhindamist
kuni 2016. aasta lõpuni veel SKAst, täites
ära ekspertiisitaotluse tööealisele inimesele,
nö vana vorm.
järgneb pöördel
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Töövõimet ...
algus lk 3

Taotlus korduvekspertiisiks tuleb esitada ajavahemikus, mis on märgitud ekspertiisiotsusel. Sellel perioodil hinnatakse
püsivat töövõimetust või puude raskusastet
seni kehtinud korra kohaselt. Taotluste
vormid on kättesaadavad SKA kodulehel
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/eksp
ertiisi-blanketid/
Alates 1.jaanuar 2017 muutub olukord
neile tööealistele inimestele, kelle püsiva
töövõimetuse korduvekspertiisi tähtaeg on
alates 01.01.2017, nemad saavad
töövõimetuspensioni kuni neile määratud
tähtaja lõpuni ja uut taotlust enne määratud
korduvekspertiisi tähtaega esitama ei pea.
SKA poolt saadetakse kirjalik teatis neile
töövõimetuspensionäridele ja puudega
inimestele, kelle korduvekspertiisi tähtaeg
saabub 2017. aastal. Neile saadetakse
Sotsiaalkindlustusameti poolt kirjalik teatis
tähitud kirjaga. Korduvekspertiisi tähtaja
saabudes tuleb neil esitada töövõime hindamise taotlus töötukassasse. Taotluse
vorm on kättesaadav töötukassa kodulehel
www.tootukassa.ee
Ennetähtaegselt
korduvekspertiisi
taotlust on õigustatud SKA-le või töötukassale esitama vaid need inimesed, kellel on terviseseisundis toimunud olulised
muutused.
Kuidas esitada püsiva töövõimetuse ja puude
raskusastme taotlust SKAle?

2016.a saab nii tööealiste (korduvekspertiisi taotlejad) kui ka laste ja
vanaduspensioniealiste inimeste ekspertiisitaotlusi täita riigiportaali eesti.ee
kaudu. Uut ühistaotluse vormi 2016. aastal
veel eesti.ee kaudu täita ei saa.
Ekspertiisitaotluse saab saata ka e-posti
ning posti teel SKAsse. Samuti saab
taotlusi esitada SKA klienditeenindustes
kohapeal.
Oleme Teile tänulikud elektroonselt
täidetud ja saadetud taotluste eest, sest nii
suudame taotluse kiiremini menetleda ja ei
kulu täiendavat aega käsikirjaliselt täidetud
ja klienditeenindustesse toodud taotluste
sisestamiseks. Inimene saab kiiremini
ekspertiisiotsuse ja õigustatuse korral
töövõimetuspensioni ja sotsiaaltoetuse.
Kuidas esitada töövõime hindamise
taotlust töötukassale?
Töövõime hindamise/puude raskusastme tuvastamise taotluse vormi saab
inimene täita ja esitada iseteenindusportaalis tootukassa.ee, saata e-posti või
posti teel ning esitada töötukassa maakondlikus esinduses kohapeal. Kuna taotluse
täitmine võtab aega, soovitame pöördumise aja juhtumikorraldajaga enne telefoni
teel kokku leppida.
Küsimuste korral pöördu kohaliku
omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, töötukassasse või Sotsiaalkindlustusameti
klienditeenindusse.
Sotsiaalkindlustusameti teavet
vahendas
Riina Hunt
sotsiaalnõunik

Kooliaasta
lõpetas
direktori
vastuvõtt
lõpetajale
17. juunil toimus Käru
Põhikoolis direktori
vastuvõtt, mille raames
anti põhikooli lõputunnistus kätte selle
aasta lõpetajale,
Reno Grossile.
Väikese aktuse kujundasid 8.
klassi õpilased, kes olid kogunud
Reno kohta vahvaid arvamusi
koolikaaslastelt ning andsid häid
sõnu kaasa ka omalt poolt.
Lauludega ilmestas õhtut Helin
Marii. Sõna sai klassijuhataja
Virve Zimmermann, kes meenu- Reno (keskel) istutas vanemate abiga kooli‐
tas Reno kooliaastaid. Kooli- maja juurde noore tammepuu. Foto: Riina Hunt
lõpetajat tervitas ja õnnitles vallavanem Elari Hiis, kes tundis heameelt, et meenutama kooli juurde istutatud noor
Reno asub õppima tööd, mida tehakse tammepuu. Õhtu lõppes ühises kohvilauas.
Õnne ja edu uutes valikutes Reno!
kätega, sest just aastate pärast oma käsi
Eva Seera
vaadates, saab selgeks, kuidas on elatud ja
mida on osatud oma kätega luua. Renot jäi
huvijuht

KEAT laager kinnistas teadmisi
ja jagas kogemusi
30.-31. mai osales Käru kooli 5.-6.
klassi 8-liikmeline võistkond (fotol)
Laukataguse
puhkekülas
toimunud
Raplamaa Kaitse end ja aita teist (KEAT)
laagris.
Tegemist on õppelaagriga, kus pannakse proovile laste teadmised ja oskused
pääste, politsei, liikluse, esmaabi ja raudteeohutuse alal. Varasemalt on koolis
toimunud vastavad koolitustunnid, mis on
instruktorite poolt läbi viidud. Laagris hinnatakse aga ka võistkonna oskust teha
koostööd ja leida erinevates olukordades
õiged lahendused.
Võistkond pidi lahendama mitmeid
esmaabialaseid situatsioone. Neil tuli kriisiolukorras, kus oli vaja abi kutsuda,
õigesti käituda. Samuti tuli läbida politsei
poolt koostatud takistusrada, pidid tundma

erinevaid lõhkekehi ja oskama leiust teavitada. Läbi prooviti päästerõnga heitmise ja
jalgrattasõidu oskused, silma täpsus ning
ka tulekustuti käsitlemine ja palju palju
muud. Kaks päeva olid täis tegevusi ja
õppimist. Esimese päeva õhtul astuti oma
kavaga üles isetegevusõhtul, millel seekord teemaks Eurovisiooni ajalugu. Meie
kooli noored valmistasid ette Aleksander
Rõbaki esituses võitnud loo Fairytale.
Magati telkides ja söödi kõike, mida
pakuti ega pirtsutatud. Koju jõudes olid
paled päikesest pruunid, esimesed suvised
ujumised tehtud ja väsimus kontides, ent
tuju oli hea ja pea teadmisi täis!
Eva Seera

Fotol demonstreerivad lapsed
hambatervise koolitusel oma
siniseks värvunud hambaid.
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Lasteaiarühmast saadeti kooliteele kaheksa mudilast
Kõik päevad on täis kiiret liikumist ja
aktiivset tegutsemist, nii et nädalatagused
toimetamised tunduvad ammused asjad olevat. Kuu aega tagasi toimunu on aga juba
ära pakitud ja mäluriiulisse rivistatud.
Head ja ilusat on siiski alati mõnus meenutada ja teistega jagada.
3. juunil pidasime Käru koolimajas lasteaialaste kevadpidu. Ühtlasi oli see ka
koolieelikute lõpupidu.
Kuna meil on ääretult andekad lapsed,
saime hakkama supervahva üritusega.
Luule, tants, laul, näidend, muinasjutt –
kõik oli olemas. Ka meie maja kõige pisemad silmarõõmud hüppasid jänkutantsu ja
elasid kaasa vanema rühma laste nukuetendusele „Kakuke”. Kõik see meie pere,
nii lapsed kui õpetajad, olid tegijad.
Olgu pidu kui tahes lõbus ja lustlik,
kuid kui tegemist on ärasaatmisega, trügivad nukrad tunded ikkagi ligi. Õpetaja
Kersti tegi toreda videoklipi. Filmis
koolieelikud ükshaaval tahvli sisse minema, mina jäin maha. Lõbus tegevus, kurb
lõpp – siiski vaid hetkeks. Päriselt ei jää ma
ju üksi, meid on palju. Ja head meelt teeb
teadmine, et see „teiselpool tahvlit“ asub ju
samas majas. Me jääme kõik kokku-alles ja
rohkemgi veel. Tahvli sisse läksid Mirethe
Hirs, Triin Kullamaa, Kusti Leemet,
Kendra Murumaa, Marta Liis Saia,
Helin Marii Seera ja Oskar Johannes
Virvelaid. Nendega ühte ritta istus ka
Maria Palling, kes mõnikord meie
tegemistest osa võttis ja nüüd samuti kooliteed alustab. Ning saalis viibis veel üks
armas noormees – Jürgen Lauren – kah
kooli. Lillede eest, mis Sa, Jürgen mulle
peo lõpus kinkisid, veelkord üks suur ja eriline aitäh! Kõigile palju kallisid ja ilusat
suve!
Liia Sizask
Ah, jaa! Tahan teile kedagi tutvustada.
Aga parem las ta teeb seda ise.
Tere!
Mina olen Vanaema Lille! Kui ametlikult, siis Lille Roosinupp. Lapsepõlves
kutsuti mind Lilleke-Ullike. Ma kaua aega
ei teadnud, mida see ullike tähendab, aga
nüüd ma uurisin järgi. Mul on päris oma
süleraal ja seal on kõik targad asjad sees.
Ullike tähendab, et lihtsameelne ja rumal.
Rumal tähendab omakorda, et loll. Loll
mina nüüd küll üldse ei ole. Selle uurisin
ma ka välja. Aga meeled on lihtsad jah.
Maitsen lihtsaid maitseid, nuusutan lihtsaid
lõhnu, kuulen ja näen ka lihtsalt – noh, läbi
prillide. Ma ise ei teadnud, aga mulle öeldi,
et ma vaatan kõike läbi roosade prillide. Et
võtku ma need eest ära ja et siis ma alles
näen, et kõik ei olegi nii ilus kui paistab.
Kui see tõsi on, siis ei võta ma kunagi prille
ära. Mina ei taha koledaid asju näha. Mulle
meeldivad lilled ja liblikad, pilved taevas ja
lapsed laulmas. Mis lastesse puutub, siis
nemad ongi mu kõige paremad sõbrad. Ja

Täna veel mudilased, sügisest juba koolilapsed.
lapsed on väga targad ka. Mina õpingi
nende käest igasuguseid tarkusi. Mirethe
käest sain ma teada, et kui keegi enam ei
taha tööd teha, siis elektrit enam ei toodetagi. Õnneks ikka mõned käivad tööl. Triin
teadis rääkida, et haamer ja kirves on sarnased selle poolest, et nad on löömiseks.
Kusti leidis, et vana ja noore erinevus on
selles, et noor on sirge ja oskab palju teha,
vana tuleb aidata. Kendra käest sain ma
teada, mida tähendavad Eesti lipu värvid. Et
sinine on taevas, valge on pilved, mustad on
mõned linnud. Marta Liis aga ütles, et
pilved on need, mis on taevas ja millest
tuleb vihma ja isegi lund. Vot! Helin Marii
oskab hästi rahustada. Tema selgitas, et
hirme pole olemas ja kui oleks, siis nad
oleks mind ammu ära söönud. Oskar
Johannes aga teab, mis on armastus. Ta
ütleb: “Armastus on see, kui sa näiteks
armastad kedagi ja kingid talle midagi ja
tema ütleb, et armastab sind. See ongi
armastus.”
Minu lemmiktegevus on mängimine ja
ma olen alati väga õnnelik kui lapsed mind
endaga mängima kutsuvad. Suurte inimestega käin ma ka läbi. Hiljuti aitasin
Käru Idla naistel Hingelinnu võimlemispeol esineda. Küll oli uhke tunne valges heljuvas seelikus marssida. Kõik olid nii ilusad.
Sain seal ka väikeste sõpradega kokku.
Tüdrukud olid üllatunud, et kas ma tõesti
oskan põlvi tõstes joosta. Pidin näitama.
Kui tunnistasin, et treppidest jooksmine on
raske, olid nad minuga nõus. Ja kui teatasin,
et hakkan nüüd trepivõimlemisega tegelema, tegi Ade kohe ettepaneku. “Aga helista
minu emale. Hakkame koos trennis
käima!” Vot, sellised sõbrad on mul!
Ja lõpetuseks. Nagu ma ennist ütlesin,
on mul oma süleraal ja nüüd ma hakkan
blogijaks ka. Ma riputasin sinna juba kaks
pilti üles ja mul on kaks vaatajat ka.
Loodan, et hakkavad mind fännama.
Kirjutame ja joonistame!
Armastan teid kõiki ja kingin teile häid
soove!
Vanaema Lille

Foto: Aivi Palling

Hoolekogu
tutvus uue
direktoriga
Selle õppeaasta viimane hoolekogu
koosolek toimus mais. Koosolekut külastas vastselt valitud uus direktor Lilian
Voog, kes end hoolekoguliikmetele tutvustas ja oma esmaseid ootusi, muljeid ning
plaane jagas.
Koosolek jätkus arengukava teemadel.
Sel hetkel oli uus direktor juba alustanud
läbirääkimisi arengukava koostamise üle
võtmiseks – tegemist on koolile ühe
olulisema dokumendiga, mis annab
eelkõige koolile olulist infot kooli hetkeolukorrast, nii heast kui probleemkohtadest. Samuti on see oluline mitmete
projektide rahastamisel.
Kolmandaks päevakorrapunktiks oli
Käru Põhikooli õpetajate, tugispetsialistide
ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate
isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra täiendamine
ja muutmine. See dokument tuleb igal
aastal hoolekogu poolt uuesti üle vaadata.
Sel korral muudatusettepanekuid hoolekogu poolt ei tehtud.
Jätkasime tagasiside andmisega toimunud õpetajate vabade ametikohtade konkursist.
Direktor Reelika Lippur andis ülevaate
konkursi väljakuulutamise kohta ja tolle
hetke seisust: kooli vajati töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat, logopeedi, füüsikaja matemaatikaõpetajat ning klassiõpetajat.
Konkursist huvitatuid oli ja kokku laekus
viis avaldust. Vahepeal on konkurssi kaks
korda pikendatud ja tänaseks on kool leidnud oma meeskonda logopeedi, töö- ja
tehnoloogiaõpetuse õpetaja, algklasside
õpetaja ja uue arvutiõpetaja.
järgneb pöördel
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Hoolekogu...
algus lk 5
Viimati nimetatu ja ka muusikaõpetuse
õpetaja leidmise vajadus selgus alles
õppetöö viimastel nädalatel. Konkurss
jätkub füüsika- ja matemaatikaõpetaja,
veel ühe klassiõpetaja ja muusikaõpetuse
õpetaja leidmiseks, konkursile on laekunud
kolm avaldust.
Järgmise teema ettepanek tuli sotsiaalnõunikult Riina Hundilt. Ta iseloomustas
lastega seonduvaid sündmusi, mis on sattunud Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse vaatevälja ning millega seoses on
algatatud juhtumimenetlused. Hunt tegi
ettepaneku ühineda MTÜ Lastekaitse
Liidu projektiga „Kiusamisest vaba
lasteaed ja kool”. Sõna võttis laste-aiaõpetajate esindaja Liia Sizask, kes põhjendas
miks eelpool nimetatud programm ei ole
kõige tõhusam probleemide lahendamiseks, teema on kindlasti Käru kooli jaoks
väga aktuaalne ja probleemist mööda vaadata ei saa ning seejärel ta tutvustas teemaga haakuvat „Vaikuseminutite” kasutamist.
Hoolekogu otsustas arutelu tulemusena
võtta kasutusele koolile ja lasteaiale sobiv
metoodika, mis oleks kasutatav kõigis
põhikooliastmetes ning tagada personalile
vajalik koolitus. Ka arutati kaamerate
paigutamise võimalust kooli ja kooliterritooriumile, et ennetada vandalismi ja
kiusamist.
Hoolekogu koosolek võeti kokku infovahetusega:
INNOVE korraldab õpetajate täiendusõppe koolitusi, kuid osalemisel on eelduseks kehtiv arengukava. Uus arengukava
tuleb kinnitada augustis ning arengukava
koostamisega alustatakse esimesel võimalusel. Käru Põhikool osales pilootprojekti raames Eesti Vabariik 100 ja on 15
väljavalitud kooli hulgas, kus koostöös TÜ
tudengitega valmib koolile väliruumi ja
haljastuse lahendus.
Hoolekogule on jätkunud arutelusid ka
väljapool koosolekuruumi. Nimelt on
tänase seisuga Käru kooli lasteaeda ja
lapsehoiurühma tulemas rekordarv lapsi,
kokku – 35 last. Juba sel õppeaastal oli
lasteaiatöö ruumipuudusest häiritud ja
praegused tingimused ei vasta väikelaste
vajadustele. Lahenduse otsimisel pöördus
uus direktor nii lasteaiaõpetajate,
hoolekogu liikmete kui ka kooli pidaja
poole. Teema arutelu on olnud täis erimeelsusi ja emotsioone. Täna näeme võimaliku
lahendusena moodulruumide rentimist,
kuid see kui teostatav idee on, sõltub väga
palju projekti eelarvest. Samas tuleb
eesootaval õppeaastal hakkama saada olemasolevate tingimustega. Seega tuleb
kindlasti tuleb jätkata lahenduste otsimist.
Hoolekogu järgmine korraline koosolek on septembri algul, mis on traditsiooniliselt kokkuvõtete tegemiseks eelmisest õppeaastast ja plaanide seadmiseks
uueks õppeaastaks.
Ilusat ja teguderohket suve jätku!
Mari Vest
hoolekogu esimees

Tere, hea Käru valla elanik!
Tänaseks on läbi saanud minu esimesed
nädalad Käru kooli direktorina. Eks iga
algus ole natukene raske, kuid samas huvitav. Mis teeb aga rõõmsaks on see, et nende
esimeste nädalate jooksul olen ma igal sammul tundnud toetust, abivalmidust ja sõbralikkust. Tänan kõiki, kes mulle kohalikku
eluolu on tutvustanud ning nõu ja jõuga
abiks on olnud!
Et te teaksite, kes teie kooli juhib, siis
tuleks vist natukene rääkida ka endast.
Koolieluga olen seotud alates aastast
2006. Olen omandanud Tallinna Ülikoolis
klassiõpetaja eriala ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja kõrvalerialana ning hetkel omandan teist magistrikraadi koolijuhi erialal
koolikorralduse õppekaval Tartu Ülikoolis.
Viimased kaks aastat olin kooli direktor
Saku vallas Harjumaal. Olen töötanud nii
väikeses kui ka suures koolis ning tänu
sellele saan ma neid ka võrrelda. Tuleb tunnistada, et tunnen ennast paremini ja
kodusemalt just sellises väikeses koolis,
nagu Käru kool seda on. Väikese kooli võlu
on selles, et siin ei kao ükski laps, õpetaja
ega lapsevanem ära suurde massi, vaid
kõigi jaoks on võimalik leida aega ning
arvestada nende omapäradega. Ei ole olemas „keskmist” last vaid saab läheneda
nendele kõigile individuaalselt.
Käru on mulle juba varem nii oma toredate inimeste, kui ka kauni loodusega
meeldinud. Kui otsiti Käru Põhikooli juhti,
siis tekkiski mõte kandideerida. Tänaseks
oleme end abikaasaga Käru keskusesse korterisse sisse seadmas, kuid unistame, et
omame ühel päeval omaenda majakest metsade keskel. Meil on abikaasaga kahe peale
kolm täiskavanud poega.
Olen seadnud endale eesmärgiks arendada tänasest Käru heast koolist suurepärane kool. Mida ma selleks kavatsen siis
ette võtta?
Kool ei saa toimida eraldatult vaid peab
olema kohaliku elu süda. Ma pean väga
oluliseks koostööd kogukonnaga, Käru
valla asutuste ja ametnikega, kohalike
ettevõtetega ning ümberkaudsete kultuurija noortekeskustega. See toob nii sisulist
kasu kui täiendab ka kooli omi võimalusi.
Senisest enam püüan kaasa aidata sellele, et
Käru kool oleks rohkem seotud tegevustega
vallas.

Kooli arenguks ja eesmärkide saavutamiseks on vajalik kõigi osapoolte (õpetajad, õpilased, vanemad, kohalik kogukond
ja koolipidaja) aktiivne kaasatus koolielu
otsustusprotsessi. Pean tähtsaks kogu
koolipere kaasamist aruteludesse ning
põhimõtteliste otsuste tegemisse. Minu
senine kogemus ütleb, et inimesed soovivad
ja tahavad kooli arendamises kaasa lüüa,
kui neil on selge, mida ja milleks nad teevad ja kui nad mõistavad, et ka nende arvamus loeb. Seetõttu on minu arvates tähtis, et
kooli ja lasteaiaga seotud otsuseid ei tehtaks
kinniste uste taga, vaid, et oldakse valmis
põhjendama, selgitama ja õpetajatelt nõu
küsima. Esimeseks suuremaks ülesandeks
olen endale seadnud töötada koostöös
kooliperega välja Käru Põhikooli arengukava järgnevaks kolmeks aastaks. Usun, et
ühiselt koostatud arengukava, õppekava
arendustöö, ühiskoolitused ning ühised väljasõidud meeskonnaga liidavad koolipere
veelgi rohkem kokku ning paneb efektiivsemalt tööle ühiste eesmärkide saavutamise nimel.
Äärmiselt tähtsaks pean ma ka õppe- ja
kasvatustöö kvaliteedi tõstmist ja hoidmist.
See ongi ju kooli positiivseks arenguks üks
tähtsamaid ülesandeid. Kooli töö keskmes
on õpilane ja tema areng. Kogu koolipere ja
kogukond tervikuna peavad tegema selle
nimel üksteist toetavat koostööd. Õpilase
edukus ja hiljem täiskasvanute maailmas
hakkamasaamine ei ole otseselt seotud sellega, kui mahukas on õppeprogramm, vaid
sellega kui kvaliteetne see on.
Turvaline ja kaasaegne õpikeskkond on
sama tähtis, kui kaasaegsed õpetamismeetodid. Õpikeskkonna parendamiseks on
vajalik klassiruumidesse paigaldada infotehnoloogia täiendavad vahendid, kuna
paljud õppematerjalid on kolinud veebikeskkonda. Kooli maa-alal tuleb luua paremad tingimused praktilisteks töödeks.
Selleks on vajalik Käru kooli õuesõppeklassi ning õuesõpperaja väljaarendamine.
Koolijuhi rollis pean tähtsaks tunnustada, luua hea meeskonnatöö, ise õppida, olla
arengu eeskujuks ning eestvedaja ja vastutaja. Seda kõike ei suuda ma üksinda, vaid
ainult teie kõigi toetuse ja abiga. Vaid nii
saab Käru heast koolist suurepärane kool!
Lilian Voog

Käru Põhikool otsib oma meeskonda
järgmisi spetsialiste:
Klassiõpetaja
Matemaatikaõpetaja
Füüsikaõpetaja
Informaatikaõpetaja
Muusikaõpetaja
Köögi abitööline

Avaldus, CV ja
haridustõendavate
dokumentide koopiad
saata hiljemalt 16. august
karupohikool@gmail.com
või Aia 20 Käru 79201
Raplamaa.

Info: tel 5340 6474, e-post: karupohikool@gmail.com
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Võidupüha kulmineerus
jaanipeoga
Võidupüha hommikul kogunes pea
paarkümmend vallakodanikku päikesetõusuks ehk kella neljaks varahommikul
vallamaja juurde lipuplatsile, et pidulikult
heisata riigilipp. Sel aastal heiskasid lipu
kodutütred Krõõt Oks ja Marian Hunt
(pildil). Lipu heiskamise järel istuti
ühisesse kohvi- ja koogilauda, kus räägiti
nii ees ootavast päevast kui meenutati
varasemaid Võidupühahommikuid.
Kell 10.30 asetasid Kodutütarde ja
Noorte kotkaste Käru rühmade esindajad
mälestuspärja Käru kirikus asuva Vabadussõjas langenute mälestustahvli juurde.
Tund enne keskpäeva avati kooli
spordiväljakul Käru valla 2016. aasta
spordipäev. Spordipäeva üks aladest –
paaristurniir petangis oli peetud aga juba
eelmise päeva õhtupoolikul.
Spordipäeva peakohtunik Anne
Sillamaa rivistas sportlased ja kaasaelajad
(umbes 75 inimest) ühtselt jooksurajale.
Spordiväljaku lipumastidesse heisati valla
ja riigilipud. Päeva avaala – sõpruskohtumise jalgpallis, kus vastamisi vallajuhid ja
koolinoored, võitsid ülekaalukalt 4:0
noored.
Kergejõustikualad läksid käima
kärmelt ja nagu tavaks alustasid kõige
nooremad
jooksudega
ja
mehed
kuulitõukega. Kõigile aladele osalejaid
jätkus ja välja anti ligi 100 medalit. Varasel
pealelõunal pakuti kõigile soovijatele
kosutavat suppi, mille hooldusravi kokad
olid valmis keetnud. Laste tungival soovil
lisati päevakavasse esmakordselt ka laste
ergomeetrivõistlus. Päeva lõpetas laste rattasõit terviseraja ringil.
Tänan kõiki kohtunikke ja platsi
toimkonda, tänu kelle asjalikkusele läks
spordipäeva korraldamine igati hästi
korda. Tänan ka kõiki osalejaid ja kaasa-
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Nähes korra
rikkumist tuleb
sekkuda
Sageli häirivad kohalikke
inimesi kaupluste ümber
kogunenud alkoholitarvitajad.
Kui oma jõududest jääb
väheks, tuleb kutsuda abi.

elajaid, sest teie teete sellest päevast Käru
valla spordipeo!
Võidupüha õhtust sai kella kaheksaks
ka jaanilaupäev ja simmaniplatsil peeti
Käru jaanipidu. Õhtu algas eeskavaga,
mille sel aastal olid kokku seadnud just
tantsijad. Üles astusid kõik meie vallas
tegutsevad tantsurühmad. Memmed esitasid tantsud Memme polka ja Värten, mis
olid ette valmistatud just suvealguses

Spordipäeva avarivis oli osalejaid mudilastest veteransportlasteni. Käru
Fotod: Janelle Leenurm
valla spordipidu sai alata!

Kaupluste ümbrused on suviselt soojade ilmadega erksaks muutunud. Võiks
arvata, et õitsevatest suvelilledest, kuid
kahjuks mitte - minuti pealt võib reastada
hommikused poolunes alkoholinõudjad
ning –tarbijad. Kui varahommikune
vaatepilt võib veel talutav olla, siis mõne
tunni möödudes muutub olukord üsnagi
vastuvõetamatuks. Rohkest alkoholist tingitud tsensuuri ja vaigistamist vajav
sõnakasutus koos üldpildi muutusega on
oluliselt häirivam, kui tragikoomiline
etendus teatris mille sisututvustusel on
märge „alla 14-aastastele ei soovitata”.
Selliste situatsioonide lahendamiseks
ning inimeste turvatunde suurendamiseks
peab kogukond ise välja näitama, et vastav
käitumine ei ole sobilik. Kindlasti tuleb
kõik hoolikalt läbi mõelda, et korrale kutsuma minnes ennast ohtu ei pandaks. Kui
olukord on keeruline ning seda ei ole võimalik omal jõul lahendada, peab sellest
teavitama politseid. Kiireim võimalus selleks on helistada telefonil 112.
Läheneva suvise puhkuste ja suveürituste valguses võib eelpool kirjeldatud
olukord ette tulla mujalgi. Kindlasti tasub
probleemseid seltskondi märgata ning
vajadusel nende tegevusse sekkuda, kas ise
või paludes selleks politsei abi. Vahel alkoholi mõju all olles ei panda tähele, et sõber
on hätta sattunud ning vajab kiiret abi.
Kutsun inimesi olema tähelepanelikud ja
julged korra rikkumisi märkama ja neile
reageerima.
Rahulikku suve!
Jaan Sildoja
piirkonnapolitseinik

toimunud
Raplamaa
memme-taadi
suvepeoks, mis sel aastal peeti Kabala
mõisapargis. Kärutajad pakkusid uue
tantsuna maakonnapeoks õpitud Sangaste
Jussi armulugu ja lisaks Reinlendri.
Väikesed Kärutajad ehk kooli 1.-3. klassi
tantsurühm esitas samuti maakonnapeoks
õpitut – tantsud Muti metroo ja Kalli-kalli.
Naksakad naised, kes sel aastal valmistusid
esmakordselt nii maakonnapeoks kui ka
suureks naiste tantsupeoks kandsid ette
kolm uut tantsu: Viire takka, Vigala reinlender ja Ma es kuule. Oma elamuse
pakkus aga ka viimane tants – Oige ja
vasema, sest seda tantsisid kõik rühmad
oma tantsusõõrides koos tantsuplatsil. Oli
tore ja meeleolukas.
järgneb pöördel
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Võidupüha
kulmineerus ...
algus lk 7
Lisaks oli kohal ka üllatusesineja –
meeste tantsurühm Väntvõllid Lellest, kes
meie oma tantsuõhtu lõpetuseks pakkus
vahva ja kaasahaarava, huumorist ja julgusest pakatava ja nakatava šõutantsukava.
Aitäh kõigile tantsijatele!
Toimus ka traditsiooniline spordipäeva
ja jaanipeoloos, mille auhinna, Traageldajas valmistatud suure mõnusa põrandapadja, viis koju Andreas Karu.
Jaanilõke süüdati ikka Jaanide poolt ja
rahvast asus tantsutama ansambel Village
Voice Tallinnast. Toimusid mängud nii
lastele kui täiskasvanutele. Oma viimase
hooaja varasalvest pakkus laheda topsimängu välja Kerro pereklubi. Rahvast
toitlustas platsil Türi bürger ja keegi tühja
kõhtu või kuiva kurku kannatama ei
pidanud.
Soojas suveöös ja mõnusa jaanilõkke
paistel jätkus pidu pea koidikuni. Rahvas
oli rahumeelne ja sõbralik ning ühtegi
probleemi platsil ei tekkinud. Varavalges
alanud Võidupühast sai mõnus ja turvaline
jaaniöö.
Eva Seera

Käru ninad
osalesid
maakonnapeol
Rapla maakonnapeol 28. mail Raplas
Tammemäel, mis kandis nime „Iga nina
taga on inimene“, osalesid Käru vallast
kolm tantsurühma: segarahvatantsurühm
Kärutajd, naisrühm Naksakad naised, Käru
Põhikooli algklasside tantsurühm Väikesed
Kärutajad ja lauljatena Käru Põhikooli
mudilaskoori lauljad.
Raplamaal pole tava suurt pidu igal
aastal korraldada ja seda erilisem ja oodatum oma pidu vast on. Selle aasta peoks
valmistati ette juba pea kogu hooaja vältel.
Õpiti tantse ja laule, neist esimesi näitasid
lapsed juba kooli jõulupeol. Aprillikuu
alguses osalesid kõik tantsulaagrites, kus
seati paika tantsude joonised ja ühtlustati
õpitut.
Rongkäik seati sel korral paika
liikide ja vanuserühmade kaupa

Peo päev algas aga Tammemäel koos
muusikute ja lauljatega ning pidu seati
läbimänguga ühtseks. Järgnes lõunasöök
maitsva Mamma supi ja mõnusate
pannkookidega ja väike puhkehetk ning
siis ootas pidulisi juba rongkäik. Sel korral
oli rongkäik seatud paika liikide kaupa.
Alustati lasteaialastest, kes osalesid
maakonnapeol esmakordselt, järgnesid
algklasside lauljad ja tantsijad ning sealt
juba edasi noored ja täiskasvanud. Nii
olime pillutatud üle rongkäigu laiali.

Kooli tantsurühm Väikesed Kärutajad osalesid sel kevadel Rapla maakonna
laulu‐ ja tantsupeol ning tantsisid lustiga ka Käru jaanipeol. Foto: Janelle Leenurm

Väikestel Kärutajatel oli tegus aasta
2015. aasta oktoobri alguses
toimunud tantsuringi lastevanemate koosviibimisel soovisid vanemad, et lapsed
õpiksid selgeks maakonna
tantsupeo tantsud ja saaksid
suure peo kogemuse.
Iganädalastel treeningutel oli nii häid
kui halbu hetki. Paljud lapsed suhtusid
tantsusammude õppimisse täie tõsidusega
ka siis, kui mõnda sammu või liikumist tuli
läbi teha kümneid kordi, et see kõigil ühtmoodi õnnestuks. Nad olid alati õigeaegselt
kohal, korralikus treeningriietuses ja täis
tantsulusti. Kahjuks oli ka neid lapsi, kes
kuidagi ei suutnud mõista, et rühmatöö hea
õnnestumine sõltub eranditult kõigist
tantsijatest, kes endale tähelepanu tõmbamiseks tegelesid treeningul kõige muuga
peale tantsimise.
Lihtsamad tantsud said esinemisküpseks jõulupeoks. Uue autoritantsu
õppimine oli aeganõudvam, seda käis paaril korral kohapeal õpetamas tantsu autor
Anne Paluoja. Kevadisel koolivaheajal
toimus koolimajas kahepäevane tantsulaager, kus tantsujoonised said viimase
lihvi. Siis veel üks nädalavahetus Rapla
Gümnaasiumi võimlas, kus kogu maakonna
tantsulapsed õpitud tantsud kaunitesse

Lapsed eesotsas ja täiskasvanud tagapool.
Tagantjärele mõeldes tuleb tunnistada, et
omadega koos oleks olnud ehk siiski
mõnusam ja vahvam, aga eks ole see
tagantjärele teadmine.
Pidu ise läks aga kenasti korda, päike
säras ja tuuleke puhus ning kõik kulges
plaanipäraselt. Meie lapsed tantsisid
toredasti ja paistsid kenasti välja oma uutes
riietes. Meie Naksakad naised lausa särasid
ja seda nii rongkäigus kui tantsuplatsil ja
meie segarühm kaasas oma sõprusrühma

joonistesse harjutasid. Vahepealsed esinemised emadepäeval ja kevadpeol andsid
lastele esinemisjulgust ja -kogemust juurde
ning oldigi valmis suureks peoks.
Peopäeva hommikupoolne osa möödus
siiski veel täis kordavaid treeninguid. Kui
juba esinemisriided seljas ja rongkäiguks
valmis, oli nii mõnelgi lapsel ootusärevus
suur. Päikesepaisteline ja soe kevadilm,
jalutuskäik linnas ja söödud jäätiseports
andsid energiat õhtuseks kontserdiks ka
neile, kes väsimust ja tüdimust tundsid.
Kogu pikk peopäev ja kontsert sujus
suurepäraselt. Oli kaunis ja meeldejääv
sündmus.
Suur, suur tänu teile head lapsevanemad, kes te olite mulle toeks ja abiks tantsulaagri korraldamisel ning läbiviimisel, laste
riietumisel ja tantsupeopäeval laste rõõme
ning muresid jagamas. Tuhat tänusõna
Timuri emale, tänu kelle algatusele
valmisid lastele kaunid esinemisriided,
Elisabethi emale, kes alati hoolitses selle
eest, et need riided õigeaegselt õiges esinemispaigas oleksid, Kalev Pallingule, kes
võimaldas treeninguid läbi viia raudteeaidas. Nii mõistvast ja meeldivast koostööst
sünnivadki suured kordaminekud.
Kaunist ja kosutavat suvepuhkust
kallid tantsulapsed ja lapsevanemad!
Ly Paas
õpetaja

Kandali liikmeid ja nii oli Kärutajatel välja
panna lausa kaheksa paari jagu tantsijaid.
Lastest paljudele oli see esimene suurema
peo kogemus, täiskasvanutest said suurema
peo kogemust esmakordselt naisrühma
tantsijad.
Oli tore oma maakonna pidu, mis väärtustas ja pidas tähtsaks iga osalejat, sest iga
nina taga on ju inimene.
Eva Seera
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“Ma tantsin
vihmas, ma
tantsin tuules”
ehk Naksakad
naiste tantsupeol
12. juunil toimus Jõgeval II
Eesti Naiste Tantsupidu
MeheLugu, mis rääkis tantsukeeles loo eesti mehest ja
sellest, kuidas mees näeb
naist läbi oma silmade ja
südame.
Etenduse lavastas Ülo Luht ning tantsupeo patrooniks oli Ivo Linna. Tema jaoks oli
pidu eriti meeldejääv seepärast, et seda
peeti tema 67. sünnipäeval. Iffile tantsisid
sünnipäeva puhul 394 tantsurühma umbes
4700 tantsijaga ning lõpuks laulis väljakutäis tantsijaid talle sünnipäevalaulu.
Naksakatel oli au selles kõiges osaleda ning
saada esimesed suure tantsupeo ristsed.
Reedel startisime kolmel autol rahvuslike lintide lehvides Jõgevamaa piiri poole.
Kui maakonna piir sai ületatud, tervitasid
Adavere tuuliku juures peolesaabujaid rahvatantsijad ja pillimehed. Meie majutuskohast Puurmanist Tabiverre harjutusväljakule
kohalejõudmiseks juhatasid õige suuna
vajalikel ristmikel rahvariides neiud. Päev
möödus päikseliselt. Paika pandi rühmade
paiknemine ja liikumised staadionimurul.
Paras katsumus toitlustajatele oli 750 tantsijale toidu jagamine, aga tehtud see sai.
Jõgeval panime kätte käpikud ja
selga soojad joped

Laupäevane harjutuspäev Jõgeva
keskstaadionil kujunes oodatust karmimaks. Järjest paisuvad vihmahood, tuul

Naksakate naiste tantsurühmal valmis maakonnapeoks oma rühma kaunis
nimesilt, millega eputati ka Jõgeval toimunud naiste tantsupeol. Pilt on
Foto: Eveliin Anton
tehtud 28. mail enne Rapla maakonna peo rongkäiku.
ning temperatuur alla 10 kraadi oli kõigile
tõsiseks väljakutseks. Vihmakeebid, kummikud-kalossid, kindad olid sel päeval
kõige minevam kaup Jõgeva kauplustes.
Vihmakindlad kostüümid valmisid prügikottidest, kilet ja teipi kulus mitmete meetrite kaupa. Talvised suusajoped ja villased
käpikud olid selle päeva parim riidevalik,
mis küll õhtuks olid täiesti läbi vettinud.
Laadaplatsil müüdi hetkega läbi kalossid
ning kindameistrid kudusid ööl vastu
pühapäeva juurde lambavillaseid kindaid.
Toidutel-gis valitses peaaegu et kaos, sest
ligi 5000 osalejat tahtsid sooja süüa, nii et
ahjud ei pidanud pingele vastu. Toidujärjekorra kõrge temperatuur nõudis isegi kiirabimeeskonna sekkumist.
Tantsuplatsil tuli kukkumisi ette küll
ainult porise ja libeda tantsumuru tõttu.
Kokkutantsimisele kulutati minimaalne
aeg, et saavutada maksimaalne tulemus.
Ettenähtud 40 minuti asemel sai meie liik
N5 hakkama 10 minutiga.

Tantsurühma Käru memmed jaoks oli selle aasta pidu nr 1 kindlasti 4. juunil
Raikkülas toimunud Raplamaa memme‐taadi suvepidu, mis tantsijatelt hea
Foto: Riina Hunt
korralduse poole pealt ka palju kiidusõnu sai.

Pühapäevahommikune päike tõotas
ilusat ilma ning nii mõnedki meist tulid
esinemisele ilma, et oleks rahvatantsupluusidele soojendusdresse alla pannud.
Kohapeal kulusid marjaks ära pleedid ja
suurrätid. Kontsertide vaheaegadel oli siiski
hea mõte kasutada keepi nii vihmatibina kui
tuule kaitseks.
Peoga tantsiti välja nii vikerkaar
kui päike

Kolmas kontsert algas päiksesäras.
Avatants Muhu kannanöör tõi väljakule
voogavatesse ringidesse kõik osalejad.
Nakskate säravate tanude rida paistis kenasti silma massi hulgas. Söögikorrad sujusid
kontserdipäeval suurepäraselt. Pärast
söömist ning iga kontserdi eel toimus
kohustuslik meigivärskendus. Käiku läksid
kontuurpliiatsid ja testiti erinevate firmade
huulepulki. Kontserdi keskosas jõudis järg
meie etteasteni Ma es kuule ja Vigala reinlender. Naksakad said särada kesksel kohal
tantsuplatsi esireas. Tänada jääb õnne, sest
muru oli seal veel muru moodi. Leidmise
tantsu alguses toimus iga kord tõsine oma
koha leidmine. Lõputantsuks koondusid
tantsijate read väljakule. Fännid ja pealtvaatajad leidsid naksakad tänu tanudele
tantsijate massist kiiresti üles. Meie
tantsukoht väljaku keskel muutus paraku
kord-korralt porisemaks.
Kõige aeganõudvam osa kõikidel
kontsertidel oli tantsurühmade väljamarss
rongkäigus. Viimase etenduse järel pakuti
publikule ja kõigile tantsijatele pärast pidu
Ivo Linna sünnipäevatorti. Selle jagamine
sujus ääretult nobedalt ning loodetavasti
seda ka jätkus. Suuremat ajakulu nõudis
parklast ja linnast väljasaamine, sest taolise
massi suunamine oli paras pähkel liikluskorraldajaile.
Peo vaimustavast üldmuljest saame
meie – esinejad aimu alles teleülekannete ja
piltide ning videote kaudu, aga kolme päeva
emotsioonid ja läbielamised on kindlasti
need, mis jäävad meiega aastateks.
Ilme Säde
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Hingelind
tiivustas
võimlejaid
1. ja 2. juulil Tallinnas
Kalevi keskstaadionil
toimunud Eestimaa V
võimlemispeol
„Hingelind” osales Käru
valla Idla võimlejate
rühm, kelle jaoks oli
tegu hinge puudutanud
sündmusega.
Käru võimlejad olid pealinnas
peo proovides juba kolmapäevast,
29. juunist. Kokkuharjutamist
alustati Pirita velodroomil, jätkati Käru valla Idla võimlemisrühma naised osalesid Tallinnas toimunud Eestimaa V
hipodroomi väljakul ja kõik seati võimlemispeol Hingelind.
Foto: Aivi Palling
kokku Kalevi staadionil.
Peo ettevalmistusnädalal olid mitmedki sioonidest, kus varieerus kõnd ja jooks, hingelaekast, olla järjepidevuse kandja ja
päevad pikad, oli omajagu ootamist ja seis- hüplemine ja sujuv liikumine ning saate- osake Eestimaa võimlejate perest – see oli
mistki, aga jagus ka liikumist. Seda eriti muusikagi tuli otse klaverimängija sõrmede seda kõike väärt.
Ma tänan kõiki võimlejaid nende
viimastel päevadel Kalevi staadionil, kui alt. Tegu oli kummardusega Ernst Idla
alustati peo proloogi ja finaali proovidega pärandile. Sel aastal täitus 115. aastat Idla pühendumise ja panuse eest lõppenud hooning staadioni treppidest tuli liikuda nii sünnist. Samuti tähistati võimlemispeoga ajal ja ka nende pereliikmeid mõistmise ja
Spordiseltsi Kalev 115. aastapäeva.
toetuse eest, sest ilma kallite toeta ei tõuse
joostes kui kõndides ja nii üles kui alla.
Kogu hooaja jooksul kulutatud aeg, hingelind lendu. Aitäh teile!
Idla kava esitada oli rühmal igati uhke
Reibast suve jätku!
tunne. Kava, nime alla Järjepidevuse lae- treeningud ja pikad peo ettevalmistuspäegas, oli Katrin Reinupi poolt kokku seatud vad said peoga kroonitud. Oli ülev võtta
Idla armastusega
klassikalistest Idla liikumise kombinat- koht sisse Kalevi embleemis, olla osake
Eva Seera
SPORT

Petangimängijad
on hoos!
Rapla maakonna XXV
suvemängudel osalesid Käru
valla esindajad viiel alal 11-st.
Kokkuvõttes sai Käru vald 27
punkti, mis andis väikeste
valdade arvestuses 4. koha.
Taaskord olid võistlused jagatud
erinevate valdade vahel ja toimusid enamasti juunikuu nädalavahetustel.
Väga hästi alustasid meie laskjad 2. juunil Kaius. Karoliine Karu saavutas naiste
arvestuses 92 silmaga tugeva 2. koha.
Markel Mägi meeste arvestuses 6. koha.
Kuna hästi lasid ka teised võistkonna
liikmed saavutati kokkuvõttes tubli 4. tulemus.
Petangimängijate kaks võistkonda tõid
ära nii 2. kui ka 3. koha ja saavutasid vallale
kokkuvõttes petangis 2. koha. Kusjuures
nooremate mängijate võistkond edestas sel
korral kogenumaid.
Hästi läks kergejõustikus. Taas võidutsesid veteranklassi võistlejad. Anne Sillamaa võitis oma vanuseklassis kuulitõuke

Foto: Anna Romanenko

tulemusega 9.04 ja oli tulemusega 3.25
pronksiomanik kaugushüppes, .
Ingmar Pappel võitis oma vanuseklassis
1500 m jooksu ajaga 6.01,4. Mait Leemet
oli samal distantsil meeste arvestuses ajaga
4.47,8 kolmas.
Mati Tapo jooksis 60m ajaga 8.6, mis
tagas 3. koha. ja 3. koht tuli ka kaugushüppes, tulemuseks 4.47.
Juhtkonnavõistlusel esindasid valda
Elari Hiis ja Meelike Sizask ning tõid koju
6. koha punktid.

Tänan kõiki, kes leidsid aega ja tahtmist
end maakonna mängudel proovile panna ja
esindada Käru valda.
Valdade suvemängudelt hõbe!

2.-3. juulil Vändras peetud 24. Eesti valdade suvemängudel osales Käru vald ikka
meie trumpalal - petangis. Ja 23 valla
konkurentsis tuldi hõbemedalile! Võistkonda kuulusid (pildil) Mati Tapo, Anne
Sillamaa ja Vello Sillasoo.
Eva Seera
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Millest tuleneb erinevus
ravimite hindades?
Sama toimeainega ning samal kujul
(tabletid, siirup vm) ravimeid on Eestis
müügil erinevatelt ravimitootjatelt.
Seejuures vastavad need kõik toime,
ohutuse ja kvaliteedi osas ühesugustele
nõuetele ning erinevus patsiendi jaoks
seisneb peamiselt hinnas.
Üldistatult võib öelda, et eelkõige kulgeb hinnaerinevus originaalravimite ja
geneeriliste ravimite vahel. Tulenevalt
valikust on võimalik ainuüksi ühe ravimi
pealt säästa kümneid eurosid aastas.
Soodsam hind ei tähenda
kehvemat ravimit

Originaalravim tähendab, et ravimitootja on toonud turule uudse ravimi, kus
toimeaine või manustamisviis on senisest
erineva mõjuga. Geneerilised ravimid on
originaali koopiad, millel on tõendatult
sama toime ja ohutus. Kuna uudsele ravimile müügiloa saamiseks eelneb pikk ja
kulukas kliiniliste uuringute periood, on
originaali omanikul mõne aasta vältel
ainuõigus ravimit toota ja müüa. Seda
nimetatakse patendiajaks. Selle perioodi
jooksul on tal võimalik teenida tagasi ravimi väljatöötamiseks kulunud investeeringud ning säilitada huvi ka edasiseks
arendustegevuseks.
Geneeriliste ravimite tootjad saavad
alustada ravimi tootmist ja turustamist
pärast ravimi patendiaja lõppu, ilma et
peaks kordama algselt tehtud uuringuid.
Nii on justkui pool teed käidud ja sellest
tulenevalt saab ravimit turustada madalama hinnaga. Küll aga peab ka iga geneeriline ravim läbima testid, millega saab tõendatud originaalile sarnane ravitoime ja
ohutus inimestele. Konkurentide turule
saabudes võib juhtuda, et ka originaali
tootja langetab ravimi hinna geneeriliste
preparaatidega samale tasemele.
Erinevus ravimi hinnas kujuneb ostja
jaoks ravimifirmade kehtestatud hinnast.
Haigekassa hüvitab ravimite kulu kindlustatutele kuni piirihinnani. Kui patsiendile
on välja kirjutatud või ta soovib osta
ravimit, mille hind on piirhinnast kõrgem,
tuleb tal kehtiva piirhinna ja ravimi müügihinna vahe ise katta. Piirhinnad kehtestatakse sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimite grupile, mis kantakse

soodusravimite loetellu. Loetelu uuendatakse regulaarselt kord kvartalis (1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril)
ning samaaegselt võivad muutuda ka
ravimite piirhinnad. Ravim, mis näiteks
juuni lõpus on patsiendile soodsaim, ei
pruugi seda juuli algusest enam olla. Seega
tasub iga ostu juures küsida apteekrilt nõu
soodsaima pakendi kohta.
Küsi apteekrilt soodsaimat
ravimit

Üldjuhul kirjutab arst retseptile toimeaine nimetuse. Sel juhul on apteekril
kohustus pakkuda ostjale sobivate ravimite
hulgast soodsaimat. Kuigi üldiselt on
määratud toimeaine piires erinevate ravimpreparaatide vahetamine ohutu, ei saa
välistada, et arst peab meditsiinilistel
põhjustel retsepti koostama pakendipõhiselt ehk retseptile kirjutatakse konkreetse
tootja kindla preparaadi nimetus. Sel juhul
peab arst patsienti teavitama ravimi
asendamise võimalusest ja tingimustest.
Kui ravim ei ole asendatav, tuleb patsienti
teavitada asendamise keelamisest ja selle
põhjusest.
Riigiportaalis www.eesti.ee on igal
ühel võimalik hõlpsalt veenduda, kas retsept kirjutati välja toimeainepõhiselt ja kas
ostetud ravim kuulus hinnalt soodsamate
hulka. Oma retsepte saab vaadata riigiportaali retseptikeskuses (E-teenused →
Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse →
Retseptid). Toimeainepõhiselt koostatud
retseptil on märge “Toimeainepõhine”
(Retsepti detailinfo ->Andmed arsti juures
->Pakendi kood, nimetus, arv). Konkreetse pakendi valikul on näha arsti põhjendus, miks just selle tootja konkreetne
ravim oli inimesele antud juhul vajalik
(Andmed arsti juures ->Asendamatuse
põhjendus). Juba välja ostetud retseptide
puhul saab vaadata, kas ostetud ravim kuulus soodsamasse gruppi või oli ruumi
kokkuhoiule. Kindlasti tasub iga ühel ka
ise ravimite kirjutamise ja väljastamise
protsessis aktiivselt osaleda.
Keili Kõlves
Ravimite ja meditsiiniseadmete
talituse juht
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RAAMATUKOGU UUDISED

Raamatukogu on suvisel
puhkuseperioodil (19. juuli
kuni 19. august) lahti kord
nädalas esmaspäevastel
päevadel kella 10-18ni.
Seega siis 25.juulil;
1. 8. 15. augustil.
23.- 26. augustil toimub
maakonna raamatukogutöötajatele õppereis Leedu Vabariiki
ning raamatukogu on kinni.

Lapsed on
oodatud suvel
lugema!
Suveprogramm „Suveraamat
2016” kestab suvekuudel
(juuni, juuli, august).
Suvelugemises osalevate raamatute
loetelud on kolmes vanuserühmas: I-III
klass, IV-VI klass ja VII-IX klass.
Raamatutega saate eelnevalt tutvuda ja
nimekirju sirvida webriksist Käru
Raamatukogu Suveraamat 2016 loetelust.
Iga suvelugeja saab lugemispassi, kuhu
kogutakse templeid loetud raamatute
kohta.
Loetud raamatute kohta täidetakse
küsitluslehed.
Parimad on need, kes loevad kõige
rohkem raamatuid ning koguvad suve
lõpuks oma lugemispassi kõige rohkem
templeid.
PIDU PARIMATELE SÜGISEL!
ÜLLATUSED! AUHINNAD!
Peole saavad kõik, kes on lugenud
vähemalt 7 raamatut
Rapla Raamatukogu poolt algatatud
suvelugemises on meie lapsed mitmel
aastal osalenud. Sel suvel on samuti agaramad algust teinud. Paljud kasutavad võimalust veeta aega ka kohapeal: raamatuid
lugeda ning küsitluslehti täita.
Head suvelugemist!
Ilme Säde

12 Käru Vallaleht

juuni-juuli 2016
TEATED ja REKLAAM

Hea vallakodanik!
Käru aleviku simmaniplatsi lõkkekoht EI OLE
okste ladustamise koht.
Selle platsi kasutamine avalikuks ürituseks ja seal lõkke tegemine tuleb eelnevalt kooskõlastada
vallavalitsusega. Palume sinna viidud oksad sealt omanikul koheselt
koristada! Hoiame ühiselt meie avalikud haljasalad ja väljakud korras.
Vallavalitsus

Õnnitleme
suvekuude eakaid
sünnipäevapsi!
Juuli
93
26.07 Lehte Meltsas
85
28.07 Armilda Saarpere
83
07.07 Vilma Kaasik
70
16.07 Genadi Himanin
30.07 Valve Valdmann
August
94
13.08 Elsa Jans
91
31.08 Susanna Huntsaar
88
06.08 Helvi Hunt
82
27.08 Hilda Palling
80
07.08 Tiiu Gross
75
20.08 Hugo Raidmäe
22.08 Peeter Sinisalu
70
01.08 Vello Valdmann

Kädva koolimaja 120. aastapäeva tähistamine ja
Kädva küla kokkutulek toimub
laupäeval, 13. augustil.
Oodatud on kooli vilistlased, endised ja praegused Kädva küla elanikud ning
kõik külaga seotud sõbrad. Külla on oodatud on ka naaberkülade rahvas!
Võta kaasa piknikukorv, kohapeal grillimise võimalus.

Päeva algus kell 12
Kirjapanek kohapeal.
Tulge rõõmuga ja viie euroga!

Lisainfot saab:
tel 53707635 (Eha) ja
56661977 või 487 6760 (Elle).

OÜ Estest PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee
Kaastööd ja info Käru Vallalehe
augustikuu numbrisse on oodatud
hiljemalt 19.08 vallamajja või
e-posti aadressile: eva@karuvald.ee

Kehtna Maja
Majandusnduss- ja Tehnoloogiakool
Teehnoloogiakool
Kutsub õppima ja ennast täiendama noori ning
täisk
täiskasvanuid
asvanuid järgmistes valdk
valdkondades:
ondades:

a, toitlustus & in
fotehnoloogia
ehitus, tehnik
tehnika,
infotehnoloogia
Erialadega ja vastuvõtu infoga saab tutvuda meie kodulehel
kodulehel

www.kehtna.edu.ee
www
.kehtna.edu.ee

Mälestame
Juunikuus lahkus meie seast
Deonizi Danõliv
Avaldame kaastunnet omastele

Küsimused telefonil 487
487 5246 või
kehtnamtk@kehtna.edu.ee
k
ehtnamtk@kehtna.edu.ee

Too
T
oo
o dok
dokumendid
umendid ära ja naudi suve!

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

