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Suvemängudelt
tuli mitmeid võite
Lähiajal on lisaks nimemuutusele oodata ka asutuse jõudsat laiendust, mille
tulemusel lisandub nii teenuskohti kui ka töökohti.
Foto: Heili Burmeister

Hooldusravikeskusest
saab 1. augustist
Käru Südamekodu
5. juuni Käru Vallavolikogu
otsuse alusel sõlmisid AS
Käru Hooldusravi Keskus ja
Käru Südamekodu OÜ ostumüügilepingu.
Lepingu alusel ostis Käru Südamekodu
senise Käru Hooldusravikeskuse operaatortegevuse, võttes sealjuures endale investeerimiskohustuse hooldekodu laiendada
vähemalt 40 teenuskoha võrra. 1. augustist
saab hooldekodu nimeks Käru Südamekodu.
„Vaatamata sellele, et AS Käru
Hooldusravi Keskus enam edaspidi
hooldusteenust ei osuta, jääb vallale kuuluv
juriidiline isik alles, mis jääb kontrollima
Käru Südamekodule seatud hoonestusõiguse tingimuste täitmist,” rääkis Käru
vallavanem Elari Hiis.
„Käru hooldekodu operaatortegevuse
ost on üks osa pikemas plaanist, millega
soovime Kärusse rajada juurde täiendavaid
hooldekodu kohti ning sellega kaasnevad
loomulikult ka täiendavad töökohad,” ütles
ostutehingut kommenteerides Südame-

kodud OÜ nõukogu esimees Martin Kukk.
“Väärib mainimist, et senised Käru
Hooldusravikeskuse lepingulised suhted
jäävad samaks. See tähendab olemasolevate hooldekodu klientide ja personali
jaoks seniste tingimuste jätkumist ning
hooldekodu laiendusega kavatseme nii
töötingimusi kui teenuskvaliteeti veelgi
tõsta,” lisas Kukk.
Käru Südamekodu juhina jätkab 1.
augustist Käru Hooldusravikeskuse senine
juht Heili Burmeister.
Käru Südamekodu OÜ on Südamekodud OÜ tütarettevõte. 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.
Heili Burmeister

Raplamaa 26. suvemängude võistlused
peeti mitmel eri päeval ja mitmes vallas.
Kergejõustiku ja pallimängude päevaks oli
3. juuni ja võistlused toimusid Kohilas.
Käru vald osales taas edukalt petangis,
mis võistkonnal koosseisus: Anne
Sillamaa, Vallo Sillamaa ja Vello Sillasoo
õnnestus võita.
Kegejõustiku aladel olid Käru valla
meeste esindajatena võistlemas Siim
Siemer ja Ingmar Pappel. Siim Siemer tegi
meeste kuulitõukes 13. tulemuse (9.13) ja
kaugushüppes saavutas 3. koha tulemusega
tulemusega 5.35. Ingmar Pappel osales
MV-I grupis 60 m jooksus ning ajaga 9.39
saavutas 2. koha. Võit tuli aga MV-I grupi
1500 meetri jooksus ja seda ajaga 6,04.14.
Meie valla spordiema Anne Sillamaa
osales NV-II vanuseklassi kuulitõukes,
mille ta 10 võistleja hulgas tulemusega
8.68 ka võitis, edestades 2. koha tulemust
enam kui poole meetriga.
Võidukas oli ka Eret Pari, kes ajaga
1.54,00 võitis NV-I vanuseklassi sõudeergomeetri võistluse.
Juhtkonnavõistlusel otsustati võistlejate poolt sel korral leppida viiki. Kärust
osalesid vallavanem Elari Hiis ja volikogu
esimees Paul Sepp.
Üldkokkuvõttes tuli meil sel korral leppida väikeste valdade arvestuses 4. kohaga,
sest osalejaid oli napilt. Need, aga kes
osalesid, on igati kiitust väärt ja hoidsid
Käru spordilippu kõrgel. Suur aitäh!
Käru valla korvpallimeeskond osales
juunikuus Alus toimunud jaaniturniiril,
kust tuli sel korral tubli 4. koht ja karikas.

Eva Seera
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VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

Volikogu otsustas hooldekodu müüa
Maikuu vallavolikogu istungil
keskenduti aleviku vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimisele ning
muudeti OÜ Käru Varahalduse
põhikirja ja suurendati
osakapitali.
25. mai istungilt puudusid Kalev Palling
ja Timo Tuisk.
Käru aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisest ja laiendamisest ning tööde praegusest seisust andis ülevaate projektijuht Leho Tamvere.
Kõigi kolme projekti tööd on lõppviimistlemisel. I etapi e reoveepuhasti
rekonstrueerimise tööd on lõpetatud ja
reoveepuhasti töötab, esitamisel on lõpparuanne. II etapi tööd (Käru aleviku vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine) peavad olema lõpetatud
15. juuniks, et saaks esitama hakata lõpparuannet. Tööde teostajal (Watercom OÜ)
on veel mõned väikesed tööd lõpetamata.
III etapi tööd ka lõpujärgus, kuid ettevõtte
ei ole oma tööde eest veel raha kätte saanud,
kuna KIKil on küll rahastamisotsus tehtud,
kuid rahastamisleping siiani sõlmimata
(sõlmiti juunis - toim.).
Volikogu arutas OÜ Käru Varahalduse
põhikirja muutmist ja osakapitali suurendamist ning volikogu otsuse nr 17 tühistamist, millega suurendati osakapitali maksimumsuurust kuni 500 000ni, kuid muutmata jäi ekslikult miinimumsuurus, mis
peab olema ¼ osakapitali maksimumsuurusest. Volikogu otsustas muuta osaühing
Käru Varahaldus põhikirja punkti 7
järgmiselt: Osaühingu osakapitali minimaalne suurus on 125 000 eurot ja maksimaalne suurus on 500 000 eurot ning
suurendada osaühingu osakapitali 420 000
euro võrra, s.o. 2 500 eurolt 422 500 euroni
rahalise sissemaksega.
Hooldusravi keskuse võõrandamise teemal tullakse kokku
erakorraliselt

Volikogu päevakorras oli ka AS Käru
Hooldusravi Keskuse tegevuse võõrandamine, hoonestusõiguse seadmine Käru
Südamekodud OÜ kasuks ja võõrandamislepingu heakskiitmine. Kuna võõrandamislepingu ja hoonestusõiguse lepingu eelnõud
jõudsid vallavolikogu liikmetele tutvumiseks aga alles istungi toimumise päeval,
siis otsustati eelnõude kohta küsimuste ja
ettepanekute esitamise tähtajaks määrata
29. mai 2017 ning AS Käru Hooldusravi
Keskuse tegevuse võõrandamine ja hoonestusõiguse seadmine võtta uuesti päevakorda
erakorralisel vallavolikogu istungil 5. juunil
2017.
Täpsustati ja täiendati koosseise

Volikogu arutas Käru Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisu ja pal-

gamäärade muutmist. Kooli ossa tuleb täpsustus ringijuhtide kohtade kohta (0,3
kohta), raamatukogule tuleb juurde raamatukoguhoidja 0,25 kohta töötasuga 150
eurot, rahvamaja alla lisatud määrusega ka
ringijuhid 0,5 kohta, töötasuga 50 eurot
kuus iga juhitud ringi kohta ning kultuuritöötaja ametikoht suurendada 1,0 kohani,
mis on seni täidetud 0,75 kohaga.
Moodustati ühisvalla
valimiskomisjon

Seoses kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistega 15. oktoobril 2017 ja haldusreformi käigus Käru valla, Türi valla ja
Väätsa valla ühinemisega üheks omavalitsuseks (Türi vallaks) on vaja moodustada
valimiskomisjon. Komisjoni valimisel on
arvestatud Käru vallasekretäri, Väätsa vallasekretäri ja Türi vallasekretäri ettepanekuid.
Eelnõu kinnitamisel moodustada Türi
Vallavolikogu valimiste korraldamiseks
seitsmeliikmeline Türi valla valimiskomisjon koosseisus: Lii Laanemets, Ivi
Hiiemäe, Merike Lõhmus, Maritta Köhler,
Janelle Leenurm, Ülle Sizask, Ülle Surva ja
asendusliikmeteks Krista Rohula ning Liia
Tõnismäe.
Volikogu kiitis heaks Türi Vallavolikogu 27. aprilli 2017 istungil vastu võetud otsuse „Türi valla vara kindlustamine ja
Türi vallale varalise kohustuse võtmine”.
Volikogu arutas eelnõud „Väätsa
Vallavolikogu 27.04.2017 otsuste nr 26 ja
27 „Väätsa vallale rahalise kohustuse võtmine” heakskiitmine”, mille järgi Väätsa
vald soovib võtta järgmiseid rahalisi kohustusi: toetada valla eelarvest MTÜ Eesti
Jalgrattamuuseumi tegevust igal järgneval
eelarveaastal 3000 euroga ning võtta liisinguga neljaks aastaks Väätsa Põhikooli
vajamineva arvutipargi jaoks kokku summas 41 238 eurot.
Volikogu otsustas eelnõu tagasi lükata
ega kiitnud seega heaks Väätsa
Vallavolikogu 27.04.2017 otsuseid nr 26 ja
27 „Väätsa vallale rahalise kohustuse võtmine”, kuna koostöölepingu punkt 3
kohaselt ühinemise eelsel perioodil kohustuvad pooled mitte võtma uusi kohustusi,
mida pole märgitud ühinemislepingus ega
kehtivates eelarvestrateegiates ning arengukavades.
Volikogu liikmetele oli tutvumiseks
laiali saadetud Türi valla arengukava ja
eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 eelnõu, mille kohta saab teha veel täiendus ja
parandusettepanekuid. Eelnõu tuleb heaks
kiita augusti istungil.
Volikogu kinnitas volikogu esimehe
2017. aasta puhkuse. Volikogu esimehe
puhkus on 03.07. – 06.08.2016.
Vallavanema Elari Hiisi sõnul on eraldatud 10 000 eurot tänavavalgustusse, mille
eest on plaanis panna alevikku lisapostid, et
saaks valgustada mõned pimedad
tänavalõigud. Suveks lülitatakse tänavaval-

gustus välja ning uuesti sisse lülitatakse see
augustis.
Erakorraline istung otsustas
keskuse müüa

5. juuni erakorraliselt istungilt puudus
Maimo Nöps. Erakorralisel istungil oli kaks
teemat.
Esimesena arutati AS Käru Hooldusravi
Keskuse operaatortegevuse võõrandamist ja
hoonestusõiguse seadmist Käru Südamekodud OÜ kasuks.
Südamekodud OÜ esitas 18.01.2017
Käru Vallavalitsusele ettepaneku sooviga
omandada ettevõtte AS Käru Hooldusravi
Keskus operaatortegevus. Südamekodud
OÜ tegevusalaks on arendada Eestis
eakatele mõeldud hooldekodude teenuseid.
Alates ettepaneku esitamise ajast on
käinud vallavalitsuse esindaja vallavanem
Elari Hiisi ja Südamekodud OÜ juhatuse
liikmete vahel läbirääkimised ASi operaatortegevuse võõrandamise küsimustes.
Südamekodud OÜ planeerib investeerida
hooldekodu laiendamisse täiendavaid
vahendeid. Juurdeehitusega luuakse juurde
vähemalt 40 teenuskohta ja 15 töökohta.
Sellest tulenevalt on Südamekodud OÜ
avaldanud ka soovi hoonestusõiguse seadmiseks osaühingu kasuks. Ette on valmistatud ka võõrandamise ja hoonestusõiguse
seadmise lepingute eelnõud, millesse on
volikogu liikmete poolt parandused sisse
viidud.
18.05.2017. a asutas Südamekodud OÜ
endale tütarühingu Käru Südamekodu OÜ
ning teavitas Käru Vallavalitsust, et edaspidi on tehingu teiseks pooleks Käru
Südamekodu OÜ.
Volikogu otsustas viie poolthääle ja ühe
vastuhäälega võtta vastu volikogu otsused
„Ettevõtte AS Käru Hooldusravi Keskuse
operaatortegevuse võõrandamine” ja
„Hoonestusõiguse seadmine Käru Südamekodud OÜ kasuks”. Notaritehingutes volitati valda ja AS Hooldusravi Keskust esindama vallavanemat Elari Hiisi.
Lasteaiaõpetaja palk tõuseb

Teise punktina arutati volikogu määruse
„Käru Põhikooli õpetajate töötasustamise
alused” muutmist. Muutmine on seotud
lasteaiaõpetajate töötasu alammäära tõstmisega. Kohaliku omavalitsuse üksusele
antakse tasandusfondist toetust juhul, kui
tema vastaval aastal kehtiv kõrgharidusega
lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 2017.
aasta 1. septembrist vähemalt 840 eurot.
Kohaliku omavalitsuse üksus peab esitama
andmed lasteaiaõpetajate kinnitatud töötasu
alammäära kohta Haridus- ja Teadusministeeriumile 2017. aastal hiljemalt 1. augustiks. Volikogu tõstis alammäära 840 euroni.
Suvekuu volikogu istung toimus 28.
juunil, kus peateemadeks olid valla majandusaasta aruanne ja struktuurimuudatused
allasutustes.
Vallaleht
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Mälestustulede tee
ootas
meenutama
ja kaasa
mõtlema
13. juuni hilisõhtul Käru jaamaaidas toimunud küüditamise mälestusõhtust ehk
IV Raplamaa mälestustulede
teest tuli osa saama palju
külalisi.
Kodukandi rahva osavõtt jäi sel korral
tagasihoidlikumaks. Ometi on just see
sündmus üheks meie valla olulisemaks kultuurisündmuseks, millega neli aastat tagasi
liitusid ka Kehtna, Rapla ja Kohila vald
ning üheksas jaamas süüdatakse sel õhtul
üle 500 mälestusküünla.
Omanäoline ja südamlik oli see õhtu aga
selgi korral. Sõna võtsid Riigikogu esimees
Eiki Nestor ja Käru vallavanem Elari Hiis.
Mõlemad tõdesid, et ehkki tänased olud on

Oma laule ja vanaema mälestusi jagas aidas sel korral muusik Siiri Sisask.
Foto: Sergei Trofimov

hoopis teised kui olid toona 76 aastat tagasi
ja selliseid tegusid vaevalt, et keegi tänasel
päeval ette suudab kujutada, tuleb neid
sündmusi meeles pidada. Ikka selleks, et
mitte teha neid vigu, mis tehti toona ja neid
otsuseid, mis sellisel julmal tegevusel lasid
juhtuda.
Oma laule ise klaveril saates esitanud
Siiri Sisask jagas publikuga meenutusi oma
vanaemast ja luges ette vanaema poolt kirja
pandud mälestuse Tallinna pommitamisest,
mis andis aimu sõjaajal läbielatust ja kogetust. Sisask esitas ka kaks värskelt valminud

uut laulu ning lõpetades oma kontserdi
küsimusega Mis maa see on?, pani rahva
ehk veelgi enam mõtlema toonastele sündmustele, aga ka tänasele päevale. Kas ei
koge me siis ka tänases Eestis tihti seda, et
kaastunne on roostes ja halastus on ohus…
Kas suudame hoida oma rahvast ja riiki nii,
et ajaloos toimunu ei kordu?
Mälestustulede tee süttis Kärus peale
südaööd, kus sadakond küünalt asetati
tavakohaselt raudteele, saatjaks Käru kiriku
hingekell.
Eva Seera

Puhkusel!
Vallavanem:

26.06. – 14.07.
24.07 – 28.07.
14.08. – 19.08.
Vallasekretär: 04.07. – 14.07.
01.08. – 25.08.
Sotsiaalnõunik: 17.07. – 31.07.
28.08. – 01.09.
Maanõunik:
24.07. – 06.08.
21.08. – 27.08.
Raamatupidaja: 13.07. – 27.07.
14.07. – 27.08.
Kultuuritöötaja: 03.07. – 16.07.
26.07. – 31.07

Õnnitleme
gümnaasiumi
lõpetamise puhul
Grete Palling
Johannes Vaik
Kordaminekuid
ja õnne
edaspidiseks!

Käru järve päev tulekul!
Selgi aastal korraldab Käru vallavalitsus koostöös kohalike ettevõtjate ja koostööpartneritega 20. augustil Käru paisjärve
ääres juba XII Käru järve päeva, millest on
aastatega saanud Käru valla märgiüritus,
kuhu on oodatud nii oma rahvas kui
külalised.
Päeva kavas on nii järvesport, teatrietendus ja Käru järve triatlon kui õhtune
kontsert ja tulevärk.
29. juunil pandi korraldusmeeskonna
poolt päeva üldine pool ja kulg paika.
Paigas on ka õhtuse kontserdi esinejad.
Järvelaval astuvad sel aastal üles Mari
Jürjens ja Mick Pedaja.
Sel aastal on aga päevas ka omajagu

uusi põnevaid tegevusi, et sündmus
areneks ja kosuks.
Kõik, kes soovivad aga järve päeva toimumisele ka omalt poolt õla alla panna,
saavad seda teha rahalise panusega kandes
toetussumma Käru vallavalitsuse arveldusarvele nr EE302200001120048080
Swedbangas või EE791010220094987019
SEB Pangas, selgituseks lisada „Käru järve
päev“ või võttes ühendust telefonil
53022015 või e-posti teel eva@karuvald.ee . Teie panus on oluline selle päeva
toimumiseks!
Teeme oma valla tähtsündmust koos!
Eva Seera
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Muuseumi‐
töötajate
külaskäik tõi
Kärru viie
muuseumi
esindajad.
Pildil ollakse
koos vastuvõt‐
jatega vana
mõisahoone
ehk hilisema
mõisavalitseja‐
maja ees.
Foto: Aljona Suržikova

Raplamaa muuseumite töötajad
said kokku Kärus
7. juunil toimus Kärus
Raplamaa muuseumite
koosolek. Hommikul said Käru
bensiinijaamas kokku kümmekond inimest Raplamaa
muuseumitest.
Esindatud oli Mahtra Talurahvamuuseum, Sillaotsa Talumuuseum, Järvakandi
Klaasimuuseum, Hageri Muuseum ja Käru
Heade Tegude Muuseum. Lisaks osales
Rapla maavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Age Tekku, Käru puumõisa esindaja
Aivi Palling ja Käru mõisa esindaja Heili
Burmeister.
Päev algas ekskurssiooniga. Esmalt
tutvuti Käru uue mõisa ehk kivimõisaga.
1922.-2001. aastani tegutses mõisahoones
kool. Tänaseni on säilinud mõnedel kunagistel klassiustel ka sildid: matemaatika,
vene keel, eesti keel jne.
Vapustavad olid keldrite ruumid, mis
tõid kaasa eelmiste aegade müstikat ja
õudust. Mõisa perenaine Heili Burmeister,
kes hoonet tutvustas, rääkis, et vahel lendavad seal ka nahkhiired. Tänu Heilile sai
Raplamaa muuseumite visiit väga hea
alguse, kuna Heili valmistas põhjalikult
ette, kirjutas endale kõik tähtsamad numbrid ja sündmused välja ja tegi tõesti toreda
ekskurssiooni.
Valitsejamaja huvitavad leiud

Käru mõisa valitsejamaja, ehk puumõis
oli järgmine uurimisobjekt. Järgmisel päeval, peale ekskursiooni, saatis Järvakandi
klaasimuuseumi juhataja Allan Kima pika
väljavõtte mõisa kohta, kus oli erinevad
allikad ja informatsioon.
Käru vana rootsiaegne mõisahoone on
üks väheseid Pärnumaal säilinud mõisahooneid varasematest perioodidest.
Käru puumõis on ehitatud 1692. aastal
(teistel andmetel 1696. aastal). Tegu on pika

tagasihoidliku vanabalti planeeringuga
puitehitisega, mis algselt mahutas
arvatavasti kaks mantelkorstent (tänini on
säilinud parempoolne). Rõhtpalkidest
hoone on ehitatud ristnurktehnikas – fassaadil avaldub see eenduvates seinaosades,
mida kaasajal katavad püstlauad, mis
annavad ta välisfassaadile ka liigendatuse
ning üldilme. Ehitust katab poolkelpkatus.
On säilinud vanemat tüüpi raamistikuga 36
ruuduga aknad.
Puumõisa pööningult leiti ka katkiste
aknaklaaside tükke, millele Allan Kima
lubas teha klaasiekspertiisi ja siis anda
teada, mis klaasidega tegu on. Hageri muuseumi proua Virve Õunapuu sai enda muuseumile katkise keraamilise poti, mille ajastut täpselt ei oska öelda, aga arvatavasti see
on 19. sajandi lõpp või 20.saj algus enne
1917. aastat.
Suured tänud Aivi Pallingule, kes huvitavalt rääkis puumõisast, näitais unikaalseid
aspekte ja kinkis igale muuseumile mõne
väikese eseme, mille ta ise mõisa
pööningult välja oli kaevanud.
Järgmiseks peatuspunktiks oli Käru
kirik, kus Ilme Sale rääkis kiriku ajaloost,
näitas Käru kirikus teeninud preestrite
nimikirja ja mõni sai proovida kätt ka Käru
kiriku orelil.
Vana maja peidab ajalugu

Kiriku tornis said kõik näha vanu kelli
ning teha ilusaid pilte Käru alevikust.
Viimase punktina oli plaan külastada Käru
Heade Tegude Muuseumi. Ajona Suržikova
näitas muuseumi ruume ja rääkis muuseumi
plaanidest. Aljona tutvustas muuseumi
ideed ja huvitavaid leide majast. Muuseumi
maja renoveerimine on kestnud juba kolm
aastat. Vanade põrandate alt leiti renoveerimise käigus viie erineva aja rahatähti:
tsaariaja omi, Eesti esimese vabariigi ajast
pärit raha, Saksa raha 1942. aastast,

Nõukogude aja rublasid ja ka Eesti kroone
ja münte.
Hageri muuseumi proua tahtis hirmsasti
näha ka Käru vana apteeki, aga kuna seda
varem ei olnud kokku lepitud, siis jäi see
hetkel tegemata. Samas ei jõudnud seltskond vaadata renoveeritud pritsimaja,
millest paljud olid kuulnud. Ei saa lihtsalt
kõiki Kärus olevaid huvitavaid hooneid ja
kohti ühe päeva sisse mahutada. Peab veel
kord tulema ja siis juba apteeki, pritsimajja,
Jaama hoonesse ja ka teisi huvitavad kohti
vaatama. Olge ettevaatlikud, ajalugu on
kõikjal teie ümber!
Aljona Suržikova
KOMMENTAAR
Age Tekku
Rapla maavalitsuse
kultuuritöö peaspetsialist:
Raplamaa muuseumide rahvaga saime
Kärus õppevisiidil olles tohutult fantastilise
emotsiooni osaliseks. Kui palju ikka peidab
meie oma maakond veel väärtusi, mida me
üldse ei oska arvatagi! Aljona oli ära teinud
suure töö ja kaasanud kõikide külastusobjektide omanikud, et me võimalikult
palju infot saaksime. Käru uues mõisas polnud väga paljud sees käinud ja oli väga
huvitav, kuidas oli näha kihistusi kooli ajast
ja varasemast mõisa ajast. Palju avastamisrõõmu pakkus Käru vana mõis alustades
vanadest aknaklaasidest ja lõpetades
ööpotiga. Huvitavat uut informatsiooni
saime Käru kiriku ja vaimulike kohta ning
muidugi pakkus suure elamuse Käru Heade
Tegude Muuseum. Aljona on väga suure
vaimustuse ja sooja südamega teinud selle
majaga suure muutuse ja seda on seal tunda.
Aitäh, Aljona ja kõik teised, väga sooja
vastuvõtu eest!
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Vaadates tagasi aastasele õppetööle
Tunnustamist ja esiletõstmist hea ja
väga hea õppimise eest väärivad 2016/17
õppeaasta aastahinnete põhjal 21 õpilast.
Nendest õpilased, kellel on aastahinne
kõikides ainetes väga hea ja kes said riikliku kiituskirja on: Mirethe Hirs, Maria
Palling, Mirjam Hiis, Iiris Maria Kass,
Elisabeth Saarpere. Aastahinneteks hea ja
väga hea on 16 õpilasel: Triin Kullamaa,
Kusti Leemet, Jürgen Lauren, Kendra
Murumaa, Marta Liis Saia, Helin Marii
Seera, Oskar Johannes Virvelaid, Joosep
Ansi, Marten Teetsov, Yana Winczlawski,
Kaili Ilmosaar, William Jahesalu, Timur
Trofimov, Hendrik Hirs, Krõõt Oks ja
Keiri Männik.
2017. aastal lõpetas Käru Põhikooli neli
õpilast. Lõpetajad sooritasid edukalt
põhikooli lõpueksamid eesti keeles,
matemaatikas, bioloogias, inglise keeles ja
ühiskonnaõpetuses. 16. juuni lõpuaktusel
said ainealased kiituskirjad kõik lõpetajad.
Kiituskirja saamiseks pidi õpilastel 8. ja 9.
klassis olema läbivalt aines hindeks väga
hea. Ainealase kiituskirja sai Taavi Aleks
Orgusaar ajaloos, eesti keeles, kirjanduses,
inglise keeles, muusikas, kunstis, tehnoloogiaõpetuses ja ühiskonnaõpetuses. Ainealase kiituskirja sai Lisete Hunt ajaloos,
muusikas, kunstis, käsitöös ja kodunduses,
kehalises kasvatuses. Ainealase kiituskirja
sai Karoliine Karu kunstis, käsitöös ja
kodunduses. Ainealase kiituskirja sai Tanel
Treve kunstis. Lõpetajad kinkisid koolile
kirsipuu, mis ühiselt lõpetamise päeval
maha istutati.
Soovime lõpetajatele jaksu edasiseks
ning julgust kõige uue ja huvitava avastamisel!
Suur tänu ja palju õnne teile head vanemad, kallid klassijuhatajad ja õpetajad, et
olete olnud nii kannatlikud, mõistvad ja
toetavad!
Kõik 3. klassi õpilased sooritasid jalgratturieksamid, palju õnne ja ohutut sõitu!
Õppeaasta kokkuvõtteks saab tuua
märksõnu nagu võimekate õpilaste arengu

Käru Põhikooli lõpetasid 2017. aastal: (vasakult) Taavi Aleks Orgusaar, Tanel
Treve, Karoliine Karu ja Lisete Hunt. Pildil koos klassijuhataja Virve
Zimmermanniga.
toetamine - heatasemeline osavõtt
olümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel. Heal tasemel õpijõudlus:
põhikooli lõpueksamite keskmine hinne –
4,2. Osavõtt üleriigilistest projektidest:
Kaitse end ja aita teist, Salliv kool. Õpetajate tihe omavaheline koostöö, lastevanemate kaasamine ja nõustamine tugisüsteemi
spetsialistide poolt. Eesmärgistatud õppekäigud ja õppeekskursioonid enamikus
klassides. Info liikumine – infokoosolekud
ja õpilaste kogunemised. Arenguvestluste
läbiviimine lastevanematega. Õpilase arengu jälgimine, lapsevanemale lapse arengust
tagasiside andmine. Rahulolu-uuringute

läbiviimine – õpetajad, koolitöötajad, lapsevanemad, õpilased ja analüüs huvigrupiti.
Koostöö Eidapere Kooli ja Kajamaa
Kooliga. Heategevusliku karnevali korraldamine. Heatasemelised üritused: näiteks
vabariigi aastapäevale pühendatud aktus,
Kevadpidu. Heatasemeline ringitöö.
Augustikuu lehes anname juba täpsema
ülevaate uue õppeaasta plaanidest.

Kaunist suve soovides
Lilian Voog
koolijuht

KEAT laagrist tuldi tagasi 2. kohaga!
31. maist 1. juunini toimus
Laukataguse puhkekülas 10.
Raplamaa KEAT (Kaitse end ja
aita teist) laager.
Laagrist võttis sel aastal osa 17
võistkonda üle Raplamaa, kellel kevadpoolaastal neli koolitust läbitud ja vastavad
testid tehtud, nende seas ka Käru Põhikooli
5. ja 6. klassi võistkond koosseisus: Keiri
Männik, Airika Tuisk, Sandra Tõnisson,
Marten Andry Mikalai, Rauno Valdmann ja Kevin Morten Viljak.

Et laagripäevi vaid kaks, asuti kohale
jõudes kohe kiirelt tegutsema. Võistkondadel tuli püstitada oma laagriplats ning see
ka kujundada ja kaunistada. Kärukate
laagriplatsi sai ehtima seatud kooli vapp
ning erivärvilisi kaunistusi põimiti ka telginööride külge.
17 tegevuspunkti läbimine oli kui
maraton

Seejärel oodati aga kõiki juba laagri
avamisele ning kohe anti start 17 tegevuspunkti läbimiseks. Igaks punktiks oli ette
nähtud 20 minutit ja nii see päev peaaegu

jooksujalu õhtusse ka joosti. Tegevuspunktides tuli anda esmaabi, leida lahendusi, töötada meeskonnana, jagada infot ja
osata üksteist toetada ja abistada. Teada tuli
liiklusreegleid ja alaealisi puudutavaid
punkte seadustest. Kõige enam pälvis
kiitust Käru laste poolt aga suitsusukeldumise telk, kus tuli suitsu sees üles leida
esemed ning need hiljem ka skeemil õigesse
kohta kirja panna, meeldis ka üle katuse
keerav auto, kust tuli osata õigesti välja
pugeda ning mõnele õpilasele juba eelmisest aastast tuttav köitelabürindis ronimine.
järgneb pöördel lk6
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KEAT ...
algus lk 5

Hädaabi infokeskuse punktis selgus aga,
et koolis tuleks hakata lastele õpetama oma
asukoha GPS koordinaatide leidmist
nutitelefonist, sest just täpse asukoha edastamine võib päästa või säästa elu.
Ja ehkki 17 tegevuspunkti olid õhtuks
läbitud, ei saanud veel puhkama. Pakuti
hoopis võimalust lõbustada end täispuhutavates pallides jalgpalli mängimiseks, mida
ka agaralt kasutati. Tuuline ja jahe ilm lausa
sundis end liigutama, kui ei tahtnud just
kohapeal lõdiseda.
Tutvustati eesti laste- ja
noortefilmide ajalugu

Õhtul kanti ette kodutöö, milleks sel
aastal oli mõne minutiline sketš mõnest tuntud Eesti filmist. Enamasti oli tegu noorteja lastefilmidega. Käru õpilased esitasid
kiire kokkuvõtte filmist Keskpäev, olles
seda veidi ka tänapäevale lähemale toonud.
Õhtu lõpetas väike vorstide grillimene
ja 10. laagri puhul sünnipäevatordi
söömine.
Teise päeva täitsid neli eriilmelist koolitust ning politsei- ja päästeolümpia, mis
koosnes taaskord 17 erinevast ülesandest.
Seekord oli aga tegemist kiirülesannetega,
kus igas punktis anti aega vaid 2 minutit.
Olümpia lõpuks olid vist küll kõik läbi. Jahe
öö telgis ja pidev tuul andis ka tunda ning
mõte soojast ja pehmest voodist kodus tundus juba päris meelitav.
Laagri lõpus sai teha tutvust kahe politsei teenistuskoeraga ning kuulata nende
õpetamise ja töötamise põhimõtetest.
Koerad täitsid käske ja tegid, mida pere-

Käru võistkond lahendamas suhkru ülesannet. Kas Sina tead, palju suhkrut
Foto: Ülle Laasner
sisaldavad erinevad joogid?
mees soovis – enamasti, sest noorema koera
koolitus alles kestis ning isepäisus tõstis
mõne ülesande puhul veel pead, aga siis
oskas koerajuht ta ikkagi meelitada tegema
just seda, mida pidi. Ikka kiituse ja
maiusega.
Üllatusest silmad suured

Laagri lõpetamisel tuli Käru lastele aga
mõnus üllatus näole kui selgus, et olime
pälvinud oma laagri kaunistamise eest
Kauni küla tiitli ning kohe seejärel ka võidu

pääste- ja politseiolümpias. Ja päris suureks
läksid meie silmad, kui selgus, et üldkokkuvõttes pälvis Käru kooli võistkond 17
võistkonna seas 2. koha! Juhhuuu! Varem
pole Käru õpilased nii kõrgele kohale jõudnud. Tublid! Auhinnakotist leidsid kõik aga
vaba pääsme Türi elamusparki, mis otsustati ära kasutada ühiselt, ehk minna koos ühel
suvisel päeval Türile puude otsa turnima. Ja
juhendaja võetakse ka kaasa :)
Eva Seera
huvijuht

Vahva külaskäik muuseumimajja ja Arseni meremaailma
On 8. juuni, päev, mil sajab
vahetpidamata. Meid aga
ootab ees üks külaskäik.
Juba ammu olime lubanud
Arsenile, et tuleme.
Tuleme vaatama tema tuba, mis asub
majas, kus on Heade Tegude Muuseum.
Kõik oleme õhinas ja vihmasajust ei lase
end häirida. Märjalt, aga rõõmsalt jõuame
kohale. Soojalt võetakse vastu. Uudistamist
on palju ja Arseni eestvedamisel veerevad
lapsed mööda maja laiali. Vaata seda! Näe
seda! Mis see on? Miks see on? Mina üritan
neid ohjeldada muuseumides kehtivate
reeglite selgitamisega: „Vaatame silmadega! Vanad esemed ei taha enam katsumist.“
Lapsed lähevad mul aga meelest, kui
näen.....raadio, teine ka. Põlved võtab nõrgaks ja nüüd olen ise kuue aastane. Üks sellistest raadiotest seisis oma peenetel jalgadel kunagi minu ema-isa kodus ja oli
mulle seltsiliseks, kui üksi pidin olema.
Teine, suuremate klahvidega, laiutas vanaema-vanaisa hubases toas kapikese peal.
Selle vastu tundsin erilist aukartust.
järgneb lk 7

Lasteaia rühma lapsed külastasid rühmakaaslase Arseni kutsel Käru Heade
Foto: Jekaterina Winczlawski.
Tegude Muuseumi maja.
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Jaanilaupäeva õhtul astus
simmaniplatsil üles neli
Kärus tegutsevat rahva‐
tantsurühma.
Rühmades tantsib kokku
51 tantsijat. Peale väikese
tantsupeo lõppu said
tantsijad esmakordselt ka
ühispildile.
Foto: Marian Hunt

KOOLI(M)ELU
Kui olevikku tagasi jõuan, ronivad
lapsed juba Arseni järel treppi mööda teisele korrusele. Jalanõudest ja üleriietest
vabanenult hakkame ülemist korrust avastama. Ahhetamist ja ohhetamist jätkub siingi. Kui ilus, kui mõnus, kui soe. Ümberringi on palju puitu, nii uut kui vana. Just see
uue ja vana kokkusobitamine selle paiga
nii lahedaks teebki. Siin on hea olla.
Tuba täis merd

Lõpuks ometi saab Arseni meile näidata oma tuba. Toal vana uks, aga ei saa lahti
tõmmata ega lahti lükata. Uks sõidab seina
sisse. Lükandukseks tehtud. Lahe! Toas on
lauake, voodike, riiulike, ahjuke. Nagu täitsa tavaline toake, aga... Toas olevad mereteemalised asjakesed muudavad ruumi
ookeanihõnguliseks. Laual seisab gloobus,
mis täidab ka lambi ülesannet. Riiulitel on
merekarbid, kivikesed, laevuke jms. Isegi
rauast küttepuude hoiurestil ilutseb raudne
krabiline. Kõige uhkem asi on põrandasse
ehitatud merepõhi, mida katab tugev klaas,
millel seista saab. See on lambikestega valgustatav ja seal põhjas on krabid, meritähed, teokarbid, kivid. Tube on siin teisigi,
kus lapsed mängida saavad. Vaimustatud
on nad salatoast, kuhu pääseb tualeti seinas
olevast uksest kükakil sisenedes. Mina
imetlen seinu, laelampe, Arseni vanaema
restaureeritud toole. Lõpuks kostitatakse
meid koogi, kringli, küpsiste ja morsiga.
Lapsed on väga rahul.
Iga külaskäik lõpeb kord kojuminekuga. Nii ka meie puhul. Läbi vihmasabina
vudime tagasi lasteaeda.
Täname vastuvõtjaid ja kostitajaid,
kelleks seekord olid Arseni tädi ja vanaema. Järgmisel korral lubas Arseni ema
meile rääkida põnevaid lugusid sealolevatest asjadest. Aitäh kutsumast, Arseni!
õpetaja Liia ja
lapsed lasteaiast
Lasteaia lahtiolek suvel

3. juuli – 30. juuli lasteaed suletud
31. juuli 2017 – 20. august avatud 1 rühm
Alates 21. augustist avatud 2 rühma
(lasteaeda on oodatud uued lapsed)
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Pikkade traditsioonidega
Käru kogukonna püha
Võidupüha ja jaanilaupäev on
kindlasti ajaliselt kõige
pikem sündmus Käru vallas,
sest algab see umbes kell 4
hommikul ja lõpeb ööpäev
hiljem.
Võidupüha hommik, 23. juuni algas
Käru vallas kell 4.16 toimunud piduliku
lipu heiskamisega vallamaja lipuplatsil
ning sellele järgnenud mälestuspärja asetamisega Käru kirikus asuva Vabadussõjas
langenute mälestustahvli juurde. Lipu
heiskasid ja mälestuspärja viisid Käru
rühma Kodutütred ja Rapla maleva Hiie
kompanii kaitseliitlased. Vallamajas pakuti
varasele vallakodanikele ka tassike kohvi
ja tükk kooki.
Päev täis sporti

Spordipäeva algus aga veidi viibis.
Plaanitud päeva avamine lükkus veerand
tunni võrra edasi, sest spordirahvas tuli ja
tuli ja tuli. Lõpuks sai avamisele kokku üle
poolesaja spordisõbra, kelle kaasabil
heisati riigi ja valla lipud ka spordiväljaku
mastidesse. Et sel korral oli tegu viimase
oma valla spordipäevaga, siis valiti lippe
heiskama vanema generatsiooni esindajana Ilmar-Johannes Vainsalu, tänase spordi eestvedaja ja spordipäeva peakohtunik
Anne Sillamaa ja tulevikulootus, tänane
tubli jalgpallitüdruk Lisete Hunt.
2006. aastast alates on Käru vallas
olnud tava alustada spordipäeva noorte ja
vallajuhtide sõpruskohtumisega jalgpallis.
Vaid ühel aastal vahetati jalgpall petangi
vastu välja. Vaatamata valla võistkonna
valmisolekule taaskord noortelt kaotus
vastu võtta, nagu see on viimastel aastatel
juhtunud, tuli aga hoopis väike võit.
Seekordse kohtumise võitis valla
võistkond tulemusega 1:0.
Päeva jooksul sai kooli spordiväljakul
võistelda erinevatel kergejõustiku aladel,
lastele toimus ka rattasõiduvõistlus terviserajal, lisaks mõõduvõtmine sõudeergomeetril nii lastele kui täiskasvanutele.
Kergejõustiku lõppedes algas aga kahe
meeskonna vahel jalgpallikohtumine,
mille tulemus laekus alles õhtuseks jaanipeoks.
Spordipäevale pandi punkt aga alles
pühapäeval, 25. juunil kui toimus paaristurniir petangis. Osalejaid oli selgi
võistlusel tublisti – 18.

Käru valla 2017. aasta spordipäeva
raames jagati kokku välja üle 110 medali ja
diplomi. Mudilastele lisaks ka maiustused.
Käru valla spordipäeva traditsioonid
on pikad, pikemad kui taasloodud vallal
aastaid kogunenud. Kas ja mil moel traditsioon jätkud, näitab aeg. Loodetavasti on
huvilisi, kes seda päeva ka edaspidi
võtavad vedada ja läbi viia. Nüüd juba kui
Käru spordipäeva. See, milline see olema
saab, on uute tegijate kätes.
Mina omalt poolt tänan kõiki seniseid
spordipäeva kohtunikke ja osalejaid, kellega koos tegutsedes on selle päeva emotsioonid alati olnud positiivsed.
Peeti oma valla tantsupidu

Õhtuseks jaanipeoks koguneti aleviku
simmaniplatsile. Peale õhtut sissejuhatavaid tervitusi algas aga Käru valla
tantsupidu. Just nii võib nelja Käru valla
rahvatantsurühma ühist tantsukontserti
vast küll nimetada. Laval astusid üles
lasterühm Väikesed Kärutajad, naisrühm
Naksakad, Käru memmede rühm ja
segarühm Kärutajad. Kokku tantsiti publiku rõõmuks 11 tantsu, millest osa tantsiti
ka mitme rühmaga. Kontserdi lõpetas nelja
rühma ühistants Kääri-käised. Oli lustlik ja
meeleolukas esinemine. Tänud kõikidele
tantsurühmadele.
Läbi viidi ka traditsiooniline jaaniloos,
mille auhind oli sel aastal päris kopsakas.
Nimelt loositi välja mõnus matkakomplekt: telk, täispuhutav madrats ja kaks
magamiskotti. Võitjaks osutus Anne
Vaarmari. Loosis osalesid kõik spordipäevast ja õhtustes esinemistes osalenud
Käru valla kodanikud, nimesilte loosikübaras oli umbes 100.
Õhtu jätkus aga nii traditsiooniliste kui
ka uute jaanimängudega lastele. Kotis said
joosta sel korral aga nii lapsed kui täiskasvanud, mängudeõhtu lõpetas rahva soovil
aga jaanipäeva traditsiooniline ala –
vägikaika vedu.
Tuli süüdati kahe Jaani poolt kella
kümne paiku õhtul ja selle soojus soojendas rahvast platsil veel kella kolmeni. Just
nii kaua mängis ka ansambel Onupoeg,
kelle saatel sai end ka soojaks tantsida või
sooja sees hoida.
Oli mõnusalt rahulik omakandi pidu,
omakandi inimestega.
Eva Seera
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TEATED ja REKLAAM

Raamatukogu teatab!
Kogu on alates 1. juunist
lahti tööpäevadel kell 10-18.
Postipunkt avatud kella 17-ni.
Juulis 3.-4. nädal E,K,R ja
augustis 2.-3. nädalal E,K,R.
Kõik lugemishuvilised lapsed
1. – 9. klassini
saavad ka sel aastal osaleda
“Suveraamat 2017” projektis.
Lugemine kestab augustikuu lõpuni.
Soovituslike raamatute nimekirjaga
saab tutvuda raamatukogu veebilehel.
Oled oodatud osalema!

Õnnitleme suvekuude
eakaid sünnipäevapsi!
Juuli
86 Armilda Saarpere 28. juuli
84 Vilma Kaasik 7. juuli
80 Lembit Eensoo 13. juuli
August
95 Elsa Jans 13. august
92 Susanna Huntsaar 31. august
89 Helvi Hunt 6. august
83 Hilda Palling 27. august
81 Tiiu Gross 7. august
80 Aune Adamson 14. august
75 Rein Piir 24. august

Õnnitleme lapse
sünni puhul!
Liina Lasnil ja Madis Valdmannil

sûndis 27. mail

poeg JUSS

Suvelugemise puu raamatukogu
uksel ootab agaraid lugejaid. Mida
rohkem läbi loetud raamatuid, seda
tihedamaks kujuneb võra. Lehti lisab
pildil Joosep.
Ilme Säde

Valmistame treppe, uksi,
aknaid, mööblit.
Samuti teeme ka restaureerimistöid.
Helistage ja küsige lisa
tel 59091312 Sarapik (Käru alevik).

Kehtna Kutsehariduskeskus võtab
vastu 18. augustini dokumente õppeaastaks 2017/18 erinevate haridustasemetega
õppekavadel neljas valdkonnas.
Ehitusvaldkond: ehitusviimistlus, kivi- ja
betoonkonstruktsioonide ehitus, maamõõdutehnik, plaatija.
ITK valdkond: IT-süsteemide nooremspetsialist, noorem tarkvaraarendaja, arvutivõrkude
turvamine.
Tehnikavaldkond: liikurmasinatehnik,
mootorsõidukitehnik, bussijuht, liikurmasinajuht, veoautojuht.
Toitlustusvaldkond: kelner, kokk, peoteenindus, vanemkelner, toitlustusteenindus.
Uuri lähjemalt: www.kehtna.edu.ee
vastuvõtu alt või küsi telefonil 487 5246.

Käru Vallaleht

Kaastööd ja info Käru Vallalehe
augusti numbrisse on oodatud
hiljemalt 21.08 vallamajja või
e-posti aadressile: eva@karuvald.ee

Politseinikud soovivad väga, et suvi
mööduks Raplamaa elanikele ja meie
külalistele turvaliselt. Teeme omaltpoolt
kõik, et see nii ka oleks.
Aegumatu tõde – alkohol jäägu
liiklusest ja veekogudest eemale

Juba pikalt on teada, et kõige suuremaks probleemide allikaks on alkohol vale
inimese käes. Nii nagu ei sobi kokku alkohol ja seda kuritarvitav inimene, ei sobi see
ka paljude suviste harjumustega, millega
pannakse ohtu meie elu ja tervis. Kindlasti
ei käi käsikäes alkohol ja suplemine. Kui
oled otsustanud valida napsuklaaside
kokkulöömise, siis ära võta plaani ujumist
ega sõidukijuhtimist. Purjus peaga ujumine
ning vettehüpped on sama ohtlikud, kui
purjus peaga autorooli keeramine. Kahjuks
pole aga siiani kõik mõistnud, kui ohtlik on
viimane tegevus ning sel aastal on politsei
Raplamaal avastanud 83 autojuhti, kes on
rooli istunud ebakaines olekus.
Noore jook olgu alkoholivaba

Suvine aeg toob politseile kaasa ka
rohkem tegemist alaealistega. Miks on
alaealistel alkoholi tarvitamine keelatud?
Uuringute tulemusena on välja selgitatud,
et inimese aju areneb kuni 25. eluaastani.
Kõige tähtsam on areng perioodil 12-25
eluaastat. Kui selles vanuses tarvitada
alkoholi, siis selle toimel kahjustuvad
närvirakud ja eriti nendes piirkondades,
mis on seotud inimese keskendumisvõime,
otsuste langetamise, valikute ja enesekontrolli, mälu, õppimisvõime, käitumisekontrolli, emotsioonide ja motivatsiooniga.
Seega liiga noorelt alkoholi tarvitamine
kahjustab võimet ise endale piire seada ja
vastu võtta läbimõeldud otsuseid.
Süütegude statistikast ja
jaaniajast

Sel aastal on Rapla maakonnas on
registreeritud 1689 väärtegu, millest 90 on
toime pandud alaealiste poolt. 35 alaealist
on saanud politsei poolt protokolli alkoholi
tarvitamise, 19 tubakatoote tarvitamise ja 5
narkootikumide tarvitamise eest. Täiskasvanute poolt toime pandud teod on seotud
peamiselt lõhkumiste, varguste ja liiklusalaste rikkumistega.
Pikk jaaninädalavahetus möödus Rapla
politseijaoskonna töötajatele suhteliselt
rahulikult ning väljakutsete sisu sarnases
tavalisele nädalavahetusele - oli peretülisid, kaklusi, rahu rikkumisi ja ülemäärast alkoholitarvitamist. Pikkadele
pühadele panid politseinikud punkti
esmaspäeva varahommikul, teostades
puhumiskontrolli. Raplamaal kontrolliti
reidi käigus 452 juhti, kellest kahe puhul
tuvastati, et nad on autorooli istunud
ebakainena.
Ohutut ja turvalist suve!
Triin Tähtla
noorsoopolitseinik

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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