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Heatujuline ja vahva fotonäitus Käru
inimestest „Juured ja tiivad” kaunistab
mõne nädala jooksul Käru koolimaja
Foto: Eva Seera
koridori.

Vabariigi aastapäeval avati
Kärus fotonäitus
Olen alati pidanud tähtsaks
tähistada oma riigi sünnipäeva. Sellel aastal oli see
eriline, sest paistis päike ja
oli soe, linnud (eriliselt
tihased) kuulutasid oma ilusa
laulu saatel peatse kevade
saabumist.
Nagu Kärus traditsiooniks, heisati meie
riigi sünnipäeval riigilipp pidulikult. Kui
enne on seda liputseremooniat tähistatud
alati vallamaja juures, siis juba teist aastat
on see traditsioon üle viidud koolimajja.
Sünnipäeva hommikul oli kooli siseõue
kogunenud hulganisti rahvast. Heameel oli
selle üle, et kokkutulijad olid erinevatest
põlvkondadest.
Täpselt kell 9 heisati Eesti Vabariigi lipp
pidulikult hümni saatel. Järgnesid õnnitlussõnad vallavanemalt hr Elari Hiisilt, kes
pööras tähelepanu sellele, et vajalik on säilitada Käru kool, sest siis elab kogukond ja
elab Käru.
Lipu heiskamisele järgnes fotonäituse
avamine koolimajas. Näitus „Juured ja
tiivad“ kajastab elu ja sündmusi Kärus ja
siin elavaid perekondi. Näituse autoriks on
fotograaf Sergei Trofimov ning teda abistas
ja projekti vedas Aljona Suržikova, kes

Kärus tegutsevad MTÜ Käru Heade Tegude
Muuseumi nime all. Näitus mõjus kui hea
valge ja kohev vaniljejäätis. See oli kosutav
ja andis edasi tõelise Käru olemuse. Eriti
üks pilt, kus oli Tallinna suunaline raudtee,
paremal pool raudteed suitsev lõke, päike
jne. Pildil oli tunda natuke kurbust, mahajäetust, kuid samas rõõmu ja lootust ning
eks ta nii olegi. Kui aegajalt tundub, et Käru
on hääbuv vallake keset Eestimaad, ent vaadates siinseid inimesi, kes on tulnud kokku,
et tähistada oma riigi sünnipäeva, siis
õnneks see tunne kaob.
Kooli saalis peeti Käru noorkotkaste ja
kodutütarde pidulikku koondust. Oma
ridadesse võeti vastu uusi liikmeid. Uued
liikmed andsid vastuvõtmisel teiste lubaduste kõrval, et nad hoolivad oma kõrval
olevast ligimesest. See tegi rõõmu, sest
nüüd on noorkotkaste ja kodutütarde seas
uusi liikmeid, kes oskavad koos oma juhendajatega märgata ja aidata neid, kes abi
vajavad.
Päev jätkus meeskondlike võistumängudega. Tore oli see, et mängijaid oli üle
paarikümne ja saali jagus ka pealvaatajaid.
Nimetamist väärivad sellised huvitavad
mängud nagu liitsõnade ja Eesti lipu teatevõistlus. Enne kui mängima hakati, andis
Eva Seera teada, et seekordsetel maakondlikel talimängudel tuli Käru vald väikeval-

dade arvestuses esimesele kohale. Kiita said
kabemängijad, mälumängurid, noored
sangpommi tõstjad, lauatennise mängijad ja
kõik need Käru valla võistlejad, kes talimängudest osa võtsid.
Järgnes mälumäng, mille teemaks Eesti
Vabariik. Mälumängu küsimused oli koostanud Veiko Seera. Küsimused pakkusid
võistlejatele üllatavaid momente, sest algul
lihtsana näivale küsimusele ei olnutki nii
lihtne vastata ja vastupidi. Mälumäng oli
huvitav ainuüksi juba sellepärast, et
võistkonnad koondasid ennast kohapeal ja
sellest lähtuvalt tekkisid meeskonnad, mille
liikmed paistsid silma heade teadmiste ja
mõnusa huumorisoonega.
Kui mängud mängitud ja pidupäevakringel söödud, suundus kõik see mees
kirikusse, kus Käru kaitseliitlased, noorkotkad ja kodutütred asetasid pärja Vabadussõjas langenute mälestuseks kirikus olevale mälestustahvlile. Kirikus lauldi veel
ühiselt laulu „Hoia Jumal Eestit”. Oldi veel
natuke omakeskis mõttes ja mindi juba
edasi koju iseseisvuspäeva tähistama just
nii nagu see erinevates peredes tavaks on
saanud.
Kokkuvõtteks saan öelda ainult üht:
”Elagu Eesti!”
Tõnis Vaik
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VALLAMAJAS ARUTATI ja OTSUSTATI:

Volikogu kinnitas
allasutuste
struktuuri ja palgamäärad
Kui jaanuari istungilt puudus
seitsmest volikogu liikmest
ainsana Kalev Palling, siis sel
korral kogunes laua taha viis
volinikku. Puudusid Maimo
Nöps ja Meelike Sizask.
20. veebruari istung algas AS Käru
Hooldusravi Keskuse 2014. aasta eelarve
tutvustamisega keskuse juhataja Anne-Ly
Reede poolt. Volikogu liige Janek Hunt oli
end ette valmistades vaadanud läbi ka
keskuse 2013. aasta eelarve täitmise ning
päris sealsete ülekulude kohta.
Volikogu kinnitas valla allasutuste
koosseisu ja palgamäärad. Muudatus on
Käru Põhikooli lasteaiarühma personalis.
Lähtuvalt rühmade vajadusest kaob 20. juunist õpetaja abi ametikoht ning luuakse
kaks abiõpetaja kohta. Esimene neist juba
1. märtsist 2014 ja teine 1. augustist 2014.
Märtsikuu lõpust koondatakse kooli majahoidja 0,48 ametikohta. Põhikooli õpetajate
palgamäärad muutuvad seoses riigi poolt
kehtstatud uute palgamääradega.
Raamatukogust koondatakse 25. aprillist 0,5 raamatukoguhoidja ametikohta.
Vallavanemal on õigus asutuse juhile ja
asutuse juhil on õigus eelarves töötasudeks
olevate vahendite piires määrata lisatasusid
täiendavate tööülesannete täitmise eest.
Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate tööülesannete
sisu, periood ja lisatasu suurus.
Muutuvad veevarustuse hinnad

Volikogu võttis vastu määruse “Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse
hinna kooskõlastamine”. Volikogu otsustas
kooskõlastada OÜ Türi Vesi taotluse.
Alates 1. aprillist 2014 on Käru teeninduspiirkonnas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad järgnevad: veevarustuse teenuse hind 1,1388 eurot/m3 ja reovee
ärajuhtimise teenuse hind 1,3143 eurot/m3.
Teede sulgemist hakatakse
maksustama

Esimesel lugemisel oli valla teede ja
tänavate sulgemise maksu määruse eelnõu,
mille kohaselt oleks maksumääraks 100
eurot ööpäev. Väljaku, pargi või puhkeala
või selle osa sulgemisel on maksumäär 0,1
eurot suletud ala iga ruutmeetri eest
ööpäevas.
Teede ja tänavate sulgemise maksu
hakataks küsima juriidilistelt ja füüsilistelt
isikutelt ehitus- või remonttööde puhul,
samuti demonstratsioonide, rongkäikude ja
muude ürituste korraldamise korral, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine. Maksu plaanitakse rakendada Käru

alevikus, Jõeküla külas, Kullimaa külas,
Kõdu külas, Kädva külas, Kändliku külas,
Lauri külas, Lungu külas ja Sonni külas.
Kinnitati audiitor

Volikogus määrati Käru valla 2013.a.
majandusaasta aruande auditeerijaks AMC
Audit OÜ audiitor Merike Kiisk, kes auditeeris valla raamatupidamist eelmiselgi
aastal ning kelle hinnapakkumine vastas
valla võimalustele.
Eelarve sai tasakaalu

Eelarve II lugemise jätkamiseks oli selgunud riigipoolne hariduskulude summa,
mis suurenes eelmise aastaga võrreldes
31 500 euro võrra.
Muudatused tekkisid eelarvesse veeettevõtja määramisega, sest tulud vee- ja
kanalisatsiooni korraldamisest enam valla
eelarvesse ei laeku, samas aga saadakse
tulu Käru valla omandis olevate trasside ja
põhivara rendi eest. Eelarvekomisjoni
ettepanekul tuleks sellest lähtuvalt vähendada ka 0,5 ametikoha ehk 1900 euro ulatuses raamatupidaja-kassapidaja ametikohta.
Lisati 3500 eurot valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamiseks.
Eelarves vähendati vallapoolset teede
rahastust 6000 euro võrra, sest riigipoolne
rahastus võimaldab samuti vajalikul määral
teid korrastada.
Lisati 3500 eurot Käru Põhikooli personalikuludele seoses uute abiõpetajate töölevõtmisega lasteaiarühmadesse. Vähendati
majahoidja ja lasteaiarühma õpetaja abi
kohtade tasustamist seoses nende ametikohtade koondamisega.
Lisati 400 eurot aleviku terviseraja niitmiseks.
Vähendati reservi AS Käru Hooldusravi
teenuste ostmiseks 4200 euro võrra.
Eelarvekomisjoni poolt tehti ettepanek
vähendada kultuuriürituste rahastamist
1000 euro võrra, samuti tehti volikogu
liikme poolt ettepanek vähendada nii
Kärutajate juhendaja transpordikompensatsiooni kui kultuuritöötaja palka. Kahte
viimast ettepanekut ei pidanud vallavanem
mõttekaks. Samuti vajab kooli valduses
olev helitehnika, mida kasutatakse ka valla
sündmuste helindamiseks hädasti väljavahetamist. Seega tuleks ehk hoopis eelarveliselt toetada uue helitenika soetamist,
mis aitaks omakorda mitme sündmuse
eelarvet vähendada.
Kokku tehti eelarvesse parandusettepanekuid ligi 41 000 euro ulatuses.
Volikogu koguneb taas 20. märtsil.
Eva Seera

Käru valla veeettevõtjaks
määrati Türi Vesi
23. jaanuaril otsustas Käru
vallavolikogu määrata Käru
vallas Käru aleviku tegevuspiirkonnas vee-ettevõtjaks
OÜ Türi Vesi.
OÜ Türi Vesi alustab vee-ettevõtjana
tegusemist Käru vallas alates 01.03.2014.a.
Eeltoodud informatsioon tekitab kindlasti
mitmeid küsimusi, järgnevalt vastaks
paljudele neist.
Mis ettevõte on OÜ Türi Vesi?

OÜ Türi Vesi on asutatud 1992.a. jaanuaris, alates asutamisest 22 tegevusaasta
jooksul, on ettevõte tegelenud Türi linna ja
valla kodanike joogiveega varustamise ja
heitvee kanaliseerimise korraldamisega
ning Türi linna ja valla vee- ning kanalisatsioonisüsteemide haldamisega.
Miks on vaja vee-ettevõtjat?

Kohalikule omavalitsusele tuleneb veeettevõtja määramise nõue seadusest,
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus
§7. Vee-ettevõtja kohustusteks on varustada kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi
kaudu veega või korraldada kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo-, sademe- ja
drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee
ärajuhtimist ja puhastamist.
Vee-ettevõtja leping sõlmitakse viieks
aastaks, peale mida peab kohalik omavalitsus välja kuulutama uue konkursi.
Mis saab edasi?

OÜ Türi Vesi püüab viia läbi teenuse
ülemineku uuele operaatorile klientide
jaoks võimalikult märkamatult. OÜ Türi
Vesi võtab ise ühendust seniste Käru aleviku vee- ja kanalisatsiooniteenuse klientidega /korteriühistud, kinnistuvaldajad/.
Kõigi klientidega sõlmitakse uued teenuselepingud, vaadatakse üle ja vahetatakse
veearvestid.
Kuidas saab OÜ-ga Türi Vesi
suhelda?

OÜ-ga Türi Vesi on kõige lihtsam
suhelda internetis kodulehe vahendusel
www.tyrivesi.ee. Kodulehe kaudu saab
teatada veearvesti näitu, samuti saata kirju,
esitada avaldusi ja taotlusi ning tutvuda
päevakohase informatsiooniga.
Loomulikult saab ka helistada, tööpäevadel kell 8:30 kuni 16:30 (lõuna 12:00
kuni 13:00) tel 384 7295 ning saata e-posti
aadressile tyrivesi@tyri.ee. Avariide
puhuks on OÜ Türi Vesi rakendanud
ööpäevaringse valvetelefoni +372 5309
0393.
OÜ Türi Vesi kontor asub Türi, Tehnika
tn.7 ja on avatud tööpäevadel kell 8:30
kuni 16:30 (lõuna 12:00 kuni 13:00).
Meeldivale koostööle lootes
Jan Raudsepp
OÜ Türi Vesi
juhataja
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RAAMATUKOGU UUDISED
XII Nukitsa konkurssil sai valida
enim meeldinuid lasteraamatuid

Nukitsa konkurss on Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt korraldatav lugejaküsitlus, kus kahe viimase aasta lastekirjanduse saaki hindavad lapsed ise. Laste
häälte põhjal selgitatakse välja populaarseim lastekirjanik ja lasteraamatukunstnik.
Esmakordselt viidi hindamine läbi
1992. aastal, kui eesti lastekirjanduses valitses üldine mõõn. Tänase eesti lastekirjanduse üldpilt seevastu on rikkalik ja kirev.
XI Nukitsa konkursist võttis osa 7827 last.
Konkursi võitjad tehakse teatavaks pidulikul lõppüritusel aprilli alguses - rahvusvahelise lasteraamatupäeva paiku. Laste
kõige lemmikum kirjanik ja kunstnik
saavad auhinnaks pronksist Nukitsa kuju.
Traditsiooni kohaselt kutsututakse konkursi lõpetamisele 70 hääletuses osalenud last,
kes valitakse välja loosi teel.
Käru raamatukogus on tänaseks raamatud hinnatud ning e-hääletus tehtud.
Üldises nimekirjas oli 199 raamatut ning
meie kogus oli kohapeal võimalus tutvuda
pooltega neist. Tänusõnad kuuluvad
koolipere suurematele ja väiksematele,
eeskätt direktor Reelika Lippurile, kelle
suunamisel vanemate klasside õpilased
osalesid hääletamisel. Raamatu populaaarsusele aitab kindlasti kaasa ekraniseering.
Nooremaid klasse saatsid õpetajad Sirje
Liivak, Virve Zimmermann ja Ly Paas.
Lühidalt tutvustati konkursi ideed ja
ajalugu, eraldi väljapanekus olid varasemad võiduraamatud. Suurepäraselt said
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lapsed hakkama oma valikute põhjendamisega. Omapoolse panuse andis lasteaia vanem rühm õpetaja Liiaga. Valituks
osutusid pigem raamatud, mis lasteaias või
vanemate poolt kodus ette loetud.
Hobuseaasta hobune kirjas ja
pildis

Raamatunäitusel on teatmeteosed nii
lastele kui täiskasvanutele hobuste maailma kohta. Kuidas nägid välja eelajalooline gorillahobune, eohippus või hipparion. "Laste oma hoburaamatust" saab
lugeda, kuidas metshobustest on kujunenud tänapäeva taltsad, erinevate kasutusvaldkondega hobusetõud, milline on meie
kõige väiksem ja kõige suurem -, missugused näevad välja indiaanihobuste kaunistused.
Väiksema lugeja jaoks on palju erikujulisi, klappidega, spiraalköites, ruumilisi ja häälraamatuid hobuste kohta.
Raamat jagab õpetust, kuidas joonistada
hobust ning teadmist, kuidas hobune
endale saba sai. Suur valik muinasjutte ja
jutte, kus tegelasteks hobused, ükssarvikud, ponid või ratsanikud. Lood müütilisest Trooja hobusest ning Rocinantest.
Lisaks meelelahutusromaanid Varraku kirjastuselt ning kriminaalsed põnevusromaanid hobuste võiduajamiste maailmast.
Näitust ilmestab väike hobusemärkide
kogu. Raamatukogu veebilehel saate tutvuda raamatunäituse virtuaalse ülevaatega.
Ilme Säde
Raamatukogu
ootab pingsalt
ka alanud
aasta esimest
uute raamatute pakki.
Tulekul on
palju põnevat
lugemist!

Ööl vastu 25. jaanuarit varastati
Kullimaa külas sõidukist kütust.
Ajavahemikul 24. detsember kuni 19.
jaanuar tungiti Jõeküla külas tallu ja varastati kaks pilti, seinavaip, äratuskellad ning
mitmesuguseid väikesi kujukesi.
Ajavahemikul 30.–31. jaanuar varastati
Kullimaa külas sõidukitest kütust.
Ajavahemikul 10.–15. veebruar sõideti
Kärus majade juurde pargitud sõiduautole
otsa.
Lisaks on registreeritud üks kiiruse
ületamine ja ühel korral juhil alkoholi piirmäära ületamine.
Metsamasinatest kaob kütus

Peale kütuse vargustele Käru vallas
metsalankidel töötavatest traktoritest on
samalaadseid juhtumeid registreeritud nii
Järvakandis, Märjamaal, Rapla vallas,
Kolus ning mujalgi. Diiselkütus ongi
viimasel ajal üks tihedamini varastatud
kaubaartiklitest. Sageli lõhuvad vargad ka
kütusepaagi lukustused ja klaasid.
Vanasõna - „Mets on vaese mehe kasukas“
on oma aktuaalsuse minetanud, „koid“ on
kasukasse pugenud! Iga metsas autoga
sõitev isik ei ole loomulikult potentsiaalne
varas, kuid inimtühjas paigas sihitult sõitva
masina number on otstarbekas üles kirjutada ja vaadata, kuhu on sõit viinud – teed on
selleks vägagi pehmed ja rehvijäljed paistavad selgelt ära.
Tule turvalisust looma!

Et oma vara paremini kaitsta ja
kodukohas turvatunnet suurendada, ootan
Kärust julgete ja hakkajate noorte initsiatiivi abipolitseinikuks saamisel. Teeme
üheskoos midagi ära – teie osalete abipolitseinikuna piirkonna konstaabliga patrullis
olles tervel Raplamaal ja ka oma kodukohas. Meie omaltpoolt kindlustame Teile
väljaõppe ja koolitused, vormiriietuse ja
mitmekülgse töö.
Jaan Padrik
piirkonnapolitseinik
tel 6123 503

Kohalikud uudised
Tre Raadiost

Raamatukogus on
väljapanek
hobuste maailma
kirjeldavatest raamatutest.
Lisaks väike
hobusemärkide
kogu.

Juba 2010. aastast Raplamaal tegutsev
Tre Raadio, mida saab kuulda sagedusel
91,3 MHz, alustas veebruarist kohalike
uudiste edastamisega.
Raplamaa uudiseid edastatakse raadios teisipäeviti ja neljapäeviti kell 8.00,
11.00 ja 14.00.
Kui peamiselt muusikaraadiona alustanud Tre algusaastail oli muusikavalik
alternatiivsem, siis nüüdseks on suurenenud popmuusika osakaal. Nüüdseks on
raadio muusikavalikust vähemalt 30%
Eesti muusika. Samuti on igapäevaselt
kavas õhtune, kell 19 algav soovisaade.
Seeläbi on kasvanud ka kuulajate arv.
Kui soovid olla kursis kodumaakonna
uudistega, kuula Tre Raadiot!
Vallaleht
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KOOLI(M)ELU

Olümpiaadidest, ainevõistlustest ja
sündmustest kirju veebruar

Vabariigi aastapäeva tähistati koolis
21. veebruaril. Pidulikul kogunemisel heiskasid lipu kooli tublid
õpilased Keiri Männik ja Simo Oskar
Foto: Eva Seera
Juvanen.

Türil
“Lumivagekest”
vaatamas
9. veebruaril käisin klassikaaslaste ja õega Türi
kultuurimajas „Lumivalgekese“ etendust vaatamas.
Türile sõitsime uue rongiga. Sellega oli
parem ja mugavam, sest see liikus vaikselt
ja kiiresti. Rongis oli ekraan, millelt sain
teada kaua rong sõidab, mis on järgmine
peatus, kellaaega, õhutemperatuuri.
Türile jõudes vaatasime vanu vedureid
ja saime nende peale ka ronida. Kuna üks
vedur oli tohutu suur ja kõrge, tundsin
ronides väheke hirmu. Tore, et õpetaja
meiega linnas jalutas ja linna tutvustas.
Kultuurimaja ees nägime suures lillepotis dekoratiivkapsaid, mis olid talvelgi
kaunid. Majja sisenedes võtsime riidest
lahti ja läksime saali.
Istusime kohtadele ning muusikal
algas. Lumivalgeke oli kaunis, hea, aus ja
lahke, kuid võõrasema kuri ning kade.
Etenduses lauldi ja tantsiti, näitlejatel olid
seljas kaunid kostüümid.
Vaheajal saime ringi kõndida ja veidi
ennast sirutada.
Veidi enne etenduse lõppu läks õpetaja
lapsi rongile saatma, minule tuli isa järele.
Kokkuvõttes oli tore päev ja etendus
meeldis mulle väga.
Sandra Tõnisson
2. klassist

Traditsiooniliselt on 3. õppeveerand
koolis seotud rohkete aineolümpiaadide ja
õpilasvõistlustega.
Matemaatika olümpiaadil said 8.klassi
õpilased väga häid tulemusi: Simo Oskar
Juvanen sai väga tubli 3. koha ja Joosep
Oks jäi jagama 11.-12 kohta. Samuti
käisid klassivennad Simo Oskar ja
Joosep inglise keele olümpiaadil, kust nad
tulid tagasi väga tubli 4. kohaga. Ajaloo
olümpiaadil tuli Taavi Aleks Orgusaar
tublile 10. kohale. Aitäh õpilastele, et nad
on teinud täiendavat tööd, et olümpiaadidel edukalt osaleda. Aitäh õpilaste
olümpiaadiks ettevalimistuse eest õpetajatele Endla Kõvale, Sirje Zõbinale ja
Ilme Jessele. 1.-3. klasside õpilased
Andre Meier, Sandra Tõnisson ja Keiri
Männik osalesid algklasside mälumängu
2. voorus, kus nad rõõmuga nuputasid ja
andsid palju õigeid vastuseid. Neid juhendas õpetaja Ly Paas.
Sõbralik sõbrapäev ja vabariigi
aastapäeva tähistamine

5.-6. klasside õpilastele on alanud ettevalmistavad loengud suviseks „Kaitse end
ja aita teist” laagriks. Koolipere on ühiselt
tähistanud nii sõbrapäeva kui vabariigi
aastapäeva.
Sõbrapäeval sai koolipere otsida koolimajja peidetud südameid ja ka ise püüda
leida erinevaid südamekujulisi esemeid
ning need üles pildistada. Samuti lahendati
sõbrapäevateemalist viktoriini ja mängiti
sõbralikke ringmänge.
Südamete kogumise võistluse võitis
ülekaalukalt 2. klassi tüdruk Sandra, kellele paljud vanemate klasside õpilased
oma leitud südamed südamest ära
kinkisid. Mark oli aga leidnud üles nii

Killukesi
mälumängust
11. veebruaril käisin Raplas algklasside mälumängu 2. voorus.
Meie koolist osalesid veel Sandra
Tõnisson ja Andre Meier. Osavõtjaid oli 24
võistkonda. Küsimusi oli 20. Mõned
kerged, mõned päris keerukad. Näiteks
kerge oli Eesti naaberriikide loetelu,
samatähenduslike
sõnade
leidmine,
inimeste ja ametite sidumine, etteantud
sõnaliikidega lause moodustamine. Ei teadnud aga millise torni tipus valvab Vana
Toomas ega osanud nimetada ka üht
põhivärvi. Poolepunktiseid eksimusi oli
mõni veel. Maksimum punktisumma oli 44,
meie võistkond sai 37,5 punkti. Kuigi lootsime paremat tulemust, olime saadud kogemuse võrra siiski rikkamad.
Keiri Männik
3. klassist

kooliõe südamekujulised kõrvarõngad kui
aknakaunistused ning need telefoniga
fotodele püüdnud. Kõige enam olid
punasesse ja roosasse riietumisega vaeva
näinud kolm tüdrukut: Iris Maria, Helin
Marii, Nele ja lasteaiaõpetaja Liia.
Aktiivseid osalejaid tunnustati päevakohaste meenetega.
Vabariigi aastapäeva tähistati piduliku
lipu heskamise ja kogunemisega kooli
sisehoovil. Kõlas hümn ja luuletused ning
laulud. Kooliperet tervitas direktor
Reelika Lippur, kelle sõnul saavad nii
täiskasvanud kui ka lapsed teha palju selleks, et meil oleks Eestimaal hea elada.
Päev jätkus ajalooteemaliste mälumängudega erinevates vanuserühmades.
Käru koolis on sel õppeaastal lastele
loodud kooli poolt võimalus käia hambaarsti juures. Nooremad õpilased on visiidi
juba teinud, vanemate klasside lapsi ootab
see ees märtsi alguses.
Lapstevanamate koolitus „Kasvatus ja
kasvatamatus“ ja lastevanematekoosolek
toimus 27. veebruaril kell 17.30.
11. veebruari õhtupoolikul oodati kooli
vilistlasi, et ühiselt arutada ja teha plaane
suviseks kooli kokkutulekuks ja aastapäeva tähistamiseks. Paraku ei leidnud ükski
kooli vilistlane võimlust osalemiseks,
samuti ei laekunud ühtki ettepanekut selle
sündmuse tähistamiseks.
Märtsikuu on teatrikuu. Lasteaialapsi
ootab teatrisse minek ees juba veebruari
lõpus - 27. veebruaril. Kooliõpilaste
teatrikülastused on planeeritud märtsi
kuusse. Kavas on minna vaatama etendusi
“Arabella”, “Hiired pööningul” ja
“Boyband”.
Reelika Lippur
Eva Seera
Õpilaslooming

Meie kuulsused
Avandi üks naljamees.
Tungal luuletusi teeb.
Oda viskab Erki Nool
võite kodumaale toob.
Birgit kauneid laule loob.
Annal uisutada soov.
Kantril ketas lendab veel sellised me kuulsused.

2.- 3 klassi
ühistöö
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Väike aga tubli:
talimängudelt
1. koht!
22. veebruaril peeti Kohilas
XXII Raplamaa valdade
talimängud, kus Käru vald
saavutas väikevaldade
arvestuses 1. koha.
Ehkki kõik kolm taliala (suusatamine,
uisutamine, lumerajasõit) tuli sel korral ära
jätta, sest polnud ei lund ega külma, võisteldi Kohilas seitsmel alal. Ujumine viidi
läbi Valtu ujulas juba 19. veebruaril ning
seal esindas Käru valda kolm tublit ujujat,
kes tõid ka meile sel alal punkte.
Kõige paremini läks sel korral
mälumängus – II koht. Võistkonnas
mängisid Olev Abel, Paul Sepp ja Eva
Seera. Väga tugevale 3. kohale tuli Käru
valla kabetajate võistkond koosseisus:
Reno Gross, Kadri Murumaa, Kristjan
Kivisaar (pildil). Väga tublilt võistlesid
mehed ka sangpommi rebimises, samuti 3.
koht. Võistkonnas olid Renee Sillasoo,
Kristjan Kivisaar ja Janek Viruste.
Südikalt mängis lauatennise võistkond.
Anne Sillamaa, Janek Viruste ja Janno
Murumaa. Üldkokkuvõttes küll 5. koht, ent
alla jäädi vaid suurtele valdadele. Janno
väljus aga kõigist mängudest võiduga.
Koroona võistkond: Ilmar Vainsalu,
Vello Sillasoo ja Margus Oks lõpetasid
tubli 6. kohaga edestades Kaiut ja
Raikküla. Juhtkonda esindanud Paul Sepp
ja Elari Hiis jäid kokkuvõttes Kaiu ja
Raikkülaga jagama 4.-6. kohta ja jättes seljataha nii Märjamaa kui Kohila.
Ja nii selguski päeva lõpuks punkte
kokku liites, et olime sel korral kogutud 39
punktiga väikestest valdadest tublimad.
Suurte valdade arvestuses võitis Rapla 49.
punktiga.
Tänan kõiki Käru võistkonna liikmeid,
kes oma vabal päeval valla nime all välja
tulid. Loodetavasti pakkus päev ka osalejatele häid emotsioone ja võimalust ennast
proovile panna.
Kohtumiseni suvemängudel 7. juunil
Kehtnas!
Naised pakkusid põneva
võistluspäeva

16. veebruaril kohtus Käru võrkpallinaiskond Käru Põhikooli võimlas Credit24 rahvaliiga turniiri raames kolme
naiskonnaga. Nii Jõhvi Galla SK-lt kui
Hiiu teede II naiskonnalt tuli vastu võtta
kaotus, võideti aga Jõhvi spordiklubi
võistkonda. Naised mängisid südikalt ja
ühtki geimi kergelt ei loovutanud.
Viimases mängus tulid väsimusest sisse
mitmed vead, mis selle kohtumise saatuse
ka otsustasid. Päev pakkus aga väga emotsionaalset kaasaelamise võimalust omadele. Aitäh teile mängijad ja aitäh Anne
Sillamaale treeneritöö ja päeva korraldamise eest!
Eva Seera
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KÜSITLUS
Selleks, et saada ülevaade kohaliku rahva arvamusest siinsest kultuuri- ja sportielust ning selleks, et seada prioriteete
eelarves, palume vallakodanikel vastata järgmistele
küsimustele.

1. Kuidas hindade praegust
Käru valla kultuurielu?
Tõmba ring ümber sobivale: 1väga kehv, 2- kehv, 3- rahuldav, 4hea, 5- suurepärane
1

2

3

4

5

2. Kuidas hindate Käru valla
spordielu?
1

2

3

4

5

3. Kuidas hindade kultuuri ja
spordiga tegelemise võimalusi?
1

2

3

4

5

4. Millest Teie arvates sõltub
kohalik kultuuri- ja spordielu?
Teie jaoks olulisima ette märkige
1, järgmise ette 2 jne. Vajadusel
täienda loetelu.

8. Kuidas reastaksite praegused
kultuuri ja spordisündmused,
alustades Teie jaoks tähtsamast/olulisemas? Teie jaoks olulisima sündmuse ette kirjutage 1,
järgmise ette 2 jne. Vajadusel
täienda loetelu.
Tantsuga uude aastasse
Vabariigi aastapäeva tähistamine
Südamenädal
Volbriõhtu
Lauatennise turniir
Emadepäeva kontsert
Võrkpalli paaristurniir
Küüditamise mälestusõhtu

Olemasolevatest võimalustest

Valla spordipäev

Korraldajatest

Jaanipidu

Kohaliku rahva aktiivsusest

Käru järve päev

Rahast

Eakate pidu

Kohalikest tavadest ja traditsioonidest
……………………………...........
…………………………………....
5. Millisest tegevusest/harrastusalast tunnete puudust?

Käru valla sünnipäev
Kontserdid Käru kirikus
....................................
9. Mitmel loetelus toodud sündmusel ise 2013. aastal osalesid?
10. Millisest sündmusest tunnete puudust/vajadust?

6. Millise tegevuse/harrastuse
võimalusest (ruum, vajalik
inventar jms) tunnete puudust?

Vastaja nimi: ...……………………
(kui soovite osaleda auhindade
loosimises)

AITÄH!
7. Millega olete olemasolevas
kultuuri- ja spordielus rahul?

Küsitluse lehte võivad erinevad
pereliikmed täita mõlemalt poolt.
Lisaks saab küsitluslehte nii vallamajast kui raamatukogust.
Vastuste lehe saate punktiirjoont mööda lehest välja lõigata
ning täidetud lehed palume tuua
vallamajja, raamatukokku või poetada vallamaja ukse kõrval asuvasse postkasti märtsikuu jooksul.
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Karjäärinädal
“Terve karjäär
2014”
24.-28. märtsil 2014 toimub
esmakordselt Karjäärinõustajate Ühingu algatatud üleEestiline karjäärinädal “Terve
karjäär”.
Karjäärinädala raames toimuvad
Eestimaa erinevais paigus sündmused lähtuvalt piirkondlikest ning karjääripäev
Tallinnas 27. märtsil. Karjäärinädala infot
on võimalik jälgida internetis aadressil
http://kny.ee/tervekarjaar
Raplamaal toimuvad karjääripäevad 24.-26. märtsil
Kuna organiseerimistööga haakusid
väga aktiivselt just Raplamaa koolide karjäärikoordinaatorid, on suur osa üritustest
suunatud noortele, kellel valikud ja tööturule tulek veel ees. Samas on mitmetele
karjääripäevade üritustele oodatud kõik
soovijad, eriti teretulnud on just töötavad
täiskasvanud, kellele seni on karjääriteenuseid kõige vähem pakutud. Töötubade,
infotundide, karjäärikiirabi ja muude tegevuste läbiviimisega on õla alla pannud ka
Raplamaa Info- ja Nõustamiskeskuse ja
Töötukassa Raplamaa osakonna karjäärispetsialistid ning Raplamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse spetsialistid.
Karjäärinädala fookuses on teadvustamine, et karjääri planeerimine on koolipingist algav ja tööelus jätkuv rahuldustpakkuv eneseteostus.
Karjääriplaneerimine on järjepidev
tegevus ja on oluline, et ka hetkel edukad ja
töötavad inimesed oskaksid oma karjääri
teadlikult juhtida, samuti oskaks tervikliku
karjääriplaneerimisega arvestada tööandjad ja tööotsijad, noored ja eakad.
Täpsemat ürituste toimumise paiku ja
ajakava tasub jälgida alates märtsi
keskpaigast aadressil: www.raplamaa.ee.
Kindlasti on seal eraldi välja toodud avatud
üritused ja töötoad, kuhu tasub julgelt sisse
astuda kõigil huvilistel.
Tere tulemast!
Raplamaa karjääriteenuste
koostöökogu
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TERVISE LEHEKÜLG

Vaegkuuljate
Ühing kutsub
liituma

Raplamaal ujulates algas
tervisekampaania „Enne
pessu, siis bassu!”, mis juhib
inimeste tähelepanu sellele,
et enne basseini minemist
tuleb ennast korralikult
pesta.
Kaks kuud kestev kampaania tuletab
meelde ujulate külastajatele pesemise
kohustusest nii plakatitena ujulas võimalikes kohtades, kohalikus meedias
(Raplamaa Sõnumid, vallalehed ja Tre raadio) kui ka internetis.
Probleem on suur terves Eestis. Me ei
saa muuta tervet maailma, aga ehk saame
muuta norme ja harjumusi oma väikeses
maakonnas.
Rapla maakonna ujulates- Märjamaal
ja Valtus käivad suplemas, vesivõimlemas,
ujumist õppimas või lihtsalt sauna ja mullivanne nautimas inimesed kogu maakonnast. Ka kahes lasteaias on basseinid, mida
külastavad väikelapsed ja nende vanemad.
Mida puhtamad on inimesed „ühisesse

vanni” minekul, seda väiksem on ujula
koormus hügieeni hoidmisel.
Kui hügieeninõudeid üldse ei täidetaks,
oleks bassein baktereid täis ja see kujutaks
endast suurt nakkusohtu. Samal ajal oleks
kõrgendatud ka seotud kloori tase, mis
põhjustaks hulganisti allergiaid ja muid
ebamugavusi, samuti
tuleks ujula
omanikel sageli basseinis vett vahetada ja
suurtes koguses kemikaale kasutada.
(Mustusega) seotud kloor - klooramiinid - on need ained, mis panevad silmad
kipitama ja naha sügelema ja mis ongi
ebameeldiva „ujula“ lõhna ja „punaste silmade” tekkimise põhjuseks.
Kampaania tulemusena suureneb loodetavasti inimeste hulk, kel tekib harjumus
enne basseini minekut ennast pesta, seda
kõikide vanuserühmade ning nii meeste
kui naiste osas. Kampaania toetab ujulate
sisekorrast kinnipidamist.
Kampaania toimub Raplamaal seoses
üleriigilise liikumisaastaga ja seda toetab
Euroopa Sotsiaalfond.
Ülle Rüüson
Rapla Maavalitsus

Raplamaal loodi
autismiühing

Kavandame koos
südamenädalat!

2013. aasta detsembris moodustatud
MTÜ Rapla Autismiühingu olemasolevad liikmed ootavad endaga ühinema
autismispektri häirega laste vanemaid ja
spetsialiste, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku autismispektri häirega lastega. Lastevanemate järgmine kohtumine
toimub 25. veebruaril kell 18.00 Rapla
linnas MTÜ Saagu Valguse ruumides
aadressil Mahlamäe 10.
Lisainfo: autism.rapla@gmail.com
tel 55662220 (lapsevanemale)
tel 55500286 (spetsialistile)

Selgi kevadel on tulekul
südamenädal, mis toimub
„Sinu sammud loevad“ moto
all 14-20. aprillini.
Käru valla tervisenõukogu kutsub
üles välja pakkuma ideid nädala sisustamiseks. Millist treeningut või tegevust
just Sina vallakodanik ootad või milles
kaasa lüüa tahad? Pakkumisi ootame 10.
märtsini (annely@karuvald.ee).
Ole aktiivne ja osale nädala kavandamises!

Raplamaal elab ca 35 700 inimest,
kellest umbes 3 000 on vaegkuuljad. 1997.
aastal loodud Raplamaa Vaegkuuljate
Ühing on võtnud endale ülesandeks olla
abistavaks organisatsiooniks piirkonna
kuulmisprobleemide lahendamisel.
Ühingu kaudu on võimalik saada kõige
värskemat informatsiooni ja tuge sinu
olukorda puudutavates küsimustes; võimalus suhelda oma puudeliigi inimesega,
saada vajalikke kogemusi elus, töös või
õppimises toimetulekuks ja abi kuulmisteenuste ning kuulmisabivahendite kohta.
Seltsi motoks on „Koos on kergem“.
Raplamaa Vaegkuuljate Ühing korraldab oma liikmetele palju erinevaid
sportlikke ja meelelahutuslikke üritusi.
Ühingu liikmeks saab astuda igaüks,
täites ära liikmeksastumise avalduse.
Avaldus on kättesaadav internetis ja võimalik välja printida ja postiga saata.
Liikmeks astumisel tuleb maksta sisseastumismaks 2.00 €. Töölkäivatele inimestele
on aastane liikmemaks 4.50 €, mittetöötavatele ja pensionäridele 4.00 €.
Kuulumine ühingusse võimaldab saada
vajalikku informatsiooni kuulmispuudest
ja võimalustest, kuidas vähendada kuulmisvaegusega kaasnevaid probleeme.
Samuti saada teavet abivahenditest ja rehabilitatsioonist, infot sotsiaalabi ja -teenuste
kohta jpm.
Ühingu liikmel on ka mitmesugused
soodustused nagu näiteks õigus saada tasuta kuulmisnõustamisteenust ja võimalus
osta kuuldeaparaadi patareisid soodushinnaga jpm.
Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu vastuvõtt ja kuulmisnõustamine toimub Rapla
Maakonna Puuetega Inimeste Kojas, Rapla
linnas, Kuusiku tee 5-6. Iga kuu esimesel
teisipäeval kell 11.30–14.30, muul ajal
kokkuleppel. Jaanuaris, juunis, juulis ja
augustis
vastuvõttu
ei
toimu.
Tel: 5331 5913, e-mail: info@raplavk.eu.
Ühingu järgmine kokkusaamine
toimub Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu
teabepäeval 15. aprillil 2014. Teabepäev
toimub Rapla Hoolde-keskuse saalis,
Kuusiku tee 5, kell 10.30–12.00.
Päeval tutvustame uusi kuulmisabivahendeid ja nende kasutamisvõimalusi.
Need abivahendid on mugavaks kasutamiseks, tööl, kodus, autos, poes, koolis
jne. Vanus ei piira abivahendite kasutamist.
Oodatud on kõik, kellel on probleeme
kuulmisega ja kes tahavad hoolimata puudest muuta toimetulekut oma töös ja elus
oluliselt edukamaks.
Info
telefonil
5331
5913.
E-mail: info@raplavk.eu
Koduleht: www.raplavk.eu
Facebook: www.facebook.com/raplavk

Viljar Palm
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Päästeamet paigaldab taas
suitsuandureid

PÄRLSELJA – VAHEMURRU NOORTELAAGER
Ootab 13. – 18. juulil
noori sportlikult ja
tervistavalt aega veetma
Pärnu lahe kaldale.

Päästeametil on soov tagada tuleohutus
Teie kodudes ning sellel aastal paigaldatakse uuesti suitsuandureid ja vahetatakse patareisid.
Selleks, et suitsuandur saaks ka Teie
koju paigaldatud, tuleb ühendust võtta
Käru Vallavalitsuse sotsiaalnõunik Riina
Hundiga, helistades 489 2669; 5333 1869
või saada e-kiri riinah@karuvald.ee.
Suitsuanduri soovid on oodatud kuni
28. märtsini 2014.

Transpordi tagab Käru Vallavalitsus
Helista ja uuri täpsemalt tel:
489 2669 või 5333 1869
Või saada e-kiri:
riinah@karuvald.ee

PANE END KIRJA, KES EES ON SEES ;)

Õnnitleme urbekuu
eakaid sünnipäevalapsi!
75
23. märts

Valve Kivisild

70
1. märts

Milvi Pill

Käru kiriku teated
* 23.03.2014 algusega kell 15.00
Jumalateenistus
pihi- ja armulauaga
millele järgneb koguduse
täiskogu koosolek.
* Märtsis alustame leerikursusega.
Info ja registreerimine:
Koguduse õpetaja tel. 514 6590
või sekretär tel. 5190 9135.

Elektriboilerite puhastamine,
hooldus ja remont. Tel: 5699 9594
***

Käru Põhikool otsib oma sõbralikku kooliperre abiõpetajaid (2
ametikohta) lasteaiarühmadesse

Eeldused kandideerimiseks on vähemalt
keskharidus ja soov töötada lastega.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega ja
pedagoogiline haridus.
Kandideerijatelt ootame avaldust, elulookirjeldust ja haridust tõendavate dokumentide
koopiaid hiljemalt 10. märtsiks.
Dokumendid saab saata
e-postile karupohikool@gmail.com
või saata/tuua koolimajja
(Aia 20, Käru 79201).

***

***

Alates 01.03.2014 on
Käru jäätmepunkt avatud
esmaspäeviti kell 17.00- 18.00
ja reedeti kell 10.00-11.00.

14. märts kella 10.00-st

KÄRU RAAMATUKOGUS
Silmade kontroll maksab 6.€.
Prillitellijale on kontroll TASUTA.
INFO ja etteregistreerimine
Telefonil: 487 4732

***

Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud: kodumasinaid/elektroonikat, autoromusid, põllutehnikat, rattaid, tööriistu, metalli jne. Transport ja
demontaaz TASUTA! Raha kohe!
Rohkem infot: 58947301
***

***

***

***

OÜ Estest PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee
***

***

***

Toosikannu
Metsahaldus OÜ

Müüb aastaringselt kuivi
ja tooreid lõhutud
küttepuid koos veoga.

***
Alati kvaliteetne materjal ja
mõõdetud kogused.
tel: 5693 9535

Lisainfo Reelika Lippur, tel. 53 406 474 või
e-postil karupohikool@gmail.com.
Infot ja kaastöid järgmise kuu
Käru Vallalehte ootab toimetus
hiljemalt 20. märtsiks 2014.

Käru Vallaleht

Väljaandja Käru Vallavalitsus, tel 489 2666, e-post karuinet@estpak.ee
Toimetus: Eva Seera, tel 5302 2015, e-post: eva@karuvald.ee, Liia Tõnismäe tel 489 2666.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Tiraaž 300
Trükkinud OÜ Sõnasepp

