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Kaks medalit
sai Käru
etapil kaela
vaid üks
võistleja ‐
Emmeliine
Maria Kass
(77), kes läbis
koos ema
Mariga nii
mudilaste
jooksu‐
distantsi
500m kui
kõnniringi.
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Raplamaa jooksusari lõppes sel aastal
Käru terviserajal
19. oktoobri õhtupoolikul
toimus seeriavõistluse Jookse
ja kõnni Raplamaa terviseradadel 2016 Käru etapp, mis
selle aastase seeria lõpetas.
Seeriavõistluse raames joosti seitsmel
Raplamaa terviserajal. Kui varasemal kahel
aastal algas seeriavõistlus juba kevadel ja
lõppes augustikuus ning Kärus on toimunud
etapid juunis, siis sel aastal seadis võistlus
end pigem sügisesse. Esimene etapp toimus
18. augustil Järvakandis. Kolm etappi
toimusid septembris Märjamaa, Kaiu ja
Pirgu terviseradadel ja kolm etappi joosti
oktoobris. Kärule eelnes Rapla ja 5. oktoobril joosti Palukülas. Kokku osales sarjas üle
200 jooksja ja kõndija.
Käru etapil osales 41 jooksjat ja kõndijat. Kõige arvukam oli tütarlaste vanusegrupi 8-12 jooks. Jooksuringile startis üheksa tüdrukut, kellest kaheksa olid Käru
Põhikooli õpilased. Selles vanusegrupis tuli
2. kohale Indra Jahesalu ja 3. jooksis
Karmen Nõmme. Võit läks selle vanusegrupi üldvõitjale Brigitte Pankerile. Tublisti
läbisid 1.1 kilomeetrise ringi aga kõik.
Arvukas oli ka sama vanusegrupi poiste
jooks. Seitsmest jooksjast neli olid koha-

likud poisid. Kui kaks esimest kohta loovutati jooksurajal külalistele: Arto Kivisillale
ja Bert Joosep Pankerile, siis väga tublile 3.
kohale tuli Joosep Ansi. Bert Joosepile kuulus aga ka vanusegrupi üldvõit.
Noorte neidude arvestuses jooksis
Kärus ka vanusegrupi võitja Emma
Laurimaa. Noormeeste vanuserühma võit
kuulus Kärus Kristo Kivisildile ent üldkokkuvõttes läks selle vanusegrupi võit
Markus Sepale. Ka nooremate naiste
vanusegrupis oli jooksjaid vaid üks – Gerli
Sarapuu, kes viis ühtlasi koju ka grupi
võidu. Rebimiseks läks aga naiste 50+
vanusegrupis, kus just Käru etapil otsustati
vanusegrupi üldvõitja. Selleks sai Õnne
Merdikes.
Meeste arvestuses oli konkurents
tihedam. Mehed jooksid Kärus 2200m ehk
kaks ringi. Nooremate meeste arvestuses
võitis Arvi Alamaa, kes võttis ka vanusegrupi üldvõidu. Vanusegrupis 35-49 oli
Kärus kiireim Risto Ütsmüts. Vanusegrupi
üldvõit läks aga Kärus 2. kohale jooksnud
Marek Varblasele. Veteranideklassis ehk
50+ vanusegrupis võttis nii Käru etapi kui
ka grupi sarjavõidu Tiit Kivisild.
Kui täiskasvanud jooksjate seas meil
kohalikke polnud, siis kepikõnnis osales

kolm kohalikku naist: Anne Sillama,
Merike Asku ja Mari Kass.
Kõige noormate 500m jooksus eelkooliealistele lastele osales kahe külalisvõistleja
kõrval ka üks kohalik mudilane Emmeliine
Maria Kass. Mudilaste vanusegrupi võitsid
kokkuvõttes Käruski külalistena jooksnud
õde-venda Saara Sofiia ja Kaur Andreas
Tammepuu.
Rändkarikad, mis on sarja jooksul antud
igal etapil kiireimale naisele ja kiireimale
mehele jõudsid sarja lõpuks naiste arvestuses Brigitte Pankeri ja Arvi Alamaa kätte,
kes mõlemad on olnud kiireimad 4 etapil.
Kiiremaid jooksjaid autasustati medalitega ning vanusegruppide võitjaid lisaks
Käru valla auhindadega. Seeriavõistluse
vanuserühmade üldvõitjaid autasustati keraamiliste meenetega. Kõigi osalejate vahel
loositi paarkümmend loosiauhinda. Sarja
peakorraldaja Aivo Sildvee andis üle tänumeened võistluse etappide korraldajatele.
Kindlasti ootaks järgmisel aastal enam
oslaema ka kohalikke jooksusõpru ja kõndijaid. Järgmise aasta võistlustega on plaan
alustada taas kevadel, mil valgemaks ja
soojemaks muutuv ilm vast enam välja
jooksurajale kutsub.
Eva Seera
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VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

Seoses valdade ühinemisega ühtlustati
maamaksumäärad
29. septembril toimunud
volikogu istungil kehtestas
volikogu uue maamaksumäära, muutis kooli personalistruktuuri, kiitis heaks
ühinemislepingu eelnõu ja
arutas Kädva küla elanikelt
saabunud kirja.
Istungilt puudusid Riina Kalvet ja
Maimo Nöps.
Maamaksumäärad ühtlustuvad

Volikogu arutas Käru vallas uute maamaksumäärade kehtestamist. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva
haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on praegu 1,5 % maa maksustamishinnast aastas ja kõik ülejäänud on
2,3 % maa maksustamishinnast aastas.
Tulenevalt valdade ühinemisest peab meie
maamaksumäär jõudma samale tasemele,
kui praegu ühinemisläbirääkimist pidavatel
kõrgeima määraga vallal. Türi vallas on
need umbrid vastavalt 2,0 ja 2,5 %.
Volikogu otsustas maamaksumäärad ühtlustada ning kehtestas põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja
loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0
% maa maksustamishinnast aastas ja ülejäänud maade maksumääraks 2,5 % maa
maksustamishinnast aastas.
Kool täiendab tugipersonali

Seoses Käru Põhikooli vajadusega
tugispetsialistide järele nõustus volikogu
muutma valla hallatavate asutuste personali
koosseisu ja palgamäärade kinnitamise

määrust. Käru Põhikooli struktuuri täiendati
0,25 koha võrra. Kool võtab tööle sotsiaalpedagoogi õppe- ja kasvatustöö paremaks
korraldamiseks. Kooli eelarves on selleks
vahendid olemas.
Tulekul rahvakoosolekud ja
küsitlus

Istungil arutati ühinemislepingu eelnõu
ja haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks esitatava taotluse ja nende dokumentide juurde koostatud seletuskirjade
ning lisade avalikkusele esitamise korraldamist. Ühinemislepingu tööversioon oli
esmaseks tutvumiseks ja ettepanekute
tegemiseks avalikustatud 30.08. –
20.09.2016, kuid ühtegi muutmis- ega
täiendusettepanekut ei esitatud.
Volikogu otsustas vastu võtta haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks koostatud ühinemislepingu eelnõu ja kiitis heaks
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
esitatava taotluse seletuskirja eelnõu ning
nimetatud dokumentide avalikkusele esitamise korraldamise.
Volikogu valla tükeldamist ei
poolda

Eraldi teemana arutati volikogule
laekunud Kädva küla elanike kirja. Kädva
elanikud on kirjas avaldanud oma tahet
ühineda kas Kehtna või Rapla vallaga ja on
vastu Türi vallaga ühinemisele, kuna nende
harjumuspärane liikumine toimub Rapla
suunal.
Käru vallavolikogu on ühinemisläbirääkimised lõpetanud nii Kehtna (Käru
vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr 10
„Haldusterritoriaalse korralduse muutmise

KÄRU VALLAVOLIKOGU
JA KÄRU VALLAVALITSUS
KORRALDAVAD
27. OKTOOBRIL
ALGUSEGA KELL 18.00
KÄDVA KÜLA SELTSIMAJAS
JA
31. OKTOOBRIL
ALGUSEGA KELL 19.00
KÄRU PRITSIMAJAS

HALDUSTERRITORIAALSEREFORMI
TEEMALISE RAHVAKOOSOLEKU
OODATUD ON KÕIK HUVILISED!

üle läbirääkimiste lõpetamine”) kui ka
Rapla vallaga (Käru vallavolikogu otsus nr
29 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine“). Rapla
vallaga lõpetati ühinemisläbirääkimised ära
seetõttu, et Käru vallal puudub Rapla vallaga ühine piir. Kehtna peab ühinemisläbirääkimisi Järvakandi vallaga ning
Kehtna ja Järvakandi ühinemisel ületab uus
moodustuv omavalitsusüksus miinimumsuuruse kriteeriumi (üle 5000 elaniku), mistõttu Käru vallal ei ole võimalust Rapla vallaga ühineda üle Kehtna valla omamata
Rapla vallaga ühist piiri.
Kehtna vallal ei ole ajalooliselt väljakujunenud keskust, mis oleks tõmbekeskuseks
Käru valla inimestele. Kädva küla liitumisel Kehtna vallaga jääks küla elanikele
lähimaks teeninduspunktiks Kehtna alevik,
mis on oluliselt kaugemal kui Käru alevikku jääv teeninduspunkt peale Türi vallaga ühinemist. Samuti on suuremal vallal
paremad võimalused pakkuda elanikele
erinevaid teenuseid sh sotsiaalhoolekandeteenuseid ja ka transporditeenuseid.
Arvestades eelnevat ja ka seda, et
ajalooliselt on Käru vald olnud üks tervik
ning ka varem kuulunud Türi valla koosseisu, siis ei ole volikogu liikmete arvates
seda mõistlik tükeldada uuesti Türi vallaga
ühinemisel.
Vallavanem Elari Hiisi sõnul hakkavad
aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd lõpule jõudma. 11. novembriks
peavad tööd olema lõpetatud.
Suve lõpus sai Pärniku tee ja osa Laiast
tänavast greiderdatud. Teedeääred said
niidetud ja võsast puhtaks.
Vallaleht

Teadaanne
Käru vald, Türi vald ja Väätsa vald on algatanud ühinemisläbirääkimised ning teinud menetlustoimingud haldusreformi käigus Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue haldusüksuse ja avalik-õigusliku juriidilise
isiku moodustamiseks.
Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike
arvamuse väljaselgitamiseks korraldab Käru vallavalitsus salajase
rahvaküsitluse.
Küsitlused toimuvad:
2. novembril 2016 Kädva külas
Kädva küla seltsimajas kell 11.00 – 19.00 ja
6. novembril 2016 Käru alevikus Viljandi mnt 17
Käru raamatukogus kell 9.00 – 17.00.
Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt
16-aastaseks saanud elanikul, kes elab rahvastikuregistri andmetel püsivalt Käru vallas.
Küsitluse tulemused kinnitab volikogu 2 nädala jooksul küsitluse
lõppemisest ja vaiete esitamise tähtaja möödumisest arvates.
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Käru aleviku avalikku ruumi asuvad projekteerima
tulevased maastikuarhitektid
TTÜ Tallinna kolledži
maastikuarhitektuuri teise
kursuse tudengid alustasid
Käru aleviku avaliku ruumi
maastikuprojektide koostamisega.
Kursuse eesmärgiks on õppetöö käigus
omandada tehnilised ja praktilised oskused
maastiku korraldamisel kestlikuks ja
esteetiliselt mõjuvaks keskkonnaks ning
seeläbi saab vald valminud maastikuprojektidest planeeringu- ja arendustegevuseks kasulikke ideid.
Septembrikuu viimasel päeval võtsid
tudengid koos juhendajaga ette reisi
Kärusse, et lähemalt tutvuda Käru valla ja
alevikuga. Projekti koostamiseks on oluline teada konteksti ning eelnevalt
analüüsida olemasolevat olukorda. Kõigepealt näitasime tudengitele Käru valla eriilmelisi piirkondi – sõitsime läbi Kädvalt,
Lungust, Jõekülast ning Pidapalt, andes sel
moel ülevaate kohalikust ajaloost ning
praegusest eluolust.
Bussiekskursioonilt saabudes võttis
vastu meid Heili Burmeister näitamaks
lähemalt Käru mõisa peahoonet. Sellele
järgnes jalutuskäik mõisa juurest koolimajja, kus ootas meid kosutav lõunasöök.
Lilian Voog tutvustas koolimaja ja õpilastepoolset visiooni, kuidas Käru valda
kaunimaks ja paremaks elukeskkonnaks

Tudengid
tutvusid Käru
kooli õpilaste
nägemusega
avalku ruumi
kasutus‐
võimalustest
koolimajja
üles seatud
näitusel.
kujundada. Seejärel oli kõigil võimalik iseseisvalt alevikus uudistada ning küsitleda
ettejuhtuvaid inimesi saamaks aimu kohalike elanike ootustest ja vajadustest seoses
valla avaliku ruumiga. Raamatukogus said
tudengid tutvuda Raplamaad ja Käru valda
hõlmava väljapanekuga.
Kursusetöö raames valmib semestri lõpuks tudengitel grupitöödena Käru aleviku
erinevate piirkondade maastikuprojektid.
Aitäh kõigile vastuvõtjatele ning õpilastele, kes andsid oma panuse näituse ellu-

viimiseks! Tänud ka neile, kes võtsid vaevaks mõtiskleda tudengite poolt esitatud
küsimustele. Sellega andsite omapoolse
panuse, et projektid tuleksid kohalike
inimeste soove ja vajadusi arvestatavad
ning seeläbi on suurem tõenäosus, et tulevikus oleks neid otstarbekas rakendada.

Janelle Leenurm
maanõunik

Käru hooldekodu töötajad olid
võistlustules
Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukogu
korraldas 20. oktoobril II üle-eestilise
hoolekandeastutuste vahelise hooldustöötajate kutsevõistluse, Iru Hooldekodus, kus
osalesid ka Käru Hooldusravi Keskuse
hooldustöötajad.
Korraldatava võistluse eesmärgiks on
hoolekandeasutuses töötavate hooldajate
igapäevatöö väätustamine läbi võistluskogemuse. Võistluse tulemus selgitati välja
kahe erineva ülesande lahendamise käigus.
Esimene ülesanne oli paaris ehk meeskonnatöö ülesanne, mille lahendamise käigus hindas žürii ülesande sooritajate
ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid
hooldustoimingute sooritamisel, suhtlemist
kliendiga ning meeskonnana töötamise
oskust.
Teine ülesanne oli situatsiooni lahendamine individuaalselt. Hinnati hooldustoimingute sooritamise korrektsust, eetilist
käitumist ja suhtlemis-oskust kliendiga.
Ülesande lahendamiseks ja situatsioonpaigaga tutvumiseks oli võistlejatel 30
minutit, sooritamise hetkel pidi võistleja
kandma korrektset tööriietust ja nimesilti.
Võistlustel osales 14 võistkonda 13
hoolekandeasutusest
üle
Eesti.
Kümneliikmelisse kutsevõistluste žüriisse

eesotsas võistluste peakohtuniku Merike
Sihiga kuulusid oma ala asjatundjad
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist, IdaTallinna Keskhaigla õendus- ja hooldusabi
kliinikust ning kaheksa inimest Eesti
erinevast hoolekandeasutusest.
Nii individuaalselt kui ka meeskondlikult oli seekord konkurentsitult tugevamad Iru Hooldekodu II võistkonna hooldajad, kes tõid 2016. aasta võistluste üldvõitja
tiitli taaskord Iru Hooldekodule.
AS Käru Hooldusravi Keskusest oli
võistlemas kaks hooldustöötajat Annela
Simson ja Terje Sillaste, mõlemad naised
käivad Kärru tööle Lellest, on läbinud täismahus sotsiaalhooldaja koolituse. Terje
Sillaste on omandanud hooldustöötaja
kutse, tase 3 ja Annela Simson omandab
kutse käesoleva aasta novembris.
Kindlasti tuli võislusel osalemine
kasuks nii meie esindajatele kui ka asutusele laiemalt. Tänu võistluskogemusele
õppisid meie hooldajad kindlasti nii
mõndagi ning seeläbi paraneb meie majas
pakutavate teenuste kvaliteet.
Heili Burmeister
AS Käru Hooldusravi Keskuse
juhatuse liige

Pildil paremalt: Iru Hooldekodu
juhataja ja võistluse korraldaja
Terje Kraanvelt, Käru Hooldusravi
Keskuse hooldustöötajad Annela
Simson ja Terje Sillaste ning žürii
esimees Merike Siht.
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KOOLI(M)ELU

Oktoobris tähistasime õpetajate päeva,
lõppes esimene õppeveerand
Esimene õppeveerand
koolis on lõppenud ja
õpitulemuste põhjal tõstame esile ja tunnustame
väga heade õpitulemuste
eest kokku kümmet õpilast, nendeks on: Mirethe
Hirs, Triin Kullamaa,
Maria Palling, Helin
Marii Seera, Jürgen
Lauren, Indra Jahesalu,
Mirjam Hiis, William
Jahesalu,
Elisabeth
Saarpere ja Timur Trofimov.
Headele ja väga headele õpitulemustele õppisid seitseteist õpilast:
Kendra
Murumaa,
Marta Liis Saia, Oskar
Johannes
Virvelaid,
Nikita Jakobson, Kusti
Leemet, Joosep Ansi,
Jegor Jakobson, Andres Käru kooli õpetajad õpetajate päeval 5. oktoobril.
Parts, Marten Teetsov,
Yana Winczlawski, Andülesanne oli anda arvamus kooli arenreas Karu, Iiris Maria Kass, Hendrik gukavale. Arengukavale anti positiivne
Hirs, Christian Lõps, Karmen Nõmme, arvamus ka 20. oktoobril toimunud
Krõõt Oks ja Taavi Aleks Orgusaar. õppenõukogus. Nüüdseks on kooli arenTänud õpilaste vanematele, kes on oma gukava
projekt
saadetud
Käru
lapsi õppetöös toetanud! Tänud õpetajatele Vallavolikogule kinnitamiseks.
pühendumise ja õpilaste juhendamise eest!
8. ja 10. novembril külastavad meie
Oktoobrikuus tähistasime õpetajate kooli projekti „Kool kui õppiva kogukonna
päeva. Õpetajate päeval tänasime ja tunnus- süda” raames Tiia Lister ja Margus Saks
tasime õpetajaid. Eriliselt tunnustasime ning Hagudi Põhikooli direktor Lea Vendik.
neid õpetajaid, kes on koolis pikka aega Külastusel vaadeldakse tunde ja üldist
töötanud. Käesoleval õppeaastal täitus koolielu ning tehakse tähelepanekuid ning
õpetaja Ilme Jessel Käru koolis 40 aastat ja antakse ka personaalset tagasisidet õppe- ja
õpetaja Sirje Zõbinal 50 aastat! Õpetajate kasvatustöö korraldamisest. Projektis
päev algas vastuvõtuga, kus õpetajatele osaleme koos Hagudi Põhikooliga. 11.
lauldi ja loeti luuletusi ning räägiti mõned oktoobril toimus meiepoolne külastus
lustlikud anekdoodid. Õpetajaid tervitas ja Hagudi kooli. Antud projekt on jätkuks
soovis jõudu vallavanem Elari Hiis, kes eelmisel õppeaastal toimunud „Kriitilise
õpetajatele väljasõiduks piknikukorvi üle sõbra” programmile. Loodan, et projekti
andis. Edasi sõideti õpetajatega Imavere käigus saame kasulikke vihjeid ja nõuanPiimandusmuuseumi, kus töötoas valmista- deid oma tööks.
ti üheskoos karaskit, võid ja kohukesi.
Uuest veerandist on pisut muutumas
Õpetajate nimel tänan kooli huvijuhti ja tunniplaan, palume jälgida kodulehte.
lapsevanemaid, kes õpetajatele toreda
Novembrikuusse oleme planeerinud
päeva korraldasid.
sündmustest kadrikarnevali (25.november),
Oktoobrikuus toimusid jooksukross, perepäeva (5. november), isadepäeva tähisteatriskäigud, klassiõhtud ja õppekäigud. tamise (11.novembril, algusega 16:30) ja
Õpetajad on planeerinud ja läbi viinud kooli aupäeva tähistamise (24. november).
senisest rohkem õuesõppe tunde.
Lasteaia nooremas liitrühmas on alates
4. oktoobril toimus lastevanemate oktoobrist tööl abiõpetaja Liina Tõnismäe.
koosolek, kus hoolekogu tööst andis üle- Vanemas liitrühmas töötab Angela Palling
vaate hoolekogu esimees Mari Vest, nüüd õpetajana.
õppekorraldusest üldiselt koolijuht ja koolis
Lilian Voog
toimuvate ringide tegevusest huvijuht.
koolijuht
Hoolekogu esimees tutvustas lastevanematele veebilehte tarkvanem.ee, mida sooLasteaiarühm õppis
jalt külastada soovitame. Pärast üldist
liiklema ja tegi tutvust
koosolekut jätkusid koosolekud klassi- ja
rühmaruumides.
leivateoga
Koolile on valitud uus õpilasomavalitLasteaia vanema rühma tegemised on
sus koosseisus Marian Hunt, Keelika tänaseks päevaks päris paraja hoo sisse
Ruddi, Tanel Treve ja Keiri Männik. saanud. Sel aastal õpime ja tegutseme koos
Liikmete esmane, kõige kiirem ja tähtsam Pokudega. Sagedased on jalutuskäigud

Foto: Keelika Ruddi

luupidega ja põnevad on hetkede tabamised
looduses. Kui õigesti (huvi äratavalt) suunata, siis oskab laps vaadata ja näha seda,
milleni täiskasvanu enam ei küündi.
Paljupalgeline sügis pakub imeilusat avastamisrõõmu igasse päeva. Tänu lindude
söögimajadele, mille koolipoisid eelmisel
õppeaastal meisterdasid ja meie akende taha
riputasid, on meil hea võimalus ka toas linnuvaatlusega tegeleda. Muidugi teevad linnud omakorda lastevaatlust.
28. septembril käisime koolieelikutega
Kehtnas Liikluspäeval. Nagu ikka, õppisime jalakäijana liiklemist, tegime liiklustesti, vestlesime politseinikega, lõime patsu
Lõvi Leoga ja mängisime liiklusmänge.
Koju tulime tunnistustega.
Koolieelikud käivad Kehtna lasteaia
ujulas ujumist õppimas. Laste arvates on
ujumisõpetaja, tädi Malle, hästi tore.
Leivanädalal käisime seal, kus töötab
Rasmuse ema. Selleks kohaks on „Eesti
Pagar” Paides. Lastele see õppekäik meeldis ja head lõhnad olid nii hullutavad, et
tagasiteel ei suudetud kingiks saadud
saiapätse kottidesse jätta. Natuke pidi ikka
nosima.
Lastele meeldivad ka meie selle aasta
sünnipäeva päevad. Siis tuleb külla
Vanaema Lille ja terve päev käib pidu.
Lapsed arvavad:
Jürgen: „Vanaema Lillega on hästi
toredad sünnipäevad. Ta teeb palju hästi
toredaid mänge.”
Mihkel: „See on üsna tore, kui Vanaema
Lille tuleb sünnipäevale ja toob pulgakommi. Ma tahan teda oma sünnipäevale ka.”
Mis tegemised ja toimetused meid ees
ootavad, sellest aga juba siis, kui need
tegemised toimetatud saavad.
Liia Sizask
lasteaiaõpetaja
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Väärikate peol kõneldi tulevikust ja lauldi
möödunud aegadest
7. oktoobril olid kõik
väärikasse vanusesse
jõudnud vallakodanikud ehk
65+ kutsutud ja oodatud
Käru pritsimajja, et ühiselt
aastaring kokku võtta ja
mõnus pealelõuna veeta.
Kohale tuli üle 40 inimese.
Kohaletulnuid tervitas vallavanem Elari
Hiis, kes võttis teemaks eesseisva haldusreformi. Kui eelmisel aastal maalis volikogu
esimees reformist ja selle tulemusest
suhteliselt tumedates toonides pildi, siis
nüüd, aasta hiljem kui on peetud mitmeid
läbirääkimisi ja olukord selgemaks saanud,
sai ka tervitus helgem. Nüüd on meil ju
väga paljuski juba kokku lepitud, asjad on
läbi räägitud. Muudatusi praeguste Käru
valla kodanike elus kindlasti tuleb, aga neid
ei tasu peljata. Nii mõnigi asi võib ka senisest paremaks minna. Kohapeale jäävad ka
tulevikus nii sotsiaaltöötaja kui kultuuritöötaja. Valla poolt on oma läbirääkimispartneritele antud selgelt mõista, et Käru valla
rahva elu ei tohi ühinemise tagajärjel halveneda. Olulised teenused peavad jääma
kohapeal kättesaadavaks ja kohalikud traditsioonid ja tavad peavad jätkuma.
Muusikalist etteastet oli sel korral kutsutud pakkuma Indrek Kalda koos poja
Paul Kristjan Kaldaga. Sissejuhatuseks esitati mõnusat salonglikku meeleoluRAAMATUKOGU UUDIS

Igasügisene tava valla väärikas eas kodanikud kokku kutsuda, toob kohale
kolmandiku kutsututest, et üheskoos toredalt aega veeta.
muusikat, mis viis ajas tagasi. Seejärel lauldi tuntud ja armastatud laule erinevatest
kümnetest ning kaasati ka publik ühisesse
laulu. Mõnus tunnike muhedate pillimeestega möödus lennates.
Tarvilist teavet Medi häirenuputeenusest jagas Paavo Ala. Häirenuputeenus
pakub üksi elavale, sageli üksi kodus viibivale eakale või ka teatud haiguste puhul
inimesele kindlustunnet, et abivajaduse
tekkimisel on abi õigeaegselt olemas.
Teenuse kohta jagati voldikuid ning selle
kohta saab edaspidi küsida täpsemalt sot-

siaalnõunikult Riina Hundilt või uurida ise
internetist www.medi.ee .
Kõiki kohaletulnuid õnnitleti sünnipäevade puhul käepigistuse ja kauni lilleõiega.
Lauad olid kaetud salati, kotlettide,
heeringa, puuvilja ja kringliga. Toidu kõrvale pakuti nii klaasike veini kui ka morssi,
teed ja kohvi. Toidud olid valmistanud
Hooldusravi keskuse kokad. Saali oli peoks
ette valmistanud ja lauad katnud pritsimaja
pere. Aitäh abilistele!
Eva Seera

Kokkutulekud, mis on kestnud
aastakümneid

Klassi
kokkutulek
2015.
aastal kui
sai tähista‐
da 60 aasta
möödumist
1. klassi
astumisest.
19. oktoobril toimus raamatukogu
memmeklubiliste ringis kohtumine
Kati‐Saara Vatmaniga. Aktiivsel
hobuinimesel on jätkuvalt indu ja
jaksu. Silma tasub peal hoida
kohe_kohe ilmuval “Kodutunde”
raamatul.
Fotol Britta Murutar (paremal) ja
Kati‐Saara Vatman.
Ilme Säde

1955. aasta 10. augustil astusin Käru jaamas rongilt maha kahe kohvriga, et tulla Käru
7-klasssilise kooli õpetajaks. Kohalikud inimesed juhatasid, kus kool asub. Õnneks tuli
hobusevankriga üks naisterahvas, kes viis mind koolimajja. Ja nii ma Kärusse jäingi.
Minu klassiks sai 1. klass, kus oli 28 õpilast. Need, kes on tänaseni jäänud minu
lasteks. Me korraldame peaaegu igal aastal klassiga kokkutulekuid. Ehkki nüüdseks nad
on emad-isad, vanaemad-vanaisad ja ka vanavanaemad ja vanavanaisad – nad on ikkagi
minu lapsed. Iga kokkusaamine on uus ja huvitav. Tähistasime isegi 1. klassi astumise
aastapäeva.
Olen väga õnnelik ja tänulik nendele lastele. Ka minu juubelit nad ei unustanud.
Tänan neid väga ning soovin neile ikka kõike kõige head!
Tiiu Gross
õpetaja
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Kärutajad Hiinamaal II
Täiesti teine maailm
Reisikirja algus septembrikuu lehes.

Kui rahvariided olid selga
aetud, olime valmis minema
paraadi peaproovile. See oli
esimene vahetu kokkupuude
selle suure ja hoomamatu
linnaga.
Peaproov, nagu peaproovid ikka, tähendas peamiselt ootamist ja vaatamist.
Vaadata oli palju, sest tänavad olid täis eriilmelisi kollektiive, kes koos meiega
ootasid oma etteastet. Osalejaid turismifestivali kultuuriprogrammis oli kolmekümnest välisriigist ja lisaks Hiina
erinevate piirkondade kollektiivid. Lisaks
kirjule ja kärarikkale tänavapildile oli sama
kirju ka tänavaid ümbritsev hoonestus, mis
oli täis valgusreklaame.
Suure riigi, suur pidu

Saime peale mõnetunnist ootamist oma
etteaste kenasti sooritatud. Põhjuse, miks
peaproovi rahvariietes pidime tegema,
saime ka teada - Hiina Kesktelevisioon,
millel on 500 miljonit vaatajat, teeb
paraadist ja peatribüüni esinemisalast
otseülekande ja selle tarbeks oli vaja saada
rongkäigust ülevaade nii, nagu see
järgmisel päeval toimuma saab.
Omaette vaatamisväärsus oli esinejate
turvalisuse tagamiseks kokku aetud turvameeste, politseinike ja sõjaväelaste hulk.
Kogu paraadi ala oli piiratud liikumatult
ahelikus seisvate ja seljaga esinejate poole
olevate vormikandjatega, kes tavainimesi
alale ei lasknud. Seevastu rahvariietes
esinejad said liikuda vabalt igale poole. Ja
kui me alguses arvasime, et meiega
tahetakse pidevalt pilti teha just rahvariiete
pärast, siis see arvamus oli ekslik. Kogu
reisi vältel tuldi juurde ja taheti „suurte
ilusate
valgete
inimestega”
koos
fotografeeerida või pildistati meid eemalt.
Peale peaproovi saime lõpuks hotelli.
Kell oli juba üle südaöö ja kõik olid
ülipikast ööpäevast väsinud. Teade, et hommikusöök on kell seitse ja lõuna kell 13.00,
tähendas seda, et koduse aja järgi oleks tulnud üles tõusta kell kaks öösel, et hommikust sööma minna ja kell kaheksa hommikul, et lõunatada. Osad meist magasid
hommikusöögi mõnuga maha ja läksid otse
lõunalauda.
Peale lõunasööki panime taas rahvariided selga ja sõitsime samasse koolimajja,
kus eelmisel päevalgi olime. Päevavalges
saime aimu sellest, et see linn on tõeliselt
suur. Rahvaarv 25 miljonit tähendab piltlikult seda, et ühes linnas elavad kõik
Leedu, Läti, Eesti, Soome, Rootsi ja Norra
riikide elanikud. Päev jõudis õhtusse samal
moel, nagu eelminegi- kolm ja enamgi
tundi istusime asfaldil ja ootasime oma
etteastet. Kui meie kord liikuma hakata
kätte jõudis, olid kõigil emotsioonid laes ja
kõndimist ning tantsimist võeti mõnuga. Ka
publik elas kõigile esinejatele kaasa just nii,

nagu seda iga esineja soovida oskaks, ehk et
tuliselt ja häälekalt. Peale 2,2 klomeetrist
peamiselt tantsides kulgenud rongkäiku
viidi meid tagasi hotelli. Kell oli jälle
südaöö ligi.
Vaatamisväärsused kõrvuti
tänavaturuga

Järgmisel päeval oli meil ette nähtud
üks avalik esinemine. Kuna see oli
õhtupoolikul, siis hommikupoole saime
külastada Shanghai vanalinna südames
paiknevat Yu aeda. Shuzou stiilis 16.
sajandil rajatud aed on üks vähestest säilinud ajaloolistest turismipaikadest Shanghais. Vaiadel majakesed, kaardus katustega,
mida kaunistavad mütoloogilised kujukesed, punased hiina laternad, kiviteedning müürid, sillakesed ja voolav vesi ning
purskkaevud koos kalade ja veekilpkonnadega oli imekaunis kooslus.
Kauple julgelt , sest muidu saab
tõmmata!

Siiski tuleb märkida, et kogu see ilu asus
Sanghai basaari ehk turu ehk tõelise „turistilõksu” keskel ja sõnad „mister, manimani-mani” ehk „härra, raha- raha“ ja „tšiip
votš” ehk odav kell saatsid meid igal sammul ja oli päris väsitav neid rämpsupakkujaid endast eemale saada. Kuigi- pakkumine
saada omale kolme euro eest Rolex käekell
oli ju päris muljetavaldav. Siiski keegi seda
võimalust ei kasutanud. Küll aga tuulutati
sajalisi sealsamas turul ühe hoone keldris
asuvas siidikeskuses, kus meile ka siiditootmise ajalugu tutvustati. Mitmed tantsijad
magavad nüüd pead siidpatjadel.
Lollidelt tuleb raha ära võtta, on üks
ütlus. Hiinas kaubanduses peab see paika,
sest hinnasildil olev hind ongi mõeldud lollidele. Õnneks oli meie giid kohe alguses
meile öelnud, et kaubelge ja tingige ning
minge kasvõi uksest välja, kui te midagi
osta tahate, sest müüja jookseb teile nagunii
järele ja küsib, mis hinda oled nõus maksma. Nii oligi. Kaheksasaja jüaanise mänguasja said osta lõpuks näiteks viiekümnega või tuhande viiesajase kleidi seitsmesajaga. Siidipoes oli tingimisruumi keskmisest
natuke vähem.
Peale Yu aeda tuli jälle rahvariiete sisse
pugeda, sest avaliku esinemise aeg oli
lähedal. Bussiga sõidutati meid ühte parki,
kus uhkel betoonlaval oli meie esinemiskoht. Kuid kuna vahepeal oli vihma
sadanud, oli lava libe nagu uisuväljak ning
me esinesime pargis kõnniteel puude vahel.
Kitsas esinemisala tingis küll mõned muudatused kavas, kui vähemalt jäid luud-kondid kõigil terveks. Rahvariided vahetasime
sealsamas bussis tavaliste vastu, millega
ajasime giidi ja bussijuhi sügavasse hämmeldusse. Päev sai õnnelikult õhtusse ja
ootused homse osas oli kõrged.
Maailma kohal

Järgmine päev oligi märksõnaga
„kõrge”. Peale hommikusööki, mis oli ikka
valusalt vara, sest viietunnine ajavahe pole

niisama, asutasime teele maailma kõrguselt
teise hoone, Shanghai Toweri juurde.
Tegu on hetkel maailma kõrguselt teise
hoonega, mis on 632 meetrit kõrge. Torni
vaateplatvorm avati külastajatele selle aasta
esimesel juulil ja on 546 meetri kõrgusel.
Naabruses asuva Shanghai teletorni tipp on
vaateplatvormist peaaegu 100 meetrit
allpool. Tornist avanesid suurepärased vaated linnale, sest ilm oli ilus ja päike säras.
Keegi meist polnud sellisel kõrgusel varem
olnud, ent erilist kõrgusekartust ei tekkinud.
Selle päeva esinemine oli Shanghai teletorni jalamil. Torn on ümbritsetud linna
uhkeimate pilvelõhkujatega. Shanghais
ongi kõige rohkem pilvelõhkujaid maailmas.
Peale esinemist külastasime ka teletorni,
mida kutsutakse ka Aasia pärliks. Torni
vaateplatvorm on „vaid” 259 m kõrgusel,
mis on küll 70 m kõrgemal kui Tallinna
teletorni vaatekorrus, kuid samas ligi 300 m
madalamal, kui Shanghai Toweri vaatekorrus, kus me hommikupoolikul käinud
olime. See madalus on muidugi suhteline,
sest vaadates teletorni vaatelpatvormi
klaaspõrandast läbi allapoole, saime aru,
kui kõrgel me tegelikult olime, sest meie
esinemislava oli seal all nagu poolik tikutops ja tänavaliiklus sagis all sipelgatena.
Eelmise päeva riietevahetamisest
ehmunud giid palus meil mitte hakata teletorni kõrval tänaval bussis riideid vahetama, vaid buss pidi meid sõidutama natuke
kõrvalisemasse kohta.
Kõrvaline koht oli sadama parkla, kuid
sinna jõudes olid riided juba vahetatud. Ees
ootas tunniajane laevasõit hilisõhtusel
Jangtse jõel, kui kogu linn ja pilvelõhkujad
on tuledesäras ja täis reklaame. Muljeid
hakkas juba liiga palju saama.
Järgmisel hommikul pakkisime kohvrid
ja jätsime need hotelli, sest need pidid meile
raudeejaama järgi toodama. Ise läksime
linna, et külastada Jade Buddha templit, mis
on Hiina üks kuulsamatest budistlikest
templitest. Templi suurim vaatamisväärsus
on templi nimest aimatav - mitme meetri
kõrgune jadeiidist Budda kuju. Lisaks
rohkelt muid kauneid kullatud ja kuldamata
kujusid erinevates templi majades ja
ruumides, kelle poole hiinlased palvetavad
erinevate soovide või muredega.
Peale seda jõudsime jalutada ka
jõeäärsel promenaadil ja vaadata öisel
laevasõidul nähtud ilu päevavalguses. Jõe
äärest algas ka kuulus kaubatänav Nanjing
Road, mille 5,5 kilomeetril on ennast ära
mahutanud nii maailmakuulsate brändide
kui ka Hiina käsitöö- ja siidipoed. Tänav
läbi käidud, oli juba hiline pärastlõuna ning
kokkulepitud kohas saime kokku giidiga,
kes juhatas meid bussi, et sõita raudteejaama.
Ees ootas tuhat kolmsada kilomeetrit
öist rongisõitu hiina ajaloolisesse pealinna
Xi`ani.
Elari Hiis
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kümnendipeod,
millega klubi
rühib vastu oma
40. aastapäevale!
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Täiskasvanute
harrastusvõimalused
Käru vallas 2016/17
hooajal:
Naiste Idla liikumine
esmaspäeval kell 19 - 20.30 kooli
võimlas, juhendab Eva Seera.

Rahulik võimlemine
teisipäeval kell 11 - 12 pritsimaja
saalis, juhendab Jaana Kala

Jooga treening
teisipäev kell 17-18 Kädva küla
seltsimajas, juhendab Jaana Kala.

Peoks oli
korraldava laudkonna
poolt pritsimaja
fuajeesse loodud
temaatiline nurk,
kus end jäädvustada.
Pildil on nõukaaegse
imago‐ ja stiili
muutuse omandanud
laudkond Reinud.

Esialgse traditsiooni kohaselt said klubilised peole registreeruda kohalikku
poodi. Peo algul kogunes rahvas kannatlikult fuajees, kus koguti sissepääsutasu
ning klubilised said endid jäädvustada
koloriitses fotonurgas. Kell 21.00 avanesid
saaliuksed, kus pakuti külalistele kibedat
tervitusnapsi, esitati meenutusi puuraamatust ning ühises ringis uuendati liikmete
klubi vannet.
Nii nagu sellele ajastule kohane olid
saal kaunistatud ohtra krepp-paberiga ning
söögilauadki rikkalikult kaetud mitmesuguste piduroogadega. Vaheaegu sisustati
traditsiooniliste küsimiste-kostmiste mängudega, kus klubilised pandi proovile
Kerro ajaloo teadmistes.
Taas üle pika aja jäädvustati klubi
ühispilt, mille tulemus leiab peatselt
endale kodu Käru valla 2017. aasta kalend-

Naisrühma
Naksakad treening
teisipäeval kell 19.00 - 21.00 pritsimaja saalis, juhendab Eva Seera.
Uued tantsijad on oodatud
rühmaga liituma!

Tantsurühma
Käru memmed treening
kolmapäeval kell 16 - 17.30 kooli
võimlas, juhendab Evi Raudsep.

“Kerro sentimentaalsed
seitsmekümnendad”
Kerro kümnendite sarja
avapeo „Jälle algab kõik...”
korraldasid laudkond Reinud
meenutades 70ndate ajastut.

Võrkpalli treening
teisipäeval kell 19 - 21 kooli võimlas,
juhendab Anne Sillamaa.

Koroona huvilised

ris „Kerro 40”.
Südaööl õnnitleti suviseid sünnipäevalapsi laulu ja punaste nelkidega ning
laululehtede saatel kõlas võimsalt Kerro
hümn.
Reinud suutsid luua suurepärase
70ndate atmosfääri. Pidu oli väga stiilne ja
ajastule kohane. Kõigele lisas vürtsi kahemehe ansambel “Ah sa RAKS”, mille saatel keerutati hoogsalt jalga kuni hommikutundideni.
Kohal oli Diafilmi võttegrupp, kes
dokumenteerib käesoleval ja järgneval
aastal Kerro pereklubi inimesi, olemust ja
tegemisi tõiselufilmis sarjale „Eesti Lood”.
Tänaseks päevaks on valminud treiler
„Kerro 40”, mis on huvilistele kättesaadav
veebiportaal youtube vahendusel.
Suur aitäh Teile laudkond Reinud selle
lõbusalt lustaka ja vinge 70ndate peo eest.
Kümnendite sarja jätkavad 26. novemberil
laudkond Naabrid ning siis juba meenutame kaheksakümnendaid.
Kristjan Kivisaar ja Tiia Tuisk

“Seitsme‐
kümnendate
sünnipäeva‐
lapsed”
punaste
nelkide ja
õnnitlus‐
kaartidega.
Foto: Janelle
Leenurm

kolmapäeval kell 18 - 20 pritsimaja
fuajees, juhendab Ilmar Vainsalu.

Jooga treening
kolmapäeval kell 19 - 20
pritsimaja saalis, juhendab Jaana Kala.

Võimlemine 65+
neljapäeval kell 15-16 pritsimaja
saalis. Juhendavad Anne Sillama ja
Hinge Laur

Prantsuse keel
neljapäeval kell 17.15-18.00
Käru Põhikoolis,
õpetab Jekaterina Winczlawski.

Korvpalli treening
neljapäeval kell 19 - 21 kooli võimlas,
korraldab Rene Minkovitš.

Segarühma
Kärutajad treening
neljapäeval kell 19 - 22 pritsimaja
saalis, juhendaja Valdo Rebane.
Uued paarid on oodatud
rühmaga liituma!

Keraamikaring
laupäeviti (üle nädala) kooli
tehnoloogia klassis (staadionimajas),
juhendab Liia Tõnismäe.
Jõusaal ja saun on avatud
neljapäeviti kell 17 - 20
pritsimaja 1. korrusel. Pilet 2.Muud ajad kokkuleppel
maja perenaisega.
Lisainfot huviringide kohta saab
Eva Seeralt telefonil 53022015 või
e-posti aadressil eva@karuvald.ee .
Olge aktiivsed ja kasutage
kodukohas pakutavaid võimalusi!
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TEATED ja REKLAAM

Alates 2. novembrist alustab

parkuuri treening,
mis hakkab toimuma
kolmapäeviti
kell 17:00-18:00
1.- 4. klassi õpilastele ja
kell 19:00-20:30
5.- 9. klassi õpilastele.
Treeningut viivad läbi
MTÜ Freerun treenerid.
Treening on tasuline.
Ühe kuu tasu on 10 eurot.
KOOLITUSPÄEV RAPLAMAA
ETTEVÕTJATELE
16. november. 2016.a.
Asukoht: Vana-Vigala Tehnika-ja
Teeninduskool, Hariduse 2,
Vana-Vigala, Rapalamaa
PÄEVAKAVA
13.00 -13.30 Lõuna kooli sööklas
13.30 -13.35 Tervitussõnad:
Enn Roosi, V-Vigala TTK direktor
13.35-14.00 Erivajadustega õpilaste
toetamine kutseõppes: Liina Kikas,
V-Vigala TTK eripedagoog - nõustaja
14.00-14.45 Erivajadustega noorte
toetamine töötamisel: Külliki Bode,
Töötukassa Teenuste osakonna peaspetsialist. Tööandjate nõustaja
erivajaduste alal
14.45-15.15 Töötukassa meetmed
tööandjate teenistuses: Andrei Mitt,Raplamaa Töötukassa tööandjate
konsultant
15.15- 15.30 Kohvipaus
15.30-16.30 Tutvumine kooli õppehoonete ja õpilaskoduga
Osalemissoovist palume teatada
kuni 09.11.2016.a.
Emal: ulle.kiviste@vigalattk.ee
Tel. 58869005
Ülle Kiviste
V-Vigala TTK Tööhõiveja Järelõppekeskuse juhataja

EELK Käru Kirikus
27.11.2016 kell 15.00
1. Advendi Jumalateenistus
pihi- ja armulauaga.
Tervise Tugi OÜ
kutsub kõiki
huvilisi veresooni
kontrollima
Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südameveresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk
haigestuda jalaarterite ateroskleroosi.

Õnnitleme
novembrikuu eakaid
sünnipäevapsi!
75
21. november
RENE MINKOVITŠ
70
4. november
REET GROSS
27. november
KÜLLIKI PRATKA

Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine
toimub reedel, 25. novembril
alates kell 10.00
Käru Raamatukogus, Viljandi mnt 17
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna
Registreerimine toimub tööpäevadel
kell 9-12 tel 5698 5633
Protseduur maksab 9 eurot
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli
säärelihastes valu ja krambihooge

Hooli endast ja tule kontrolli
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kaastööd ja info Käru Vallalehe
novembrikuu numbrisse on
oodatud hiljemalt 18.11 vallamajja või e-posti aadressile:
eva@karuvald.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

