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Rongisõitjate arv
kasvab

Tööd “Terwiseid Kärust” tutvustab üks selle autoreid Kristella Jurkatamm.

Valmisid tööd Käru
alevikust
20. jaanuaril toimus Tallinna
Tehnikaülikoolis maastikuarhitektuuri eralal 2. kursuse
tööde kaitsmine. Tööde
teemaks oli Käru alevik.
Sügisel alustasid TTÜ Tallinna
kolledži maastikuarhitektuuri teise kursuse
tudengid Käru aleviku avaliku ruumi
maastikuprojektide koostamisega.
Jaanuari keskel said projektid valmis
ning üliõpilased kaitsesid oma töid juhendajate, kaasüliõpilaste ja Käru valla esindajate ees. Tööd valmisid 2-3 liikmelistes
gruppides. Sellele kõigele eelnes aleviku
analüüsimine, kohalike inimeste ootuste ja
vajaduste väljaselgitamine ning toimiva
lahenduse väljamõtlemine.
Tööd olid vormistatud kahel kuni
kolmel A0 suurusel planšetil, kus ühel
neist oli kogu aleviku kontseptsioon ning
teistel detailsemad lahendused aleviku eri
kohtadest. Lisaks koostati ka projekti
kohta seletuskiri. Vald ootas omalt poolt
tudengitelt lahendusi Käru sissesõitude,
kortermajade taguse jõeäärse ala,

supluskoha, keskväljaku ehk nö
„Pätipargi” ning raudtee ümbruse ja terviseraja kohta.
Grupid said inspiratsiooni peamiselt
Käru valla sümboolikast – rattast, Käru
ajaloost ning olemasolevast olukorrast ja
praegustest väärtustest. Põhilisteks väärtusteks toodi välja, et Kärus on aktiivne
kogukond, puhas ja mitmekesine loodus,
jõgi ja paisjärv, rikas ajaloo poolest,
maaliliste vaadetega ning rohelise mõtteviisiga. Nii mitmeteski töös kumas läbi
kohalike inimeste soove – eriilmelised
jalutusrajad, kiikede kasutamine, supluskoha korrastamine jms.
Juba lähiajal (jälgige reklaami!)
seatakse tudengite tööd vallaelanikele
tutvumiseks ka Kärus üles. Peale töödega
tutvumist ootame vallaelanike tagasisidet
antud tööde kohta, et välja selgitada missugused ideed meeldisid kõige enam ning
seejärel otsustada, mida tasub ka ellu
viima hakata.
Janelle Leenurm
maanõunik

Käru rahvas on Elroni kaubamärgi all
sõitvad porganditooni rongid ja sõiduvõimalused hästi vastu võtnud.
Rongisõidu võimalust kasutavad meie
valla inimesed aasta aastalt üha enam.
Elroni andmetel kasutati 2016. aastal Käru
peatust 19 800 korral, mis on 500 võrra
enam 2015. aastast. Seega kasutas Käru
peatust keskmiselt 52 inimest iga päev.
Elroni esindaja Ronnie Kongo sõnul on
remondid raudteel küll veel pooleli, seega
hetkel veel rongisõit kiiremaks ei ole läinud, küll antakse lootust, et lähiaastatel
lüheneb ka sõiduaeg.

Maa-amet teatab!
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku
elektroonilise enampakkumise piirkonnas
asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 8.02.2017.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti
kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.
Käru vallas Käru alevikus müüakse
Nurga kinnisasi (37501:001:0083; 1,45
ha; (M)) alghind 2 320.-, tagatisraha 230.-

Hooldus läks
kallimaks
2017. aastast on AS Käru Hooldusravi
Keskuses ööpäevase hoolduse tasu 660
eurot ühe kliendi kohta kuus, millele lisandub retseptiravimite kulu ja sotsiaaltoetus
(juhul, kui see on määratud).
1-kohalises toas on kohatasu 690 eurot.
Vallaleht
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VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

Viimane Käru valla eelarve projekt
jõudis volikogu ette
Detsembrikuus kogunes volikogu kahel
korral. 16. detsembril toimus erakorraline
istung seoses Uno Feldschmidti vaidega.
Feldschmidt esitas vaideavalduse Käru
Vallavolikogu 10.11.2016 otsuse nr 32
„Küsitluse tulemuste kinnitamine” peale.
Haldusmenetluse seaduse § 79 lõike 1
punkti 1 alusel puudub U.F. õigus vaie esitada. U.Feldschmidt on Rahvastikuregistri
andmete järgi Viimsi valla elanik.
Volikogu otsustas jätta Uno Feldschmidti vaideavaldus haldusmenetluse seaduse § 79 lõike 1 punkti 1 alusel läbi vaatamata ja tagastada.
Pikemalt kogunes volikogu 20. detsembril, mil alustati 2017. aasta eelarve I
lugemisega, kinnitati audiitorid, täiendati
kooli ametikohtade struktuuri ning otsustati
tõsta lasteaia kohamaksu.
Volikogu istungilt puudus Kalev Palling
Eelarve projekti tutvustas raamatupidaja
Ülle Sizask, kelle sõnul oli Käru vald üks
vähestest omavalitsustest vabariigis, kus
valla eelarvesse laekus üksikisiku tulumaksu vähem kui 2015.a. Sellest tulenevalt ei
ole 2017.a. eelarveprojekti arvestatud
tulumaksu laekumise tõusu. Seoses maamaksu määrade tõstmisega on suurendatud
1000 euro võrra maamaksu summat.
Palgatõusu eelarveprojekti arvestatud ei ole
ja majanduskulude numbrid võrreldes
eelmise aastaga eriti ei muutu. Seoses 2016.
aastal võetud laenuga (Käru aleviku
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniprojekti
omaosalus) on 2017. aastal oluliselt tõusnud ka pangalaenu põhiosa - 64560 eurot.
Riigipoolsetest sihtotstarbelistest investeeringutest on esialgu teada ainult
tänavavalgustuse renoveerimiseks eraldatud 10 000 eurot.
Kinnitati audiitor

Raamatupidaja Ülle Sizaski sõnul küsis
vallavalitsus 2016. majandusaasta auditeerimiseks pakkumisi viielt audiitorfirmalt.
Pakkumisi laekus kolm Volikogu otsustas
sõlmida lepingu Käru valla ja OÜ Käru
Varahalduse 2016. majandusaasta aruannete auditeerimiseks audiitorfirmaga AMC
Audit OÜga, kes tegi kõige soodsama
pakkumise summas 1468.80 eurot.
Lasteaed vajab abiõpetajat

Käru Põhikooli direktor esitas vallavalitsusele taotluse lisada lasteaiarühma
koosseisu 0,3 abiõpetaja kohta seoses
vajadusega lasteaiarühmade õppe- ja kasvatustöö paremaks korraldamiseks. Praegu on
struktuuris 2,0 ametikohta, millest täidetud
1,9 abiõpetaja ametikohta.
Volikogu otsustas muuta Käru
Põhikooli struktuuri vastavalt eelnõule ning
lisada 0.3 abiõpetaja kohta.
Tõuseb lasteaia kohatasu

Volikogu arutas lasteaiarühma rahas-

tamisel vanemate poolt kaetava osa määra
muutmist. Praegu on see 10 eurot lapse
kohta kuus. Seoses ühinemisega Türi ja
Väätsa vallaga tuleb teenuste hinnad ühtlustada. Türi vallal on vanemate poolt kaetava
osa määr seotud miinimumpalgaga ja
praegu umbes 26 eurot lapse kohta kuus.
Volikogu kinnitas lastevanemate poolt
kaetava osa määraks 15 (viisteist) eurot
lapse kohta ühes kuus alates 2017. aasta
jaanuarist.
Nõustuti naabrite plaanidega

Haldusreformi seaduse alusel peavad
asjaomased volikogud enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist
alates ühinemislepingu kinnitamise päevast
kuni valimistulemuste väljakuulutamise
päevani konsensuslikult heaks kiitma
ühinemislepingu poolte võlakohustuste
ning muude tulevastel eelarveaastatel raha
väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise.
Väätsa Vallavolikogu esitas heakskiitmiseks neli eelnõu:
1 „Investeerimislaenu võtmine”, mille
kohaselt kavatseb Väätsa vald 2017. a
eelarve vastuvõtmisel võtta vastavalt
investeeringute rahastamise vajadusele
laenu kuni 120 000 eurot tagasimakse tähtajaga 10 aastat;
2. „Väätsa vallale pikaajalise rahalise
kohustuse võtmine”, mille sisust tulenevalt
võtab Väätsa vald juhul, kui maaeluministri
23. oktoobri 2015 määruse nr 11 alusel
rahastatakse Väätsa valla projekti „Väätsa
järve puhke- ja spordiala kasutusvõimaluste
suurendamine“, kohustuse tasuda Väätsa
paisjärve ranna ja võrkpalliväljaku ümbruse
kergliiklusteede rajamiseks, rannaala korrastamiseks ja laste mänguväljaku rajamiseks projekti abikõlbulik ja mitteabikõlbulik omafinantseering vähemalt summas
85 001 eurot ning projekti kulude võimalik
kallinemine;
3. „Väätsa vallale pikaajalise rahalise
kohustuse võtmine”, mille sisust tulenevalt
võtab Väätsa vald juhul, kui majandus- ja
taristuministri 5. augusti 2016 määruse nr
48 alusel rahastatakse Väätsa valla projekti
„Väätsa valla tänavavalgustuse renoveerimine“, kohustuse maksta aastatel 20172018 projekti Väätsa valla välisvalgustite
renoveerimiseks abikõlbulik ja mitteabikõlbulik omafinantseering vähemalt summas
80 500 eurot ning projekti kulude võimalik
kallinemine;
4. „Väätsa vallale pikaajalise rahalise
kohustuse võtmine”, mille sisust tulenevalt
võtab Väätsa vald juhul, kui Vabariigi
Valitsuse 15. septembri 2016 määruse nr
102 alusel rahastatakse Väätsa valla projekti „Kultuuri- ja sporditeenuste kättesaadavuse parendamiseks ja teenuste säästlikumaks korraldamiseks“, kohustuse maksta
2017. a valla eelarvest Vaba Aja Keskuse

saali põranda remondiks ja akustika parandamiseks projekti abikõlbulik ja mitteabikõlbulik omafinantseering vähemalt
summas 5000 eurot ning katta projekti
kulude võimalik kallinemine.
Lisaks võtab Käru vald teadmiseks, et
Väätsa vald esitab Vabariigi Valitsuse 15.
septembri 2016 määruse nr 102 sätestatut
arvestades regionaalsete investeeringutaotluste programmi taotluse, et saada
rahalist toetust Väätsa Vaba Aja Keskuse
saali põranda ja akustika parendamiseks.
Türi vald esitas Käru vallavolikogule
kolm eelnõu:
„Avaliku sektori kohaliku omavalitsuse
allsektori lasteaiahoonetes energiatõhususe
ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ alusel
meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori
hoonetes” toetust projektile „Türi Lasteaia
kesklinna lasteaia hoone rekonstrueerimine
energiasäästlikumaks ja sisekliima parandamine” Keskkonnainvesteeringute Keskusest. Käru vallavolikogu peab andma volituse Türi vallale esitada taotlus nimetatud
projektile toetuse saamiseks.
2. „Laenu võtmine”. Eelnõu kohaselt
kavatseb Türi vald 2017. aasta eelarve vastuvõtmisel vallaeelarvesse planeeritud
investeeringute teostamiseks võtta perioodil 01.03.2017 28.02.2018 vastavalt investeeringute rahastamise vajadusele laenu
kuni 1 866 535 eurot;
3. „Türi vallale pikaajalise rahalise
kohustuse võtmine”. Otsuse eelnõu
kohaselt võtab Türi vald juhul, kui riigihalduse ministri 4. juuli 2016 määruse nr 32
„Avaliku sektori kohaliku omavalitsuse
allsektori lasteaiahoonetes energiatõhususe
ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” alusel
Türi valla projekt „Türi Lasteaia kesklinna
lasteaia hoone rekonstrueerimine energiasäästlikumaks ja sisekliima parandamine“ rahastatakse, kohustuse maksta aastatel 2017 – 2018 projekti abikõlbulik ja
mitteabikõlbulik omafinantseering vähemalt summas 750 138 eurot ning võtab
kohustuse katta võimaliku projekti kulude
kallinemise.
Volikogu võttis naabrite planeeritavad
investeeringud ja projektid teadmiseks ning
andis neile oma nõusoleku.
Kinnitati ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Volikogu kinnitas Käru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise
eeskirja. Eeskirjaga alustati novembrikuu
istungil, vahepeal on eeskirja eelnõud täiendatud. Parandatud on, kellele tuleb esitada
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise
taotlus ja kellega sõlmida lepingud.
Volikogu poolt täiendus- ega parandusettepanekuid ei esitatud (v.t. lk 5).
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POLITSEI

Talvises liikluses varu
aega ja näita hoolivust
Uus aasta on hoo sisse
saanud ning uue puhangu on
saanud ka talv, mis lõpuks
loodusele lumise kuue tõi.
Talvised ilmaolud nõuavad
aga liiklejatelt suuremat
tähelepanelikkust ning
igapäevaste sõiduvõtete
ümberhindamist.
Miinuspoolel kõikuv temperatuur toob
autojuhi jaoks kaasa mitmeid muutusi
igapäevases liiklusrutiinis ja kõige esimesega tuleb rinda pista juba hommikul sõitu
alustades. Enam ei saa kohe autosse istuda
ja sõitma asuda, sest sageli on sõiduki
tuuleklaasid jäätunud ning vaatevälja
puhastamiseks tuleb varuda hommikuti
pisut enam aega. Teedel märkan sageli liiklejaid, kes on jääst puhastanud vaid
pisikese pilu, et kuidagi aknast välja näha,
kuid see ei ole kindlasti piisav, et tagada
ohutu sõit. Aknaklaaside puhastamine ei
võta palju aega, kuid võib liikluses ära
hoida raskete tagajärgedega õnnetused.
Puhtad klaasid näitavad, et hoolite nii
iseendast kui ka teistest.
Iga autojuht peab harjuma kiiresti muutuvate teeoludega ja valima vastavad
sõiduvõtted. Õnneks ei ole politseinikud
tänavu talvisel ajal silmanud meie teedel
liikumas suverehvidega sõitjaid, kuid tasub
meelde tuletada, et lihtsalt talverehvide
märgistusest ei piisa, rehvid peavad vastama ka kehtestatud nõuetele ja eriti oluline
on siinjuures rehvimustri sügavus.
Peale nõuetekohaste rehvide tuleb
liikumiseks valida ka ilmaoludele vastav
kiirus. Politsei tuletab meelde, et talvistes
teeoludes tuleks pigem sõita ettevaatlikult
ja aeglasemalt, kuna rasked teeolud eeldavad teinekord lubatust mõnevõrra

aeglasemat sõidukiirust. Paraku leidub
ikka veel juhte, kes uljalt iga ilmaga teedel
kihutavad ja kiirusepiiranguid millekski ei
pea. Sageli kiputakse ka oma võimeid üle
hindama ning sõidetakse kiiremini, kui teeolud ja oskused võimaldavad. Äkkpidurdused libedaga ja kogenematus võivad
lõppeda teelt väljasõiduga ning ohtu võivad sattuda nii enda kui teiste liiklejate elu
ja tervis.
Senisest tähelepanelikumad peavad
liikluses olema ka jalakäijad ja jalgratturid.
Pimedal ajal on oluline teha end helkuri
või helkurvesti abil nähtavaks ning varustada jalgratas punase ja valge tulega.
Möödunud nädalal märkasin sotsiaalmeedias postitust, mis kirjeldas, kuidas helkurita jalakäijal jäi kokkupõrkest sõidukiga
puudu kõigest mõni sentimeeter. Postituse
autor märkis, et värises veel ka kodus postituse kirjutamise ajal. Võin kindlalt väita,
et mitte keegi, olgu tegu siis kergliikleja
või autojuhiga, ei taha sattuda õnnetusse.
Just seepärast kutsungi üles kõiki liiklejaid
suuremale tähelepanelikkusele.
Erilist hoolikust ja tähelepanelikust
nõuavad kohad, kus jalakäija ja autojuht
kõige rohkem omavahel kokku puutuvad –
ülekäigurajad. Talvised teeolud ei ole
ideaalsed, mistõttu peab jalakäija teed ületades jälgima, et sõidukijuht on teda märganud ja kiirust vähendanud. Äkitselt teele
ilmunud jalakäijat ei pruugi juht kohe märgata ja libedusest tingituna on ka pidurdusteekond tavalisest pikem. Jalakäija, kui
ületad sõiduteed, siis veendu, et juht on
sind märganud ja tee ületamine on ohutu.
Soovin turvalist aastat ja mõistvat
suhtumist liikluses!
Raido Galjaev
piirkonnapolitseinik

Viimane Käru valla ...
Vald müüs korteri

Vallavolikogu liige Maimo Nöps taandas end käesoleva päevakorrapunkti arutamisest.
Volikogu arutas valla omandisse kuuluva korteriomandi aadressil Rahvamaja 2
krt 4 võõrandamist otsustuskorras. Käru
vallas Rahvamaja 2-4 korter kuulub bilansivälise vara hulka, mille jääkväärtus on
231,16 eurot. Korter on amortiseerunud ja
väga viletsas olukorras. Vallal pole selliseid ressursse, et see korter korda teha.
Volikogu otsustas võõrandada korteriomand aadressil Rahvamaja 2 krt 4 Maimo
Nöpsile alghinnaga 232 eurot.

Pumbamajad rekonstrueerib
Terrat

Käru aleviku pumbamajade rekonstrueerimise hanke võitis AS Terrat, sama
firma, kes võitis ka biopuhasti hanke.
Järgmine korraline vallavolikogu
istung toimub 26. jaanuaril 2017.
Kõigi volikogu määruste, eeskirjade ja
kordadega saab tutvuda elektroonilises
Riigi Teatajas aadressiga riigiteataja.ee

Vallaleht
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Hädaolukorraks
valmisolek
Antud kirjutise eesmärk ei ole
hirmu ega paanikat tekitada
vaid soov, et me teadvustaksime
endale kui valmis me oleme, et
hädaolukorras toime tulla.

Mängime mängu, mis juhtub siis kui …
elekter läheb ära? Usun, et paljudel on selline kogemus olemas ning selle kestus on
võib olla olnud 24 tundi. Kahjuks on
esinenud olukordi, kus on tulnud hakkama
saada seitsmepäevase elektrikatkestusega.
Esialgu tunneme puudust meelelahutuslikust osast ehk siis televiisor, internet, raadio. Järgmisena kodumasinate mugavusest.
Olen isegi tabanud end seismas tass käes
kohvimasina ees ning sõrm liikumas
nupukese suunas, mis hõrku kohvi
valmistab ja siis – elektrit ju pole! Edasi
tulevad juba palju elulisemad teemad nagu
vesi ja kanalisatsioon, kuidas süüa valmistada, et tuba oleks soe, hügieen. Ehk siis
kõik see, mis on meile nii tavapärane.
Tutvu infoga

Maaeluministeerium hoolitseb riigi
toiduvarude eest, mis on mõeldud
elanikkonnakaitses hädaolukorra tagajärgede leevendamiseks. Samas saame
väga palju ise enda jaoks ära teha, näiteks
varuda toiduaineid, millest pere saaks
söönuks vähemalt seitse ööpäeva. Soovituslik kodune toiduvaru hädaolukorraks on
antud Maaeluministeeriumi kodulehel
http://www.agri.ee/et/ministeerium-kontakt/kriisireguleerimine ja Päästeameti
kodulehelt www.rescue.ee/et/kodanikule
leiab teavet elanikkonnakaitse kohta.
Konservid abivajajatele

Maaeluministeerium võimaldas kohalikel omavalitsustel novembris 2016 taotleda riigi tegevusvarusse kuuluvaid sealihakonserve. Käru vald taotles samuti konserve ning neid jagatakse Käru vallamajas
toimetulekuraskustes inimestele, kelle
sissetulekud on väiksemad kui 300 eurot.
Kuna sotsiaalministeerium soovib 2017
aasta maiks saada kohalikelt omavalitsustelt aruandlust, abisaanud inimeste arvu
kohta, siis toimub jagamine Sotsiaalministeeriumi kantsleri käskkirja nr 58 ja
Käru Vallavolikogu poolt kehtestatud
Materiaalse abi andmise ja annetuste arvele
võtmise korra alusel.
Kõigi peredega, kellel vastavate
kordade alusel on õigus abile, võtab
sot-siaalnõunik veebruarikuu jooksul
ühendust.
Riina Hunt
sotsiaalnõunik
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KOOLI(M)ELU

Teine
õppeveerand tõi
rohkelt tarkust ja
toreda jõulupeo
Teisel veerandil väga heade õpitulemuste eest tunnustati kokku kaheksat õpilast, nendeks on: Mirethe Hirs, Triin
Kullamaa, Oskar Johannes Virvelaid,
Maria Palling, Helin Marii Seera,
Mirjam Hiis, Elisabeth Saarpere ja Iiris
Maria Kass. Nendele õpilastele anti üle
jõuluehe, mis igal aastal jõulupuule asetades aitab meenutada oma pühendumist
õppimisele. Loodetavasti saavad õpilased
kooli lõpuks ehtida jõulupuu just koolist
väga heade õpitulemuste eest saadud jõuluehetega.
Headele ja väga headele õpitulemustele
õppisid
kuusteist õpilast: Kendra
Murumaa, Marta Liis Saia, Nikita
Jakobson, Jürgen Lauren, Kusti
Leemet, Joosep Ansi, Indra Jahesalu,
Marten Teetsov, Yana Winczlawski,
William Jahesalu, Andreas Karu, Kaili
Ilmosaar, Timur Trofimov, Hendrik
Hirs, Keiri Männik ja Taavi Aleks
Orgusaar.
Soovin teile sihikindlust ja suurt huvi
uute teadmiste omandamise vastu ka edaspidiseks! Suur tänu teile ja kõikidele, kes
teid õppetöös on juhendanud ja aidanud.
Detsembrikuu möödus jõuluootuses
kiirelt ning vaatamata sellele, et lund oli
vähe, tõid advendihommikud ning tore
jõulupidu paljudele jõulutunde.
Koolivaheajal kogunesid õpetajad, et
üle vaadata kooli kodukord ning ühiselt
välja töötada ühtsed nõuded vihikutele ja
õpikutele. Klassijuhatajad tutvustavad uue
veerandi alguses kokkuleppeid õpilastele
ning nendega on võimalik tutvuda ka kooli
kodulehel dokumentide leheküljel. Koolivaheajal oli ka lasteaialastele pisike
vaheaeg, kahjuks küll paljude laste jaoks
kulges see haigusega võideldes. Tuli isegi
ette, et lasteaiarühmad olid mõnel päeval
täiesti tühjad.
Plaan renoveerida kooli köök

Pole saladus, et meie kooli köök on
ajale jalgu jäänud ning vajab tõsist uuenduskuuri. Selleks et renoveerida kooli
köök, esitasime regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest
toetuse saamiseks taotluse. Loodame, et
meie projekt on küllalt põhjendatud ja vastus rahastuse saamiseks tuleb positiivne.
Tulemas

Jaanuari lõpus ja veebruaris osalevad
8.-9. klassi õpilased Järvamaa Kutsehariduskeskuse poolt korraldatud eelkutseõppe programmis.
Veebruarikuus on tulemas Vabariigi
aastapäeva ja sõbrapäeva tähistamine,
reaalainete nädal, lemmikloomapäev.
Lilian Voog
koolijuht

Laste vajaduste märkamine ja
toetamine Käru lasteaias ja koolis
Käesolevast õppeaastast on
Käru Põhikoolis laiendatud
oluliselt võimalusi õpilaste
arengu toetamiseks. Koolis ja
lasteaias töötab logopeed ja
sotsiaalpedagoog.
Logopeedilist abi saab iganädalaselt 13
õpilast ja 13 lasteaialast. Õpiabi saab regulaarselt kolm õpilast.
Sotsiaalpedagoogi nõustamisel käib
iganädalaselt kuus õpilast. Õpetajad nii
koolist kui ka lasteaiast on märganud lastes
positiivseid muutusi ning arenguid, millest
võib järeldada, et kooli tugisüsteem täidab
eesmärki. Iganädalaselt toimub tugisüsteemi ümarlaud, kus osalevad kooli logopeed,
sotsiaalpedagoog ja direktor ning vajadusel
klassijuhatajad ja valla sotsiaalnõunik.
Tugisüsteemi tegevuse eesmärgiks on
tagada võimalikult varajane erisuste
märkamine nii õppeprotsessis kui ka õpilaste käitumises ja suhtlemises. Püüame
ennetada probleemide tekkimist ning juba
tekkinud raskuste korral soovime pakkuda
lastele sobivat toetust. Lapsi toetatakse
arvestades näiteks lapse andekust, õpiraskust, terviseseisundit, pikemaajalist
õppest eemalviibimist.
Esmasteks tugimeetmeteks abi vajavatele õpilastele on osalemine ainekonsultatsioonides ja/või pikapäevarühma töös.
Koostöös logopeediga leitakse klassija/või aineõpetajate poolt tööks lapsega
sobivaid ning tema individuaalsusest ja
erivajadusest lähtuvaid töövõtteid ning materjale. Vajadusel koostatakse õpilasele
raskusi valmistavas õppeaines individuaalne õppekava, mille koostamisel kaasab
aineõpetaja klassijuhataja, lapsevanema,
vajadusel tugispetsialistid.
Tugisüsteemi koosseis

Tugisüsteemi tööd korraldab hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, kelleks meie koolis on logopeed ja
õpiabiõpetaja Rutt Vaarmari. Tema ülesandeks on toetada ja juhendada õpetajaid
laste haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teha ettepanekuid edaspidiseks
tööks koolis pakutavate õpilase arengut
toetavate meetmete rakendamiseks või
täiendavate uuringute läbiviimiseks.
Logopeed tegeleb õpilaste ja lasteaialaste kõne- ja keeleprobleemide väljaselgitamise, kõneravi planeerimise ja
läbiviimisega. Lapsed, kellel on kõne arenguline mahajäämus, häälduspuuded või
mõni muu kõnehäire ning raskused kirjutamis- ja lugemisoskuste omandamisel,
saavad abi ning toetust oma kommunikatsioonivõime (st suulise ja kirjaliku kõne
loome ja mõistmise oskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise) arendamiseks ja
parandamiseks. Ühtlasi nõustab logopeed
lapsevanemaid nende soovil lapse kõnehäire/-puude osas.

Koolis tegutsevad õpiabirühmad
logopeedilist abi ja eripedagoogilist abi
vajavatele õpilastele. Rühmade valimi
koostab logopeed septembri kolme
esimese nädala jooksul kõneuuringu tulemustest ja õpioskuste puudulikkusest lähtuvalt. Seejärel tehakse vastavad kokkulepped lastevanematega, koostatakse tunniplaan ning õpilasele avatakse arengu jälgimise kaart või täiendatakse olemasolevat. Õpiabi rühmas saab õpilane abi ning
toetust, et omandada vajalikus mahus
õppekava. Õpiabirühma õpetaja teeb tihedat koostööd aineõpetajatega, et koos jälgida õpilase arengut ning toetada teda
raskustest üle saamisel.
Teiseks oluliseks tugispetsialistiks on
sotsiaalpedagoog Ulvi Klemmer. Tema töö
eesmärk on ära hoida erinevate sotsiaalsete
probleemide teket ning leevendada juba
olemasolevaid probleeme. Sotsiaalpedagoog tegeleb peamiselt käitumis- ja
kohanemisraskustega õpilastega, koolikohustuse ja kodukorra täitmise eirajatega ja nende peredega, vägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega, õpilaste,
lastevanemate ning õpetajate nõustamisega
sotsiaalsetes küsimustes. Vajadusel loob ta
lapse ümber võrgustiku, kuhu võivad olla
kaasatud lapsevanemad, õpetajad, sotsiaaltöötajad, noorsoopolitsei ning muude
ametkondade esindajad.
Töö enne kooli

Lasteaiaõpetajad jälgivad iga lapse
individuaalset arengut esimestest päevadest alates, mil laps rühma koosseisuga
liitub. Laste arengu hindamine lasteaias on
oluline, et märgata ja mõista iga lapse
eripära ning luua koostöös perega sobiv
kasvukeskkond, mis toetab lapse positiivset enesehinnangut ja arengut. See on
pidev protsess, kus infot lapse arengu
kohta kogutakse arengumappi vaatluste,
küsitluste, mitteformaalsete hindamisprotseduuride (nt lapse looming) ja testimiste teel. Arengu hindamise tulemused
arutatakse läbi lapsevanemaga arenguvestluse vormis vähemalt üks kord
õppeaastas.
Lasteaialaste puhul hinnatakse tunnetus- ja õpioskust, sotsiaalseid oskusi,
enesekohaseid oskusi ja mänguoskusi. Kui
lapse oskuste ja teadmiste hindamise käigus ilmnevad tõsisemad kõrvalkalded ja
laps vajab spetsiifilisemat lähenemist,
tekib vajadus hinnata ka nii füüsilist kui
sotsiaalset kasvukeskkonda. Kaasatakse
lapsevanemad ja kooli tugispetsialistid.
Koostöös muusikaõpetaja, liikumisõpetajate, ujumisõpetaja, logopeedi ja vajadusel
ka eripedagoogiga koostavad koolieelikute
rühma õpetajad igale koolieelikule koolivalmiduskaardi, kus hinnatakse lapse
valmisolekut hakata koolis õppima emakeelt, matemaatikat, kodulugu jm ning
samuti valmisolekut õppimiseks klassi
tingimustes. Valdkondade kaupa hin-
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natakse, millised teadmised ja oskused on
lapsel arenenud nõrgemalt, millised
tugevamalt. Koolivalmiduse saavutamiseks tuleb lapse teadmisi ja oskusi arendama hakata sõimerühmast alates. Ainult
koolieelsest aastast ei piisa, lapse arengusse jäävad lüngad. Tänu tuttavale
keskkonnale (sama maja, tuttavad ruumid,
õpetajad ja lapsed), kogevad meie lapsed
kooliminekut sujuvana.
Mais on kavas koolieelikute lastevanemate infopäev, et tutvustada kooli õppe ja
kasvatuse põhimõtteid ja korraldust.
Spetsialistide kaasamine
väljapoolt

Vajadusel toimub koostöö õpinõustamiskeskuse Rajaleidja spetsialistidega.
Lähtuvalt eesmärkidest suunatakse laps
koos vanemaga spetsialisti vastuvõtule või
tellitakse nõustamisteenus kooli. Nõustamisteenust kasutatakse ka kooli tugisüsteemi spetsialistide ja õpetajate abistamiseks,
keerukamate olukordade korral. Kui kooli
poolt rakendatud õpilast toetavad tegevused ei ole andnud tulemusi, soovitatakse
lapsevanemal pöörduda nõustamiskomisjoni poole saamaks soovitusi õppe korraldamiseks tulenevalt õpilase hariduslikest
erivajadustest .
Meie spetsialistid vastavad meeleldi
tekkinud küsimustele ning on valmis tagasisidet ja nõu andma. Oluline on koostöös
leida lapse jaoks parimad võimalused tema
toetamiseks ja pole vaja lasta end neist
võõrastest sõnadest (tugisüsteem, spetsialist jms) heidutada. Oleme kõik üks suur
pere, kes üksteist muredes toetab.
Logopeediga saab ühendust e-posti
kaudu, aadressil:
rutt.vaarmari@karukool.edu.ee
või E-N telefonil 53003743.
Sotsiaalpedagoogiga saab ühendust
e-posti kaudu, aadressil:
ulvi.klemmer@karukool.edu.ee.
Rutt Vaarmari
Ulvi Klemmer
Liia Sizask
Kaitseliidu Rapla maleva
Käru rühma kodutütred ja
noorkotkad ootavad oma
ridadesse uusi liikmeid.
Kaitseliidu
noorteorganisatsioon
pakub, lisaks isamaalisele meelsusele,
palju võimalusi sportlikeks ja vabaajaveetmise tegevusteks. Aasta läbi toimuvad
erinevad laagrid ja õppepäevad. Eriti
oodatud on noorte seas suvelaagrid,
pealinnalaager ja merelaager. Saadakse
teadmisi ja kogemusi matkamisel, söögivalmistamisel, esmaabiandmisel ning veel
paljudel aladel. Kaitseliidu noorteorganisatsioonide tegevustega saad lähemalt
tutvuda Kaitseliidu kodulehel www.kaitseliit.ee. Käru rühma vabatahtlikud noortejuhid on Riina Hunt ja Margus Oks. Võta
ühendust, saates kirja e-posti aadressile:
riina.hunt5@gmail.com või helista tel
5157101 (Margus Oks).

5

LEADER programmi
toetusmeetmed avanemas
Käru raamatukogus tutvustati
kogukonna investeeringute meedet
18. jaanuaril oodati Käru raamatukokku piirkondlikke külade ja mittetulundusühingute eestvedajaid, sädeinimesi ja omavalitsuste rahvast, sest Raplamaa
Partnerluskogu tegevjuhtjuht Jaak Vitsur
ja projektinõustaja Iris Haiba tutvustasid
taotlusvõimalusi ja reegleid veebruarikuus
avanevast LEADER meetmest 1.
Meetde 1 on kogukonna investeeringuteks. Sellest meetmest saab ehitada
või soetada kogukonna jaoks tarvilikku.
Ehitustegevuse toetust on võimalik
taotleda 5000-100 000 euro piires ning
soetuste ehk seadmete, vahendite, sisustuse ja inventari tarvis saab taotleda toetust
3000-25 000 eurot. Kogu taotlemine ja
väljamaksete tegemine ning ka hilisem
aruandlus käib läbi e-pria. Meetmest 1
saavad toetust oma tegevustele taotleda

Raplamaa Parnerluskogu piirkonnas asuvad kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Toetust saab
meetmest 1 taotleda 1. veebruarist 1.
märtsini. Projekti tegevusi võib läbi viia
kahe aasta jooksul.
Meetme 2 ehk ettevõtlustoetuse
meetme alast infot ja meetme 3 ehk
kogukonna ühistegevuste meetme alast
infot jagatakse juba veebruaris ja märtsis.
Infopäevadel tasub huvilistel kindlasti
osaleda, sest nii mõndagi on võrreldes
eelmise aastaga taotlemise juures muutunud. Samuti saab infopäeval esitada ka
juba konkreetsemaid küsimusi ning
seeläbi vältida arusaamatusi või möödapanekuid taotluse koostamisel ja kogu
protsessis.
Eva Seera

Käru aleviku ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooniga liitumise kord
Käru aleviku ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooniga liitumiseks tuleb teha järgmised
toimingud:
1. Täita liitumistaotlus ja esitada see
vee-ettevõtjale. Taotluse saab Käru
Vallavalitsusest, Viljandi mnt 17, veebilehelt karuvald.kovtp.ee või OÜ Türi Vesi,
kontorist Türil Tehnika tn 7 või veebilehelt
www.tyrivesi.ee . Peale liitumistaotluse
esitamist väljastab vee-ettevõtja taotlejale
liitumise tehnilised tingimused.
2. Maksta ära liitumistasu, käesoleval
hetkel on Käru alevikus liitumine
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tasuta.
3. Esitada ehitusteatis Käru vallavalitsusele, kas elektroonselt läbi ehitisregistri
www.ehr.ee , esitada ehitusteatise vormil,
mis on kättesaadav aadressilt
www.mkm.ee/et/ehitisregister või paberkandjalt Käru vallavalitsusest.
Lisaks on vaja esitada paigaldatavate
torustike asendiplaan. Vormi aitab vajadusel täita Käru valla maanõunik.
4. Rajada krundisisesed torustikud ja
paigaldada veearvesti. Torustike rajamisel
tuleb silmas pidada järgmist. Sademe- ja
pinnavee juhtimine ühiskanalisatsiooni on
rangelt keelatud. Maapinnas asuvate veetorustike liitumiskohad peavad olema
teostatud keevisliitmikega. Veearvesti
paigaldamiseks tuleb liitujal rajada
nõuetekohane veemõõdusõlm, veemõõdusõlme lahutamatu osa on veearvesti
paigaldamise konsool. Peale vajalike
ühenduste teostamist ning veemõõdusõlme rajamist, tuleb ühendust võtta

vee-ettevõtjaga. Vee-ettevõtja paigaldab ja
plommib veearvesti DN 15 (veearvesti
kuulub vee-ettevõtjale ning tuuakse
veemõõdu punkti plommimise ajaks veeettevõtja ametliku esindaja poolt). Ilma
veearvestit nõuetekohaselt paigaldamata
on vee ja kanalisatsiooniteenuse kasutamine rangelt keelatud.
Kliendid, kes soovivad liituda ainult
kanalisatsiooniteenusega peavad välja ehitama analoogse veemõõdusõlme oma
veevärgile.
Kliendid, kes soovivad kasutada kastmisvett, peavad rajama kaks veemõõdusõlme, millest esimene mõõdab kogu
tarbitavat vett ja teine arvesti mõõdab kastmiseks vajalikku vett.
5. Peale arvesti(te) nõuetekohast
paigaldamist, plommimist ning vastava
akti koostamist sõlmitakse ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni
tarbimis
leping.
Lepinguid sõlmitakse ainult kinnistu
omanikega. Lepingu sõlmib vee-ettevõtja.
Hetkel on Käru valla vee-ettevõtja OÜ
TÜRI VESI (Türi, Tehnika 7). Ettevõte on
avatud E-R 9ºº-16ºº, lõuna 12ºº-13ºº, koduleht: www.tyrivesi.ee . Telefon 384 7295
6. Esitada kasutusteatis Käru vallavalitsusele, kas elektroonselt läbi ehitisregistri www.ehr.ee , esitada kasutus-teatise vormil, mis on kättesaadav aadressilt
www.mkm.ee/et/ehitisregister või paberkandjal Käru vallavalitsusest. Vormi aitab
vajadusel täita Käru valla maanõunik.
Janelle Leenurm
maanõunik
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Kursus jagas
mesindusalast
tarkust
Käru valla Ingliste küla Mündi
talus on üles kasvanud
Põhja-Eesti üks kuulsamaid
mesinikke Arnold Rehtsalu.
Loen teda oma parimaks mesinduse
õpetajaks, kes rääkis, et isa pani temale
kasti jalgade alla, et ta tarru näeks ja hiljem
16aastasena olid tal juba oma pered, millega ta omale taskuraha teenis. Ta lasi oma
kodutalu ja mesila pildi järgi suured seinamaalid maalida. Arnold Rehtsalu jõudis
olla mesinik üle 65 aasta ja sellest 30 aastat Rapla Aiandus-Mesinduse organisatsiooni mesinduse sektori aktiivne esimees.
Tema pandud hauakivi, oma pere hauaplatsil on Käru kalmistu eesääres – kus on peal
9 lapse näod ja kahe ema ja isa pildid.
Tema matusel vaatasin Rehtsalu pilti, mis
muutus järjest tõsisemaks kui kõneleja
rääkis maast ja ilmast kokku. Ma läksin
kohe eemale ning kui kõnejärg minuni
jõudis ja ma Rehtsalu kohta paar head sõna
sain öelda, naeratas ta pilt mulle – ta jäi
rahule.
Nii pikk sissejuhatus selletõttu, et
Arnold Rehtsalu pidas loomulikuks, et igas
vallas peaks kohapeal korraldama mesinduspäevi ja kursuseid, kuna väikemesinikud ei pidavat kaugele tahtma
minna.
Kunagi veel Rehtsalu ajal, on üks tubli
mesinduskursus peetud ka Käru Hooldekodu saalis. Ajal mil juhatajaks oli Helle
Nikonov ning Tõnis Vaik meid väga meeldivalt toitlustas.
Mesinduskursus Kädval

Nüüd aga toimuski meil äsja seitsme
päevane mesinduskursus külalislahkes ja
hubases Kädva küla seltsimajas. Koolitused toimusid enamasti esmaspäeviti
seitsme nädala jooksul.
Maailm läheb üha pealiskaudsemaks ja
tööstuslikumaks. Nii ka mesinduses! Ilmub
ka läikpiltidega uhket mesinduskirjandust,
mis siiski sageli on vigu täis, kuna inimestel lihtsalt pole aega pühenduda ja hullem
veel, vead käivad sageli ka raamatust raamatusse, kuna neid kirjutavad „õpetajad“,
kes ise näiteks mesindusega hakkama ei
saagi.
Kuid ka alustajad mesinikud ise on
sageli väga hõivatud ja õhtuks väsinud.
Nii, ei jõudnud sellele kursusele mitmed,
kes suvel soovi avaldasid taolise kursuse
korraldamiseks. Ja mesindus ongi üks
kümne aasta pikkune õppimine, enne, kui
suudad neid (mesilasi – toim) aidata – või
vähemalt püüad neile mitte kurja teha!
Kuna ka saja aasta jooksul ei kordu sama
kevade ja pole ka ühtki sarnast mesilasperet või sarnast mesi-last/inim-last ju,
siis mesinikul on samuti võimalik õppida
kogu elu seda täiusliku ja imelise looduse
saladust veidikene tundma..
Paaril viimasel loengul olid kohal Eesti
parimad lektorid ja kuulajad kogunes ka
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2016. aasta arvudes
Kokku külastati raamatukogu
5794 korda ja laenutuste arv
küündis pea kümme tuhandeni, sellest perioodika
laenutusi oli veerandi ringis.
Virtuaalkülastuste arv ulatub
üle kaheksa tuhande.
Raamatukogu kasutajaid registreeriti
möödunud aastal 362, neist lapsi 94.
Aktiivseid laenutajaid nendest on 285.
Internetipunkti külastati ligi 1200 korda.
Arvutikasutajaid on viiekümne ringis nii
laste kui täiskasvanute hulgas, sealjuures
on lapsed olnud üle kuue korra aktiivsemad.
Raamatuid osteti 2016. aastal juurde
572 eksemplari, ajakirju 39 ning ajalehti 9
nimetust. Perioodikale kulus raha 1920€
ning raamatuid osteti 6252€ eest.
Komplekteerimiseks kokku kulus raha
8258€, millest riigipoolne eraldus veidi üle
1000€ ja sponsorraha ligi 300€.
Annetuste kogusse lisandus Koolibri
kirjastuse kümme Silmaringi reisijuhi raamatut. Arvele võeti Eesti Päevalehe XX
sajandi romaani sarja 40 raamatut ning
sama palju DVD-sid.
Enamloetud raamatud 2016.
aastal

Tavapäraselt jõuavad aasta esimesed
uued raamatud kogusse veebruari alguses.
Seni saab lugeja meelepärast lugemist valida eelmise aasta TOP 100 raamatunäituselt.
Edetabeli kahekümne esimese hulgas
on eesti autorite raamatuid üle poolte.
Esikohal on Erik Tohvri „Äri ja armastus“
ning esikümnesse mahub ka autori teine
raamat „Hingevõlg“. Lisaks Katrin
Johansoni „Läbikäidavad toad“, Mart
Sanderi „Litsid“ ja Ingrid Pikkeri armastusromaan „Vale vend“. Elulooraamatutest
loeti enam Margit Kilumetsa koostatud
„Jaak Joala: kuulsuse ahelad“ ja Stig Rästa
„Minu Kennedy“. Enamloetud on Jojo
Moyes´i ülimenukad armastusromaanid
„Pärast sind“, „Kui kõik kokku liita“ ja
„Mina enne sind“. Hinnatud on lugejate
seas krimiraamatud: taani päritolu Lene
peaaegu 30 huvilist.
Panen siia alla mõned lihtsad vead,
mida on huvitav teada kõigil, vead mis kirjanduses ette tulevad. Sageli arvatakse/kirjutatakse, et mesilased kobavad tundlatega
tarus – kus on ju kottpime. Kuid mesilane
ei ole kärbes, kes pimedas ei lenda – mesilasel on 2000 silmast (apteegi kaanil 50)
koosnevad liitsilma, millega ta õues näeb,
kuid tal on veel eraldi otsaees 2 lihtsilma,
millega ta tarus suurepäraselt näeb. Veel ei
teata, et lisaks amm-mesilastele, kes hauet
toidavad jt. on ka amm-mesilased kärjel,
kes niiskust hoiavad, võtavad veetoojatelt

Kaaberboli Nina Borg´i sarja esimene raamat „Poiss kohvris“ oli juba 2015. aasta
edetabeli eesotsas, selle kõrval Paula
Hawkins „Tüdruk rongis“, Charles Martin
„Mägi meie vahel“ ja rootsi kirjaniku
Christoffer Carlssoni Leo Junkeri sarja 2.
raamat „Langev detektiiv“. Aasta edetabeli
kujunemisel mängivad olulist rolli nii raamatu saabumise aeg raamatukokku kui
reklaam meediakanalites.
Millised ajakirjad-ajalehed
pakuvad lugeja jaoks huvi?

Laenutuste edetabeli tipus on jätkuvalt
Imeline Ajalugu, millel oli keskmiselt 11
laenutust eksemplari kohta ning loetavad
on ka vanemad numbrid. Järgnevad Eesti
Naine, Mida Arstid Sulle Ei Räägi, Elu
Lood, Burda Patchwork, Kodutohter,
Tervis Pluss, Imeline Teadus, Naisteleht ja
Kroonika.
Käsitööajakirjadest leidis enam laenutamist
lapitööd
tutvustav
Burda
Patchwork, kõige vähem laenutati ehteajakirja Bead&Button. Ajakirjade Burda ja
Käsitöö puhul laenutatakse sageli ka vanemaid aastakäike.
Ajalehtede hulgas on kogulaenutuste
arvu poolest esikohal Õhtuleht (306),
laenutusi eksemplari kohta on enam Eesti
Ekspressil ja Maalehel. 70 kuni 80 laenutust on ajalehtedel Postimees, Eesti
Päevaleht, Raplamaa Sõnumid ja Järva
Teataja. Oma lugeja on leidnud LP, Arter,
60+ ja Targu Talita, mis ilmuvad ajalehtede
lisadena. Kojulaenutuste arv on väike
Õpetajate Lehel ja Sirbil. Pigem tutvutakse
nendega kohapeal, samas on neid kahte
ajalehte võimalik ilma piiranguteta lugeda
ka internetis.
2017. aasta ajalehtede-ajakirjade
nimekirjaga saab tutvuda ka veebilehel
KÄRU RAAMATUKOGU RUUMIS
JA AJAS rubriigi alt “meie raamatukogus”
http://karuraamat.blogspot.com.ee/
Uued ajakirjad pakuvad inspireerivaid
ideid ning põnevat lugemist nii moe kui
disainiklassika vallast.
Ilme Säde
raamatukogu juhataja

vee vastu jne. jne.
Igal juhul olen tänulik kõigile, kes leidsid aega ja huvi kursusele tulla – ja eriti
tänulik olen Kädva külamaja lahkele rahvale! Võid ju kutsuda põnevaid lektoreid ja
püüda ja pakkuda parimat maailmas –
MESINDUS ON JU PARIM. Ja kurb
hakkab, kui polegi huvilisi. Igal juhul
arvan, et Rehtsalu jäi rahule.:)

Austusega
Eha Metsallik
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Jõuluturniilt tuli
4. koht
Käru korvpallurid osalesid
aasta lõpul Alus toimunud
jõuluturniiril.
Rääkisin trennis meestele sellisest kutsest ja võimalusest mängida teiste meeskondade vastu, mitte ainult trennis käija ja
oma vahel palli patsutada. Mehed olid igati
nõus ja ootusärevad.
Särgid selga toetajate abiga

Tuli asjaga kiirelt tegelema hakata, sest
võistlustel osalemiseks oli vaja mänguvorme koos numbrite ja nimedega.
Mängijate, Käru valla, Concrete Floors OÜ
ja ABETONE OÜ toetusega saime esinduslikud mänguvormid.
Turniiril osales neli võistkonda ja igas
võistkonnas võis olla kuni 10 mängijat.
Käru meeskonda esindas üheksa mängijat,
kes kõik mängisid nii hästi kui võimalik ja
nii kuidas vastased mängida lasid. Päev oli
pikk ja väsitav, sest mängud olid kiired,
võitluslikud ja suhteliselt tasavägised, kuigi
Käru meeskond seekord võiduarvet ei
avanud, jäeti platsile kõik energiavarud.
Seda kinnitab ka asjaolu, et turniiri võitjatele kaotas Käru meeskond kõigest 4

Käru meeskond sai aastalõpus peetud turniiril käe valgeks.
punktiga. Alu jõuluturniiri võitis Kehtna, 2.
tuli Hagudi, 3. Juuru ja 4. Käru.
Võistkonnas mängisid: Kristjan Kivisaar,
Rainer Treve, Veiko Djakiv, Allar
Kaljundi, Siim Siemer, Meelis Brett,
Jaanis Ansi, Janek Minkovitš ja Rene
Minkovitš.
Tänan kõikki meie toetajaid ja mängi-

jaid, sest on väga vinge, kui saad oma
väikesest Käru vallast sellise võistkonna
kokku ja esindama minna. Tähtis pole võit,
vaid osavõtt ja iga uue mängu ja turniiriga
saab ainult paremaks minna.
Uuel aastal uue hooga!
Kristjan Kivisaar

Võrkpallinaiskond mängib rahvaliigas ja on maakonnas 3.

Käru naiskond koos noorte fännidega kodusaalis 22. jaanuaril peale mänge
Märjamaa ja Saaremaaga. Pildil Käru naiskond 2. reas vasakult: Anne
Sillamaa, Liina Sillamaa, Dagmar Seera, Ragne Rahuoja ja Kadi Peedo.
Esimeses reas Kadi Väliste ja Virge Viruste.

Käru võrkpalli naiskond mängib ka sel
aastal Credit 24 rahvaliiga sarjas.
Kuna oleme Lääne-Eesti alagrupis, siis
sõitmist on omajagu. Oleme ära käinud
Saaremaal (27. novembril 2016), kus
saime tugeva 3:0 võidu. Märgisime
Märjamaal (4. detsembril 2016), kus tuli
tunnistada geimisega 1:3 nii Märjamaa kui
ka Hiiu naiste tugevust ning lõpuks tulid
nii Saaremaa kui ka Märjamaa võistkond
(22. jaanuar 2017) Kärusse mängima. Ka
sel korral jäime kahjuks alla Märjamaale
geimidega 1:3, kuid see-eest saime tubli
võidu taaskord saarlastelt 3:0.
Kõige selle tralli vahepeal suutsime hea
soorituse teha ka maakondlikul karikaturniiril Kohilas (10. detsembril 2016), kus
saime suurepärase 3. koha Kohila ja
Märjamaa järel.
Võistkonna kõige lähemaks konkurendiks ongi olnud Märjamaa, kellega peetud kohtumised on kiired ja võitluslikud
ning kergeid punkte vastastelt ei saada.
Kindlasti oleksime tugevamad kui saaksime ka ühiselt treenida, seda aega aga
paraku võtta pole.
Tõenäoliselt on nüüdseks veidi võrkpallist vaikus, kuna alagrupi mängud said
mängitud ning nüüd selgub, kas pääseme
edasi. Väiksemaid mänge ja võitlusi maakonna siseselt tuleb aga ikka ning siis
proovime endiselt vapralt väljas olla.
Dagmar Seera
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Rahvastikustatistika

Seltskonnatantsukursus Kärus
alustab pühapäeval, 5. veebruaril kell 18
pritsimaja saalis
Kursuse raames:
Kohtume 8 järjestikusel pühapäeval,
õpime 8 erinevat seltskonnatantsu,
1 treeningkord kestab 1,5h,
kursusel osalemise tasu on
ettemaksu põhine:
kokku 50€/osaleja e 100€/paar.

2016. aastal sündis Käru vallas 7 last, neist 4 tütarlast ja
3 poeglast. Suri 11 valla
elanikku.
Rahvastikuregistri andmetel vahetas
eelmisel aastal elukohta kokku 85 isikut,
neist 34 tuli valda juurde, 36 lahkus mujale
elama ning vallasiseselt korrastas oma
elukohta 15 isikut.
Rahvaarv 1. jaanuari 2017 seisuga oli 613,
neist 323 meest ja 290 naist.
Aasta tagasi 1. jaanuaril 2016 oli rahvastikuregistri andmetel vallas elanikke
619, neist 326 meest ja 293 naist.
Liia Tõnismäe
vallasekretär
Kassa lahtiolek muutus!
Seoses vallavalitsuse töö
ümberkorraldamisega, saab teha
sularahatoiminguid vallamajas
esmaspäeviti kell 8.00 - 17.00 ja
reedeti kell 8.00 -14.00.

Alates 1. veebruarist on
Käru valla maanõuniku
vastuvõtu aeg vallamajas
neljapäev kell 9-12 ja 13-17.
Valtu Jahimeeste Selts korraldab
jahiteooria kursused algajatele
jahimeestele Valtu jahimajas.
Kursuse maht on 55 tundi.
Loengud toimuvad puhkepäevadel
märtsikuus. Samas toimuvad
laskeharjutused ja eksamid.
Kursused toimuvad kui osavõtjaid
on vähemalt 20.
Registreeruda aadressil
viktor.reino@gmail.com
OÜ Estest PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee
Kaastööd ja info Käru Vallalehe
veebruari numbrisse on oodatud
hiljemalt 20.02 vallamajja või
e-posti aadressile: eva@karuvald.ee

Käru Vallaleht

Juhendajad Marju Mei ja Arvo Saad
Eelregistreerimine:
eva@karuvald.ee
hiljemalt 01.02

Käru valla jäätmejaam

Õnnitleme
veebruarikuu eakaid
sünnipäevapsi!
88
3. veebruar
EINAR PREEKEL
82
9. veebruar
SALME PÄRN
81
8. veebruar
ILMAR-JOHANNES
VAINSALU

EELK Käru Kirikus
26. veebruaril kell 15.00
Jumalateenistus
pihi- ja armulauaga.
Järgneb koguduse
täiskogu koosolek

Asukoht: Lai tn, Käru alevik
Avatud: E 17 – 18, R 10 – 11
Riiklikel pühadel suletud!
Tel. 5349 2487
Keskkonnajaam teenindab
ainult valla elanikke.
Keskkonnajaamas saab
tasuta ära anda:
segapakendijäätmed
paberi- ja papijäätmed
õlijäätmed
õlifiltrid
vanad akud ja patareid
päevavalguslambid
elavhõbedajäätmed
värvi- ja lakijäätmed
aegunud ravimid
olmekemikaalid
taimekaitsevahendid
Vastu ei võeta:
olmejäätmeid
ehitusjäätmeid
vana mööblit
vanu riideid

Mälestame

OSTAN
SOOLASEENI!
Tel 53022522

16. detsembril 2016 suri
KAJA OKS
22. detsembril 2016 suri
ADA NOORMANN
Avaldame kaastunnet omastele

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

