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Naisrühma särtsakas Simmanipolka
pani publiku kaasa elama ja andis
tantsijatele esimesed või siis värsked
lavakogemused.
Foto: Mait Leemet

Emadest, emadele ja emadega
Just sel moel võib kokku võtta
selle aasta Käru valla emadepäeva kontserdi, mis toimus
11. mail Käru pritsumajas ja
kus saal sai triiki täis igas
vanuses rahvast.
Pisut üle tunni väldanud kontserdisse
andsid oma panuse lasteaia mudilased
lauludega, mis kõnelesid nii emast kui ka
kevadest, perest ja kodust. Ka kooli õpilaste
esituses kõlasid mõned laulud, 1. klass astus
aga üles väikese luulepõimikuga. Koolilaste
sulest tulid aga seekordse kontserdi
vahetekstid, mis püüdsid ümber sõnastada
või siis ka lahti seletada Eesti rahva
vanasõnu, mis kõnelevad emast. Nii näiteks
saime teada, et ehkki oma ema leib on
magusam, pole tänapäeva laste arvates ka
võõrasema võikul häda midagi. Ja loomulikult jäi kehtima vanasõna: Ilus ema ilusad
lapsed, isegi siis kui laps ise arvab, et tema
on küll rohkem isa moodi. Vahvaid
vahetekste esitasid ja kontserti teadustasid
Liisa Sepp ja Sigrid Hiis. ABBA
muusikalist „Mamma Mia“ esitas laulu
Dagmar Seera. Kaunis ja vast kõigi emade
südameid puudutanud laul kõneles laste
suureks sirgumisest ja nende kodust teelesaatmisest.
Nagu Kärus tavaks on igal emadepäeva
kontserdil varuks ka mõni üllatus.
Seekordse kontserdi kõige oodatumateks

ülesastumisteks, seda just eriti esinejate
endi jaoks, olid naiste võimlemisrühma pallikava ja aasta tagasi loodud rahvatantsu
naisrühma esimene avalik ülesastumine.
Kahe rühma peale kokku astus lavale 16
ema, mõni agaram osales lausa mõlemas
rühmas. Ja ehkki võimlejad pelgasid palli
lakke lennutamist, sest võimlast on pritsumaja lagi siiski madalam, seda ei juhtunud ja valgete-punaste pallide liikumist
nõtkete võimlejate kätes iiripärase muusika
saatel, oli tore vaadata. Naisrühm „Naksakad naised“ esitasid oma vastsetes kleitides
ja triibuvöödes tantsud Loits ja Simmanipolka, mis mõlemad hea meeleoluga saali
nakatasid ja kaasa plaksutama panid. Oma
esimese ülesastumisega jäid emad ise enamasti rahule ja rahule jäi vast ka publik.
Mõlemal rühmal on oodata varsti ka uusi
esinemisi.
Kõiki emasid tervitasid ja Käru valla
aasta ema kuulutasid välja volikogu
esimees Paul Sepp ja vallavanem Elari Hiis.
Aasta emana kutsuti saali ette kolme tragi
lapse: Mariani, Rasmuse ja Lisete ema
Riina Hunt. Igapäevaselt sotsiaalnõuniku
tööd südamega tegev Riina, lõpetab sel
kevadel ka õpingud kõrgkoolis. Samuti on
tal jagunud aega ja tahtmist tegutseda Käru
kodutütardega ja olla aktiivse lapsevanemana kaasatud Käru Põhikooli tegevustesse
juhtides juba aastaid kooli hoolekogu.
Samas leiab Riina ka aega, et toetada oma

laste huvisid neid erinevatesse treeningutesse sõidutades ja nende tegevustele
aktiivselt kaasa elades. Lisaks osaleb Riina
ka Käru naisrühmas ja astus seega ka ise
kontserdil publiku ette. Asjalik ja tegus on
vast kõige õigem sõnapaar iseloomustamaks meie selle aasta ema.
Kontserdi lõpetas traditsiooniline ühislaul, mille saatel kingiti kõigile emadele
saalis valge roosiõis. Tänan kõiki õpetajaid,
kes kontserdi korraldamisse oma panuse
andsid ja loomulikult kõiki esinejaid ja
nende emasid.
Eva Seera
KOMMENTAAR
Ilme Säde:

Aastaga on Käru naisrühm „Naksakad
naised” jõudnud esimese etteasteni. Kooskäimist alustati naljaga pooleks 1. aprillil
2013. Tööd ja pühendumist on nõudnud see
meie juhendajalt Evalt ja rühma liikmetelt.
Selle lühikese ajaga on koosseis jõudnud
muutuda ja uueneda. Sügavalt tänulik olen
oma esimesele rahvatantsu õpetajale Endel Voosalule, kelle käe all Tori naisrahvatantusrühm jõudis tantsupeole isegi
„Tuljakut” tantsima. Noore tantsijana tuli
omal ajal (1974) polkasammuga, keha- ja
kätehoiakuga kõvasti vaeva näha. Toonased etteasted ja rambipalvik on unustuste
hõlma vajunud ning uued apsud ja esinemised juba ootamas.
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VALLAMAJAS OTSUSTATI:

Uus koduleht sai
avalikuks
Alates 7. maist 2014 on võimalik külastada Käru valla
uut kodulehte aadressil
https://karuvald.kovtp.ee
Mõne aja on avalikud mõlemad kodulehed, sest valla uus koduleht on veel
valmimisjärgus, kuid vanale kodulehele
enam infot juurde ei lisata.
Vanal kodulehel on link, millel klikates
suunatakse teid uuele Käru valla kodulehele. Valla uus koduleht kasutab KOVTP
teenusportaali teenuseid. KOVTP (kohalike omavalitsuste teenusportaal) veebikeskkond on loodud just kohalikele
omavalitsustele, järgides omavalitsuste
spetsiifikat.
Väga paljud omavalitsused on oma
kodulehed juba kolinud KOVTP keskkonda, mis muudab valdade kodulehtede kasutamise lihtsamaks just nende sarnase ülesehituse tõttu.
Hea kodulehe külastaja, kui te märkate
uuel kodulehel vigu või on teil mõni hea
ettepanek, siis neid saab sisestada otse
uuelt kodulehelt või siis kirjutades aadressile liia@karuvald.ee või karuinet@estpak.ee. Ettepanekud on alati teretulnud!
Liia Tõnismäe
kodulehe toimetaja

Peremehetute
ehitiste hõivamise
teade
1. Käru Vallavalitsus teatab, et on
peremehetu ehitisena hõivanud ja arvele
võtnud laohoone asukohaga Rapla
maakond, Käru vald, Käru alevik,
Jaama tänav. Viimane omanik on teadmata.
Vastuväited nimetatud ehitiste peremehetuse või Käru valla poolt hõivamise
kohta palume esitada kirjalikult Käru
Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Käru
alevik, Käru vald, 79201 Rapla mk või
karuinet@estpak.ee) kahe (2) kuu jooksul teate avaldamise päevast.
2. Käru Vallavalitsus teatab, et on
peremehetu ehitisena hõivanud ja arvele
võtnud rajatise - veehoidla asukohaga
Rapla maakond, Käru vald, Käru alevik, Sepikoja tänav. Viimane teadaolev
omanik oli Käru sovhoos.
Vastuväited nimetatud ehitiste peremehetuse või Käru valla poolt hõivamise
kohta palume esitada kirjalikult Käru
Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Käru
alevik, Käru vald, 79201 Rapla mk või
karuinet@estpak.ee) kahe (2) kuu jooksul teate avaldamise päevast.

Jaoskonnakomisjonil
kulus Kärus
napilt 20
minutit kasti
lastud häälte
lugemiseks.
Foto: Ilme Säde

Kärus anti enim hääli
Indrek Tarandile
15.-25. maini toimunud
Euroopa parlamendi valimiste
tulemused selgusid
25. mai südaööks.
Käru jaoskonnakomisjon alustas tööd
Käru raamatukogu ruumides 16. mail kui
seati töökorda valimiskabiinid, tutvuti
seekordsete valimiste korraldusega ning
seati paika töögraafik.
Esimene eelhääletuspäev algas lausa
väikese järjekorraga. Esimene hääl libises
sedelite kasti luugist sisse vaid paar minutit
peale 19. mai keskpäeva. Kolme eelhääletuse päeva jooksul anti Kärus 45 häält, mis
moodustas 509 nimega valijate nimekirjast
8,8%. Lisaks andis Kärus oma hääle 15
inimest, kelle alaline elukoht on registreeritud mujale Eestis või lausa teises Euroopa
Liidu riigis. Ka mitmed varasemate valimiskomisjonide liikmed, kellest tänaseks
on saanud pensionärid, andsid oma hääle
just eelhääletuspäevadel, sest sel moel sai
kaks asja ühe käiguga. Lisaks hääle andmisele said läbi loetud raamatud uue
lugemisvara vastu vahetatud. Samuti võttis
nii mõnigi vaevaks meenutada omaaegseid
valimisi ja nendega seonduvat. Nii näiteks
meenutati elavalt, et toona kui valimispäev
algas kell 6 hommikul ja kestis südaööni
juhtus Käru kandis kord ka nii, et eelmisel
päeval toimunud sünnipäevalt kella kuueks
hommikul komisjon töölaua taha ei jõudnud. Küll oli aga koristaja tööruumis ahjud
ära kütnud ja uksed lahti teinud. Esimesed
valijad olid soojas toas kenasti järjekorda
võtnud, kui komisjoni liikmed kohale
jõudsid. Ja ehkki palju on räägitud
omaaegsete valimistulemuste võltsimistest,
siis toonane komisjoni liige kinnitab resoluutselt, et see ei pea sugugi alati paika.
Inimesed tõepoolet tulidki aktiivselt valima, oli selleks motivaatoriks siis sel päeval
tavapärasest mitmekülgsem kaubavalik
kaupluses, kinoseanss või oma kodanikukohustuse täitmise soov, jäägu igaühe enda
otsustada. Ja kui vaja siis mindi valijale ka
koju järgi. Kuigi ka siin kohal rõhutab
endine komisjoni liige, et see koju hääle

järgi minek sõltus ikka inimesest. Mõni
inimene oli oma vaadetelt ka sel ajal valimiste või poliitika osas radikaalne ja ega
nende hääli siis ka kätte ei saadud.
22. mail viis komisjon maakonnakeskusesse ära mujalt inimeste hääled ja
sai järgmisel päeval vastu oma inimeste
hääled, mis mujal antud ning E-häälte
nimekirja.
23. mail lisati Käru jaoskonnakomisjoni
nimekirja märge E-hääle andmise kohta 61
inimese puhul. Seega hääletas elektrooniliselt ligi 12% meie nimekirja valijatest. Ümbrikuga tuli meile mujalt neli häält.
Valimispäeva hommikul, 25. mail libises esimene hääl kasti kümmekond minutit
peale kella üheksat. Edasi kulges päev aga
rahulikult. Igasse tundi mõni valija jagus,
aga suurt tunglemist komisjoni ruumides ei
tekkinud. Kella 12ks päeval oli oma hääle
andnud Kärus üle 25% valijaist, kella 16ks
31,4%. Õhtupoolik palju hääli enam juurde
ei toonud. Hääli kogunes kokku Kärus
kokku 175 (s.h E-hääled), mis lõplikuks
valimisaktiivsuse protsendiks andis 34,4.
Ehkki see pole kaugeltki kõrge, on see
ometi ligi protsendi võrra parem Euroopa
Parlamendi valimistest 2009. aastal.
Käru valijate häältest sai enim hääli
Eesti Reformierakond (52) – (Andrus Ansip
34, Kaja Kallas 12 jne), järgnes üksikkandidaat Indrek Tarand, kes sai 43 häält, seejärel
IRL 39 häälega (Tunne Kelam 16, Ene
Ergma 12 jne), SDE 15 (Marju Lauristin 9),
Keskerakond sai erakondlikult kokku 8
häält. Ülejäänud kandidaatide hääled jäid
alla 10. Detailsete tulemustega saab tutvuda
vabariigi valimiskomisjoni leheküljel
http://ep2014.vvk.ee/ .
Ühtegi kehtetut või rikutud sedelit sel
korral Käru sedelite kastis polnud. Samuti
olid kõikidel häält andma tulnud kodanikel
kaasas nõuetele vastav isikuttõendav dokument. Ja tänu korrektsetele valijatele kulges
ka komisjoni töö ladusalt ja tõrgeteta.
Täname kõiki, kes leidsid põhuse ja aja,
et oma hääl Euroopa parlamendi valimistel
anda.
Eva Seera ja Ilme Säde
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Aleviku “Pätipark” sai talgutega puhtaks riisutud ja saetud ning lillesibulad
maha uut kevadet ootama.
Puhtamaks vanast värvist sai ka Gena
raudteejaamas.
Fotod: Eva Seera ja Sergei Trofimov

Talgupäeval korrastati aleviku süda
3. mail toimunud talgupäeval
toimusid väiksemad-suuremad talgud mitmes paigas.
Kärus korrastati mõisaparki, järveäärt ja
terviserada. Talgulised kutsus kokku mõisaproua Heili. Talgulisi oli pea paarkümmend
ja tegevust jagus nii lastele kui täiskasvanutele.
Aleviku keskel, kaupluse vastas asuvat
haljasala tuli koristama ja vana kuuri lammutama 17 talgulist. Haljasala sai rehadega
üle käidud ja liigne võsa maha võetud.

Lisaks istutati platsile mõned
sibullilled, mis oma õiteilu ehk tuleval
kevadel valla löövad.
Kokku kukkunud kuuril sai maha
võetud katus ja osa seintest ning materjal
ladustatud. Osa kuuri saab aga tulevikus
valla jaanituleks.
Raudteejaamas puhastati Gena vanast
lahtisest värvist, sest kavas on nii kuju kui
varikatus suve jooksul värskelt üle värvida.
Ikka selleks, et lõbus multifilmi tegelane ka
edaspidi Käru jaamas rongilt tulijaid tervitaks või teele saadaks.

Raudteejaama aida juures tehti
mõningast planeerimistööd, mida juba suve
saabudes jätkata plaanitakse, et kogu jaama
ümbrus korda saaks.
Tänud kõigile talgulistele ja talgute
eestvedajatele! Käru sai selle päeva raames
kindlasti puhtamaks, korrastatumaks ja
paremaks.
Eva Seera

I Käru Järvekohvik - midagi enamat kui lihtsalt kohvik
Käru mõisa Järvekohvik ja väike kevadlaat, mis
toimus 15. ja 16. mail Käru paisjärve äärsel alal, tõi
kauplejatele ja korraldajale palju rõõmu ning tegusa
nädalavahetuse.
Varakevadel tekkinud kohviku algideest kasvas olukorda soosivatel
asjaoludel tore selle sajandi Käru järve kevadsündmus nimetusega Käru mõisa
Järvekohvik ja väike kevadlaat, millest kauplejate ja külastajate positiivse
tagasiside tõttu on tekkinud ürituse taastoimumine oodatud sündmus.
Aktiivselt oli oma kaupa pakkumas 12 ettevõtet ja eraisikut. Kaubavalikus
leidus taimi, rõivaid, kodutekstiili, aiamööblit, tõstetehnikat ATV’le, ilm soosis
ka päikesepaneelide pakkujat, mis tekitas erilist sagimist eksponaadi ümber.
Kohalikest ettevõtetest võtsid laadapäevadest osa Traageldaja OÜ, Sixfold
OÜ ja Piperon OÜ, kauplejaid tuli ka Kehtnast ja Kaereperest.
Kõhutäie eest hoolitses Käru mõisa Järvekohvik, kus oli valikus lõunasupp
ning kahe päeva vältel pakuti 15 erinevat kooki ja magusrooga. Kõik toidud
valmisid kohviku toimumise ajal mõisaköögis, mis tagas söökide värskuse ja
seega suudeti täita külastajate isusid jooksvalt kuni laada lõppemiseni.
Lastele oli meelelahutust pakkumas elektri abil täispuhutav batuut ja
laupäeval olid kohal kolm armsat poni Kuusemäe talust, kes võitsid laste
tähelepanu laadapäeva lõpuni.
Ettevõtmise toimumise aeg oli planeeritud ajale, mil on Türi lillelaada tõttu
Kärut läbiv maantee kõige enam koormatud ja seetõttu oli oodata ka inimeste
suuremat huvi toimuva vastu.
Ürituse korraldajana ütlen suured tänud kõikidele osavõtjatele, külastajatele nii laadal kui ka kohvikus. Ühtlasi üleskutse järgmiseks aastaks nii kohalikele ettevõtetele kui elanikele – tulge ja saage osa mõnusatest kevadpäevadest Käru järve ääres, kus kõikide osalemisel saab hea algus suvele ja
mõnusa positiivse laengu koosolemisest.
Heili Burmeister

4 Käru Vallaleht

mai 2014

KOOLI(M)ELU
Aprillikuu lõpus toimus koolisisene
5. juunilkell 17.00 luuletaja
Juhan Liivi 150. sünniaastapäeKäru Põhikooli vale pühendatud luulevõistlus, kus loeti

KEVADPIDU
Ootame kõiki
vaatama
ja kuulama ning
meiega sooja
suve otsima!
Ootamatult on kätte jõudnud suur ja soe
kevad ning kooliõpilased on kohe-kohe jäämas suvepuhkusele. Nagu koolielus ikka,
on lehekuu üks kiire ja teguderohke kuu,
mille käigus tuleb näidata teadmiste taset
tasemetöödes, võtta kokku õppeaasta õpitulemused ja kus toimuvad erinevad üritused.
Sellel aastal tegid tasemetöid 3. klasside
õpilased eesti keeles ja matemaatikas ning
6. klassi õpilased eesti keeles,
matemaatikas ning inimeseõpetuses ja
ühiskonnaõpetuses. Kõik õpilased said
tasemetöödes positiivsed tulemused. Kooli
on jõudnud märtsikuus toimunud
matemaatika võistlusmängu KÄNGURU
tulemused. Kõige paremad tulemused said
Joosep Oks ja Simo Oskar Juvanen, kes
saavutasid oma vanuserühmas 3054 osaleja
seas vastavalt 211. ja 300. koha. Meie
koolist on väga heade õpiolümpiaadide
tulemuste alusel kutsutud Raplamaa parimate ainetundjate vastuvõtule Keiri
Männik ja Simo Oskar Juvanen.

Käru kool 250
Laupäeval, 21. juunil
Kooli kokkutulek
Kavas:
kell 12 avatakse koolimaja
uksed külastamiseks
kell 14 mälestushetk
Käru kirikus
kell 17 endiste õpetajate ja
töötajate “Kella 5 tee”
kell 18 pidulik kontsert/aktus
kell 20 pidu vilistlastele
Osalustasu vilistlastele kuni 15. juunini 15.- eurot, alates 16. juunist 20.eurot tasuda Käru Vallavalitsuse
arveldusarvele
EE632200001120240613.
Maksekorralduse selgitusse palume
kindlasti märkida märgusõnaks KOKKUTULEK, osaleja nimi (neiupõlve
nimi) ja kooli lõpetamise aasta.
Täiendav info:
karupohikool@gmail.com või
telefonil 53 406 474

Kohtumiseni 21. juunil!

Liivi luuletusi ja 3. klass esitas omaloomingulisi luuletusi. Parimad luuletuste lugejad
olid: Alex – Veiko Seera, Carmen
Tõnisson, Keelika Ruddi ja Karoliine
Karu. Aitäh õpetajad Ly Paas, Virve
Zimmermann ja Tiiu Pariis õpilaste
juhendamise eest. 30. aprillil toimusid meie
kooli koristustalgud „Teeme ära”, kus õpilased koristasid koolimaja ümbrust ja
teeääri. Loodame, et selline ühine koristamine viib selleni, et enne mõeldakse kui
midagi maha visatakse. Peale koristamise
lõppu tähistasime ühiselt volbripäeva, kus
nõiaks maskeerunud õpilased, lasteaialapsed ja õpetajad lustisid kooliõues. Aitäh
huvijuht Eva Seerale lustakate ja
kaasakiskuvate mängude eest.
1.-3. klassi õpilased külastasid maikuus
Türi Muuseumi, kus nad salvestasid oma
enda kuuldemängu ja Kehtna Päästekomandot, kus kinnistati teadmisi ohutust
käitumisest.
Meie koolieelikud ja 1. klassi õpialsed
osalesid Järvakandis toimunud „Otsi Otti“
koolitusel, kus saadi teadmisi kuidas looduses hakkama saada kui sa oled eksinud.
Toimunud on veel kevadised spordipäevad nii kooliõpilastele kui lasteaialastele,
oleme kogunud kaks tonni vanapaberit,
käinud rabas matkal ja metsas õppepäeval.
Toimunud on lasteaiarühmade kevadpidu ja
koolieelikute lasteaia lõpupidu. Tulemas on
veel 5. juunil toimuv kooli kevadpidu ning
ongi suvevaheaeg käes.
Reelika Lippur

Volbripäev algas koolimajaümbruse
koristamisega ja lõppes nõidade
peoga. Nõidu olid kokku lennanud
igast kaarest ja igat masti. Koos vihuti
nõiatantsu, mängiti nõiamänge ja
lauldi nõialaulu.

Päästeti
140 puud
Käru Põhikool osales AS
Väätsa Prügila poolt korraldatavas vanapaberi kampaanias kogudes kokku 2 040 kg
vanapaberit.
Ühe tonni paberi valmistamiseks kulub
keskmiselt 70 puud, seega päästsime
omapoolse kogumisaktsiooniga 140 puud.
Enam vanapaberit kogunud õpilased
said võimaluse osaleda kampaania lõpuüritusel Veskisillal, kus tehti kokkuvõtteid ja
kus Käru koolil õnnestus fortuuna abiga
saada rahaline loosiauhind – 125 eurot.
Kaheksat tublimat kogujat premeeriti
punaste kampaania T-särkidega, teistele
jagati tänukirju ja maiustusi.
Vanapaberit kogusid järgmised õpilased, mudilased ja õpetajad:
Mona ja Mical Zelinski – 315 kg
Krõõt ja Joosep Oks – 294 kg
Reelika Lippur – 198 kg
Mirjam Hiis – 181 kg
Keiri Männik – 116 kg
Markus Vaik – 102 kg
Taavi Aleks Orgusaar – 101 kg
Kelly Vist – 100 kg
Airika Tuisk – 99 kg
Andreas ja Karoliine Karu – 91 kg
Helena, Jürgen ja Joosep Ansi – 83 kg
Paul Sepp – 64 kg
Kendra Murumaa – 59 kg
Helin Marii ja Aleks Seera – 56 kg
Mirethe ja Hendrik Hirs – 44 kg
Saidi Paluoja – 22 kg
Simo Oskar Juvanen – 14 kg
Iris Maria Kass – 10 kg
12. kampaanias osales kokku 35 kooli
ja lasteaeda üle Eesti. Kokku koguti 171,55
tonni vanapaberit.
Aitäh emadele-isadele ja teistele abilistele, kes lastele kogumisel ja paberi transpordil abiks olid!
Eva Seera
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Koolisport

Peale
mõningas
matkamist soojal päeval, oli
Mukre raba
veel laste hulgas hea minek.
Foto: Saidi Paluoja

Mudilased matkasid mukres
21. mail matkasid lasteaiarühmade lapsed looduspedagoog Piret Eensoo
eestvedamisel Mukre rabas.

Iris Maria:„Tädi Piretile oli üle pea.“
Indra:„Piret näitas marju, sammalt.“
Joosep:„Näitas sambla putukat.“
Marinel:„Ei, mitte putukat, vaid
putukasööjat taime.“

Kus te täna käisite?

Eraldi vastasid küsimusele “Mis
kõige rohkem meeldis või meelde
jäi?” Helin Marii ja Triin.

Lapsed (Mirjam, Marinel, Iris Maria,
Andres, Joosep, William, Indra) koos:
„Mukri rabas.“

Mis kõige rohkem meeldis või meelde jäi?
Mirjam:„Tädi Piret tuletas meile
meelde, kuidas tuleb rabas aru saada, millal
raba lõpeb ja algab. Ta küsis, kas raba on
muhk või lohk? Meie arvasime, et lohk, aga
tuli välja, et muhk on.“
Iris Maria:„Algul me teritasime kõrvu,
silmi, nina ja keelt.“
Mirjam:„ Piret andis meile luubid. Me
nuusutasime keelega.“
Indra:„Mulle meeldis sammalt näppida
ja Sookolli plate peal olla.“
Mirjam:„Huulheina nägime ja vesiroosi
juurikanutsu vee peal.“
Iris Maria:„Ma ei teadnudki, et
vesiroosi juur nii kole on.“
Joosep:„Mulle meeldis ka plate ja
vesiroosi juur. Käisime veel tornis. Nägime
mustade triipudega tumedat puud.“
William:„Lahe, et jalg vajus pehmesse
samblasse. Trampisime 1-2-3 kõik koos ja
sellised lained hakkasid tulema.“
Mirjam:„Nägime sipelgaid. Nende suur
pesa oli puu all.“
Marinel:„Me jõime torni juures.“
Mirjam:„Rabavett jõime. Kuid see ei
kustuta janu, sest tal ei ole selliseid aineid,
mis kustutaks janu.“
Iris Maria:„Mulle meeldis ka see, et
saime seal trampida ja siis tulid lained.“
Mirjam:„Kõndisime laudade peal.“
William:„Muidu
oleksime
sisse
vajunud, sammal oli pehme. Üks tiik oli
seal ohtlik.“

Helin Marii:„Minule meeldis kõige
rohkem see torn, kus me käisime ja see oli
ka tore, et saime tornis vett juua.“
Triin:„Mulle meeldis ka tornis ronimine
ja sõime seal majas. Aga kõige rohkem
meeldis joomine, kui maitsesime kahte
erinevat sorti vett. Üks oli kollane, teine oli
puhas kraanivesi.“
Koos:„Mõlemad olid head.“
Triin:„Leidsime igasuguseid taimi.
Indra leidis kõige rohkem. Ka selle, millele
kõik teised peale astusid.“
Helin Marii:„Kuuse moodi okkad olid
hästi mõnusad, pehmed katsuda.“
Triin:„William leidis ühe pehme koha
samblas ja Piret ütles, et sealt võib kukkuda
alla, pehme sambla sisse.“
Helin Marii:„Piret ütles, et kui on roheline, ei tohi minna. Sealt võib läbi kukkuda.
Kui on punane, siis võib.“
Triin:„Ei, siis ka ei või.“
Helin Marii:„Kui on hele ja roheline,
siis ühes kohas võib, teises ei või.“

Kolmandat korda esitasin sama küsimuse noorimatele matkajatele.
Marta Liis:„Mulle jäi meelde see konn.”
Kendra:„Mulle meeldis see torn.”
Mihkel:„Ma nägin seal konnavett,
kärnkonna ja väikeseid pisikesi hüppavaid
konnapojakesi.”
Kusti, Jürgen, Rasmus, Grete
Maria:„Torn ja konn.”
Lapsi küsitles ja
nende vastused pani kirja
Liia Sizask
õpetaja

6. mail toimus Rapla maakonna koolinoorte jooksukross Kehtnas. Meie parim
oli Tanel Treve, kes sai 1000m jooksus 4.
koha. Võitlusel osalesid ka Rauno
Valdmann, Rasmus Hunt, Marina
Hunt, Karoliine Karu, Keelika Ruddi,
Leon Metsallik ja Alex- Veiko Seera.
Väikeste põhikoolide arvestuses saavutas
kool 3. koha
8. mail osales meie kooli võistkond
Raplas Heategevuslikul Teatejooksul. Tegu
on heategevusüritusega, mille eesmärgiks
on toetada õnnetuse või haiguse läbi liikumisvõime kaotanud laste ravi. Võistkonda
kuulusid: Tanel Treve, Lisete Hunt,
Karoliine Karu, Kelly Vist, Rasmus
Hunt ja Kevin Ruddi, Keelika Ruddi ja
Mical Zelinski.
15. mail toimus kooli spordipäev.
Võisteldi 60m,100m, 200m jooksudes, palliviskes, kuulitõukes ja kaugushüppes.
Häid tulemusi saavutasid oma
vanuserühmades Rauno Valdmann ja
Mical Zelinski, Keiri Männik, Keelika
Ruddi, ja Marian Hunt, Kelly Vist ja
Lisete Hunt, Tanel Treve ning Leon
Metsallik ja Alex- Veiko Seera.
20. mail olid Rapla maakonna algklasside kergejõustiku esivõistlused Kehtnas.
Meie kooli esindas kuus õpilast. Keelika
Ruddi saavutas palliviskes 1. koha ja kaugushüppes 3. koha. Keiri Männik saavutas 3. koha palliviskes.Tublid olid ka
Sandra Tõnisson, Pamfilius Singh,
Mical Zelinski ja Andre Meier.
Virve Zimmermann

Hea lapsevanem ja
kogukonna liige
Käru vallas on juba mõnda
aega kokku saanud grupp
aktiivseid inimesi, kes on
omavahel arutanud teemat
“Kuidas oma kogukonnas –
Käru vallas, elu edasi viia?”
Idee sai alguse ettevalmistades Maale
elama! messil osalemist, kus Käru vald
osales aprilli lõpus. Ainult messil osalemisest aga kasu pole, asjadega tuleb tegeleda
järjepidevalt.
Ühises arutelus kerkis esile küsimus
Käru põhikoolist ja selle jätkusuutlikusest,
millest ei saanud üle ega ümber. Oleme
arutanud meie kooli teemat ja kohalikku
olukorda mitmete haridusinimestega väljastpoolt Käru valda ja külastasime
Tallinna Vaba Waldorfkooli ja lasteaeda.
Esmapilgul tundus kool nagu kool ikka,
aga see oli vaid välimus. Sisult on tegu millegi hoopis erinevaga. Lapsesõbralik ja
üksteisega arvestav suhtumine paistab
silma nii nende õppetööst kui ka kogu
kooli korraldusest. Koolis tegutsetakse
koos, igal võimalusel kaasa aidates ja
kaasa mõeldes.
(järgneb pöördel)
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Hea lapsevanem ...
algus lk 5
Mis aga koolis eriti meeldis?

Koolis on igal klassil oma koduklass,
kus toimuvad selle klassi õppetunnid ja
tegevused, see on nende endi ja lapsevanemate ja õpetaja ühiselt loodud ruum. Ka
ruumi põhivärvile on mõeldud vastavalt
vanuseastmele. Enamus ainetunde annab
kuni 6. klassini nende oma õpetaja, kui
vaja, siis vahetavad klassiruume õpetajad,
õpilased jäävad oma koduklassi. Algselt on
lapsed jaotatud ruumis õppegruppidesse
temperamenditüüpide järgi, hiljem püütakse kohaneda ka erineva temperamenditüübiga lastega koos tegutsedes. Koolis
toimub perioodiõpe, mille raames lõimitakse kõik õppeained ühtseks pildiks – tervikuks. Võõrkeelte õppega alustatakse
kohe 1. klassist, seda tehakse aga kahel
esimesel aastal vaid läbi mängude, laulude,
salmide.
Numbrilisi hindeid ei panda, aines
edasi jõudmist hinnatakse sõnaliselt ja
klassi lõppedes annab õpetaja mitmeleheküljelise ülevaate õpilase poolt aasta
jooksul omandatust, tema tugevatest ja
nõrkadest kohtadest. Samas on tulemust
võimalik võrrelda ka tavakooli hindamistulemustega.
Selles koolis hakatakse INIMEST teadlikult kujundama juba lasteaias. Kujundama läbi käelise tegevuse, läbi loovuse
äratamise ja arendamise läbi joonistamise,
värvide ja looduse. Silmas pidades just
lapse individuaalseid vajadusi ja võimekust.
Kas meie kogukond võiks olla valmis
muutma hetkel pakutavat hariduse metoodikat?
Kalev Palling
lapsevanem

Käru võrkpallinaiskond: (vasakult)
Kirke Vaino,
Anneli Djakiv,
Marju Sillasoo,
Virge Viruste,
Dagmar Seera ja
Anne Sillamaa.
Pildilt on puudu
Brita-Birgit
Tamm ja
Kadri Murumaa.
Käru naiskond lõpetas maakonna meistrivõistlused 3. kohaga

24. mail mängisid maakonna parimad
võrkpallurid Kohilas peetud meistrivõistlustel. Üldarvestuses võitsid naiskondadest I koha Kohila naised, II koht
kuulus Märjamaale ja Käru naiskond tuli
pronksisele kohale. Mängud Märjamaaga
olid mängijate sõnul väga tasavärgised ja
ega 2. koht kaugele jäänud. Ehk õnnestub
see juba järgmisel aastal!
Mehed esimese kolme hulka ei
pääsenud ja viimaseks mängupäevaks ka
võistkonda enam kokku ei saadud.

Rapla maakonna XXIII
suvemängud peetakse 7. juunil Kehtna MTK staadionil.

4. mail toimus Käru valla lauatenniseturniir, kus osales 15 mängijat.
Meeste võitjaks tuli Janek Viruste, II
koht Vahur Sillasoo ja III koht Mait
Leemet.
Naiste arvestuses võitis I koha Anne
Sillamaa, II koha Marika Murumägi, III
koht kuulus Dagmar Seerale.
Meesveteranide arvestuses oli parim
Toivo Jauhonen, II Vello Sillasoo, III
Ilmar Vainsalu.
Noortest oli ainukesena esindatud
Reno Gross, kes mängis läbi kõigi naistega ja sai kindlasti hea mängukogemuse.

Suvemängude kavas on:
1. orienteerumine 4. juunil
Lümandu külas, Kohila vald. Start avatd
17.00-18.30.
2. jalgrattakross - 5. juunil Keava
mägedes. Start kell 18.30.
3. kergejõustik (individuaalne)
4. võrkpall: naiskondadele ja
meeskondadele
5. pendelteatejooks (2 meest, 2 naist, 2
poissi, 2 tüdrukut)
6. köievedu (võistkonnas 5 sportlast +
1 reserv)
7. rahvastepall: tüdrukutele
8. jalgpall: poistele
9. sõudeergomeeter (500m)
10. juhtkonnavõistlus
11. petank (võistkonna suuruseks on
2M+1N+1 varu)
12. mälumäng (võistkonna suuruseks
kuni kolm liiget)

Kurni hooaeg algas

Orienteeruv ajakava:

21. mail osalesid mehed veteranid
Raplas
spordiveteranide
koondise
meistrivõistlustel kurnis. Koju toodi kaks
I kohta: Ilmar Vainsalu ja Vello Sillasoo
ning üks II koht - Mati Tapo.

8.30 – 9.45 mandaat Kehtna MTK staadion
10.00
suvemängude avamine
10.30
pendelteatejooks
10.30
petank
11.00
kergejõustik
võrkpall
jalgpall
rahvastepall
11.30 – 14.30 sõudeergomeeter
12.00
juhtkonnavõistlus I-II
13.00
köievedu
13.30
juhtkonnavõistlus III
14.30
mälumäng
16.00
autasustamine, kokkuvõtted ja lõpetamine
Kui oled nõus osalema Käru valla
võistkonna koosseisus, anna endast palun
teada e-posti teel eva@karuvald.ee või
telefonitsi 53022015 hiljemalt 4. juuniks!
Paneme välja tugeva võistkonna!

Peeti kevadist lauatennise
turniiri

Anne Sillamaa

Kolmapäeval, 18. juunil kell 18
Käru terviserajal

Seeriavõistluse „Jookse ja
kõnni Raplamaa terviseradadel“ Käru etapp
Nurgake lasteaia mängutoast. Kogu
sisustus on võimalikult naturaalne ja
nagu tunnistavad waldorfõpetajad,
on kõige mitmekülgsemateks mänguasjadeks puuklotsid, mis saavad
mängudes nii autoks, rongiks kui ka
inimeseks või koeraks. Foto: Tarmo Vest

Raplamaa
suvemängudele
Kehtnasse!

Kavas: kõnniringid
Jooksudistantsid: 500m, 1100m ja
2200m vastavalt vanusegrupile.

Tule osalema!

Eva Seera
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RAAMATUKOGU UUDISED
Uudiseid uudiskirjanduse riiulilt

Sedapuhku on kogusse jõudnud
rohkem raamatuid lastele ja noortele.
Samas ootavad lugemist põnevad väljaanded teabekirjanduse vallast:
•
raamatuid sarjadest Lapse oma
raamatukogu, Tänapäeva noorsooromaane
ning mitmed naljajutud Margus Saksatammelt;
•
Eesti ajaloo 3. osa ning TEA
entsüklopeedia 11. köide;
•
kooliealistele rikkalikult illustreeritud „Teaduse lugu” ning „Matemaatika õhtuõpik”;
•
TEA Kirjastuse kuldraamatute
sarjas eesti naljajutud ja -salmid;
•
fakte ja lugusid hundist ("Susi,
kriimsilm, metsatöll ...");
•
mida teha, et lastel, lapsevanematel ja õpetajatel paremini läheks ("Kool
kriisis");
•
naisest, kes suutis lugeda eluraamatuid ("Kaika Laine inimesed");
•
käsiraamat puidust tarbeesemete
valmistamiseks ("Puutöö nädalalõppudeks");
•
tutvustatakse uudset ja keskkonnasäästlikku moodust maitsva toidu
valmistamiseks ("Teeme süüa nõudepesumasinas").
Annetuste riiulilt leiab lugeja matemaatilised trikid „1089 ja kõik muu...”,
maailmaruumi
müsteeriumid
„501
saladust”, aiandusteraapiat tutvustab
„Aed aitab”, arhitektuuriline ekskurss
kõrguvate tornide ja raskete müüride
maailma „Lossid ja kindlused”,
ajaloolase Philipp Blom`i Euroopa kroonika aastatest 1900-1914 „Pöörased aastad”, eneseabiraamat halva unega
inimestele „Magamise kunst” jne.
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Päikest ja valgust
mõttekülluse algust
rõõmu loomisest
kaugete aegade elule toomisest
esivanemate mälestust kandes
kui armastust andes!!!

Pärimuskultuuri suvekool
“Esivanemate jälgedes”
15.-20. juuni - suvekooli I vahetus ,
3.-8. august- II vahetus
Suvi koos raamatuga

Rapla Keskraamatukogu eestvõtmisel
viiakse läbi programm „Suveraamat
2014”, mis kutsub kõiki Rapla maakonna
põhikoolide õpilasi lugema suvekuudel –
juunis, juulis, augustis.
Programmis osalemiseks leiad endale
meelepärast lugemist soovitatud raamatute
nimekirjast Käru raamatukogus.
Iga laenutatud raamatuga saad kaasa
küsitluslehe ja esimesel korral ka oma isikliku lugemispassi, kuhu saad templi kui
oled tagastanud täidetud küsitluslehe loetud raamatu(te) kohta.
Parimatele toimub sügisel pidu ja
ootavad ja jagatakse auhindu!
Raamatukogu lahtiolekuajad:

E T N R 10-18
Kolmapäev on sisetöö päev
L P kinni
Tähelepanu!
Laupäeval, 21. juunil, seoses Käru
kooli kokkutulekuga, on võimalik külastada raamatukogu kella 12-16ni.

Ootame koolinoori kõigis vanuseastmetes ja ka teisi huvilisi mõnusalt aega
nautima Raplamaale, Kõnnumaa loodusesse, Keava raba õhustikku, Tarsi talu
maadele.
Suvekoolis osaleb maksimum 45
osalejat+ tegevusjuhid ja kokk.
Pakume koduse ja perekeskse õhustikuga harivat suvepuhkust, kus laps-noor
tunneks end kodusemalt kui suuremaarvulistes traditsioonilistes lastelaagrites. Arvame, et osalejate vanusevahe ei
sega, pigem soodustab pärimuskultuuri viljelemist. On ju läbi aegade pärimustraditsioonid olnud elavad ja edasiviivad just
koos elavates peredes ja kogukondades,
kus liikmed hällist kõrge eani. Väärtustame
peretraditsioone.
Põhjalik informatsioon laagri programmist ja korraldusest Tarsi talu
kodulehel: web.zone.ee/tarsi (teated).
Korraldaja: Krista Olesk- Tarsi talu
perenaine Tel. 52 15990, kodus: 48 73258,
e-mail: tarsi@hot.ee

Ilme Säde
Käru Raamatukogu juhataja

Volbriõhtu tõi Kärusse
kosilase Rakverest

Kerro pereklubi kutsub

glamuursele
maffiakoosolekule
mis toimub

31. mail kell 21.00
Pritsumaja
Pizzarestoranis
Bänd Trinita otse Itaaliast.
Tule naudi õhtut, kus
glamuur ja muusika
ei maga!
Salajased nimekirjad
koostab Anne
tel nr 55646254.
Pääse 10.-

30. aprilli õhtul oli võimalus tulla Käru Pritsumaja saali teatrisse. Nagu aasta tagasi,
oli selgi korral külla tulnud harrastusteatritrupp Anderaasuke Kaereperest. Sel korral mängiti Vildet. Kavas oli etendus „Kosilane Rakverest“. Lustakas lavatükk ja ajastutruud
kostüümid pakkusid vahva õhtupooliku. Küll oleks saalis olnud ruumi enamale publikule.
Volbriõhtu teatrietendustega on aga plaan jätkata ka järgmisel aastal. Kord aastas mõnda
vahvat harrastajate truppi kodulaval kaeda on ju igati vahva.
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TEATED ja REKLAAM

Toeta IX Käru
järve päeva!
20. augustil toimuv Käru
järve päev on olulisim
kultuurisündmus Käru vallas.
Päeva raames saavad lustida, sportida
ning väga head kontserti ja tulevärki nautida nii mudilased kui täiskasvanud. Päevaga
tähistame Käru paisjärve kaldal Eesti
Vabariigi taasiseseisvumist ja augustikuist
Balti keti aastapäeva, sel aastal 25. Päevast
saavad osa nii kohalikud inimesed kui ka
meie valla ja maakonna külalised.
Kui leiad, et päev väärib Sinu toetust,
saad oma toetuse kanda Käru vallavalitsuse arveldusarvele Swedpangas kontole
nr EE302200001120048080 selgitusega
„Käru järve päev“ või tuua sularahas Käru
vallavalitsuse kassasse. Täname!
Pühapäeval, 22. juunil
algusega kell 11
Käru kooli spordiväljakul

Käru valla
SPORDIPÄEV
Kavas:
sõpruskohtumine jalgpallis,
kergejõustik, sõudeergomeeter, võrkpall, jalgpall.
Tule veeda sportlik päev!

Õnnitleme kesakuu
eakaid sünnipäevalapsi!
91
3. juuni - SELMA LAUREN
86
3. juuni – LINDA ILBI
84
27. juuni – ELMA RAIDAL
82
10. juuni – KOIDU PALM
70
5. juuni – JAAK HERODES

AS Käru Hooldusravi Keskus
pakub tööd
keskuse juhatajale.
AS Käru Hooldusravi Keskus on 40 kohaline üldtüüpi hooldekoduteenuse pakkuja,
lisaks osutame koduõendusteenust
Käru ja Kehtna vallas.
Töö kirjeldus
Keskuse juhataja töö sisuks on asutuse
juhtimine igapäevase ladusa toimimise ja
edasise arengu kindlustamiseks;
hoolealustele turvalise, võimalikult
aktiivsele tegevusele suunatud
elukeskkonna tagamine;
20-liikmelisest töötajaskonnast motiveeritud ja kvaliteetset teenust pakkuva
meeskonna kujundamine;
koostöö tegemine kohaliku kogukonna
ja partneritega.
Nõudmised kandidaadile
-väärtustab tööd inimestega;
- on usaldusväärne ja oma tegudega
eeskujuks;
- on tasakaalukas ja väga hea pingetaluvusega;
- on juhina aldis meeskonnatööks;
- omab kõrgharidust;
- on hea arvutikasutusoskusega;
- on väga hea eesti keele oskusega.
Kasuks tulevad teadmised personalitööst,
tööseadusandlusest ja eelarve
koostamisest;
- teadmised ja/või kogemus projektijuhtimisest.
Ettevõte pakub
-kaasaegset töökeskkonda;
- väga häid arengu- ja eneseteostusvõimalusi sotsiaalhoolekande valdkonnas;
- toetavat meeskonda;
-võimalust kaasa rääkida kogukonna
arengus.
Lisainfo
Kandideerijal palume esitada CV koos
palgasoovi ja oma visiooniga hooldusravikeskuse töö korraldamise ja arendamise kohta hiljemalt 09.06.2014.
Viljandi mnt 17, Käru Raplamaa või
e-postiga: karuinet@estpak.ee
Tööle asumise aeg: 04.08.2014
Töö tüüp: täistööaeg, juhatuse liikme
leping tähtajaga 5 aastat.
Kontaktisik: Katrin Abel, AS-i nõukogu
esimees, tel. 5148545

OÜ Vexon Auto Kärus
võtab tööle
KORISTAJA
osaajalise koormusega
Sobivuse korral on pakkuda ka
lisatööd. Info tel 5136789
Infot ja kaastöid juunikuu Käru
Vallalehte ootab toimetus hiljemalt 18. juuniks 2014.

Käru Vallaleht

Õnnitleme uute
vallakodanike sünni puhul!

25. aprillil
sûndis Taimi ja
Ain Karul tûtar
KATRIINE
5. mail sûndis
Alice MerelaMatsil ja Georg
Gustav Sizaskil
tûtar LIISE LY

Jaanilaupäeval, 23. juunil
algusega kell 20.00
aleviku simmaniplatsil

KÄRU VALLA
JAANIPIDU
Kavas:
meeleolukad esinemised
mängud ja jõukatsumised
tantsuks ansambel Schock
jaanituli süüdatakse kell 22.
Tule nautima lõbusat õhtut ja
aasta valgeimat ööd!
Teraviljakasvatusega tegelev põllumajandusühistu võtab rendile ja ostab põllumaad teraviljakasvatuse eesmärgil!
Kõik pakkumised oodatud!
Info tel. 56 482 492
22.06. 2014. a. kell 15.00
Surnuaiapüha Käru kalmistul.
Järgneb pihi- ja armulauatalitus
Käru kirikus.

Mälestame ...
2. mail suri
PEETER BARANOV
Avaldame kaastunnet omastele

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

Tiraaž 300
Trükkinud OÜ Sõnasepp

