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Ühinemislepingu allkirjastasid kolme valla volikogu esimehed: Margit
Lugna (vasakult) Väätsa vallast, Andrus Eensoo Türi vallast ja Paul Sepp
Käru vallast rõõmsas meeleolus.

Ühinemisleping sai
allkirjad metsas
„Mets on vaese mehe kasukas,“ ütleb eesti rahva vanasõna. Ei
tea kas just sellest lähtudes, aga 24. novembril toimus Käru,
Türi ja Väätsa vallavolikogude ühine istung metsas, Iidva raba
serval, kus kolme valla piirid kokku puutuvad.
Ühist volikogude istungit peeti, et koos hääletada ühinemislepingu eelnõud. Sellest ka
kohavalik - metsatee, kus kohtuvad praeguste valdade piirid on selleks parajalt sümboolne
ja samas ebatraditsiooniline istungi toimumispaik. Ka ilm oli sügisene, tuul tuhises ja
istungile, mis toimus selleks otstarbeks paigaldatud välitelkides, oli kosta ka lähedalasuva
puu murdumist.
Ühise istungi avasid vallavanemad oma tervitustega ning seejärel alustasid tööd
volikogu esimehed, kes panid kordamööda oma volikogudes ühinemislepingu eelnõu
hääletusele. Käru valla volikogu liikmetest oli kohal viis volikogu liiget. Puudusid Kalev
Palling ja Maimo Nöps. Ühinemisleping võeti kolme volikogu poolt vastu. Erapooletuks
jäi vaid üks Väätsa valla volikogu liige.
Vallavanemad allkirjastasid valdade vahelise koostöölepingu, mille alusel edaspidi
ühinemisprotsessis toimetama hakatakse.
Istungil valitses sõbralik ja üksteist arvetav õhkkond. Istungijärgselt sooja glögi rüübates sooviti õnne tehtud otsuse puhul ja avaldati lootust, et edaspidi läheb elu neis kolmes
vallas ikka paremuse suunas.
Metsaistung lõppes kolme valla ühise piiriposti avamisega, mis jääb Iidva raba serva
meenutama kolme valla ühinemiseelset aega.
Volikogude istungid jätkusid, aga veel ka eraldi oma kodustes ruumides, sest arutada
oli ka teisi küsimusi.
Eva Seera

Ühinemislepingu valmistasid ette ja
ühinemisläbirääkimisi vedasid
peamiselt kolme valla vallavanemad
(ülemisel pildil): Elari Hiis Kärust,
Pipi‐Liis Siemann Türilt ja Lauri
Läänemets Väätsalt, kes avasid 24.
novembril vastse piiritulba, mis
tähistab kolme valla piiride
kokkupuutepunkti.
Fotod: 3x Teet Reier/Türi Rahvaleht
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VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

2016. aasta
märksõnad on:
kool, haldusreform ja torud
Head vallakodanikud!
Lõppev aasta on Käru vallale olnud
kahlemata vägagi tegus ja töine. Tegemist
on jagunud nii igapäevaelu korraldamise
poolelt, kui ka tuleviku kavandamise osas.
Võrdselt olulised on mõlemad, sest kuigi
igapäevaeluga seonduv on igaühele lihtsamini hoomatav, siis need otsused, mis
tehakse tulevikku silmas pidades, mõjutavad meie kõigi elu tegelikult rohkem, kui
praegu arvata oskame.
Uus hingamine koolis

Kogu aastat iseloomustavad läbivalt
kolm sõna - kool, haldusreform ja torud.
Tuleviku tarbeks tehtud otsustest ei ole
minu arvates tähtsaim mitte haldusreformiga seonduv, vaid hoopis see, et meie kool
on saanud uue hingamise. Sel õppeaastal
ametisse asunud direktor on suutnud
lühikese ajaga palju ära teha selleks, et
kool ja kohalik kogukond hakkaks senisest
rohkem koostööd tegema. Tulevikus, kui
oleme suure Türi valla osa, on seda koostööd väga vaja. On ülioluline mõista, et kui
tahame säilitada omale kodulähedast kooli,
siis peame saavutama selle, et siin oleks
piisavalt kooliealisi lapsi ja ikka häid
õpetajaid ning hea koostöö kooli ja lapsevanemate vahel.
Tuleviku suund sai paika

Haldusreformi tulemusena saab Käru
valla aeg järgmise aasta sügisel läbi.
Volikogud on oma otsused teinud ja seetõttu on tulevik suures plaanis selge. Siiski
ootab ees palju tööd, et kokku leppida hulgaliselt pisiasju, mis vallakodanike
igapäevase elu tagamiseks vajalikud on.
Käegakatsutavatest asjadest tegime
kõigi aegade suurima investeeringu valla
infrastruktuuri, rajades alevikku vee- ja
kanalisatsioonisüsteemi. Projekti käigus
saime korda ka peaaegu kõik aleviku
tänavad, nii et järgnevatel aastatel saab
tähelepanu pöörata alevikust rohkem väljapoole. Aleviku tänavavalgustus sai tublisti täiendust ning staadionihoone parklale
panime lõpuks asfaltkatte.
Oli tõeliselt teguderohke aasta ja kordaminekutele aitasid kaasa paljud. Tänan
kõiki neid tublisid inimesi, kes on Käru
valla lipu all käinud spordivõistlustel,
osalenud valla kultuurielus, aidanud
igapäevatöö kõrvalt kaasa meie turvalisusele, tegelenud laste ja noortega ning
aidanud abivajajaid. Tänan teid, kes te
olete märganud puudusi ja neid, kes on ise
käed külge pannud, et asjad paremini
tehtud saaks!
Soovin mõnusat aastalõppu!
Elari Hiis
vallavanem

Vald lisas eelarvesse
tulusid ja kulusid ligi
20 000 euro ulatuses
24. novembri Käru vallavolikogu istung, jätkus peale
ühinemislepingu kinnitamist
ja koostöölepingu sõlmimist
kolme valla piiril aga
kodustes ruumides ehk
Käru vallamajas.
Peateemaks oli 2016. aasta 1. lisaeelarve lugemine. Ülevaate lisaeelarvest
andis valla pearaamatupidaja Ülle Sizask.
Käru valla 2016. aasta esimese lisaeelarve
maht on 18 769 eurot. Peamiselt võeti
eelarvesse aasta jooksul saadud sihtotstarbelised eraldused ja projektidega saadud
raha kultuuri ja spordisündmustele 3200
euro ulatuses ning mõned prognoositust
enam laekunud tulud. Nii näiteks on maksudena laekunud 9300 eurot teede ja tänavate sulgemise maksu seoses ühisveevärgija kanalisatsioonitöödega. 730 eurot prognoositust enam on laekunud riigilõive ehitusseaduse alusel. Ligi 4000 eurot on
laekunud enam haridusasutuste tegevusest.
See on seotud peamiselt laste toiduraha
laekumisega, sest märtsist alustas tegevust
hoiurühm ning tulu on saadud ka ruumide
rendist ja kohatasu teistelt omavalitsustelt,
kelle lapsed käivad meie lasteaias.
Päästeametilt laekub 3646 eurot
rohkem Käru vabatahtlikule päästekomandole.
Aasta jooksul on valla varade müügist
laekunud 17300 eurot. Laekunud rahast
kaeti vallavalitsemise, tänavavalgustuse,
kalmistu metsa hoolduse, kooli ja lasteaiarühmade ja huvikoolidega seotud kulutusi.
Investeerimistegevuste alt lisati raha
teede- ja tänavate korrashoiuks, tänavavalgustuse renoveerimiseks, hajaasustuse programmi objektide toetuseks.
Seoses vee- ja kanaliprojektiga võeti ka
laenu 320 000 OÜ Käru Varahalduse
osakapitali suurendamiseks. Seoses suurenenud laenukoormusega suurendati aasta

jooksul tagasimakstavat osa 14122 euro
võrra.
Pearaamatupidaja andis ülevaate ka 10
kuu eelarve täitmisest. Muret valmistab
tulumaksulaekumise suur vähenemine võrreldes eelmise aastaga ning ka maamaksu
laekumise vähenemine. Kulutuste osas
oleme olnud säästvad ning suuri ülekulusid
tekkinud ei ole.
Lisaks andis Sizask ülevaate ka valla
aktsiaseltsi Käru Hooldusravi Keskuse
eelarve täitmisest.
Volikogu seadis sundvalduse

Volikogu otsustas seada sundvalduse
Küti kinnistule seoses Elektrilevi avaldusega tehnorajatise talumiskohustuse
kehtestamiseks. Kokkulepet kinnistuomanikuga servituudi seadmiseks ei
õnnestunud Elektrilevil sõlmida.
Taotluse aluseks on Leonhard Weiss
Energy AS poolt koostatud projekt
“Kehtna vald. Kastna küla. Povi 35/0,4kV
alajaama likvideerimine” ning Käru
Vallavalitsuse 14.07.2016. korraldusega nr
88 väljastatud projekteerimistingimused.
Projekti esimese etapi käigus asendatakse
vanad alajaamad kaasaegsetega, amortiseerunud õhuliin asendatakse maakaabelliiniga, kõik piirkonna alajaamad setakse
ringtoitele, mis parandab oluliselt piirkonna elektriga varustatust ja tagab elektriühendused ka avariide korral. Küti kinnistule paigaldatava maakaabelliiniga kaasnevad kinnisasja omanikule piirangud ei
kaalu üles avalikku huvi tagamaks klientidele kindel elektrivarustus. Liini projekteerimisel on lähtutud optimaalsest trassivalikust ning maakaabelliini ehitamist ei
ole võimalik teostada Küti kinnistut kasutamata.
Volikogus oli I lugemisel Käru valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri.
Järgmine korraline vallavolikogu
istung toimub 20. detsembril.
Eva Seera

Hea Käru valla kodanik!
Soovime, et Sinu jõuluaeg mööduks rahulikult ja
et Sul jaguks aega oma lähedaste jaoks ning
et aastavahetuse peomelu oleks vahvaks
sissejuhatuseks õnne- ja rõõmurohkele uuele aastale!
Käru Vallavolikogu ja
vallavalitsus
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Jõulud koputavad uksele
Käesoleva õppeaasta esimest
poolaastat kokku võttes
meenub hulganisti sündmuseid, uute inimestega kohanemist, koostööd ning loomulikult kuhjaga uusi teadmisi.
Rõõm on, et kooli tugisüsteem on
kenasti tööle saanud. Tugisüsteemis on
kindlasti olulised märksõnad avatus ja
lahendustele suunatud koostöö. Oleme
alustanud tihedat koostööd Rapla Rajaleidja spetsialistidega ning saanud vajalikke
ettepanekuid ja lahendusi laste toetamiseks.
Rajaleidja eripedagoog käis novembris
vaatlemas lasteaia noorema liitrühma
tegemisi, mille tulemusel saime tagasisidet
ning näpunäiteid edaspidiseks.
Tugisüsteemi oluline liige on ka meie
valla sotsiaalnõunik Riina Hunt. Tänan teda
pühendumise ning tulemusliku koostöö
eest! Tugisüsteemi tööst ning võimalustest
anname täpsema ülevaate jaanuarikuu
lehes.
Kogukonnapäeval kaardistati
kasvukeskkonda

Vaadates tagasi viimase kuu tegemistesse, siis tuleb mainida Kadrikarnevali
ja Kogukonnapäeva.
Kogukonnapäeval, mis toimus III
advendil oli kogukonna esindus üpris
tagasihoidlik, kuid mõttetööd tegi iga osaleja mitme eest. Päeva mõte oli kaardistada
Käru kogukond, kui laste kasvukeskkond ja
selle arengukohad. Mõelda kuidas edasi
ning lõpuks ka konkreetseid kokkuleppeid
sõlmida. See, kuidas hetkeolukord kaardistatud sai, millised ettepanekud ja kokkulepped edaspidiseks kirja said, saab lugeda
Kriitilise sõbra programmi läbiviijate
kokkuvõttest käesolevas lehes. Tänan
veelkord kõiki, kes aitasid sellel päeval
teoks saada!
Kogukonnapäeval toodi mitmeid kordi
positiivselt esile teist korda toimunud

heategevusikku kadrikarnevali. Karnevali
tulu oli sel aastal koolile 533,79 eurot, mille
eest soetame koolile muusikariistu. Täname
kõiki karnevalil osalejaid ja sellesse summasse oma panuse andjaid!
Detsembrikuus toimusid ka kooli hoolekogu ja õppenõukogu koosolek. Poolaasta
õpitulemustest anname täpsema ülevaate
jaanuarikuu lehes.
Kirev jõulunädal

Jõulukuul toimusid igal esmaspäeval
advendiküünalde süütamised, kus igasse
esmaspäeva oli planeeritud kahe klassi
ühised etteasted. Jõulunädal ootab praegu,
kirjutamise ajal veel ees, aga on selge, et
see tuleb toimekas ja kiire. Esmaspäeval on
jõululaat, teisipäeval õpetaja Andrese, Ave
ja Ilme eestvedamisel jõulumeisterdamine
ning külas Kehtna Noortekeskus. Õhtul
peavad koolimajas oma väikese jõulupeo
Käru valla kodused lapsed ja hoiurühma
mudilased. Kolmapäev on päkapikupäev ja
õpetaja Virve eestvedamisel
jõuluspordipäev. Neljapäev on palgapäev ehk
tunnistuste kättesaamise päev, lisaks ühine
jõululõuna ja õhtune jõulukontsert.
Hea koolipere, kooli sõbrad ja partnerid. Palju aega veedame kooli seinte vahel
ja ajame oma kooli asja ning seda koos
inimestega, kes on meile olulised ja
lähedased. Tunnustan kogu koolipere 2016.
aastal väga hea koostöö ja edusammude
eest. Soovin sama hoolivat ja sõbralikku
õhkkonda ka uueks 2017. aastaks. Usun, et
koostöö ja hoolivus viivad meid lähemale
ka meie soovide ja unistuste täitumisele.
Soovin kooliperele ja kõikidele Käru
valla inimestele rahulikku jõuluvaheaega ja
kõike paremat uueks aastaks!
Jõuluvaheaeg on 23. detsembrist 8.
jaanuarini. Õpilasi ootame kooli taas 9.
jaanuaril. Lasteaiarühmadest töötab pühadeperioodil (27.12-30.12) üks liitrühm.
Lilian Voog
koolijuht

Koolipere soovib kauneid pühi ning
rahulikku jõuluaega pere keskel!
Lumememmed jalutavad paaris,
päkapikud tule ümber reas,
kingikotid kuhjatud on saanis,
ka jõuluvana liigub nende seas.
Loojub päev pea on pime,
kuid su ees sünnib ime,
on langemas lund
on imede tund
ees sind ootab talvevõlumaa.
/Vello Salumets/

„Meie erilised
lapsed” –
kogukonnapäev Käru
hariduskeskuses
„Meie kõik lapsed on erilised
ja väga tähtsad!” – selline
mõte jäi kõlama Käru
kogukonnapäeval koolimajas
11. detsembri.
Seekordne kogukonnapäev toimus
Raplamaa Partnerluskogu LEADER projekti „Kool kui õppiva kogukonna süda”
raames, mis on Käru ja Hagudi kogukonna
ja kooli koostööprojekt. Selle programmi
eesmärk on esiteks kaasata mõlema
hariduskeskusega seotud kohalik kogukond ja piirkond koos laste ning peredega
oma laste jaoks paremate tulevikuvõimaluste koostöiseks otsimiseks. Projekt
lõpeb kahe koolikogukonna kogemuste
vahetamise päevaga 2017.a. kevadel.
Projekti läbivaks teemaks on - õpime koos
paremini toime tulema kõigi meie lastega,
sealhulgas erivajadustega lastega. See
teema puudutab kõiki lapsevanemaid, sest
isegi kui oma pere laps pole esmapilgul
erivajadusega, siis võib naabruskonnas,
koolis või klassis selline laps olemas olla.
Kõigil kogukonna liikmetel on vaja
rohkem valmisolekut ja teadmisi, et toetada kogukonna lapsi nende elu- ja kooliteel.
Käru Põhikooli kogukonnapäeva
eesmärk oli leida koos mõeldes võimalusi,
kuidas kogukond, lasteaed, kool ja pere
saab toetada lastega toimetulekut ning
mida teha laste heaks. Arutasime, milliseid
küsimusi tuleks lahendada ja milles peaks
kogukond leppima kokku, et saavutada
kõigi laste heaolu Käru lasteaias ja
põhikoolis.
Koolis on toimunud muudatusi

Aasta tagasi viisime oma Tulevikuhariduse PIRN meeskonnaga Käru koolis
läbi kriitilise sõbra koolinõustamise programmi, millele järgnenud kogukonnapäeva
möödudes andsime koolipidajale ja tollasele koolijuhile otsekohest tagasisidet kooli
hetkeseisust ja arenguvajadustest. Tänaseks on Käru kool ja lasteaed elanud üle
suure muudatuste perioodi – tööle on
asunud uus koolijuht Lilian Voog ning
palju uusi õpetajaid. Tähelepanuväärne on,
et väikeses vallakoolis on tekkimas oma
kompetentsikeskus, kuhu kuuluvad peale
uue koolijuhi veel logopeed Rutt Vaarmari
ja sotsiaalpedagoog Ulvi Klemmer.
Olukorras, kus paljud koolid otsivad
meeleheitlikult üht tugispetsialisti, kes
käiks koolis kasvõi väikese koormusega
lastele ja peredele nõustamisteenust pakkumas, on Käru koolis tehtud algust uue süsteemiga. See seisneb koostöise kompetentse meeskonna kokkupanemises, kes
suudab tulevikus peale „juhtumilahenduse“ tegelda lisaks varajase märkamise ja
sekkumisega.
järgneb pöördel
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„Meie erilised lapsed“ – kogukonnapäev Käru harid
Töö eriliste vajadustega lastega on
keeruline kogu Eestis, mistõttu võivad nii
Käru kogukonna pered, aga ka uue ühinenud valla koolid koostöös Käru
tugimeeskonnaga saavutada uue kvaliteedi.
Käru Põhikoolis toimunud muutused
paistavad välja õppimise korralduses klassis, kus katsetatakse uusi õpimeetodeid –
paljud õpetajad on avatud uutele lähenemistele, koostööle ja koosõppimisele. Selles
veendusime enne 11. detsembri pühapäeva
mõttetalgutele eelnenud ja sama projekti
raames lasteaeda ning koolitunde külastades, õpetajate ning teiste koolikogukonna
osapooltega vesteldes.
Arutleti kasvukeskkonna üle

Kogukonnapäevale kogunes esinduslik
seltskond: lapsevanemad, lasteaia ja kooli
õpetajad ning töötajad, kogukonnavälised
hariduseksperdid, vallavanem, hoolekogu
esimees, rääkimata koolijuhist. Mõttetalgute vormis läbiviidud arutelud toimusid
kahes suuremas laudkonnas, kus olid esindatud erinevad koolikogukonna osapooled.
Päeva alguses arutleti lasteaia ja kooli
kui Hariduskeskuse hetke tugevuste ning
arengukohtade üle. Positiivse poole pealt
rõhutati laste olemasolu ja rühmade-klasside suurust ning lasteaia ja kooli ühes
hoones paiknemist, tugevat kogukonda
koos Hariduskeskust ümbritseva hea
elukeskkonna olemasoluga, toetavat vallavalitsust, tugevat hoolekogu, toidu head
kvaliteeti koos lastele hommikupudru
võimaldamist koos selle söömisharjumuse
tekkimisega, aktiivset kultuurielu ja
kogukonna traditsioone, uute õpetajate ja
koolijuhi suurepärast sulandumist olemasoleva kooli meeskonnaga ning sellega
saavutatud avatust ning uut hingamist,
vanemate klasside iseseisvust õppetöösse
suhtumises ning nende kaasamist nooremate õpilaste tundidesse, uute tugispetsialistide olemasolu ja palju muud.
Märkimisväärne on paljude huviringide
hea töö kooli juures, kuigi kogukonna abi ja
head ideed kõigi laste annete arendamisel
ning positiivse vaba aja veetmise kindlustamises on tulevikus jätkuvalt teretulnud.
Mureks kvalifitseeritud
töötajate nappus

Arengukohtade üle arutledes tulid välja
Käru hariduskeskuse mitmed murekohad.
Kuidas leida kvalifitseeritud järelkasvu
koolitöötajatele; kuidas tagada võimalikult
paljudele koolitöötajatele täiskohaga töö, et
oleks ajalist võimalust panustada rohkem
hariduskeskuse tuleviku arendamisele;
kuidas saavutada parem ja otsene kontakt
lapsevanema ning õpetaja vahel; kuidas
saavutada lahendustele mitte süüdlaste
otsimisele suunatud koostööd; kuidas leida
võimalusi ja aega lasteaia- ning koolitöötajate omavaheliseks suhtlemiseks, info ja
kogemuste vahetamiseks; kuidas jõuda
kõigi õpilaste võimete arvestamiseni?
Olulise teemana jõuti välja hariduskeskuse

Lapsevanemad ja õpetajad püüdsid ühiselt arutleda tänase laste
Foto:
kasvukeskkonna üle Kärus.
ühisreeglite vajaduse juurde. Et need oleksid mõistuspärased ja kõigile
koolikogukonna osapooltele arusaadavad. On
oluline, et kõik koolitöötajad ja lapsevanemad nende järgimist endalt ning lastelt
meelekindalt nõuaksid ja oleksid selles
eeskujuks, et need ühisreeglid saaksid
kogukondlikeks kokkulepeteks, mis kehtiksid ka väljaspool hariduskeskust küla vahel.
Oluline on paindlikkus, avatus ja
mõistmine

Arutelud tõid välja hetke tähtsamad võtmekohad, millele lähitulevikus kindlasti
peaks tähelepanu pöörama, et ka erivajadustega laste elu oleks Kärus parem.
Erilised lapsed vajavad, et täiskasvanud
oskaksid luua sobivaid tingimusi, kohandada õpikeskkonda ja ka ise õpetajatena
kohanduda eriliste laste juhendamiseks
ning toetamiseks. Paindlikkus, avatus ja
mõistmine on siin võtmesõnad.
Kuna Käru väikeses lasteaias ja koolis
on soe ja hea mikrokliima, siis tuleviku
mõttes võiksid ka mujalt lapsed olla siia
oodatud - samas „kõik oma lapsed ikka koju
ning oma kooli!“. Tulevikus saaks pakkuda
„varjupaika“ neile lastele, kellel suures koolis ei lähe hästi. See on nii koolipere kui ka
terve kogukonna valmisolek väärtustada iga
last ja peret, võtta vastu uusi inimesi,
valmisolek õppida märkama ja toetama iga
abivajajat.

Lilian Voog

Võimalus olla avatud oma koolikogukonna muredele ja rõõmudele, hoida
oma kogukonnas häid suhteid kooliga
põhimõttel „meie ajame ühist asja ja saame
hästi läbi”. Käru väike kogukond suudab
seda ka suure valla väikese osana.
Väga oluline on rääkida avalikult ning
võimalikult mitmekesiselt, millised on
tänase Käru valla ja hariduskeskuse tugevused – sotsiaalmeedias, videotes, artiklites. See on vajalik ühelt poolt selleks, et
oma kogukonna inimesed teaksid, mille üle
uhked olla, ja teisalt selleks, et teised
inimesed uuest vallast tahaksid siia elama
tulla ning oma lapsi siia kooli tuua.
Tähtsad on kokkulepped
ja nendest kinnipidamine

Kogukonnapäeval arutleti selle üle,
kuidas edasi. Selleks, et kinnistada
algatatud uuendusi, oleks vaja luua väga
erinevaid kokkuleppeid, neid kõigi osapooltega põhjalikult omavahel läbi arutades.
Õppimisprotsessi kaasajastamise ja tunnirahu saavutamise alustaladeks on õpetajate ja tugimeeskonna omavahelised kindlad kokkulepped – kuidas meie koolis
õpetatakse ja õpitakse? See võiks olla teatud väärtuspõhiste eetiliste ja metoodiliste
põhimõtete kogum, millest lähtutakse ning
mis tagab seetõttu hea hariduse Käru kooli
kõigile õpilastele, ka eriliste vajadustega
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õpilastele. Selgelt sõnastatud ja teada
kokkulepped annavad edasi usaldusväärse
sõnumi, et kõigile õpilastele on Käru koolis koht, olgu nende taust kui keeruline
tahes. Õpetajad koos saavad hakkama positiivse õpikeskkonna loomisega, kus otsustavaks on teadliku õpetaja head suhted
lastega.
Koos on vaja kujundada ühised
kokkulepped kogu kooliperele. Seda toetab
kooli plaan uuendada lähiajal kodukorda.
Kui kodukord pole üksnes paberil, vaid
toimib ja avaldab seeläbi mõju tegelikkusele, siis kaovad probleemid halva käitumisega. Õpilaste, õpilasomavalitsuse endi
osa positiivse mikrokliima ja tunnirahu
loomisel on kõige olulisemaks mõjuriks.
See kujundab nende valmisolekut võtta
vastutust oma õppimise ja õpikeskkonna
kujundamise ning hoidmise ees.
Kõik saavad panustada

Kogukonna päeva kõige suurem tulemus oli see, et vahetati mõtteid kogukonna
aktiivseimate, koolile pühendunud inimeste seltskonnas, mida ja kuidas võiks ise
panustada laste heaks ja mida kogukonnana peaks juurde õppima. Üks oluline samm
on oma inimeste edusammude, saavutuste
ja tugevuste parem märkamine ning mitmekülgne tunnustamine. Siis oskab iga
kogukonna liige aga ka kogukond tervikuna märgata oma tugevusi ja erilisi saavutusi. Viimaseid on Käru vallal palju ja kõik
nendega seotud inimesed võiks saada
piisavalt tänu ning tunnustust.
Alustame lihtsatest asjadest

Oluliseks märksõnaks sai „Tere!”
ütlemine, mis on heade suhete ja teise
märkamise väljendus. Väikeses kogukonnas on üksteise märkamine ja toetus väga
oluline just „meie-tunde” ja üksmeele
jaoks. „Tere!“ võiks ja peaks saama ühtlaselt omaks nii Käru lasteaias ja koolis
sees, hariduskeskusest väljas küla vahel
kui ka kogu kogukonnas tervikuna.
Kogukonna päevalt jäi kõlama mõte:
Käru kool ja lasteaed hariduskeskusena
pole midagi lihtsalt iseenesestmõistetavat!
Kogukond elab ja töötab laste ja tuleviku
nimel, mistõttu on vaja aktiivselt toetada
kooli tervikuna, uut suurepärast koolijuhti
ja kõiki õpetajaid nii ise abi pakkudes kui
koostööks valmis olles. Seda nii kõigi
lapsevanemate kui ka teiste kogukonna
liikmete poolt.
Koolirõõmu ja edu õppimises tervele
kogukonnale ning kaunist pühadeaega!
Margus Saks ja
Tiia Lister
TÜ Eetikakeskuse
väärtusarenduse
koolitajad MTÜ
Tulevikuhariduse
PIRN
haridusnõustajad

Uhkes koosseisus korraldav laudkond Naabrid.

Kerro klubi pööras
ajaratta tagasi
80-ndatesse
26. novembril kogunes
Pritsimaja saali veidi üle 50
pereklubi liikme ja külalise,
et tähistada klubi 39. sünnipäeva.
Klubilised kutsus kokku Naabrite laudkond, kes korraldas oma nägemuse Kerro
10. sünnipäevapeost, mis Gorbatšovi kehtestatud kuiva seaduse tõttu omal ajal klubis pidamata jäi.
Peo algul kogunesid osalised maja
eesruumis, kus koguti sissepääsutasu,
mille vastu jagati peopääsmeid. Klubilised
olid ajastule kohase stiilimuutusega tublisti kaasa läinud ning soovijad said
poseerida ajastutruus fotonurgas.
Täpselt kell 21.00 avati saaliuksed
ning korraldajad võtsid külalisi vastu tervitusnapsu
ja
soojade
sõnadega.
Vahepaladeks olid Naabrid ettevalmistanud mitmeid seltskonnamänge, mis olid
tollele ajastule iseloomulikud ning viidi
läbi maruvahva õnneloos. Loosi tahtel
jagati ohtralt auhindu, toiduainetest kütuse
kupongideni ning ei puudunud ka peavõit
reis neljale Helsingisse, mis sel korral läks
Aivar Saarperele.
Meelelahutust pakkus taas kord klubisse kutsutud Järvakandi pensionäride
tantsutrupp Vürtsitüdrukud. Oma energi-

lise ja optimistliku ellusuhtumisega tegid
eakad prouad silmad ette nii mõnelegi
noorele. Esitati mitmeid efektseid
tantsunumbreid ning vahetati nii tihti
kostüüme, et vahepeal võis lugemine sassi
minna. Prouade tänavune etteaste klubilistele oli sama krapsakas, kui 16 aastat
tagasi.
Nii nagu klubis kombeks võeti ka sel
sünnipäevapeol vastu uusi liikmeid.
Gustav Gross ja Maire Häidma vandusid
puuraamatul klubile igavest truudust, kinnitades tõotust pitsi Kerro kibedaga.
Korraldati iga-aastane peremehe ja perenaise valimine, mis muudatusi kaasa ei
toonud. Klubi eestvedamisega jätkavad
Kristjan Kivisaar ja Tiia Tuisk.
Südaöö saabudes õnnitleti sünnipäevalapsi ning söödi uhket ja maitsvat torti.
Mõnusat tantsumuusikat pakkus Ervin
Lillepea bänd. Pidu oli hoogne ja lõbus.
Tantsu ja tralli jätkus tundideks peale
südaööd.
Aitäh Naabritele meeldejääva peo eest!
Jaanuarikuu pidu korraldab laudkond
Ants Käpp ning siis pööratakse ajaratas
kuumadesse 90ndatesse. Kuupäev selgub
uuel aastal.
Tiia Tuisk
klubi perenaine
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Täname heateo eest!
AS Käru Hooldusravi Keskus tänab
kunagise majaelaniku Aino Vei tütart Eha
Meidlat (fotol), kes kinkis majale väärtusliku pianiino Vanemuine, lisades ka pilli
hooldusjuhised. Pianiino on ilusa heliga ja
ootab mängijaid, tänulikke kuulajaid jagub
meil alati! Samuti on majja oodatud kõik
pillimängu oskajad ja õppijad, kellel soovi
pilli mängida, kuid endal võimalus
puudub.
Heili Burmeister
juhatuse liige
AS Käru Hooldusravi Keskus
Kassa lahtiolek muutub!
Seoses vallavalitsuse töö
ümberkorraldamisega, saab
alates 2. jaanuarist 2017 teha
sularahatoiminguid vallamajas
esmaspäeviti kell 8.00 - 17.00 ja
reedeti kell 8.00 -14.00.

Õnnitleme laste
sünni puhul!
Triin Meieril ja
Mati Tapol sündis
25. novembril
poeg RUUDI
Kristiina Lillakal ja
Taavi Tannebaumil
sündis 3. detsembril
poeg TREVOR

EELK Käru Kirikus

24.12.2016.a. kell 15.00

Jõuluõhtu

jumalateenistus.

Eha Meidla kingitud pillil mängimas.

Kalendrid ootavad!!!
Hea vallakodanik, tule jägi
uue aasta kalendrile.
2017. aasta Käru valla kalendri
saab iga valla pere kätte tööpäeviti
vallamajast. Kalendrid on suured
ega mahu postkasti.
Kalendrit saab vallamajast
soovikorral ka osta. Hind on 3.50

Tantsuga uude
aastasse!
1. jaanuari ööl
algusega kell 1.00
tantsitab Käru pritsimajas
rahvast ansambel SVIPS
Avatud väike kohvik
Pilet 5 eurot
(tasumine sularahas kohapeal)

Naiste Tugikeskus Raplamaal
Pakume vägivalla all kannatavatele naistele TASUTA:
√ juhtumipõhist nõustamist
√ psühholoogilist nõustamist
√ õigusabi
√ turvalist varjupaika

Helista 24/7 telefonil 5813 7153 või
kirjuta raplanaistekeskus@gmail.com
Vägivallast on väljapääs.
Aitame Sul seda leida.
Kaastööd ja info Käru Vallalehe
näärikuu numbrisse on oodatud
hiljemalt 20.01 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.
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