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Vändra post
sulges Käru
postkontori
Käru postkontori juhataja Ilme Sale kinnitas veebruaris kurva sildi asutuse
sulgemisest kontori välisuksele.
Foto: Eva Seera

Käru raamatukogus
avatakse Eesti Posti
postipunkt
Käru raamatukogus avatakse
2. märtsil Eesti Posti Käru
postipunkt.
Raamatukogu ruumides tööd alustav
postipunkt on klientide mugavamaks
teenindamiseks avatud vastavalt raamatukogu lahtioleku aegadele, osutades postiteenuseid pikemalt kui postkontor. Käru
postipunktis saab lisaks pakkide saatmisele ja vastuvõtmisele tasuda ka oma arveid
(maksed ettevõtetele), tellida ajakirjandust ja osta vajalikku postikaupa. Oluline
on meeles pidada, et kellegi teise saadetisele järele tulles on vajalik paki saajapoolne volitus ning paki saatmisel
postipunktist pakiautomaati või kulleriga
koju tuleb tellimus eelnevalt Omniva eteeninduses ära vormistada. Käru
postipunktis saab kõigi teenuste eest tasuda nii sularahas kui kaardimaksega.
Postiteenuseid on võimalik tarbida ka
oma kodus kirjakandja vahendusel. Kui
inimene elab lähimast postkontorist või
postipunktist kaugemal kui 5 kilomeetrit,

on tema jaoks kirjakandja tellimine tasuta
ning tasuda tuleb vaid tellitavate teenuste
eest. Kirjakandjale saab tasuda sularahas.
Kirjakandja saab koju tellida helistades
telefonil 661 6616, saates e-kirja aadressil
info@omniva.ee või vormistades tellimuse Omniva kodulehel. Kirjakandja
vahendusel saab nii saata kui vastu võtta
kirju ja pakke ning osta postimaksevahendeid, vormistada ajakirjandustellimusi,
saata siseriiklikke rahakaarte, tellida pensioni ning kasutada makseteenuseid.
Käru postipunkti aadress:
Viljandi mnt 17, Käru alevik, Käru
vald, Raplamaa 79201
Käru postipunkt hakkab olema
avatud:
E-R 10.00-17.00
L, P suletud
Käru postkontori viimane tööpäev
on 1.03.2017
Mattias Kaiv
kommunikatsioonispetsialist

Postivalitsus on otsustanud muuta Käru
postkontori postiagentuuriks, kuna seal on
kokku kuivanud tegevus. Nimelt sellest
ajast peale, kui Lelle-Pärnu raudtee
avamine võttis Kärult suure tagamaa
Vändra näol, on ka Käru postkontori kaudu
läbi käivate postisaadetiste arv järjekindlalt
kahanenud.
Postkontori sulgemise tõttu pakkus
postivalitsus postkontori hoonet müüa
Käru vallavalitsusele, kuna vallavalitsusel
juba ammugi kavatsus on vallavalitsuse
asukoht alevikku viia. Vallavalitsus aga leidis, et maja on küll sobivas kohas, kuid ei
vasta vallavalitsuse nõudeile ehitustehniliselt ja sellepärast jääb ka majaostu
kaup katki.
**************************
Tuleb tõdeda, et pole midagi uut siin
päikese all. 2. märtsist 2017 sulgeb Eesti
Post Käru postkontori ja postiteenust
hakatakse edaspidi pakkuma raamatukogus, kus avatakse postipunkt. Vanal fotol
toonane postkontor, mis suleti.
Vallaleht
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VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

Hooldusravikeskuse
ostust on huvitatud OÜ Südamekodud

Käru vallavolikogu 26. jaanuari istungil jätkati eelarveprojekti lugemist, kinnitati
valla koduteenuste kord ning
tutvuti OÜ Südamekodud
ettepanekutega. Istungilt
puudus Janek Hunt.
Volikogus arutusel olnud Kodusteenuste
osutamise tingimused ja kord, mis käsitleb
valla poolt osutatavaid sotsiaalteenuseid,
volinikelt parandus- ega muudatusettepanekuid ei saanud. Volikogu otsustas
korra määrusena välja anda.
Türi Vallavolikogu esitas Käru
Vallavolikogule heakskiitmiseks järgmise
algatatud otsuse eelnõu, millest tulenevalt
võib praegusel Türi vallal ning ühinemislepingust tulenevalt uuel Türi vallal tekkida
tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõuda võivad kohustused.
Otsuse eelnõu „Türi vallale pikaajalise
rahalise kohustuse võtmine”. Otsuse eelnõu
kohaselt võtab Türi vald juhul, kui
Majandus- ja taristuministri 5. augusti 2016
määruse nr 48 „Tänavavalgustuse taristu
renoveerimise toetamise tingimused“ alusel
Türi valla projekti „Türi linna tänavavalgustuse renoveerimine“ rahastatakse,
kohustuse maksta aastatel 2017-2019 projekti abikõlbulik ja mitteabikõlbulik omafinantseering vähemalt summas 454 856,40
ning võtab kohustuse katta projekti kulude
võimaliku kallinemise. Volikogu andis projektile oma heakskiidu.
Volikogu kinnitas AS Käru Hooldusravi
Keskuse 2016. a majandusaasta aruande
auditeerimiseks ASi nõukogu ettepanekul
OÜ Hüva Nõu audiitor Reet Lepikulti.
Jätkati valla eelarveprojekti II lugemist.
Parandus- ega muudatusettepanekuid peale
I lugemist ei laekunud. Sel aastal riigipoolne tasandusfondi summa on 63 105
eurot ja toetusfondi summa 244 774 eurot.
Praegu on eelarve projekt 36 947 euroga
miinuses. Volikogu otsustas peatada 2017.a
eelarve II lugemise ja jätkata järgmisel
vallavolikogu istungil.
Maanõuniku tööaeg muutub ja
tööle võetakse noorsootöötaja

Volikogu arutas vallavalitsuse teenistujate koosseisu ja palgamäärade muutmist. 1.
veebruarist hakkab kokkuleppel Türi
Vallavalitsusega maanõunik Janelle Leenurm osaajaga tööle ka Türi vallas keskkonnaspetsialisti ametikohal ning Käru vallas
töötab kahel päeval nädalas (kolmapäeval ja
neljapäeval). Meil jääb maanõuniku ametikoha suuruseks 0,4 kohta.
Märtsist saab tööle võtta 0,5 kohaga
noorsootöötaja, kelle palgaraha tuleb arenguprogrammist „KOV strateegiline koostöö“. Arenguprogramm viiakse läbi Euroopa
Sotsiaalfondi perioodi 2014–2020 tegevuse
„Noorsootöötajate koolituste arendamine”

tegevuskava raames.
Volikogu otsustas võtta vastu otsuse
„Käru valla eelarvest Käru valla asutuste
töötajatele ja ametnikele ning Käru vallavanemale haigushüvitise maksmine ning
sellega seoses rahalise kohustuse võtmine“.
Otsus puudutab muutunud olukorda seoses
haiguspäevade eest tasumisega.
1. jaanuarini 2017 kehtinud õigusnorm
tekitas praktika, kus töötajad sissetuleku
vähenemise tõttu käisid ka haigena jätkuvalt tööl. Selline praktika ohustas nii
haigestunud töötaja tervist ja seadis töökohal ohtu ka kaastöötajate tervise.
Käru vald juriidilise isikuna on tööandjaks kõigile Käru valla asutuste (ametiasutus ja ametiasutuse hallatavad asutused)
töötajatele. Otsuse kohaselt võtab Käru vald
tööandajana kohustuse maksta Käru valla
eelarvest Käru valla asutuste töötajatele ja
ametnikele töötaja või ametniku haigestumise või vigastuse teise kuni kaheksanda
kalendripäeva eest haigushüvitist 70%
töölepingu seaduse § 29 lõikes 8 sätestatud
korras arvutatud töötaja või ametniku
keskmisest töötasust. Sama kohustuse võtab
Käru vald ka vallavanemale haigushüvitise
maksmisel.
Ühinemise ettevalmistamiseks
loodi komisjon

Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla
ühinemise ettevalmistamiseks sõlmisid
24.11.2016 vastavate valdade vallavanemad
koostöölepingu. Koostöölepingu punkti 2.1
alusel oluliste arengudokumentide, asjaajamisdokumentide ning töökordade ühtlustamiseks ettevalmistusperioodil tuleb
osapooltel moodustada ühinemist ettevalmistav komisjon, kuhu iga pool esitab
heakskiitmiseks kolm liiget. Volikogu
esimees Paul Sepp tegi ettepaneku esitada
Käru vallast komisjon koosseisus: Elari
Hiis, Ülle Sizask ja Liia Tõnismäe.
Volikogu kinnitas komisjoni liikmed.
Südamekodud OÜ on huvitatud
hooldekodu ostmisest.

Südamekodud OÜ tegevusalaks on
arendada Eestis eakatele mõeldud hooldekodude teenuseid. Ettevõtte missiooniks on
tagada klientidele igapäevane kindlustunne
läbi kvaliteetse hooldusteenuse ja mugav
vanaduspõlve veetmise võimalus. Ettevõtte
visiooniks on olla parima hinna ja kvaliteedi suhtega teenusepakkuja Eesti hooldekoduteenust pakkuvate ettevõtete turul.
Ettevõtte esindajad on otsinud võimalusi investeerimaks hooldekodu teenuste
arendamisse Eestis. 06.10.2016. a tegi
Ettevõtte esindaja päringu Harjumaa,
Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa
omavalitsustele, sh ka Käru vallavalitsusele. 25.10.2016. a saime vastuse, milles mh
toodi välja, et on teoreetiliselt võimalik ka
Käru hooldekodu kui ettevõtte müük, kuna
hooldekodu on valla ainuomandis olev

aktsiaselts AS Käru Hooldusravikeskus.
Ettevõtte esindajad on käesolevaks
ajaks teostanud esialgse analüüsi Hooldekodu seisukorra ja majandusnäitajate osas.
Ühtlasi on Ettevõtte esindajad väljendanud
huvi arutamaks võimalikku Hooldekodu
tegevuse omandamist lisaks Käru valla
esindajatele ka Hooldekodu juhtkonnale ja
nõukogule.
Kui Käru vald soovib Hooldekodu
võõrandada, tõi Ettevõte välja enda esialgse
nägemuse Hooldekodu võimaliku võõrandamise osas:
1) Hooldekodu võõrandamine ei mõjuta
olemasoleva Hooldekodu tegevust senisel
kujul ning Ettevõte planeerib investeerida
Hooldekodu laiendamisse täiendavaid
vahendeid, laiendades Hooldekodu vähemalt 40 teenuskoha võrra ja luues Käru
valda juurde 15 töökohta;
2) Hooldekodu võõrandatakse ettevõttena, st Ettevõtte soovib omandada
Hooldekodu operaatortegevust ning kinnistu, millel Hooldekodu paikneb, jääks kuuluma omavalitsusele või tema allasutusele.
Eeltoodu annab omavalitsusele garantii, et
Hooldekodu jääb paiknema Käru alevikku.
Ettevõte võtab eelnimetatud kinnistuga seotud kõik edaspidised kulutused enda kanda;
3) Hooldekodu võõrandamise üheks
tähtsamaks tingimuseks on tänase Käru
valla elanikele kodulähedase hooldekoduteenuse kättesaadavus, st Ettevõte tagaks
tänase Käru valla elanikele eelisjärjekorras
teenuskoha olemasolu Hooldekodus vabade
kohtade olemasolul.
Kui Käru vald soovib võõrandada
Hooldekodu, siis on Ettevõte koheselt
valmis alustama läbirääkimisi Hooldekodu
omandamiseks, et võimalik tehing saaks
lõpule viidud enne järgmisi kohalike
omavalitsuste volikogude valimisi.
AS Käru Hooldusravi Keskuse juhatuse
liige Heili Burmeister tegi ülevaate hooldekodu majandustegevusest.
Volikogu otsustas pidada edasi läbirääkimisi ettevõtte võõrandamise küsimustes ning kutsuda volikogu järgmisele
istungile Südamekodud OÜ esindajad, et
volikogu liikmed saaksid vastused tehtud
pakkumisega seotud küsimustele.
Postkontor suletakse

1. märtsist lõpetab AS Eesti Post oma
teenuse pakkumise senises Käru postkontori ruumides ning kokkuleppe järgi tuuakse
teenus üle Käru raamatukokku.
16. jaanuaril esitas vallavalitsus EASi
regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi projekti „Käru Põhikooli
köögi rekonstrueerimine“. 2016. aasta
sügisel valminud köögi tehnoloogilise projekti ja vajalike seadmete spetsifikatsiooni
alusel on projekti kogumaksumus 53 125
eurot, millest omafinantseering on 25%.
Vallaleht
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Järva Teataja (1926-1944), nr.
76, 3 juuli 1936

Suvekiri
väävlilõhnalisest
Kärust
Talud tukuvad metsades.
Aleviku elanike arv kasvab.
Kool tagab edu ka karjamaal.
Kui mitte muu. siis selle tõttu on Käru
alevik tuntud kõigile, et siin. üsna kiriku
lähedal, asetseb Eesti ainuke väävliallikas,
mida igal aastal külastab suur hulk ekskursioone, koosnedes küll peamiselt kooliõpilasest. Ja kas see polegi põhjuseks, mis
sunnib aeg-ajalt vaatlema lähemalt Käru
elu-olu, millest muidu pääseb vaevalt mõni
sõna avalikusesse! Miks? Ärgem salakem:
Käru elab omaette ja see on üks ta
omapärasid.
Kuna teistele Järva valdadele moodustavad südamiku ja neid mõjutavad kohalikud linnad eesotsas maakonnalinna
Paidega, ei saa seda ütelda Käru valla, veel
vähem aleviku kohta. Asetsedes maakonna
serval metsade ja soode-rabade vahel. on
Käru perenaine ja peremees harjunud
elama nii ütelda omal käel, omal nõul ja
omal jõulgi. Olenevalt liiklemisoludest, on
kärulasel tihedaim ühendus vahest pealinnaga, kust ostetakse tarbeasjad ja kuhu ka
müüakse oma saadusi. Müügi enesega
kärulasel palju muret ei ole, sest neid asju
ajavad ülesostjad, kes Tallinnast üsna tihti
külastavad Käru alevikku. Ka vändralased
ei jäta metsade vahelist Käru kunagi silmapaari vahele. Nad teavad kindlasti, et alevikus peetakse täpselt kesknädalal turgu ja
üsna tihti ilmuvad selleks ajaks kohale.
Aga naljakas on see Käru siiski.
Vallasüdamiku moodustas omal aial vallamaja, kuid siis see muudatus tuligi. Loodi
raudteejaam ja mõisnik soodustas aleviku
kasvu selle ümber. Umbes 3 kilomeetrit
vallamajast. Ikka enam ja enam tekkis
sinna maju, sigines juurde uusi kauplusi ja
aleviku elanike arv tõusis kord juba 500-le
langes vahepeal 300- le, kuid ulatub
praegugi 400-le. näidates järjekindlat kasvamist. Vallas üldse elab ümmarguselt
2000 inimest. Alevikus asetseb ka nägus
puukirik. mille ees kolmnurgas sirguvad
riigivanema tammed. Muide Käru
kogudusel olid veel hiljuti ees lahkhelide
lahendamised õpetajaga. Praegu on aga
koguduses rahu ja kord. Talud kaugemal
alevikust on paisatud laiali metsade ja
soode-rabadegi vahele. Ei ole helde põllumehele siinne pinnas, iga viljatera tuleb
võita salvedesse visa tööga ja vaevaga,
kuid Käru põllumees suudab seda ja elab
jõukaltki. Leidub metsades kulgevate teede
ääres küllalt talumaju, millised juba ammu
värvitud, vaevalt leidub veel õlgkatuseid.
Kodukaunistamine on nüüdki leidnud
Kärus hea kõlapinna ja rahvuslus imbub
ikka tihedamalt taludesse. Eestipäraste
nimede arv kasvab kiiresti.
Käru naine ja mees, elades soode-

Ka endine apteegihoone oli üks, mille juurde kõik võistkonnad jalutuskäigu
Foto: Mirjam Hiis
raames jõudsid. Fotol: Krõõt Oks ja Marian Hunt.

Vabariigi aastapäeva
tähistati jalutuskäiguga

24. veebruari varahommikul, kell 7.30,
heisati riigilipp vallamaja lipumasti hümni
saatel. Lipu heiskasid Käru Kodutütarde ja
Noorte kotkaste rühmade esindajad õdevenda Marian ja Rasmus Hunt. Lippu oli
tulnud heiskama ka ligi 40 vallakodanikku,
kellel pakuti vallamajas ka pidupäeva
puhul varakommikust kohvi ja kooki.
Taas kohtuti juba kell 11 Käru kirikus,
kus Kodutütarde esindajad Marian Hunt ja
Krõõt Oks asetasid koos vallavanema Elari
Hiisiga pärja ja küünlad Vabadussõjas langenute mälestustahvli juurde. Kirikusse
kogunenud rahvaga lauldi ühiselt laulu
Hoia jumal Eestit.
Päeva peategevuseks – ajalooliseks
jalutuskäiguks anti start kirikuõuelt.
Osalema oli tulnud neli võistkonda ja 14
osalejaga. Jalutuskäigu eesmärgiks oli
leida alevkust üles hooned ja kohad, mis
läbi aastakümnete rahva jaoks olnud
olulised. Nii näiteks tuli leida ja oma
võistkonda pildistada kõigi koolimajade ja
lasteaedade juures, aga ka kunagiste ja
praeguste finantsasutuste ja vallamajade

juures. Lisaks tuli üles leida ka kõik postiteenust pakkunud kohad, äride asukohad,
seltsimajad ja ravimisega seotud asutused.
Kokku oli teemasid tervelt üheksa. Selgus,
et nii mõnigi hoone on läbi ajaloo täitnud
mitmeid funktsioone. Kella üheks pealelõunal olid kõik oodatud aga koolimajja,
kus sooja joogi ja suupiste kõrvale tutvustas vallavanem Elari Hiis vanu kaarte ja
Käru kandi ajalugu nendel. Samuti vaadati
üle kõikide üles otsimist vajanud kohtade
vanad ja tänased fotod ning ka võistkondade tehtud pildid. Piltidelt tundus, et
jaluskäik alevikus oli väga meeleolukas ja
lustlik ning kuna osales ka omajagu lapsi,
siis kindlasti ka hariv oma kodukandi
ajaloo tundmise koha pealt. Mõne punkti
teistest enam kogus võistkond Kuldnokk,
järgnesid võistkonnad Esimene ja Ilme ja
lapsed, kes jagasid 2-3. kohta ning neljanda koha sai võistkond Kolm koolitüdrukut.
Kõiki osalejaid autasustati päevakohaste
meenetega: käsilippude ja eesti maiustustega. Täname kõiki päeval osalenuid!
Lisaks sai koolimajas teha tunvust
maastikuarhitektuuri tudengite töödest
valminud näitusega, mille teemaks Käru
aleviku planeering. Näitusega saavad
koolipäevade jooksul 10. märtsini tutvuda kõik huvilised.
Eva Seera

rabade ja metsade roiutavas kuumuses,
oskab elada virgas töös juues väävlilõhnalist vett ja hingates madalmaa-õhku, Käru
noorus on sukeldunud tagajärjekasse
isetegevusse ja seltsielu õitseb, kuigi

keskharidust omab siin vaid vähene arv
kodanikke. Jah on asju, milles Käru sammub ees mõnestki nurgast Järvamaal, kuid
sellest vahest teinekord.
Rändur

Sel aastal oodati Käru valla
rahvast oma kodumaa sünnipäeva puhul jalutama Käru
alevikus ning meenutama
olnut ehk aleviku ajalugu.
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KOOLI(M)ELU
Poisid olid edukad
arvutiviktoriinil
27. jaanuaril toimus Märjamaal Rapla
maakonna arvutiviktoriin inglise keeles 8.9. klassidele, kus osalesid Käru kooli õpilased.
Viktoriini küsimused eeldasid häid
keeleteadmisi, võõrkeelsest tekstist arusaamist ja inglise keelt kõnelevate maade
kultuuriloo tundmist Kokku osales 16
paari maakonna 10 koolist (3 gümnaasiumi
ja 7 põhikooli). Meie õpilased Mark Gross
8. klassist ja Taavi Aleks Orgusaar 9. klassist jagasid üldarvestuses tublit 5.-6. kohta
Kohila. Märjamaa ja Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumi järel. Põhikoolidest olid
meie poisid tublimad.
Taavi Aleks: Minu arvates olid viktoriini küsimused arusaadavad ja huvipakkuvad. Raskust valmistasid paar
küsimust, kuid lõpuks leidsime ka neile
vastused. Aega oli parajalt, kõik küsimused
saime valmis ja ka kontrollimiseks oli
piisavalt aega. Kuna vastused pidi kirjutama paberile, tekkisid ilmselt probleemid
minu käekirjast arusaamisega. Ruumi kirjutamiseks oli minu arvates vähe. Mul on
hea meel, et käisime. Sain uue kogemuse.

Päiksevärvi sõbrapäev
14. veebruaril pidasime koolis
Valenetini- ehk sõbrapäeva. Sel aastal oli
meil päeva värviks kollane, mida oli kõigil
soovitav riietuses kanda. Vahetundidel
toimusid erinevad mängud, mille käigus
otsiti kooli pealt kollaseid südameid kui ka
oma südamesõpra. Peale lõunasööki kuulutati välja kooli kõige sõbralikum tüdruk
ja poiss, kelleks õpilased valisid 3. klassi
õpilase Krõõda ja 9. klassi õpilase Taneli.
Päev oli kokkuvõttes täis ägedaid tegevusi
ja sõbralik õhkkond püsis päeva
lõpuni.
Marian Hunt ja Keelika Ruddi
ÕE liikmed

Ajaloopäeva viktoriini koostas sel aastal 9. klass. Pildil viktoriini koostajad
koos juhendaja õpetaja Ilme Jessega.

Aastapäeva tähistati ajaloopäevaga
Vabariigi aastapäeva tähistamiseks toimus 23. veebruaril koolis aktus ning peeti
ajaloopäeva.

valmistanud. Kõik said kaela puidust
medalid ja kommi veel pealekauba.

Ajaloopäeva raames toimus kahele
vanema astme õpilastele 9. klassi poolt
koostatud ja läbiviidud Eesti ajalooteemaline viktoriin, kus küsimusi oli nii muinasajast kui ka Laulva revolutsiooni päevilt.
Paraku tuli tõdeda, et oma maa ajaloost on
teadmised siiski kesised. Nii kogus 1. koha
saavutanud võistkond 13 punkti 20st.
Kolmas koht saadi aga ühegi punktita. On
kurb, et mõne õpilase jaoks on rumal olla
või näida siiski nii äge, et kõrvale lükatakse
õigeid vastuseid pakkunud võistkonnaliikmed.
Autasud viktoriinil osalejatele oli 9.
klass samuti ise poiste tehnoloogiatunnis

Pidulikul aktusel kõlasid aga laulud ja
luuletused kodumaast ja -riigist. Toredate
luuletustega astusid üles ka lasteaia vanema
rühma lapsed. Omaloomingulisi luuletusi
esitasid 2. klassi õpilased. Õpilasi tervitasid
sõnavõtuga nii koolidirektor kui vallavanem. Ühtlasi avati koolimajas TTÜ
tudengite töödest valminud näitus. Tööde
juhendajad ja tudengid tänasid kooliperet
ideede pakkumise eest sügisel ning võimaluse eest töid siin eksponeerida. Aktuse
lõppedes oli kõigil võimalus osaleda tööde
tutvustamisel, kus tööde autorid ise oma
tööd lahti rääkisid.
Eva Seera
huvijuht

Aktuse laulud ja luuletused
kõnelesid kodust

KOOLISPORT

Laskurid tulid medalitega
3. veebruaril osalesid Käru
noored Kuimetsa spordihoones Raplamaa noorte
meistrivõistlustel õhupüssist
laskmisel.
Meie noortel laskuritel läks ka sel korral
väga hästi. Raplas treeniv ja seal ka koolis
käiv Käru noormees Markel Mägi saavutas
(poiste arvestuses sünniaastaga 1999-2002)
I koha nii toelt (207,3) kui püsti lastes
(191.8). Samas vanuserühmas saavutas
Rasmus Hunt toelt lastes 3. koha (198.7) ja
püstitiirus 5. koha (115,4).
Samas
vanuseklassis
võistelnud
tüdrukutest sai toelt lastes 1. koha Lisete
Hunt (203.8) ja 3. koha Karoliine Karu
(201.5). Sünniaastaga 2003 ja hiljem
tüdrukutest saavutas Keelika Ruddi

(199.6) toelt lastes 1. koha. Marian Hunt
4. koha (196.3) ja Krõõt Oks 5. koha
(194,2). Tüdrukute püstitiirus saavutas
Karoliine Karu aga 2. koha (121.5).
Noori laskureid saatis ja juhendas
Margus Oks. Aitäh!
Koolis võeti mõõtu kõrgussesse
hüppamises

Talvisele sisespordiajale sobivalt
toimusid 8. veebruaril koolis kõrgushüppevõistlused.
Võistlesid õpilased 2.-9. klassini. Selle
talve kooli parimad kõrgushüppajad on: 2.3. kl Iris Maria Kass 1.00 m, Joosep Ansi
1.05 , D kl Sandra Tõnisson 1.05 ja
Andre Meier 1.10. C kl Marian Hunt 1.15
ja Mical Zelinski 1.15 . BP parim Tanel
Treve tulemusega 1.35 ja Rasmus Hunt

saavutas sama tulemusega 2. koha.
Rahvastepallis tublid 4-ndad

Koolinoorte 1.-3. kasside rahvastepalli
esivõistlused toimusid 15. veebruaril Rapla
Sadolini Spordihoones. Meie kool võistles
III grupis, kus osales 7 võistkonda. Osaleda
lubati
ka 4. klassist kahel õpilast.
Võistkonda
kuulusid: Andre Meier,
Markus Vaik, Andreas Karu, Joosep
Ansi, Helin Marii Seera, Elisabeth
Saarpere ja Indra Jahesalu, varus
William Jahesalu. Kaks õpilast oli varem
võistelnud, ülejäänud võistkonna liikmed
võistlesid esimest korda.
Meie kooli võistkond saavutas tasavägistes mängudes tubli 4. koha.
Virve Zimmermann
õpetaja
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“Igal õpilasel igas
koolis peaks olema
võimalus õppida
arvutiteadust”
Selline lause seisab code.org veebilehel, mis on populaarseim kodeerimise
platvorm maailmas. Code.org kasutajateks
on miljonid õpilased erinevates riikides
ning just seda platvormi kasutades toimuvad käesoleval õppeaastal ka Käru
Põhikooli 2.-9. klassi informaatikatunnid.
Enamus õpilasi on tänaseks edukalt läbinud Kursuse 2 ning omandanud algteadmised korduvatest tegevustest, sündmustest ja tingimuslausetest ning oskava
koostada lihtsamaid algoritme. Edasi
jätkame Kursus 3-ga ning keerukamate
algoritmidega.
Miks valisime informaatikatundides
peamiseks
programmeerimisoskuse?
Lihtne vastus oleks, et tarkvara arenduse
valdkonnas on tööjõuvajaduse kasv kõige
kiirem ja tegemist on alaga, kus tänu
kõrgele nõudlusele võib juba täna Eestis
teenida maailmatasemel töötasu. Väga oluline on ka asjaolu, et programmeerimise
õppimine arendab probleemide lahendamise oskust. Ennustatakse ju, et väga
paljud töökohad kaovad tänu robotitele,
kuid on üks töö, mis ei kao - keegi peab ka
robotite tarkvara arendama.
Selge on see, et oleme oma kooliga
digimaailmas alles nö ukselävel, kuid teadmine ja soov selle maailma võimaluste
kasutamiseks õppetöös on meil olemas.
Hetkel on koostamisel kooli digiplaan, mis
aitab meie kooli võimalusi ja vajadusi hinnata ning eesmärke seada ning sellest lähtuvalt juba tegutsema hakata.
Üheks eesmärgiks on, et kõikidel
aineõpetajatel tekiks soov, teadmised ja
oskused oma õppeaines digivahendeid
kasutada. Esimese sammuna paigaldasime
arvutiklassi kõikidesse arvutitesse vajalikud programmid, et erinevates õppeainetes oleks võimalik infotehnoloogiat
kasutada õppetöös. Järgmisena tutvustasime õpetajatele programme, mida saaks
kasutusele võtta. Kõikidele õpilastele ja ka
õpetajatele loodi Google Suite for Edu
kontod ja õpetati, kuidas kontot kasutada.
Tänaseks on koolis kõikidel õpilastel ja
õpetajatel olemas @karukool.edu.ee eposti aadressid, mida kasutatakse kooliasju
ajades praktiliselt igapäevaselt. Selle
juures on mugav see, et õpetajale või õpilasele teate jätmiseks on vaja teada vaid
inimese ees- ja perenime, millele tuleb lisada @karukool.edu.ee ning saabki oma
teate otse sellele konkreetsele inimesele
saata.
Järgmisel õppeaastal on plaanis lisada
informaatikaõpetus ka 1. klassi tunniplaani, et igale Käru kooli õpilasele oleks
tagatud varane arvutikeele oskus.
Lilian Voog
koolijuht

Laudkond Ants Käpp kutsus kõiki rongisõidule. Pilti sai teha Käru jaamas.
Laudkond oli riietunud tänastele rongiteenindajatele kohaselt, ei
puudunud ka jaamaülem. Ja loomulikult olid kohal nii Gena kui Potsataja.

Kerrorahva pidu RONGIS
pööras suisa pööraseks
„Rong, see sõitis tšuhhtšuhh-tšuhh” laulab klubiseltskond nagu üks mees,
kui rong Tallinnast
Viljandisse sõidab.
21. jaanuaril kihutas Käru Pritsumajas
tuhatnelja Kerro rong, kus rohkem kui
poolsada kerrolast rahvapidu pidasid.
Meeleoluka peo võõrustajateks oli
laudkond Ants Käpp ning nii nagu ikka,
võtsid korraldajad ette valmistada rongiteemalise meelelahutusliku programmi.
Tegemist oli Kerro pereklubi ajalooliste pidude taaslavastamisega. Sel korral tehti kaasaegne redisain 90.-ndate
alguses toimunud peole Pihkva-Petseri
rong.
Rongipileteid oli kolmes klassis

Et iga reisija tunneks end sel õhtul
oodatud ja tähtsana, tervitas vedurijuht
Elari igaüht isiklikult. Reisijad suunati
esmalt pagasit ära andma ja siis piletijärjekorda. Lisatasu eest sai valida I klassi ja
I klass lux vahel. I klassi reisija said istuda
mugaval toolil ning lux reisijat kostitati
reisinapsu ja kilu-muna võileivaga.
Vahepaladena pakkusid palju lusti rongiteemalised väitemängud, mis aitasid
külalistel peo teemast paremat ülevaadet
saada. Laudkondadena pandi paika
Viljandi-Tallinna marsruudile jäävad peatused, milles parimate teadmistega paistis
silma laudkond Reinud.
Kui jalad enam tantsusamme astuda ei
jaksanud, istusid reisijad paigale ja lasid
oma häälepaelad valla. Võidu lauldi
teemakohaseid eesti- ja venekeelseid laule
ning parimaks kooriks tunnistati laudkond

Naabrid. Ants Käpad esitasid muusikalise
sketši lavastades Jaan Tätte rongisõiduloo
„Põrra põrra“.
Puhvetimenüüs pakuti klassikalist
ahjusardelli praadi, vanaema moodi
mahlast ja täidlast lihapirukat ning ungari
pekki, mis maitses oivaliselt eesti musta
leiva peal.
Sünnipäevalapsi õnnitlesid krokodill
Gena, väike-armas ning suurte kõrvadega
olend, keda tuntakse Potsatajana ning
tõukerattal Kübaramoor. Koos lauldi
mitmes keeles Gena sünnipäevalaulukest
ja õnnitleti sünnipäevalisi Elroni kirjapulkadega.
Muusikat mängis ansambel So What!
See oli hea kogemus, lausa väga hea kogemus. Mängiti lugusid seinast seina, alates
instrumentaalist rokini ja soulist popini
ning mis peamine, see oli haarav.
Ansambli liikmed teadsid täpselt, kuidas
hoida publikut viimse piirini ohjes, et õigel
hetkel ajada kõik tantsuplatsil olijad kikivarvule.
Taaskord peeti maha üks vägev pidu,
millel potentsiaali kesta varajaste hommikutundideni. Kuid siiski veidi peale
kaht öösel jõuti sihtpunkti Viljandisse ning
pidulised astusid meeleolukalt rongist
välja. Üritust toetas meenete ja auhindadega AS Eesti Liinirongid (Elron).
Aitäh Teile laudkond Ants Käpp
mälestusväärse peo eest!
Kevadpeo korraldavad MikudMannid ning seda juba 18. märtsil.

Tiia Tuisk
klubi perenaine
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TEATED ja REKLAAM
Käru Vallavalitsus korraldab
AVALIKU KIRJALIKU
ENAMPAKKUMISE
Käru vallas Käru alevikus
asuva korteriomandi (mitte
eluruum) Viljandi mnt 8
krt 19 müügiks
alghinnaga 3000 eurot.

Pakkumised esitada kinnises
ümbrikus Käru Vallavalitsuse
aadressile Viljandi mnt 17, Käru
alevik, Käru vald, 79201
märgusõnaga „Enampakkumine“
Pakkumised esitada hiljemalt
20. märtsiks 2017 kella 12.00ks,
pakkumised avatakse 20. märtsil 2017
kell 14.35 Käru vallamajas
Tagatisraha 10 % alghinnast ja
50 eurot osavõtutasu tasuda Käru
Vallavalitsuse kassasse enne
enampakkumise algust.
Pakkumise võitjal arvestatakse
tagatisraha müügihinna sisse, teistele
osavõtjatele tagastatakse 3 tööpäeva
jooksul peale enampakkumise
läbiviimist.
Info tel 489 2666
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise
piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on
15.03.2017. Täpsemat informatsiooni saab
Maa-ameti
kodulehelt
aadressiga
www.maaamet.ee. Käru vallas Lungu
külas müüakse Rumbipõllu kinnisasi
(37501:001:0132; 1,95 ha; (M)) alghind
4 680.-, tagatisraha 460.-

Alates 1. veebruarist on
Käru valla maanõuniku
vastuvõtu aeg vallamajas
neljapäev kell 9-12 ja 13-17.

Müüa 2-toaline korter
Käru alevikus, Viljandi mnt 14-7.
Lisainfo tel 56639004.
OÜ Estest PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee
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Koostöös loome turvalisust!
Jaanuarikuu keskpaigas vapustasid
maakonna elanikke mitmed vargused.
Mitmest majapidamisest viidi ühel ööl
tööriistu, elektroonikat ning muud, mida
hiljem on kurjategijatel lihtne rahaks teha.
Varastati esemeid, millele oli vähese vaevaga võimalik ligi saada, näiteks garaaži
aknast paistev tööriista ja lukustamata
hoonest väärtuslikumad esemed. Paraku
annavad just sellised negatiivsed sündmused tõuke inimestele oma vara paremaks
kaitsmiseks ja teadlikkuse tõusuks. Peale
varguseid laekus politseile mitmeid teateid
kahtlastest „kalamüüjatest“ ning kirjeldusi
nende sõidukitest. Kahjuks kustutab aeg
peagi valusad mälestused ja ettevaatlikkus
ununeb. Nii ununeb jälle ukse ja akna
lukustamine, sest justkui ohtu enam ei ole.
Uinunud valvsuse äratab taas see, kui ise
või mõni lähedastest varaste ohvriks
langeb.

Naabrivalve on tõhus

Ise tuleb olla hoolas

Heakord on eelduseks
turvalisusele

Ma ei väsi kordamast, et oma vara luku
taga hoides ning väärtuslikumat kõrvalistele inimestele varjatumalt hoides muudame oma majapidamise vargale oluliselt
ebaatraktiivsemaks. Investeerides lukkudesse ja turvaseadmetesse, muudame vargale ligipääsu varale keerulisemaks.
Kindlasti ei saa midagi muuta täielikult vargakindlaks, kuid on olemas võimalusi,
kuidas olukorda parandada. Näiteks, kui
teha sihikindlalt koostööd kogukonna turvalisuse nimel ja sellesse panustada.
Politsei saab siin kahtlemata anda piirkonna
elanikele nõu ja sekkuda, kui olukord on
muutunud ohtlikuks.

Koostöö turvalisuse loomisel ning hoidmisel on hädavajalik politsei kõrval ka
piirkonna elanike endi vahel. Parim võimalus selleks on naabrivalve sektori
loomine, mis seob kogukonna liikmeid ja
tõhustab omavahelist koostööd. Hoolivas
kogukonnas märgatakse võõrast, läbisõitjat,
kes oma kohalolekuga tekitab kohe palju
küsimusi. Sellel järgneb kiire kõne naabrile,
küsimaks kellega tegu. Selline tegutsemine
aitab olukorda kindlasti rohkem selgust
tuua ja kui selgub, et tegemist ongi
arvatavalt varastega, tuleks helistada politseisse. Kui kahtlastele tegevustele ja
inimestele oma elukohas tähelepanu ei
pöörata, võib täna langeda varguse ohvriks
naaber ja juba homme meie ise. Kurjategija
näeb, et selle piirkonnas on lihtne tegutseda, sest see ei ärata kahtlust ja ta tuleb
tagasi.

Turvalisus algab väikestest, aga olulistest asjadest. Töökorras tänavavalgustus,
hooldatud koduhoovid ja hooned on
esmaseks visiitkaardiks, mis annavad signaali, et selles kogukonnas hoolitakse ning
pannakse ümbritsevat tähele. Kogukonnas,
kus pööratakse tähelepanu heakorrale, on
tavaliselt ka rohkem tähelepanu pööratud
vara kaitsmisele. Katkise aiaväravaga
majapidamises ei pöörata suurema tõenäosusega tähelepanu ka vara kaitsmisele.
Jaan Sildoja
piirkonnapolitseinik

Mälestame

Õnnitleme
eakaid
sünnipäevapsi!
82
24. märts
DAGMAR
VIIDIKAS
26. märts
EHA OMLER
81
24. märts
PAUL KORN

25. jaanuaril suri ÜLO SEPP
2. veebruaril suri MAIE VAIK
Avaldame kaastunnet omastele

Ostan parima hinnaga ümmarguste või
ovaalsete kividega merevaigust kaelakee.
Aus kaup ja raha kohe kätte.
Helista julgelt! Tel 58710351
Kaastööd ja info Käru Vallalehe
märtsi numbrisse on oodatud
hiljemalt 20.03 vallamajja või
e-posti aadressile: eva@karuvald.ee

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

