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Ja sealt see tuli lippude lehvides
tuleb! Foto: Sergei Trofimov

Laulu- ja tantsupeo tuli jõudis Kärru!
29. juunil läks laulu- ja
tantsupeotuli, mis sel korral
liikus jalgratastel, läbi Käru
vallast. Tuld olid saatmas
kõik kolm Käru valla
rahvatantsurühma ning
arvukalt kohalikke inimesi.
Tule võtsid mitteametlikult oma pilgu
alla Kärutajate tantsijad maakonna piiril kui
liitusid tuletoojate kolonniga. Esimene peatus tehti Käru paisjärve kaldal, kus tuld ja
selle saatjaid tervitas Türi orkester.
Meenutati Balti ketti

Kärus ristus tuleteekond 25 aasta taguse
Balti keti teekonnaga. On ju Kärus selle
mäletamiseks püstitatud ka mälestusmärk
„Kolm kivi“, mida kohalikud hästi teavad.
Ja just seetõttu sai selle peatuspunkti
teemaks Balti kett ja Eesti taasiseseisvumine. Balti kett on oluline osa meie rahva ja
riigi ajaloost ja identiteedist, nii nagu laulud
ja peotuligi.
Lisaks kohalikele ja tuld saatvatele ja
vastu võtvatele rühmadele ning tulemeeskonnale oli järve kaldale kogunenud
arvukalt külalisi. Siin oli Raplamaa valdade
rahvast ja lehvisid kõigi omavalitsuste
lipud. Lehvisid ka Läti ja Leedu lipud, sest
Balti ketti ja toonaseid sündmusi olid tulnud
meenutama ja peotuld tervitama Läti ja
Leedu esindajad.
Leedu kultuuriseltsi esindaja Cecila
Rasa Unt meenutas eesti keeles kõneldes,
kuidas 15. juulil 1989 võeti vastu otsus
Balti riike ühendava ühise inimketi
loomiseks. Leedus oli kett jagatud viiekümneks lõiguks, iga okupatsiooniaastat tähis-

tas üks lõik. Iga kilomeetri kohta arvestati
1500 inimesega, kuid kohale tuli palju
rohkem inimesi. Lennukilt puistati inimketi
teele lilli, mida inimesed olid ise kohale
toonud. Kokku oli 620 km pikkuses ketis
kaks miljonit inimest.
Läti kultuuriseltsi esindaja Norberts
Kaupužs osutas oma eestikeelses kõnes,
kuidas inimketti vaadates mõisteti Balti
riigikide soovi vabaks saada ja nii see läks.
Tartu Ülikooli emeriitprofessor Rein
Taagepera kõneles, kuidas Eesti-Läti piiril
oli 80 000 inimest, läbisegi lehvisid Eesti ja
Läti lipud. “Moskva sõjaväejuhid pidid
endale aru andma, et rahvad, kes suudavad
panna miljon inimest rahumeelseks meeleavalduseks, suudavad vajadusel mobiliseeruda,” ütles Taagepera.
Peotuld, mis Järvamaa poolt läbi maavanema Tiina Oraste käte Raplamaa maavanemale Tiit Leierile ulatati, tervitas
Kärutajate rühm koos Türi Kaktuse rühmaga tantsides Valdo Rebase seatud tantsu
„Rapla Jaan”, mille originaalmuusika on
laenatud lätlastelt ja sobis siin kivide kõrval
esitamiseks seega imehästi. Tuli saadeti läbi
raplamaalaste käte taas teele, saatjaks laul
“Ärgake, Baltimaad!”. Kolonni tulerattal
vahetati maakonna ja valla lipud ning tuleteekond võis jätkuda.
Piiril kääriti käised

Järgmise kohani, kus peotuld juba pikisilmi oodati, ei olnudki palju minna – Käru
simmaniplatsil tantsisid Käru memmed
laulupeotulele “Oige ja vasembat” ja kostitasid tulemeeskonda värskete pirukate ja
keelekastega. Simmaniplatsil kõneldi
põgusalt selle paiga ajaloost ja lasti taas
peotulel nii tantsijate kui platsile tulnud

inimeste kätest väge koguda.
Tuletervitus toimus ka omaaegsel Eestimaa-Liivimaa piiril, millest piirivalvur tuleteelisi ilma ühistantsuta edasi ei lasknud.
Piiril vihtusid tule auks tantsu “Kääri
käised” Käru Naksakad naised, Sõlekese
vilistlaste rühm ning teekonda jätkanud
Kärutajad ja Käru memmed. Lisaks kõneles
selle paiga ajaloost kohalikku ajalugu põhjalikult uurinud Tiit Uus.
Kädva külas söödi lõunat ning
lauldi ja tantsiti sinna kõrvale

Kädva endises koolimajas, praeguses
küla seltsimajas mängis perekapell „Vanaisa Jüri Randjärve kuus lapselast.“ Selgus,
et tuleteeliste seaski on neid, kes samast
külast pärit. Vastuvõtt oli igati soe ja tore,
kuigi ilm otsustas oma nutusemat poolt näidata. Vihma trotsides lasid siingi krapsakamad tantsu lahti. Ühiselt lauldi Tuletulemise laululehtedelt ka “Tuletulemise laulu”
ning “Kas tunned maad.”
Sellal kui tulemeeskond nautis lõunasööki, mängis Inna Lai inglise käsikelladel
ning Leelo koori vilistlasansamblit juhatas
Toomas Voll. Nemad olid kogunenud
Kädvale, et tähistada oma hääleseadja
Leelo Talviku juubelit, kes juba mitmeid
aastaid elab siin Kädva külas.
Kädvalt võtsid tulesaatmise üle naabrid:
Eidapere naisrühm ja Tantsusarvikud, kes
koos vallavanema Elari Hiisiga andsid
Käru-Kaiu valla piiril tule üle Kaiu vallavanemale Erika Reinumägile. Tule rattal
vaheti valla lipp ning tuli jätkas teekonda
Kaiu vallas.
Karin Kanarik
Eva Seera
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VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

Valla majandusaasta aruande
tulem on miinusega
26. juunil toimunud vallavolikogu istungil kinnitas
volikogu Käru valla 2013.
aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande.
Istungiks oli laekunud ka
audiitori aruanne.
Pearaamatupidaja Ülle Sizaski sõnul ei
olnud 2013. aasta vallale majanduslikus
plaanis nii hea kui 2012. aasta. Tulumaksu
aastaplaanist jäi puudu 2728 eurot
(tavaliselt on lisaeelarvega tulumaksu
laekumist aasta teises pooles suurendatud).
Riigieelarvest eraldati meile tasandus- ja
toetusfondi raha 37340 eurot vähem kui
2012. aastal. Vaatamata sellele said kõik
vallavalitsuse ja allasutuste töö normaalseks
toimimiseks vajalikud majanduskulude
arved õigeaegselt tasutud. Valla- ja tema
allasutuste töötajatel oli ka esimest korda
peale majanduslangust palgatõus 5%.
Investeeringuid suudeti teha vähe - valla
teid remonditi 32676 euro ulatuses, koolimaja katust parandati 3709 euro eest ja
paigaldati 2582 eurot maksnud uus rauaeraldusseade elamute pumbamajja.
Volikogu kinnitas revisjonikomisjoni
akti. Komisjon tutvus pisteliselt dokumentidega 2013. aasta juunist kuni 2014. aasta

Vallaametnikud
puhkavad:

maikuuni ning leidis, et kõik väljamakse
dokumendid on kuludokumentidega kaetud
ja pretensioone pole. Ühtki küsimust ei
tekkinud ka volikogu liikmetel.
Volikogu algatas detailplaneeringu Käru
vallas, Sonni külas Väljaotsa katastriüksusele rajatava Sonni kruusakarjääri
(mäeeraldise pindala 5,43 ha, koos teenindusmaaga 8,15 ha) planeerimiseks.
Planeeringu eesmärk on Väljaotsa
katastriüksuse maa sihtotstarbe hulka
mäetööstusmaa sihtotstarbe lisamine ja
maavara kaevandamisega peamistele
keskkonda mõjutavatele teguritele, nagu
müra, tolm, vibratsioon, maastikupildi
visuaalne muutumine ja väljakujunenud
pinnaveerežiimi rikkumine, täiendavate
leevendamismeetmete leidmine. Keskkonnamõjude strateegiliseks hindamise algatamiseks puudub vajadus, sest vastavalt
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 puudub
olulise keskkonnamõjuga tegevus. Volikogu volitas vallavanemat sõlmima lepingut huvitatud isikutega planeerimismenetluse küsimuste lahendamiseks ja
planeeringu ellurakendamiseks.
Vallavanem Elari Hiis kõneles põgusalt
tänavaaukude lappimisest, mis kujunes eeldatust kallimaks ning seetõttu jääb sel aastal
Laia tänava pindamine ära.

Koolimaja küttesüsteemi renoveerimiseks otsitakse lahendust. Praegune puuküttekatel on läbi. Kaalutud on nii pelletikütet
kui maakütet. Hiis tutvustas viimati
laekunud hinnapakkumist maakütte süsteemi paigaldamiseks koolimajale. Janek
Hunt soovis, et tehtaks ära arvutused
võrdlemaks pelletikütte ja maakütte pakkumisi ja edasisi kulutusi küttele, et alles seejärel otsustada, millist varianti hoone
küttesüsteemi renoveerimisel eelistada.
Pikalt arutati Käru aleviku serval,
Viljandi maantee ääres asuva ja seni tanklaplatsina kasutusel oleva maa-ala tuleviku
üle. Praegu kasutab platsi Hepa tankla. Plats
on valla oma, ent see vajab remonti ja platsi kasutamise selgemat korraldust. Samas
soovitakse tanklateenuse jätkumist vallas.
Volikogu otsustas juulikuisel istungil panna
paika konkursi tingimused edaspidiseks
platsi haldamiseks.
Käru valla Ühisveevärgi ja kalisatsiooni
arengukava on valmis. Nüüd tuleks alustada
tegevusi, mis arengukavas kirjas. Volikogu
toetas Hiisi ettepanekut tellida eelprojekt ¼
aleviku viimisest ühisveevärgisüsteemi ja
Käru aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Eelprojekti koostamiseks pöördutakse OÜ Keskkonnaprojekt poole.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
14. juulil.
Eva Seera

Euroopa Liidu komisjoni juht
külastas Eestit

Vallavanem Elari Hiis:
30.06. - 11.07.; 21.07. - 01.08.;
11.08. - 15.08.; 27.08. - 29.08.
Vallasekretär Liia Tõnismäe:
25.06. - 11.07.; 29.07. - 15.08.
Pearaamatupidaja Ülle Sizask:
14.07. - 27.07.; 14.08. - 26.08.;
15.09. - 23.09.
Raamatupidaja/kassapidaja
Agnes Saarpere: 30.06. - 04.07.;
04.08. - 29.08.; 20.10. - 24.10.
Maanõunik Aivar Puur:
07.07. - 10.08.
Sotsiaalnõunik Riina Hunt:
21.07. - 31.07; 18.08. -31.08.
Kultuuritöötaja Eva Seera:
07.07. - 04.08.
Uudised ja teated kodulehel
http://karuvald.kovtp.ee/

21. juunil viibis visiidil Eestis Euroopa komisjoni president José Manuel
Barroso (vasakul), kes allkirjastas Tallinnas Balti riikide partnerluslepped.
Komisjoni presidendiga oli võimalus kohtuda ka Riigikogu liikmel Kalle
Pallingul (paremal), keda esitles Eesti Vabariigi peaminister Taavi Rõivas (keskel).
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POLITSEI
Ülevaade toimunust:

09.06 kella 13 paiku on ukse avamise
teel sisse tungitud Käru alevikus vanasse
katlamajja ja varastatud erinevaid metallist
esemeid.
Ajavahemikul 25.–31.03 on lukustamata välisuksest sisenedes tungitud Kõdu
külas asuvasse tallu ja varastatud on
mootorsaag ECHO CS-450.
Ajavahemikul 23.–28.05 on Jõeküla
külas roomikekskavaatorist Takeuchi
varastatud 200 liitrit diislikütust.
Registreeriti kaheksa kiiruseületamist,
üks juhtimisõiguseta isik, üks alaealise
alkohoolse joogi tarbimine, kaks turvavarustuse mittekasutamist ning joobes
jalgrattur, kelle rattal puudusid nii vajalikud helkurid kui ka kell.
Jagus omavahel tülitsemist

Omavahel läksid riidu ja kaklesid nii
lapsed, mehed kui ka naised-mehed.
Enamasti saab täiskasvanute tülid suurelt
osalt alkoholi süüks ajada. Ärajoodud alkoholi kogus on pöördvõrdeline edasise
mõistliku käitumise võimalikkusega. Kui
kaks meest on omavahel tülli pööranud ja
üks tunneb, et on viga saanud rohkem kui
teine, helistatakse politseisse stiilis „Ma
sain eile peksa oma korteris” või “Lamp on
kinni ja ribid sees” või tunneb kannatanu
peksjat ja tunneb veel kahte meest.

Lisaks Käru raudteejaamale süüdati
sel aastal küüditamisohvritele
mälestusküünlad ka teistes
Raplamaa raudteejaamades. Ööd
vastu leinapäeva jäid jaamades
valgustama üle 500 küünla.
Fotod: Siim Solman (Raplamaa Sõnumid)

Mälestusõhtul süüdati
küünlad Raplamaa
raudteejaamades
16. aastat korraldati Kärus
13. juunil mälestusõhtut, et
meenutada traagilisi sündmusi 1941. ja 1949. aastal,
mille tulemusena paisati segi
eesti rahva elu ja lugu.
Küüditamise mälestusõhtuga
liitusid sel aastal ka Kohila,
Rapla ja Kehtna vald.
13. juuni hilisõhtul süttisid mälestusküünlad kümnes Raplamaa raudteejaamas: Roobukal, Viliveres, Kohilas, Lohul,
Hagudis, Raplas, Keavas, Lelles, Eidaperes ja Kärus. Igas jaamas toimus väike
mälestushetk, kõneldi toonastest sündmustest, lauldi või loeti ette mälestusi.
Käru jaama raudteeaidas kõneles Eesti
Vabariigi peaminister Taavi Rõivas, kelle
sõnul ei kujuta täna kuidagi ette olukorda
ja sündmusi, mis toimusid 73 aastat tagasi.
Vallavanem Elari Hiis avaldas lootust, et
ehk jõuab Käru Hariduse Seltsi poolt
algatatud mälestusõhtu traditsioon ka
maakonnast väljapoole ning juba järgmistel aastatel on veelgi enamates raudteejaamades, mis on meil kujunenud sümboolseteks kohtadeks, süttimas veelgi
enam mälestustulesid.

Käru raudteeaidas sai rahvas vaadata
ka käesoleva aasta märtsis esilinastunud
filmi „Risttuules”, mis kõneles just juuniküüditamisest ja sellele järgnenud elust
Siberis. Filmis ja selle valmimise põhjustest ja tagamaadest oli rahvale kõnelema
tulnud Kohilast pärit filmi režissöör Martti
Helde stuudiost Allfilm. Film jutustas
toimunust läbi noore naise Erna kirjade
oma mehele, kes saadeti perest eraldi
vangilaagrisse, kus ta hukati. Filmi omanäoline keel, Pärt Uusbergi loodud filmimuusika ja jutustatav lugu mõjusid üheskoos ja just selles õhtus ainulaadselt. Filmi
autori sõnul pole paremat sündmust selle
filmi näitamiseks kui see mälestusõhtu.
Südaööl asetati tavapäraselt raudteele
mälestusküünlad ning olles veel tugevalt
filmi lummuses, mindi laiali oma kodudesse ja oma perede juurde, mida tänasel
päeval toonaste sündmuste kordumine
enam kindlasti ei ohusta. Öösse jäi
kumedalt kaikuma Käru kiriku hingekell ja
ööd vastu leinapäeva jäid raudteele valgustama küünlatuled.
Mälestustulede tee toimumisele Raplamaal panid lisaks omavalitsustele õla alla
ka Raplamaa Omavalitsuste Arengufong ja
Kultuurkapital. Aitäh!
Eva Seera

Olgu ilm külm või soe …

Kui väljas on jahedavõitu, manustavad
kaupluste kõrval kõige külmakartlikumad
kaaskodanikud sooja saamiseks erinevaid
alkohoolseid jooke, samas kommenteerivad nad möödujaid, seistakse kauplusesse
minejatel teel ees ja ekstreemsematel juhtudel ka tühjendatakse ennast seal samas.
Kui ilmad on kuumad, muutuvad
samad külmakartlikud persoonid samas
kõige kuumavarelisemateks, kes hädasti
janukustutamist nõuavad. Manustatakse
samas kaliibris alkohoolseid jooke ja käitutakse eelnimetatud juhtumile sarnaselt.
Nüüd arvatakse ekslikult, et 1. juulist
tuleb rahu maa peale ja samad isikud
saavad „puutumatuse”. Kummutan juba
eos sellise arusaama ja lisan omalt poolt, et
eelkõige puudutab selline seaduse muudatus viisakat alkoholinautlejat – eeskätt
minu nägemuses (üliõpilasi) näiteks Tartus
Toomemäel ja Tallinnas Harjumäel
kevadisel ajal piknikku pidamas. Need
noored sätivad ennast esimeste soojade
ilmadega piknikku pidama ja on ka alkoholipudelitest kosutust manustanud.
Kedagi samas ei ole kommenteeritud,
seltskonnad on olnud arusaajad ja viisakad.
Siin ei saa tõmmata võrdusmärki kohaliku poe juures tuigerdava-räuskava isikuga, keda endiselt hea käitumistava rikkumise eest korrale saab kustuda ja ka rikkumise fikseerida!
Paljud suve tähtsündmused on alles
ees ja tarka meelt ning kainust kõigile!

Jaan Padrik
piirkonnapolitseinik
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KOOLI(M)ELU
Olgugi, et kogu koolipere on
juba väljateenitud koolivaheajal ja suvepuhkusel, anname
siisiki väikese ülevaate kooliaasta tulemustest ning mai ja
juunikuu tegemistest.
2013/2014 õppeaastal õppisid ainult
hindele „väga hea” Krõõt Oks, Hendrik
Hirs ja Keiri Männik. Tunnistusele said
ainult hinded „hea” ja „väga hea” Andre
Meier, Markus Vaik, Nele Metsma,
Marko Plešakov, Sandra Tõnisson,
Airika Tuisk ja Simo Oskar Juvanen.
Õppeaasta kokkuvõttes olid hinded „hea” ja
„väga hea” tunnistusel ka Keelika Ruddil
ja Carmen Tõnissonil.
Kui teised kooliõpilased olid juba suvevaheajal, pidi teistest kauem koolis käima
Ottomar Edel, kes tegi põhikooli lõpueksameid. Ottomar sai lõpueksamid rahuldavalt tehtud. Palju õnne Ottomarile kogu
koolipere poolt põhikooli lõpetamise puhul.
Enne suvevaheajale jäämist toimus
koolielus veel mõndagi põnevat: traditsioonilisel tutipäeval andis koolipere oma
head soovid eksamiteks kaasa Ottomarile,
saadi lühike ülevaade animakunstist, sooritati jalgrattaeksamit ja käidi ekskursioonidel-matkadel.
Meie kooli väga tubli võistkond, koosseisus: Lisette Hunt, Karoliine Karu,
Kevin Ruddi, Tanel Treve, Rasmus Hunt
ja Märtin Vist osales Raplamaa „Kaitse
End ja Aita Teist” (KEAT) laagris Karitsal.
KEATi puhul on tegemist 6. klassidele
mõeldud ohutusalase projektiga, kus laagrile eelnevad koolitused (esmaabi, politsei,
päästealane ohutus jne) toimuvad õppeaasta
jooksul. Laagris kohtuvad ja näitavad oma
teadmisi-oskuseid praktiliste ülesannete
lahendamisel peaaegu kõikide Raplamaa
koolide 6. klasside õpilased. Meie kooli
võistkonnas oli küll vähem ja nooremaid
osalejaid kui ettenähtud kuid võistkond sai
ülesannete lahendamisega ilusasti hakkama.
Laagris osalenud õpilased olid tublid –
tegid meeskonnatööd ning pidasid vastu nii
vihmas kui päikeses. Tänud võistkonna
ettevalmistamise eest õpetajatele. Virve
Zimmermann, Eva Seera, Paul Sepp. Aitäh
lastega laagris kaasasolemise eest õpetaja
Virve Zimmermann.
Õppeaasta lõppes traditsioonilise
kevadpeoga, kus astusid üles nii lasteaialapsed kui kooliõpilased. Kevadpidu oli ilus
algus alanud suvevaheajale. Soovin kõigile
ilusat, sooja ja rõõmu pakkuvat suve!
Suvi lasteaias

Suvevaheaeg on ka lasteaiarühmades.
Suvevaheaeg sai alguse lasteaia suure
kevadpeoga, mis oli ühtlasi ka koolieelikute
lasteaia lõpupeoks. Oh seda tantsu ja tralli;
naeru ja nuttu, mis sellel peol näha sai!
Aitäh laste juhendamise ja peo ettevalmistamise-läbiviimise eest õpetajad Liia
Sizask, Lea Karjane ja Saidi Paluoja.
Juunis töötas lasteaias üks liitrühm, mis
võimaldas kõikidel soovijatel jätkata lasteaias käimist. Juunikuus toimusid muutused
ka lasteaia personali koosseisus. Õpetaja

abi ametikoha koondamise tõttu lahkus
lasteaiaperest Viktoria Djakiv. Aitäh sulle,
Viktoria, pikaajalise töö eest Käru mudilastega. Loodan, et laste kallistused on ikka
sinuga.
Juunikuus alustas abiõpetajana tööd
Angela Palling, kes on lasteaiaperre juba
sisse sulanud. Augustist alustab lasteaiarühmas abiõpetajana tööd Vilja Parts.
Peale suvevaheaega alustab lasteaiarühm uuesti tööd 4. augustil. 17. augustini töötab lasteaias üks liitrühm. Alates 18.
augustist töötab taas kaks lasteaia liitrühma.
Käru kool 250. Vilistlaste
kokkutulek

Kokkutuleku päev, 21. juuni oli pikk ja
sisutihe. Kell 14 oli mälestushetk lahkunud
koolikaaslastele ja õpetajatele Käru kirikus.
Mälestushetke viis läbi kirikuõpetaja Teet
Hanschmidt. Trompetil esines Kehtna poiss
Andres Kauri ja teda saatis kontsertmeister
Kätlin Lang. Mälestushetk oli südamlik ja
andis võimaluse meenutada meie seast
lahkunud koolikaaslasi ja õpetajaid.
Avatud oli Käru Raamatukogu, kus sai
vaadata klassipäevikuid 1990ndatest ja
2000ndatest aastatest. Raamatukogus käis
sellel päeval mõnikümmend vilistlast ja
huvilist, kes leidsid nii äratundmist kui ka
meenutusi väljapandud päevikutest. Kogus
valitses sõbralik õhkkond ja juttu jäeti
ajama ka kauemaks.
Kuni 2001. aastani asus Käru kool
mõisa peahoones. Seega seostub enamiku
vilistlaste jaoks Käru koolimaja just mõisahoonega. Õnneks oli Käru mõisa pere sellel
päeval avanud maja kõikidele vilistlastele ja
külalistele. Käia sai endistes klassiruumides, mõisa koridorides ja jalutada
mõisapargis. Meenutada ja rääkida oli oi
kui palju: kus asus mingi klass, kes kus nurgas seisis, mis juhtus hämarates koridorides
jne. Välja oli pandud näitus vanadest päevikutest ja kooli dokumentidest, oli mida
uudistada. Näiteks toimus palju selliseid
kohtumisis, et: “Tere, kas tunned ära?”
Natuke mõtlemist ja siis vastastikune suur
äratundmine. Tore oli näha selliseid südamlikke kohtumisi nii koolikaaslaste kui ka
õpetajatega. Palju tehti pilte vana koolimaja
(mõisa) trepil kui ka uue koolimaja juures
puust koolipoisi Juku kõrval. Mõisa perenaine Heili Burmeister koos abilistega pidas
mõisahoones kohvikut, kus sai istuda
kohvitassi ja koogiga ning meenutada kooliaega. Sellel päeval oli mõisas oli võimalik
süüa ka “koolilõunat” vanadest headest
plekknõudest. Loodan siiralt, et kõik
kohaletulnud said positiivseid mälestusi.
Kell 17 toimus endiste ning praeguste
õpetajate ja koolitöötajate vastuvõtt
“Kellaviietee” koolimajas. Kohale oli tulnud mõniteist endist õpetajat ja koolitöötajat. Nende hulgas endised kooli direktorid
Tiiu Allas (Uibo) (1993 - 1999) ja Sirje
Liivak (1999 - 2010, 2011 - 2013). See oli
meeldiv võimalus tänada endiseid ja praeguseid õpetajaid ning koolitöötajaid. Aitäh
teile kõigile Käru koolis tehtud ja tehtava
töö eest. Kool ei saa eksisteerida ilma kahe
osapooleta: õpetajad/koolitöötajad ja õpilased. “Oma näo” koolile aitavad kujundada

just kooli õpetajad ning koolitöötajad. Tänu
teile ja teie tehtud tööle on Käru kool just
selline nagu ta on: sõbralik, heade tulemustega ja tugev järjepidev maapõhikool.
Kell 18 alanud kontsert/aktusel esinesid
Käru põhikooli õpilased, kes lugesid luuletusi, laulsid ja tantsisid. Laulude juures oli
meie väikesele ansamblile abiks Kehtna
valla õpilane Liselle Karjane. Lasteaia laste
poolt esitas armsa laulu “Elas kord” Marta Liis Saia, kes võttis algusel julgestuseks
igaksjuhuks kaasa ema. Väikese MartaLiisi laul meeldis kõigile. Kuigi lugu ise oli
lõbus tõi sellise väikese tüdruku esinemine
silmadesse nii mõnegi pisara. Lisaks koolilastele esines Käru memmede rahvatantsurühm. Memmed tantsisisid kolm
tantsu. Sellega sai edasi kantud mõte
põlvkondade vahetumisest nii kooliperes ja
koolielus kui elus üldse. Kontsert/aktus oli
südamilik ja kodune, pakkudes oma lihtsuses meeldiva õhkkonna.
Pidu vilistlastele algas kell 20.00 ja selle
juhatasid sisse Käru segarahvatantsurühm
“Kärutajad” ja naisrühm “Naksakad naised”. Viidi läbi lühike kooli ajalool põhinev
viktoriin. Hoogsalt alanud pidu kestis varajaste hommikutundideni.
Kokku osales kokkutulekul paarsada
vilistlast, kooli endiseid õpetajaid ja töötajaid ning külalisi. Kokkutuleku ettevalmistamise ja läbiviimise eest suur-suur aitäh
kogu kooliperele. Aitäh kõigile, kes andsid
oma panuse ja aitasid kaasa kokkutuleku
õnnestumisele.
Koolidirektorina olen väga rõõmus, et
mul on võimalik töötada just Käru koolis.
Käru kool on esimese tööaasta jooksul
saanud väga südamelähedaseks ja seda just
tänu nendele inimestele kes on kooliga
igapäevaselt seotud: särasilmsed lapsed,
sõbralikud ja töökad kolleegid. Läbi aastakümnete on üheks Käru kooli tugevuseks
olnud tugev ja kvaliteetne põhiharidus.
Selle jätkumise nimel teeme meie oma
igapäevast tööd. Soovime, et ka praegused
lasteaialapsed ja kooli õpilased saaksid oma
lapsed ja lapselapsed saata Käru kooli, sest
kool püsib ja on endiselt tugev ning kvaliteetne põhikool. Soovin, et Käru kool oleks
kogukonna kool kuhu panustavad nii
lapsed, koolitöötajad, lapsevanemad kui
kogu kogukond. Meil on tugev, väärika
ajalooga ja ilus põhikool! On mida hoida!
Kallis vilistlane, taaskohtumiseni Käru
kooli 255. aastapäeval!
Reelika Lippur
direktor
Hea vilistlane!

Kui pildistasid kooli kokkutulekupäeval toimunut, palun jaga fotosid
ka Käru Põhikooli perega, et seeläbi
jätta võimalikult mitmekesine
mälestus sellest päevast.
Fotod võib saata kooli e-posti
aadressile karupohikool@gmail.com
või toimetada CD plaadil või
mälupulgal kooli.
Täname!
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Käru valla koolilõpetajad
Türi Põhikooli lõpetasid

Alice Djakiv
Grete Palling
Johannes Vaik
Noarootsi Gümnaasiumi lõpetas

Dagmar Seera – hõbemedaliga
Nõo Gümnaasiumi lõpetas

Eleri Hiis
Türi Ühisgümnaasiumi lõpetasid

Käru Põhikooli lasteaialõpetajad: Andreas, William, Christian, Marinel, Iris
Foto: Eva Seera
Maria, Mirjam ja Elisabeth.

Mudilased said koolivalmiks
Sel kevadel saatsime lasteaiast ära
Mirjami, Elisabethi, Marineli, IrisMaria, Williami, Andrease ja Christiani.
Meie tegemistest võttis aeg-ajalt osa ka
Timur ja kevadel tutvusime veel Kailiga.
Kõik lähevad sügisel koos kooli.
Tore ja huvitav aasta oli. Tagasi vaadates tundub, et lapsed õpetasid mulle
rohkem kui mina neile oskasin anda. Nad
kõik on püüdlikud, täis tegevustahet, tunnevad huvi kõige uue vastu ning on oma
vanuse kohta avara silmaringiga. Oskavad
näha looduse imesid, märkavad teist enda
kõrval ja on tugeva õigluse tunnetusega.
Kõige selle eest suured tänud vanematele,
kes oma laste tegemistest huvituvad ja
nende toimetustele kaasa aitavad.
Veel üks ühine omadus neil lastel on
kunstilembus. Kõik on väga hea käega,
armastavad meisterdada ja joonistada.
Kui sügisel alustasime, valmistasid
Mirjam ja Iris-Maria Heade Soovide
Kaardi. Seda kasutasime hommikuringides,
andes kaarti üksteisele edasi mingi ilusa
sooviga käesolevaks päevaks. Ja uskuge,
kõik meie koosoldud päevad olid ilusad.
Tervet aastat ümber ei jutusta, kuid mõned
laste jaoks eriti huvitavad tegevused mainin
ära. Õpetaja Klarika eestvedamisel käis
sügisel tõsine taimede tundmaõppimine ja
herbaariumide valmistamine. Alati oodatud

olid võimlemispäevad Evaga ja ujumine
õp. Helju juhendamisel. Õp. Virve tunnis
olid hinnatud liikumismängud. Meeldejäävad olid leivategu Klarikaga ja või valmistamine Liiaga. Samuti olid toredad kõik
õppekäigud. Jõuluüritustest nopime välja
Jõululaada päeva ja külaskäigu Kädva seltsimajja. Jaanuaris pidime õpetaja Klarikaga
nägemist jätma, aga suhtlesime edasi. Ja
nüüd, suvel inglise keele tunnid Klarikaga
jätkuvad. Elevust tekitas uude klassiruumi
kolimine ja Andrese, Indra, Joosepi endi
seltsi võtmine (nooremas rühmas läks kitsaks). Kevadistest üritustest olid põnevamad „Otsi Otti“ kursus ja rabamatk.
Lastele meeldis, et kasutasime oma
tegemistes palju kandlemängu, vanasõnu ja
mõistatusi. Omanäoliseks muutis meie
rühma aga sage muinasjuttude vestmine.
Sellest tuli ka ühine otsus kevadisel lõpupeol oma muinasjutuga vanemate ette astuda.
Lapsed ise valisid endile meelepärased rollid ja koos panime nad tegutsema. Saime
proovides palju nalja ja naeru.
Ja linnulennul see aeg läkski. Kallistan
kõiki ja saadan mõttes edasi Heade
Soovide Kaardi, kus hea soov igaks
suvepäevaks.
Õpetaja Liia

Mart Gross
Ainiita Karu
Juhan Laanemets
Viljandi Gümnaasiumi lõpetas

Liisa Sepp

Palju õnne ja edu lõpetajatele ja
nende peredele!
Käru Vallavalitsus

Käru Põhikooli lõpetaja 2014. aastal
Ottomar Edel. Palju õnne!

Tutvuti animamaailmaga
30. mail kohtus Käru kooli õpilastega animaator Priit Tender (fotol), kes
läbi oma filmide ja oma juhendamisel loodud filmide tutvustas õpilastele animamaailma. Tender on teinud filme nii Eesti joonisfilmis kui Nukufilmis.
Alustanud Eesti ühe kuulsama animaatori Priit Pärna käe all, on ta nüüdseks
ka ise jõudnud juhendaja rolli. Kärus tulid näitamisele „Mirjami lood“, mis
on jõudnud ka laiemalt teleekraanile kui ka vähem tuntud ja pigem täiskasvanutele suunatud filmid, mille aluseks on vanad rahvalood ja uskumused.
Samuti vaadati paar osa Tenderi juhendatud Porgandi lugudest.
Tänud kohtumise korraldanud Aljona Suržikovale ja Käru Heade Tegude
Muuseumile, kes meile filmimaailma siia Kärusse kohale toob!
Foto: Aljona Suržikova

Eva Seera
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Kärus tutvustati
Waldorfpedagoogikat
26. juunil toimus Käru
lastevanemate algatusel
pritsumajas infopäev, mille
eesmärgiks oli kõigile
huvilistele tutvustada ühte
võimalikest Käru kooli
arenguvõimalustest –
waldorfpedagoogikat.
Huvilistele oli asja lahti mõtestama tulnud kaks külalist – Mati Valgepea ja
Meelis Sügis. Mati on Tartu Vaba
Waldorfkooli seltsi juhatuse liige ja
Waldorfgümnaasiumis käiva lapse isa.
Meelise näol on tegu Eesti Vabade
Waldorfkoolide ja Lasteaedade Ühenduse
juhatuse liikme ning waldorfkooli õpetajaga. Külalised rääkisid lahti waldorfpedagoogika eesmärgid ja tutvustasid sellele
iseloomulikke pedagoogilisi lähenemisi.
Kuulajad, keda oli kokku tulnud palju,
esitasid hulgaliselt küsimusi ning osalesid
aktiivselt arutelus. Küsimused said kõik
oma vastused, niipalju kui neid selleks
õhtuks jätkus. Loomulikult jäi palju ka
rääkimata, seega korraldatakse taolisi
infopäevi kindlasti veel.
Kogu infopäev sai salvestatud digitaalsele filmilindile ja kui kellelgi peaks
selle või millegi muu kohta olema
lisaküsimusi, siis võtke julgelt ühendust
Mait Leemetiga e-posti aadressil:
mait.leemet@gmail.com teel.
Mait Leemet
lapsevanem

Hooldusravi
keskuses murul
astusid üles
rahvatantsijad
Esmaspäeval, 16. juuni õhtupoolikul
astusid Käru Hooldusravi keskuse muruplatsil tantsudega üles kõik kolm valla
rahvatantsurühma. Vaatajaiks peamisel
keskuse rahvas, kes tantsijaid esinema oli
kutsunud, aga ka omajagu alevikurahvast.
Memmed esitasid viimasel hooajal õpitud tantse, samuti näitas Käru naksakate
naiste rühm oma esimesel hooajal õpitud
nelja tantsu. Ja ehkki esimeseks tantsuks
tantsiti Vihmaloitsu, otsustas vihmataat
kontserti toetada ning lasi vihmal sabistama hakata peale esinemisi.
Kärutajad tõid publiku ette samuti oma
tempokamad ja uuemad tantsud: Virumaa
ja Emajõgi, kus oli omajagu tiirutamist ja
pöörlemist ning loomulikult rühma ühe
lemmiku Mulgi polka. Väikese rahvatantsukontserdi lõpetasid aga lapsed
koos täiskasvanutega, esitades vahva
Härjatantsu.
Eva Seera

SPORT

Juunikuu oli Käru vallas
Suvemängudelt
tulid medalitega
veteranid ja
juhtkond

7. juunil Kehtnas
toimunud Raplamaa valdade suvemängudel osales
Käru vald kolme võistkonnaga: petank (Vello
Sillasoo, Ilmar Vainsalu,
Mati Tapo, Anne Sillamaa), mälumäng (Eva
Seera, Olev Abel, Mati
Tapo) ja juhtkond (Paul
Sepp,
Eva
Seera).
Individuaalsetest aladest
osalesid veteransportlased 2,2km pikkusele jooksurajale on valmis minema
Mati Tapo ja Anne mehed ja noormehed.
Foto: Olev Abel
Sillamaa kergejõustikus.
spordiväljakule
umbes
70
võistlejat.
Mati saavutas I koha kaugushüppes tulePäeva avamiseks rivistas sportlased
musega 4.32 ja III koha 60m jooksus ajaga
9.11. Anne saavutas I koha kuulitõukes peakohtunik Olev Abel ning raporteeris
tulemusega 9.65. Eva tõmbas oma sellest ka vallavanemale Elari Hiisile.
Lipud heiskasid veteransportlaste poolt
vanuserühmas ergomeetris 4. tulemuse.
Võistkonnaaladelt läks kõige paremini Ilmar Vainsalu ja noorte poolt Käru võrkjuhtkondade mõõduvõtmisel, kus Käru pallinaiskonna mängija Dagmar Seera.
esindus tuli Kohila ja Juuru järel III koha. Ametlik osa lõppes Käru Idla võimlejate
Petangi võistkond saavutas 4. koha ning pallikavaga.
mälumängus jäädi sel korral jagama 5.-7.
Kui viimastel aastatel on avaalana
kohta. Üldkokkuvõttes jäi Käru vald toimunud Käru noorte ja vallajuhtide vaheväikeste valdade arvestuses seekord 4. line sõpruskohtumine jalgpallis, siis sel
kohale.
aastal pakuti valla poolt välja mõõduvõtTänan kõiki osalejaid, kes panustasid mist petangi. Ehkki see tõi kaasa koolidioma aega ja energiat suvemängudel osale- rektori ametliku protesti peakohtunikule,
misse.
võisteldi siiski sel korral metalsete kuulidega. Taas võidutes noorus, sest noorte
Terviseraja võistlesid Raplamaa
võistkonnas mänginud Tanel Treve, Alexjooksjad
Veiko Seera ja Janno Murumaa alustasid
18. juunil kogunesid Raplamaa jooks- valla võistkonna: Ilme Säde, Agnes
jad Käru terviserajale, kus viidi läbi Saarpere ja Elari Hiisi tulemusega 6:2.
maakondliku seeriavõistluse Jookse ja
Just laste jooksude ajal said sportlased
kõnni Raplamaa terviseradadel III ehk ka päeva esimese vihmasabina. Sealt edasi
Käru etapp. Enne kõnniringile minekut kulges aga päev vahelduva pilvisusega ja
lausus etapi avasõnad peakorraldaja Aivo kõik kavas olnud võistlusalad v.a. kõrSildvee Kaiu vallast. Käru poole pealt gushüpe, viidi läbi. Erinevatel spordialadel
„soojendasid“ spordiõhtut Idla võimlejad pani end sel aastal proovile üle 50 Käru
Kärust, esitades pallikava. Kõnniringides
ja jooksudistantsidele registreerus üle 40 valla ja paarkümmend külalisvõistlejat.
Kuna kohal olid Käru mõisa koogiosaleja.
Kõige nooremad, kuni 7aastased lapsed meistrid, kes pakkusid kõigile priilt sooja
jooksid ca 500m. Tüdrukud ja naised ning frikadellisuppi ja kookidega kosutust, ei
nooremad poisid 1100 m ehk ühe ringi. kimbutanud sportlasi ka tühi kõht. Aitäh
Noormehed ja mehed jooksid aga 2200 Sulle ja Sinu abilistele Heili!
Päeva viimaseks alaks oli kella kolmest
meetrit ehk kaks terviseraja ringi.
Kõik lõpetajad olid ära teeninud kosu- alanud mudilaste rattaralli terviserajal.
tuseks õuna ja sooja tee. Mudilasi autasus- Selleks ajaks sai ilmataadil aga kuiva hoidtati šokolaadibatoonide ja mullitajatega. misest mõõt täis ja noored ratturid
Vanemaid jooksjaid aga autasustati lisaks võistlesid paduvihmas. Kuna tegemist oli
turgutavale batoonile ka seeriavõistluse aga päeva lõpetava alaga saidki sportlased
medalitega. Osalejate vahel loositi välja ka peale kiireid kokkuvõtteid koju kuivama ja
üle kümne väikese auhinna, kuhu oma kuivatama minna.
Sel korral ei olnud paraku piisavalt
panuse oli andnud ka kohalik õmblusettevõte Traageldaja. Tänan kõiki jooksuõh- huvilisi võistkonniti jalgpallis ja võrkpallis
mõõduvõtmiseks. Jääb vaid loota, et ehk
tul osalejaid, kaasaelajaid ja abilisi.
on juba järgmise spordipäeva ilm parem ja
Spordipäeval kimbutas vihm
võistkonnad saadakse kokku. Küll saavad
kõige nooremaid
huvilised soovi korral suve jooksul kokku
22. juunil toimud Käru valla saada nii võrkpalliplatsil terviseraja juures
spordipäev tõi vaatamata vihmahoogudele kui jalgpalli mänguks kooli spordiväljakul.
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äärmiselt spordirohke

Klubiõhtu kulges
itaallaste pilli
järgi glamuurselt
Maffiabosside menukas
gamuuripidu viidi läbi
Pritsumaja Pizzarestoranis
ansambli „Trinita“ kuumade
tantsulugude saatel.

Juunikuu
viimasel
laupäeval võtsid
Käru terviserajal mõõtu
motospordi harrastajad.
Toimus Võrride
võidusõit.
Foto: Heili Piiber

Spordipäeva jooksul jagati välja 40
kuldmedalit ja 13 hõbemedalit ning 14
pronksmedalit. Täiskomplekt jagati välja
kui ala vanusegrupis oli vähemalt 6 osalejat. Lisaks jagati mudilastele ja lastele välja
ka maiustusi ja mullitajaid.
Päeva loosiauhinna võitis aga jaanipeol
toimunud loosimisel Robert Lauren, kes
oli edukas ka meesveteranide odaviskes,
võites ala tulemusega 33.01. Auhinna pani
sel aastal välja Toosikannu puhkekeskus
ning selleks oli laskepakett Toosikannu lasketiirus kahele inimesele. Aitäh puhkekeskusele vahva auhinna eest!
Tänan kohtunikke ja osalejaid tegusa ja
sportliku päeva eest!

Kuulitõukeringis on Mati Tapo, kes
oli võidukas ka Raplamaa valdade
Foto: Dagmar Seera
suvemängudel.
Jaanilaupäeval peeti petangiturniiri

23. juunil oli kõigil huvilistel võimalus
kätt proovida petangi mängus. Turniiril
osales 16 mängijat. Vaatamata vahepeal
sadanud vihmahoogudele sai paremusjär-
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jestus siiski pealelõunaks paika ja auhinnadki jagatud. Edukaimaks osutusid Vello,
Mati ja Andres.
Loodetavasti saavad huvilised mänguplatsil suve jooksul veelgi kokku ning juba
aasta pärast saab korraldada I Käru valla
meistrivõistlused.
Tänu päeva korraldajale Anne Sillamaale.
Võrride võidusõit Kärus tõi
kohale ligi sada masinat

28. juulil oli Käru alevik pea pool
päeva põrinat täis. Toimus Saku Sääruklubi
korraldatav Võrride võidusõidu Käru
etapp.
Juba teist aastat toimuv võidusõit Käru
terviserajal toob kokku motohuvilisi
mitmest Eestimaa paigust. Enamus
Tallinna ümbrusest, aga kohal olid ka järvamaalased. Võistelda sai kaheksas
erinevas võistlusklassis. Eraldi klass on ka
tüdrukutele, kes samuti võrridel omavahel
mõõtu võtsid. Ja ehkki võistlus algas
keskpäeval, algasid treeningsõidud ja
mootorite timmimised juba mitu tundi
varem ja kohale oli tuldud lausa peredega.
Tundus, et kui peres on üks harrastaja, siis
ülejäänutelgi on selles oma kindel roll, kes
tehnikuna, kes toetajana, kes treenerina
ametis. Käru valla poolt pakuti võistlejaile
lõunasuppi, lisaks oli omapoolse auhinna
välja pannud Toosikannu puhkekeskus.
Päev lõppes autasustamisega, kus kõikide
võistlusklasside kiiremaid said autasustatud karikatega.
Võistluspäev sai ka suurepärase ilma ja
eks seetõttu tulid ka omajagu Käru rahvast
kodudest välja võistlust kaema ja seeläbi
sai veedetud mõnus suvine päev, kus omajagu põnevust aga ka lihtsalt mõnusat
suvist olemist. Loodetavasti kogub võistlus
kohalike seas iga aastaga enam populaarsust ja jääb vaid loota, et juba järgmiseks
aastaks on ka mõni kohalik motohuviline
kodurajal võistlemas.
Sportlikku suve jätku!
Eva Seera

Pidulisi võttis vastu punasel diivanil
välisukse juures Al Capone isiklikult koos
oma saatjaskonnaga. Laualt ei puudunud
pizza ja itaalia salativalikute kõrvalt
menukad krevetid ning kesköiseks maiustamiseks ülimalt suussulav tiramizu –
kusjuures salvrätikutena kasutati 500€
kupüüre. Temperamentselt möödus Pärnu
kabareetrupi Celavy programm. Rahvas sai
kaasa lüüa musta raha kokkulugemises,
vahemärkusena olgu mainitud, et kokkulugemine ei õnnestunud ühelgi osalejal.
Itaalia pasta punupatsi punumises tunnistati osavamaks Guido, kõige korrektsema ja
pikema valge joone kujundas Reinude
külalisliige, vürtsika pasta võidusöömine
toimus kõige näljasemate vahel ning oligi
käes sünnipäevalaulu aeg. Sünnipäevalapsed: Leo, Angela, Ott, Jaanis, Tarmo,
Vaido, Brita-Birgit said kingituseks itaalia
lipuvärvides lipsudega spagetikimbud.
Õhtu glamuurseimateks valiti ansamblipoiste poolt: Maarika, Alesja, Marek,
Marika, Brita-Birgit ja Kristjan ning lõpliku valiku tegi rahvas. Võitjal oli võimalus
valida oma laudkonnale järgmise peo korralduskuu detsembrist-aprillini. Võidukas
oli Brita-Brirgit ning laudkonna Alati 5
valik oli detsember. Selgub, et jõulupidusid
on nad korraldanud läbi ajaloo ainult 1999.
ja 2000. aastal. Oodatud Tsirkuselaul ei
jäänud ka itaallaste ansambli poolt mängimata ega rahva poolt tantsimata, esilauljatena olid kohale kutsutud Birgit ja Ott.
Veel jõudis rahvas osa võtta „2D
tähemängust”, kus tuli moodustada inimmaterjalist tähthaaval etteantud sõnu.
Mängijatele jagati auhindadena välja
itaalia veini nii klaasi kui pudelitega.
Lõviosa kogunenud klubilistest moodustas
korraldav laudkond. Septembris kutsub
klubilised kokku laudkond Ants Käpp.
Inge ja Ilme
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Jaaniööl tuli end
tulel soojendada
lasta

TEATED ja REKLAAM

Toeta IX Käru
järve päeva!

Jaanipidu toimus Kärus
tavapäraselt 23. juuni
õhtupoolikul simmaniplatsil.

20. augustil toimuv Käru
järve päev on olulisim
kultuurisündmus Käru vallas.

Rahvast ülessoojendava eeskava
pakkusid sel korral Käru Naksakad naised,
kes peale oma tantse kutsusid tantsupõrandale ka omale sobilikult paarilised ja
hiljem ka lapsed. Ühiselt tantsitud ringmängudest tunnevadki vast kõige suuremat
rõõmu just lapsed, ent laste rõõm on
nakatav ja nii võis mõnusas ringis näha ka
muhedaid noori inimesi rukkilõikusele
sõpra otsimas.

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 IX Käru järve päev väärib
Sinu toetust, saad oma toetuse kanda Käru
vallavalitsuse arveldusarvele Swedpangas
kontole nr EE302200001120048080 selgitusega „Käru järve päev“ või tuua sulara-

Võidutuli andis sooja

Võidupüha puhul tervitas vallarahvast
vallavanem Elari Hiis, kelle valduses oli ka
presidendi poolt saadetud võidutuli, millest
hiljem kohaliku Jaani poolt jaanituli süüdati. Ja tuli, mis sel korral kaheksa tubli
mehega kokku sai seatud, ei olnud sel
aastal mitte vaid pelgalt silmailuks, vaid ka
rahva soojendamiseks, sest nii jahedat
jaaniööd annab meenutada. Kohati juba
tundus, et tantsupõrand pole libe mitte vihmast, vaid öösel lausa jäässe läinud.
Tantsiti aga sellele vaatamata, sest eks ole
tants samuti tegevus mis sooja annab.
Rahvast tantsitasid pillimehed nime alla
Shock, kelle repertuaari kuulusid mõnusad
tantsulood läbi aegade.
Jaanispordis oli võidukas Oru
tänava rahvas

Omajagu sooja ja energiat andsid ehk
aktiivsetele pidulistele ka võistlused ja
jõukatsumised. Lapsed said end proovile
panna täpsusvisetes ja kotijooksus. Täiskasvanud peamiselt jõualadel. Nii jäi sangpommi kuninga tiitel sel aastal Mikule Oru
tänavalt. Samasse tänavasse - Andreele
läks ka meeste vägikaikaveo võit. Oru
tänav sai ka võidu köieveos. Paaridele
pakuti nuputamiseks ülesannet, kuidas
teineteisest vabaneda kui käed seotud ja
omavahel ühendatud. Üks kolmest paarist
selle ülesande siiski ka lahendas.
Selleks, et pidulistel tühja kõhtu ei
tuleks kannatada, hoolitsesid toitlustajad
Türilt.
Jaaniöö on lühike ja ega pidu platsil
enne suurt valget lõppenudki. Minul korraldajana oli aga hea meel abiliste üle, kelle
jätkupidu veel platsil jaanipäeva keskhommikul kestis, kes aga ei pidanud paljuks ka
ise platsi korrastamisele käsi külge panna.
Aitäh teile!
Eva Seera
Järgmine Käru Vallaleht ilmub
augustikuus. Info ja kaastöö on
oodatud 22. augustini.
Kaunist suve!

Käru Vallaleht

20. augustil Käru paisjärve kaldal

Õnnitleme uute
vallakodanike sünni puhul!

Mari Annusel ja
Leo Kassil sündis
9. mail tütar
EMMELIINE
MARIA
Kertu Tõnismäel ja
Mirko Faltenil
sündis 19. mail
poeg FRED
Kate-Riine Suvistel
ja Valram Lillakal
sündis 30. mail
poeg KERRET

IX Käru järve päev

Päeval kell 11 järvesport,
triatlon ja pritsumeeste võistlus.
Õhtul kell 21 järvekontsert.
Laval Tanel Padar ja
brassansambel Brassical.
Tuline tule vaatemäng!

Õnnitleme heinakuu eakaid
sünnipäevalapsi!

Päeva korraldab Käru vallavalitsus.
Toetavad: kohalikud ettevõtjad,
Raplamaa Omavalitsuste Arengufond
ja Kultuurkapital.

Neljapäev 17. juuli kell 19.00 Käru kirik
Keelpilliduo Mari-Liis Päkk (viiul) ja Jason
Calloway (USA, tšello)
Noored lauljad ja pillimängijad Rapla
Suvekoolist
Kavas: Ravel, Martinu, Tüür, Garcia jt.
Piletid 5€/ 3€
Üritus kestab 1h, sissepääs alates 18.30.

Pakume tööd lapsehoidjale.
Lisainfo tel: 56480725

Professionaalsed foto ja video teenused.
Telefon 55561130
www.diafilm.ee

91

26. juuli

LEHTE MELTSAS
83
28. juuli ARMILDA
SAARPERE
81
7. juuli

VILMA KAASIK

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

