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Uus juhataja on keskuse tuleviku osas
optimistlik ent leiab, et keskuses
tehtav töö peaks kindlasti paremini
välja paistma. Juba lähiajal on kavas
keskusele luua ka oma kodulehekülg.

Käru hooldusravi keskust asus juhtima
kohalik mõisaproua
Maikuus välja kuulutatud
konkursi tulemusena alustas
4. augustist Käru Hooldusravi
Keskuse juhatajana tööd Heili
Burmeister, keda Käru rahvas
teadis peamiselt kui Käru
mõisa mõisaprouat.

Samas kiidab ta oma maja töötajaid, koostööpartnereid ja erinevaid ametiasutusi, kes
kõik on teda väga sõbralikult aidanud ja
toetanud. „Käru keskus on hea mainega ja
seda teatakse nii ministeeriumis kui teistes
ametkondades. Eelmised juhid on teinud
väga head tööd,“ kiidab Heili „ja sellelt
pinnalt on ka minul kerge jätkata.“

Heili sõnul otsustas ta kandideerida
keskuse juhataja kohale, sest olles Kärus
juba ligi üheksa aastat elanud ja viimasel
ajal järjest enam ka kohaliku kogukonnaga
suhelnud, tekkis soov enam panustada
kohalikku ellu ja siinsetesse tegemistesse.
Varasemalt on Heili pikka aega töötanud
kindlustussektoris ja see on tähendanud ka
sõite kodu ja töö vahel. „Kui sa aga siin
vaid magamas käid, siis ei ole võimalik ka
kohalikus elus suurt kaasa rääkida. Sa lihtsalt ei tea, ei tunneta, mis siin päriselt
toimub või ei toimu,“ tõdeb ta. „Ja eks oli
see otsus seotud ka aja ümberhindamisega.
Kas tahan ikka iga päev kulutada vähemalt
kolm tundi ühistranspordis, või pühendan
selle aja oma perele.”

Tuleb hoida ent ka arendada

Uude valdkonda sisseelamine on
olnud sõbralik ja toetav

Oma uude töösse päris sisse elanud
Heili veel omasõnul pole. Ka valdkonnast
teadis enne tööle asumist suhteliselt vähe.

Keskuse tuleviku osas on uuel juhatajal
samuti plaanid kujunemas. „Kindlasti on
meil vaja hoida saavutatud kvaliteetset
teenusepakkumist ja head mainet. Arvan, et
vaatamata mitme uue hoolduskeskuse
rajamise plaanidele lähikonnas, oleks meil
mõistlik siiski kaaluda jätkuvalt ka laienemise võimalusi,“ on ta veendunud. Vaja on
leida rahastust laienemiseks, samuti on
kavas arendada keskuse IT poolt. Olla
paremini nähtav ja kergemini leitav ja
suheldav. Heili sõnul on oluline leida oma
eripära. Praegu on üheks Käru keskuse
tugevuseks kindlasti koduõendusteenuse
pakkumine Käru ja Kehtna vallas ning olemasolev kvaliteetne töötajaskond, mis
võimaldab keskuses pakkuda vajadusel ka
ravi, mitte ainult hooldust.

Käru valla ja kogukonna jaoks. On ta ju
üheks suuremaks tööandjaks vallas ning
võimaldab pakkuda oma erinevaid lisateenuseid tervele kogukonnale, olgu selleks siis näiteks pesupesemise, sauna või
toitlustuse teenus.
Vastse juhataja sõnul on ta oma valikuga siia tööle asuda seni küll rahul ja eks iga
päevaga saab ka selles valdkonnas järjest
targemaks ja teadlikumaks.
Senine keskuse juht asus tööle
koduvallas

Keskuse roll Käru kogukonnas on
oluline

Senine keskuse juhataja Anne-Ly Reede
mais välja kuulutatud konkursil ei kandideerinud ja asus augustis tööle MTÜ
Elupuu hooldekodus Kalbu külas hooldusjuhina. Anne-Ly Reede töötas Käru
Hooldusravi Keskuse juhatajana 2005.
aasta septembrist. Nende aastate jooksul
arendas ta tõhusalt keskuse teenuseid.
Paranes hooldusteenuse kvaliteet ja kaasajastati keskuse hoone. Lisaks keskuse juhtimisele oli Anne-Ly tegus ka Käru
kogukonna liikmena. Anne-Ly oli Käru
valla tervisenõukogu juht ja aktiivne tervisedenduse propageerija ning lõi aktiivselt
kaasa ka valla kultuuri- ja spordielus.
Edu ja kordaminekuid mõlemale
tegusale naisele!

Kindlasti on keskus oluline asutus ka

Eva Seera
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VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

Valla arengukava vajab
põhjalikku uuendamist
Vallavolikogu esimene korraline istung peale suvepuhkust
toimus 28. augustil. Istungilt
puudus Riina Kalvet.
Arutluse all olid tõsised teemad.
Pearaamatupidaja Ülle Sizask andis
detailse ülevaate vallaeelarve täitmisest
aasta esimese seitsme kuu jooksul. Selgus,
et maksulaekumised on oodatud tasemel ja
ka eelarve muude tulude osa on planeeritud mahus täitunud. Kulude poolt on
suvele omaselt ületatud eeskätt palgafondi
osas, sest puhkusetasud makstakse ette ära
ja see põhjustab ka ülekulu, mis septembrikuuks jälle planeerituga võrreldes
tasakaalu saavutab. Planeeritust suuremad
kulud on ka pritsimaja hoonel, see on
põhjustatud eeskätt ehitusaegsest maja
üleskütmisest elektriga.

Ühisveevärk
hoiab keskkonda
Käru alevik on meie kõigi jaoks mõnus,
roheline ning puhta keskkonnaga elupaik.
Muutuvad elustandardid esitavad aga
meile väljakutse üha suureneva keskkonnakoormuse näol. Olen üsna kindel, et
viimase paari aastakümne jooksul on enamuses elumajades kuivkäimla ja käsipumbaga kaevu asemel leidnud oma kindla
koha automaatsed pesumasinad, dušinurgad, kraanikausid ja veega tualettruumid.
Seejuures on kõigi nende asjade kasutamise tulemusel loodusesse voolava
reovee ohutu kogumine või puhastamine
jäänud unarusse ja sõltunud eeskätt majaomaniku tahtest ja võimalustest asjaga
tegeleda. Selge on see, et nii enam edasi
minna ei saa. Parimaks lahenduseks nii
keskkonnale kui ka majaomaniku rahakotile on ühine veevärk ja kanalisatsioon.
Augustikuus kinnitas volikogu aleviku
uue ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava, mille alusel hakkab vallavalitsus
tegelema kogu alevikku ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni rajamisega. Esimese etapina tahame rekonstrueerida reoveepuhasti
ja ehitada torustiku raudteest lõunasse ja
Jaama tänavast ning Viljandi maanteest ida
poole jäävale alale, et lahendada sellega
koolimaja reovee probleem. Taotlus selleks on esitatud Keskkonnainvesteeringute
Keskusele. Taotluse kogusumma on üle
700 tuhande euro, millest omaosalus 110
tuhat eurot. Praegu ootame KIK-i vastust ja
kui kõik läheb ootuspäraselt, saame
järgmise aasta kevadel töödega alustada.
Elari Hiis
vallavanem

Volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse mitmete valla teede ja tänavate aluse maa, samuti endise naftabaasi
teenindusmaa. Otsustati lugeda tuvastatuks
kahe ehitise peremehetus ja nimetada
nende omanikuks Käru vald.
Seejärel oli elav arutelu valla arengukava üle, mis on aegunud ja vajab
täielikku uuendamist. Arutelu käigus jõuti
järeldusele, et septembrikuu volikogus
algatatakse uue arengukava koostamine.
Arengukava ja ka üldiste plaanidega seonduvalt arutleti valla finantsvõimekuse üle
ning räägiti võimalikest prioriteetidest
ning investeerimisvajadustest lähemas
tulevikus.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
25. septembril.
Elari Hiis
vallavanem

Meenutades
järve päeva ...

IX Käru järve
päeva toetasid
Traageldaja, Medical Technology
Management, Aivalus, Käru
Sepikoja Puhkemaja, Piperon,
Vexon Auto, Toosikannu
Puhkekeskus, Käru mõis, Käru
Hooldusravi Keskus, Kanarbiku
talu, Käru Heade Tegude
Muuseum, Jõeküla kalafarm,
perekond Sillamaa, Sillasoo, Riiel,
Kass, Pari, Vilipus, Lembit Eensoo,
Kalle Palling, Marika Vaarmari,
Helju Palling, Anne Sillama, Liia
Tõnismäe ja Käru keraamikaringi
liikmed.
Täname ka oma häid naabreid, ja
koostööpartnereid, kes toetuseks
õla alla on pannud: OÜd Miitsar,
Heliart, Hepa, Myrthos, Warren
Safety, Würth, Husqvarna, MTÜ
Mõttepesa (Leegilausujad),
Raplamaa päästeala vabatahtlikud
eesotsas Raul Aarmaga.
Aitäh Kultuurkapitalile ja
Raplamaa Omavalitsusteliidu
Arengufondile ja Raplamaa
partnerluskogule.
Täname kõiki päeva toetajaid.
Teie abiga saime pakkuda oma
rahvale ja külalistele toreda
päeva!

Hetked sportlikus päevast.
Ülemisel pildil noorte veetoritäimise
võistlus ja alumisel on oma esitust
tegemas Käru noorte võistkond
MP‐800 võistlusel. Fotod. Sergei Trofimov
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IX Käru järve päev pakkus
nii vett kui tuld
Mis tähedab eesti rahva jaoks
20. august? Eks ole igaühel
oma mälestused sellest mis
toimus 23 aastat tagasi, aga
meeluolu poolest võib seda
päeva võrrelda laulu- ja
tantsupeoga.
20. augustil, juba üheksandat aastat,
kogunes rahvas Käru järve äärde sel-leks,
et tähistada Eesti Taasisesivuspäeva. Minu
(Aljona), kui Käru aleviku uue elaniku
jaoks oli see aasta juba teine kord, kui me
kogu perega päeval osalesime. Varahommikul lapsed juba küsisid, kas varsti pidu
hakkab, millal klounid tulevad? Eelmise
aasta klounide esinemine jäi lastele hästi
meelde. Sel aastal olid aga akrobaadid ja
tsirkusevõimlejad, kes samuti meeldisid nii
noortele, kui vanadele.
Tegevused veega ja vees

Päeva tegevused hakkasid lastele
veekandmisvõistlusega, kus osalesid kõik
lapsed, kes oskasid käia. Noorem osaleja oli
2aastane. Ämbriga vee tassimine ei ole
lastele lihtne, ent pakub pealtvaatajatele
mõnusat kaasaelamise lusti. Samal ajal
toimus ka kanuuralli, kus kõik soovijad said
paaris võidu üle järve sõita. Võistlus toimus
viies erinevas arvestuses: mehed, naised,
segapaar, noored ja laps+täiskasvanu.
Koolilapsed said ülesandeks täita
augustatud veetorusid ja see oli peaaegu
võimatu. Lõpuks olid kõik märjad, aga
lõbusad, vaatamata tuulele ja ilmale, mis ei
olnud eriti soe.
Peeti ka traditsiooniline ümber järve
teatejooks neljaliikmelistele võistkondadele, keda sel aastal oli rajal koguni seitse.
Võidukas oli Käru jooksuvõistkond, aga
samas olid nad ka ainus läbinisti täiskasvanutest koosnev nelik, ülejäänud olid laste
ja täiskasvanute ühendvõistkonnad. Arvestust peetigi seega ka kahes rühmas.
Seekord autasustati võistluste tublimaid
Atla mõisa keraamikute poolt valmistatud
kalamedalite ja kala pildiga taldrikutega,

lisaks diplomid ja mudilastele maiustused.
Päeval said huvilised tutvuda ka
LEADER programmist rahastatud objektidega Käru vallas, sest päeva aitas korraldada Käru LEADER sidusrühm.
Triatlonis oli rekorarv osalejaid

Triatloni stardi kellaaja lähenemisega,
lähenesid ka tumedad sajupilved, mis otsustasid end tühjaks kallata just selle tunni
jooksul, mil triatlonistid rajal olid. Sel aastal
osales Käru rahvatriatlonil 29 sportlast.
Meeste arvestuse, kus oli ka kõige enam
osalejaid (18) võitis Mait Leemet, teiseks
tuli eelmise aasta võitja Kalle Palling ning
3. koha saavutas Lelle mees Vallo Hansen.
Naiste arvestuses, kus osales 7 naist, võitis
teist aastat järjest Eili Paap, 2. kohale tuli
Evelin Gold ja 3. lõpetas Kerly Resik.
Neidude arvestuses võitis Sigrid Illime
Ragna Rahuoja ees ning meesveteranide
arvestuses edestas Joel Lepp Andrus
Ostrovit.Triatloniste autasustati Käru keraamikaringi poolt valmistatud kaunite kannude ja diplomitega. Traditsioonilised tammepärjad said võitjad kaela juba finišis.
MP-800s osales 20 esindust
Raplamaalt

Kõige huvitavam kinomeeste ja fotograafide jaoks oli kindlasti jälgida pritsimeeste võistlust. See, et väikstes kohtades
inimesed ise peavad olema valmis tuleohtu
korral oma maja kaitsma oli minu jaoks
suur üllatus, kui me kaks aastat tagasi siia
Kärru tulime. Aga samuti on selles, et
inimesed ise aitavad üksteist midagi väga
tõelist. Hasartne ja tempokas mootorpritsi
võistlus tõi sel aastal kohale 20 võistkonda
üle terve Raplamaa. Üheksast meekonnast
oli seekord kiireim Vana-Vigala, naiskondadest Lelle pritsuprouad ja noorte arvestuses näitasid Laukna tüdrukud koha kätte
ülejäänud viiele võistkonnale. Vihm kimbutas mõneks ajaks ka pritsuvõistlust, aga ega
seal suurt vahet ju pole, kas seda vett tuleb
alt või ülalt. Motopritsi võistluse autasustamisega tõmmati päevasele osale joon alla.
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Foto: Ilme Säde

Kontsert pakkus tuliseid elamusi

IX Käru järve päeva lõpetas traditsiooniliselt õhtune järvekontsert. Esi-nejateks olid sel korral välja kuulutatud Tanel
Padar ja Tarvo Valm ning brassansambel
Brassical ning neid täiendama Leegilausujad. Ilm üritust väga ei soosinud, aga rahvast oli sellest hoolimata päris rohkelt, kes
kontserdielamuse, kes traditsioonide, kes
Tanel Padari pärast.
Pärast päevakohast vallavanema sõnavõttu hakkas publiku hulgast puhkpillitürtsatusi kostma ning nende saatel vahvaid
puhkpillidega mehi lavale marssima.
Mõnus meeleolu oli kohe olemas. Brassical
mängis tuntud ja vähem tuntud puhkpillilugusid ning meeleolu tõstmiseks vürtsitas
neid humoorikate vahepaladega. Eriti tekitas elevust nende tulek publiku sekka ja loo
esitamine personaalselt ühele tütarlapsele
publikust.
Lauljate vahepalaks tegid Leegilausujad
tuletantsu. Pimeduses žongleerisid nad
muusika saatel väga osavalt tulekoonaldega. Hämmastav, kuidas nad nendega ringi
käivad ja end ei põleta.
Noorema rahva tõi kontserdile kindlasti
Tanel Padar, kes seekord esines koos Tarvo
Valmiga. Kitarrimuusika saatel esitasid nad
Tanel Padari repertuaari veidi mahedamas
võtmes ning sobis hästi sellisele üritusele
ning sellele publikule. Tanel Padari vahepalad laulude vahele rikkusid kahjuks tekitatud meeleolu, tema huumor sellesse konteksti minu (Marika) arust ei sobinud.
Kontserdi lõpetasid taas Leegilausujad.
Nemad panid põlema päeval valmistatud
tuleskulptuurid ning nende põlemise taustal
tegid veel ühe tantsu – seekord sädemetega
(fotol). Sädemepilved tumedas öös olid
nagu säraküünlad ja ei olnud sugugi kahju,
et sel aastal polnud suurt ilutulestikku.
Tuled öisel järveveel jäid veel meenutama möödunud taasiseseisvumise päeva.
Aljona Suržikova
Marika Vaarmari
toimetas Eva Seera
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KOOLI(M)ELU

Kärus alustab kooliteed 11 last
September ehk tarkusekuu
toob endaga kaasa ootusärevust, rõõmu ja ka natuke kurbust. Seda nii lastel, lapsevanematel, vanavanematel
kui ka kogu kooli personalil.
Ootusärevust seoses sellega, mis ees
ootab ning milliseid rõõme see kaasa toob,
rõõmu taaskohtumistest ja kurbust, et suvi
on läbi. Kõik see on üks osa 1. septembrist
ja puudutab suuremal või vähemal määral
meid kõiki. Koolijuhina võin kinnitada, et
koolipere ja kool on 1. septembriks valmis.
Lasteaialapsed on käinud lasteaias juba
alates augustikuu algusest. Sellel õppeaastal
on lasteaias kaks liitrühma, kus hakkab
augustikuu seisuga käima 29 last. Ilusate
ilmadega on koos õpetajatega palju õues
oldud või kui ilm ei luba siis suures võimlas
mängitud, sõpradega koos on tegutsetud ja
avastatud palju põnevat, on meisterdatud ja
joonistatud. Õpetajad on märganud kui
palju on lapsed suve jooksul kasvanud ja

mida kõike juurde õppinud. Kõige paremini
iseloomustab lasteaia algusega seotud
rõõme ühe 4aastse poisi lause, kui ta peale
suvepuhkust oli paar päeva lasteaias käinud: „Kas te teate kui palju ma teid igatsesin?“.
Kooliteed 250. aastases Käru koolis
alustab 1. septembril 45 õpilast, neist 11
õpilast 1. klassis. Tere tulemast koolilapseks: Mirjam, Kaili, William,
Andreas, Iris Maria, Aikko, Christian,
Marinel, Jan Richard, Elisabeth, Timur.
Nende laste esimeseks õpetajaks saab
õpetaja Ly Paas. Esimest korda alustab
õpetajana kooliteed tehnoloogiaõpetuse
õpetaja Tauri Tõnismäe. Kooliaasta läheb
käima kohe suure hooga: 1. – 3. septembrini on koolimajas üleval jäätmete taaskasutust tutvustav rändnäitus, mida saavad
uurida kõik huvilised. 8. septembril
toimub koolipere ühispildistamine. 9.
septembril toimub spordipäev „Reipalt
koolipinki”. Lisaks ootame septembris
külla vanavanemaid, tervitame sügist ja
teeme muud põnevat. Kuid kõige olulisem

on õppimine, millega tuleb õpilastel taas
harjuda ja kus nad vajavad nii õpetajate kui
ka lastevanemate tuge ja suunamist.
Kõigile, nii esimest korda alustavatele
õpilastele kui ka vanemate klasside õpilastele, nii alustavatele õpetajatele kui ka
kogenud õpetajatele ja samuti lapsevanematele, on kooliaasta algus rõõmsalt
ootusärevust tekitav ja eriline. Kellest saab
minu pinginaaber? Mida ma ütlen kui
õpetajale lilled viin? Kuidas ma alustan
oma/uue klassiga esimest tundi? Kuidas ma
saan oma last kooliga seotud küsimustes
aidata? jne. Kõik sellised küsimused näitavad kuivõrd oluline on kool ja koolielu
meie jaoks. Et selline rõõmus ja eriline
tunne säiliks, on vaja igaühe panust ja teadlikke valikuid. Selle õnnestumiseks on vaja
koostööd, head tahet ja vastastikust toetust.
Soovin kõigile alanud kooliaastaks tarkust
heade valikute tegemiseks hariduses!

Raplamaa lasteasutuste tervisedendajad
kohtusid Kärus
21. augustil toimus Kärus
Raplamaa tervist edendavate
koolide ja lasteaedade
tervisenõukogude suvekool,
kus osales üle 50 lasteasutuse töötaja.
Seminari osas andsid Raplamaal aasta
jooksul toimunust ülevaate Aune Kähar
lasteaedade poolt ja Pilvi Pregel koolide
osas. Lisaks tutvustas erinevatest tervisedenduslikest kampaaniatest osavõttu ja
rahalisi võimalusi Raplamaa tervisedenduse spetsialist Ülle Laasner. Käru kooli
direktorile Reelika Lippurile anti üle tunnistus Käru Põhikooli liitumise kohta tervist edendavate koolide võrgustikuga.
Üheks päeva peateemaks olid kriisiolukorrad lasteasutustes. Olulisemat sel
teemal tutvustas oma kogemusele tuginedes
Moreno keskuse psühholoog Pille Isat.
Kõneldi hädaolukordade tekkimise võimalustest, kuidas neid ära tunda, neile
adekvaatselt reageerida ja kuidas neis
tegutsedes mitte pead kaotada. Ühiselt
jagati kogemusi erinevatest olukordadest,
mis lasteasutustes on ette tulnud ning ka
viise kuidas neid lahendati. Kindlasti oli
tegu väga asjaliku ja ajakohase teemaga
enne uut kooliaastat.
Andres Dvinjaninov andis kasulikke
näpunäiteid avaliku esinemise kohta, alustades enda ettevalmistamisest kui ka

oskustest reageerida erinevatele olukordadele, mis
esinedes võivad tekkida.
Kõneldi ka inimestega ühise
keele leidmisest, arvestades
nende isiksuslike eripäradega.
Õhtupoolikul pakkus rulluisusõidu koolitust Rulluisubuss ning lõõgastavat sauna
Käru pritsumaja.

Eva Seera

Rulluisusõidu koolitus
jagas õpetust ja
näpunäiteid nii alga‐
jatele kui ka neile, kes
alast juba veidi teavad.
Rõhku pandi ka turvali‐
susele.
Foto: erakogust

Reelika Lippur
direktor
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Käru on lastel kasvamiseks ja perel
elamiseks hea paik, leiab Riina
Mais kuulutati Käru valla
aasta emaks Riina Hunt, kes
lisaks oma pereelule aitab
kaasa ka paljude teiste Käru
valla peredele, läbi oma töö
sotsiaalnõunikuna. Ta on
tegus noortejuht Kodutütarde
organisatsioonis ja ka värske
kõrgkoolidiplomi omanik.
Kui Riina 13 aastat tagasi koos abikaasa
Janeki ja esimese lapse Lisetega Kärusse
Jõekülla kolisid, tehti seda just Lisete
pärast. Selleks, et lapsel oleks oma koduõu,
kus kasvada. Toonased linnatingimused
seda ei pakkunud. Lisaks tundis maalt pärit
tüdruk igatsust oma aiamaa ja kasvuhoone
järele. Tänaseks on Riina kolme tragi ja
toreda lapse: Lisete, Rasmuse ja Mariani
ema, kes kõik kasvanud koos oma
koduõuel, lisaks veel toetavate vanavanemate ning lemmikloomadega toas ja õues.
Riina isegi on pärit viielapselisest perest
ja mitte kaugel Kärust – Lelle külje alt Põllu
külast. Pere vanima lapsena harjus ta juba
varakult nooremate eest vastutama ja
vajadusel ka seisma. Kuna pere pidas
loomi, siis polnud lapsepõlves tööst kunagi
puudus, tehti heina, veeti loomadele rohtu
ja vett ette, lisaks sinna juurde käivad mängud ja laste tegemised. Igav polnud kunagi.
Eks sealt lapsepõlvest on vast pärit ka
kiindumus hobustesse ja mõte õppida
hipoteraapiat on peas väikese pesagi teinud.
Seni aga toetab ta oma kahe vanema lapse
ratsutamisharrastust. Koos käiakse Säreveres hobustega sõprust loomas ja nendega
ümberkäimist õppimas. Noorim on aga
hoopis tantsugeeniga ja teda viib ema Riina
Paidesse balletitundidesse. Seda aega, mis
laste hobidele kulub, ei oleks aga võtta kui
lapsed ise tragilt kodus abis poleks.
Argipäevane kodu korrastus ja ahjupuude
toomine on sageli just nende teha.
Pere toetus on töö ja õppimise
kõrval väga oluline

Juba neli aastat on Riina teinud Käru
valla sotsiaalnõuniku tööd. Kui Marian
kolmeseks sai, hakkas ta vaikselt tööle
mineku peale mõtlema, aga kuna otsest
vajadust selleks polnud, siis sai Riina veel
mõne aasta päris kodune ema olla. Ka oma
ema mäletab ta kodusena, kes alati laste
jaoks olemas oli. Samas tuli valla poolt
pakkumine sotsiaalnõuniku ameti peale
tulla siiski õigel ajal. Lisaks võimalus alustada poole kohaga, mis andis võimaluse ka
perele harjuda. Samas lisandus kohe ka
autokoolis õppimine ning juba poole aasta
pärast alustas Riina sotsiaalala õppimist
kõrgkoolis. Väga suur abi oli loomulikult
vanaemast, kes kodus vajadusel aitas. Nii
näiteks pole Riina omasõnul just palju
pidanud haigete lastega kodus olema.
Samuti on tema sõnul ema tööleminek
muutnud lapsi iseseisvamaiks ja oma

Riina värske koolilõpetajana.
asjadega paremini toime tulevaiks. Ja ehkki
töö- või kooliga seotud erakorralised olukorrad on nii mõnigi kord pannud pere porisema, on rasked ajad siiski kenasti üle elatud.
Selle aasta juunis lõpetas Riina Tartu
Ülikooli Pärnu Kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal. Õppimine
pere ja töö kõrvalt oli Riina sõnul raske. Nii
raske, et paaril korral tuli mõte jätta asi
pooleli, kasvõi mõneks ajaks. Siis aga aitas
abikaasa Janeki poolsest motiveerimisest ja
toetusest, mida ei saa kuidagi alahinnata.
Nüüd värske diplomiomanikuna aga ka
nelja aastase sotsiaalnõuniku kogemusega,
tõdeb Riina, et töö on esialgu arvatust
raskem. Palju peab tegelema ka majanduslike ja korralduslike küsimustega ja seeläbi
jääb sisulise sotsiaaltöö jaoks vähem aega,
millest on kahju. Lõputööd, mis uuris sotsiaalteenuste kättesaadavust omavalitsustes,
selgus, et probleemid on üle Eesti samad.
Riina sõnul peaks riik enam õlga alla panema näiteks sotsiaalpindade osas, mille järgi
on suur vajadus nii meil siin kui ka mujal
Eestis. Liiga paljud otsused ja seeläbi ka
vastutust on riik jätnud sotsiaaltöötaja
õlgadele.
Kõige raskemad on sotsiaaltöötaja töös
Riina sõnul siiski lastega seotud mured.
Riina sõnul tuleks lapsevanemaid enam
nende muredes toetada, neid uuesti õigele
rajale aidata, neisse uskuda ja otsida koos
probleemidele parimaid lahendusi. Kasvamas on eakate mured, kus kunagised pered
on lahku läinud, lapsed on, aga ei tunnista
oma vanemaid või siis puudub kontakt
sootuks ning vana inimene on jäänud üksi.

Omajagu on ka seda kuiva ametnikutööd - paberite loomist ja täitmist. See
pool on aga Riina sõnul tal küll tehtud vaid
kohustuslikus piiris. Ta arvab, et ehk jääb
selleks enam aega nüüd kui kool läbi ja saab
tegusamalt end töölaua taha seada.
Oma praeguses töös on osutunud aga
kasulikeks ka eelmistest töökohtadest
saadud kogemused ja oskused. Nii näiteks
oskab turvatöötaja väljaõppega sotsiaalnõunik ehk tihti paremini aru saada inimese
reaktsioonidest või nii mõndagi käitumist
ette näha. Ja eks sotsiaalstatistikast aita
paremini sotti saada varasemad raamatupidaja oskused ja teadmised. Aasta jagu on
Riina õppinud ka keskkonnateadust ja
puhast loodust ning selle olemasolu siin
Eestis oskab ta väga hinnata.
Oma akusid laebki ta tihti mõnuga metsas hulkudes ja mõtteid tuulutades. Nii
näiteks avastas ta ka jäälinnu, kes Jõeküla
kandis pesitseb. Lisaks aias toimetamised,
mis mõnel aastal õnnestuvad üht ja teisel
aastal sootuks teistmoodi.
Käru kodutütarde juhina on ta saanud
kuhjaga kogemusi ja uusi teadmisi. Paljud
Kaitseliidu poolt pakutavad tegevused on
lastele ju tasuta või väga väikese raha eest ja
oleks patt Käru lapsed neist Riina sõnul
ilma jätta. Kodutütred on saanud käia
kohtades, kuhu vast igaüks ei satugi ning
kogeda erinevaid olukordi ning saada palju
teadmisi ja sõpru üle Eesti.
Kodukool on oluline

Lisaks on Riina vedanud juba mitu aastat Käru Põhikooli hoolekogu tööd.
Põhikooli olemasolu kohapeal on Riina
sõnul väga oluline, isegi kui transport ühele
või teisele poole veelgi paremaks läheks.
Suuremates kohtades on lapsel ka kiusatusi
ümberringi rohkem. Kohalik põhikool
peaks aga andma lapsele hea põhihariduse
ja palju häid eeskujusid õpetajate näol.
Väikeses koolis peaks olema võimalik anda
lastele kaasa nii positiivset mõtlemist kui
oskuse leida probleemidele lahendused.
Sageli on ju lapsed õpetajatega koos enamuse oma päevast, seega on ka õpetajate
mõju tuntav. Väikeses koolis ei tohiks
tekkida koolikiusamist, kõik on ju nii silma
all ja kindlasti tuleks koolikonfliktid püüda
koolipäeva raames ära lahendada, pole
mõistlik neid uutesse päevadesse kasvada.
Praegu, kui uus kooliaasta on kohe-kohe
algamas tõdeb Riina, et vajalikest asjadest
on nimekiri koostatud ja selgus, et ega väga
palju vaja olegi. Lastes märkab ta aga ka
juba väikest kooliärevust ja –ootust. Kõik
lähevad ju aasta võrra edasi vanemasse
klassi, kellel tuleb uus õppeaine, kellel uus
õpetaja. Kohtumine klassikaaslastega,
kellest, mõnega ehk polegi suve jooksul
kohtunud… Ise kohe uuesti õppima minna
Riina ei plaani. „Las jääb vähemalt aastagi
mõtlemiseks ja mõtisklemiseks,” arvab ta.
Eva Seera
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Õendusabist Raplamaal
Käesoleva aasta kevadel viis
haigekassa läbi lepingupartnerite valiku õendusabis
(varasemalt hooldusravi).
Juuni alguses kinnitas haigekassa juhatus koduõendusteenuse (sh vähihaigete
kodune toetusravi) ning statsionaarse õendusabi lepingupartnerite valiku tulemused.
Uus valikupartnerite lepinguperiood algab
1. juulist 2014.
Haigekassa tellib õendusabi teenuseid
nagu varasemaltki haiglavõrgu arengukava
haiglatelt ning valikupartneritelt.
Nende valikupartneritega, kellega õendusabi leping lõppeb, sõlmitakse vajadusel
lepingupikendus. Lepingupikendusega tagatakse seisuga 30.06.2014 ravijärjekorras või ravil olevatele patsientidele õendusteenuse jätkamine senise teenuse osutaja juures vajadusel kuni selle aasta lõpuni.
Seega ei pea ükski kindlustatu muretsema,
et vajalik ravi jääb konkursil mittevalituks
osutunud teenuseosutaja juures pooleli või
ei toimu kokkulepitud ajal.
Edaspidi on perearstidel ja kindlustatul
võimalik leida teenuseosutaja haigekassa
lepingupartnerite seast (nii haiglavõrgu
arengukava haiglad kui valikupartnerid).
Nii koduõendusteenuse kui statsionaarse
õendusabiteenuse saamiseks peab olema
perearsti või muu eriarsti suunamine.
Saatekiri antakse meditsiiniliste näidustuste olemasolul.
Loetelu haigekassa õendusabi lepingupartneritest ja infot õendusabi teenustest
leiab haigekassa kodulehelt. Lisateavet
lepingupartnerite kohta saab ka haigekassa
infotelefonilt 16 363.

Sidebar (Alljärgneva teksti võiks panna
infokastidesse) !
Kui mõni lähedastest – olgu selleks
ema-isa või nende vanemad – vajavad
igapäevast hooldamist, kuid mitte haiglaravi, tuleb appi kvalifitseeritud koduõde,
kes aitab kodus ravi- ja hooldust korraldada.
Võrreldes raviga õendushaiglas on
koduõendusteenus inimesele ja tema
lähedastele tasuta, selle eest maksab
täielikult haigekassa.
Kellele on koduõendusteenus
vajalik?

Sihtrühmaks on näiteks tõsiste füüsiliste
probleemidega piiratud liikumispuudega
inimesed, kellel on keerulised tervisega
seotud vajadused, mida patsiendi lähedased
ja/või sotsiaalhooldaja lahendada ei suuda.
Üks koduõde külastab päevas 5–6 patsienti. Samas kõiki patsiente ei külastata iga
päev, vaid vastavalt vajadusele (näiteks üks
kuni neli korda nädalas).
Koduõde ja patsient sõlmivad koduõendusteenuse osutamise lepingu, milles kirjeldatakse teenuse osutamise tingimused.
Mis on õendusabi?

Inimeste hooldamise küsimustega tegelevad nii tervishoiu- kui hoolekandesüsteem. Iseseisev statsionaarne õendusabi on
hooldusravi uus nimetus, õendushaigla on
endise hooldus(ravi)haigla uus nimetus.
Õendusabi eesmärkideks on:

• väljakujunenud tervisliku ja funktsionaalse seisundi säilitamine ning võimalusel
parandamine;
• stabiilses seisundis patsientide pikaajaline ravi ja toetamine, vaevuste leeven-

damine;
• inimese ettevalmistamine hooldusasutusse või koduhooldusele suunamiseks.
* õendusabi erinevus aktiiv- ja järelravist seisneb selles, et põhiliste teenustena
osutatakse õendusabi- ja hooldusteenuseid
ning patsiendi seisundi jälgimise ja protsessi eest vastutab õde.
* õendusabi ei hõlma taastusravi ega
füsioteraapia teenust. Neid teenuseid osutatakse spetsialistide poolt vastavalt inimese
terviseprobleemile .
Statsionaarse õendusabi patsient
tasub 15% voodipäeva tasust ehk 7,38
eurot päevas. Haigekassa maksab raviasutusele ühe hooldusravi päeva eest u 41,79
eurot e 1274,6 eurot kuus. Ka hooldusravis
kehtib sarnaselt eriarstiabile voodipäevatasu 2,50 eurot päevas, maksimaalselt 25
eurot ühe haiglasoleku korra kohta.
Ambulatoorsed hooldusraviteenused, sh
koduõendusteeus, on inimesele tasuta.
Maksimaalne võimalik patsiendi
viibimine statsionaarsel ravil õendusabihaiglas on 60 päeva, kuid teatud juhtudel
(näiteks tuberkuloos, psühhiaatriline haigus, raske trauma järgne seisund või kaugelearenenud vähktõbi) saab aega haigekassa
ja tervishoiuasutuse kokkuleppel pikendada
veel kuni 60 päeva kaupa.
Käru vallas on õendusabi lepingupartneriks Käru Hooldusravi Keskuse AS, kes
osutab ka koduõendusteenust. Käru keskus
osutab õendusabiteenust ka Kehtna vallas.
Statsionaarset õendusabi pakuvad maakonnas Märjamaa Haigla AS ja Rapla
Maakonnahaigla SA.
Vivika Tamra
Eesti Haigekassa

POLITSEI
Ajavahemikul 27. juuli kuni 9. august
avati Käru alevikus asuva suvemaja sauna
ukse lukustus ning sauna köeti ja kasutati
ilma omaniku loata.
14. juuli õhtul Lungu külas tekkinud tüli
käigus lõi üks mees teist katkilöödud pudelikaelaga kaela piirkonda.
27. juulil tulistati Käru kohaliku
veekogu juures relvast lask õhku, sellega
häiriti avalikus kohas viibijate ja puhkajate
rahu ning turvatunnet.
Suurim suveüritus, Käru järve päev, on
taas möödanikuks saanud ja hea meel on
tõdeda, et kuigi rahvast oli rohkesti, möödus kõik rahulikult. Politsei tabas ainult ühe
juhtimisõiguseta juhi. Ilmselt avaldab mõju
ka ürituse pidulikkus ning selle korraldamine ja läbiviimine, mis loob meeleolu,
kus ei kiputa ennast purju jooma ja tülisid ei
teki. Korraldajad on aasta-aastalt pea samad
ja kogu üritus on väga hästi organiseeritud.
Tähelepanu, algab kooliaasta!

Lähenev koolialgus toob lapsed taas linnadesse ja ka külad saavad tublisti täiendust
vanavanemate juurest puhkuselt naasvate

laste näol. Vanematele
panen südamele, et liiklustõed tuleb taas üle korrata, sest pika suvega on
ilmselt nii mõndagi meelest läinud. Esimest korda
kooliteele asuvate lastega
tuleks koolitee korduvalt
koos läbi käia, et lapsel
kujuneks kindel turvaline
teekond kooli ja koju
tagasi.
Jalgrattad
nähtavaks!

Valge tuli
(pimeda ajal või halva
nähtavuse korral)
Valge
helkur

Signaalkell

Minu

korras

ratas

Punane tuli
(pimeda ajal või halva
nähtavuse korral)
Punane
helkur
Korras
pidurid

Kollased või valged

Paljud lapsed läbivad
kodarahelkurid
koolitee jalgratastel ja
nende puhul on oluline
meeles pidada, et alla 16aastastele on kiiver kohustuslik. Suvekuumuses ujuma sõites oli nii mõnelgi
lapsel kiiver puudu ja siis sai vanemale
kena postkaart saadetud, millel kõik jalgrattaga seonduv kenasti värviliselt peal.
Kuna pime aeg ei ole enam kaugel, siis
tasuks lisaks jalgratta varustusele üle vaada-

Kohustuslik kõigile
alla 16 aastastele

ta ka helkurite varu ja koos muude kooliks
vajalike asjadega ka see väike abimees
soetada.
Jaan Padrik
piirkonnapolitseinik
jaan.padrik@politsei.ee
telefon 5854 4413
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Kärutajad
nautisid
Poolat
51. Europeade festival toimus
juulikuus Poola linnas Kielces.
Käru segarahvatantsurühmale
Kärutajad oli see 5.
Europeade festivali kogemus
ja senistest üks paremaid.
Umbes 200 kilomeetri kaugusel Poola
pealinnast Varssavist asuv Kielce on meie
jaoks Tartu masti linn. Tegemist on ülikoolilinnaga, kus elanikke 200 000 ümber.
Südasuvine linn täitus viieks päevaks rahvatantsijate, -lauljate ja pillimeestega, kes Kärutajad tantsimas ühel festivali
Foto: Kärutajad
kokku tulnud üle Euroopa. Eestist oli sel tänavalaval.
korral osalejaid umbes 600.
Viie festivalipäeva jooksul saime linnas Paljud osalejad olid majutatud kohalikesse
ringi
jalutada,
tutvuda
sealsete ühiselamutesse. Toit mida osalejatele pakuvaatamisväärsustega, nautida teiste rah- ti oli piisav ja maitsev ning tänavalavad olid
vaste tänavaesinemisi ning muusikute ja kõik väga korralikult ette valmistatud ja
lauljate kontserte. Kolmel korral astusime esinemised kulgesid takistusteta. Ava ja
ka ise tänavalavadel üles ning ega rongkäi- lõppkontsert
peeti
aga
kohalikus
guski niisama sammunud vaid ikka Amfiteatris, mis võimaldas väga head ületantsusammul. Kui avakontserdil esindasid vaadet kontsertidest. Samuti tuleb kiita kauEestit naisrühmad ja lapsed tantsuga Oige nist linna kultuurihalli, kus toimus kooride
ja vasemba, siis festivali lõppkontserdil olid ja ansamblite kontsert, mille raames astusid
eestlaste poolt laval segarühmad ja ka üles ka Eesti noored lauljad ansamblist
mõned lasterühmad. Tantsime Kaera-Jaani, Pillikud, keda kuulajate poolt väga kiideti.
kus ühe muusika saatel said kõik rühmad
Nädala jooksul jõudsime ära harjuda
pakkuda publikule just oma versiooni sel- kõvasti soodsama toidukraamiga, mahlaste
lest vahvast tantsust.
ja taskukohaste puuviljadega, sõbralike
Vihmasel neljapäeval sõitsime aga lin- inimeste ja mõnusa festivalimeluga, millest
nast välja ning külastasime endist Poola pühapäeva õhtul tagasi kodupoole sõitma
pealinna Krakowit ja kuulsat Wieliczka hakates oli päris raske lahkuda. Tänan kõiki
soolakaevandust.
vahvaid reisikaaslasi ja meie juhendajat ja
Seekordset
festivali
kajastati bussijuhti Valdot, kellega on alati vahva
igapäevaselt ka kohalikus lehes ja juhtus üks suvine tantsureis läbi teha.
nii, et Kärutajad sattusid ajaleheveergudele
Tuleval aastal võõrustab festivali
tervelt kolmel päeval.
Rootsi, kes kutsub europeadlased augusti
Poola festivali võib kiita kui üht pare- alguses kokku Helsongborgi.
mini korraldatud Europeade festivali.
Eva Seera

SPORT

Suve täitis petank
Kärus on toimunud suve jooksul kolm
petangi võistluspäeva ja 31. augustil
toimub veel selle suve viimane mängupäev.
Kokku on võistlustel osalenud 18
meest , 6 naist ja 2 tüdrukut. Lõplik paremusjärjestus suvistest mängudest tehakse
31.08.
Osavõtjaid võiks aga veelgi rohkem
olla, sest mäng on ju kõigile jõukohane.
Käru pentankerid osalesid suvel Eesti
Spordiveteranide Liidu 47. suvemängudel
kus saadi I koht. Võisteldi Rapla
Spordiveteranide koondise suvemängudel,
kus Vello Sillasoo sai I koha, Ilmar
Vainsalu II koha ja Mati Tapo III koha.
Naiste arvestuses sai Anne Sillamaa I koha.
Osaleti ka Järvamaa petangue seeriavõistlusel ning Haapsalu Valge Daami
turniiril.

Anne Sillamaa

IX Märjamaa folk tõi Kärru esinema sakslased
Reedel, 1. augustil astus Käru simmaniplatsil üles
Saksamaa rahvatantsu rühm Beekscheepers. Tantsijaid
saatis neljaliikmeline kapell. Lisaks traditsioonilistele
tantsudele tutvustasid külalised oma rõivaid. Hamburi
lähistelt pärit noored tantsisid nö töörõivastes ja kogenumad rühma liikmed kandsid pidurõivaid, mida sakslased
kandsid veidi enam kui sada aastat tagasi. Rõivastes kajastusid rahva jaoks olulised värvid loodusest: roheline, must,
tumelilla. Tolleaegsete rõivaste järgi sai aga näiteks määrata ära ka nii naisterahva jõukuse kui meesterahva vallalisuse. Käru rahvale esitati ligi kümmekond tantsu ja
pillilugu. Kindlasti tundis publik mitmetes tantsudes ära
elemente, mis on ka meie rahvatantsudesse jõudnud.
Lisaks simmaniplatsile, tehti rühma poolt väike muusikaline etteaste ka Käru Hooldusravi Keskuses.
Tänud Märjamaa Folgi rahvale vahva kontserdi
lähetamise eest ja helimees Kalju Visnule.
Vallaleht
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TEATED ja REKLAAM

Alates 1. septembrist on
vallavalitsuse
kassa avatud
E ja K kell 8-17.

Õnnitleme uute
vallakodanike sünni puhul!

Palun andke teada kui Teie majapidamises on üle lahtikäiv diivan või voodid 90*200 cm.
Oodatud on ka meeste üleriided suuruses 48.
Helistage tel 489 2669 või mobiiltelefonile 5333 1869.
Riina Hunt
sotsiaalnõunik
Käru Põhikooli õpilasbussi
ajad:
Peatus
Kooli
Jõeküla 7.15
Kändliku 8.15
Lungu
7.40
Kädva
7.55
Lelle
8.05

Koju
15.05
15.05
15.15
15.15
15.15

Reede
14.10
14.10
14.55
14.55
14.55

27. septembril
Käru pritsumajas

algusega kell 21

Lõuna kell 12-13.

Tähelepanu!

Kerro kutsub!

Inga Todorukil ja
Villu Talmetil
sündis 19. juunil
poeg KARL
Kätlin Vistil ja
Sander Jõemal
sündis 26. juulil
poeg CHRISSANDER
Janika Lillakal ja
Maario Seitsil
sündis 28. juulil
tütar JETE MIA

Kuum vesterni
pidu

„Metsik lääs“
Oodatud on kõik
täpse käega
cowboyd ja cowgirlid,sulepeadest
rääkimata!

Avatud saloon
Pääs läände 10.Registreeri osalus
tel 5149595
šerif: Ants Käpp

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
August

September

96

88

19. 08 - Salme Leinberg

92

13. 08 - Elsa Jans

89

31. 08 - Susanna Huntsaar

04.09 - Hilja Ailt

87
02.09 - Meta Valentin

82

86

02.09 - Ülo Sepp
06.09 - Astrid Smolin

80

08.09 - Ilmar Sillama

70

15.09 - Juhan Nöps
16.09 - Marje Mäeots

05. 08 - Heino Hoffmann
06. 08 - Helvi Hunt
27. 08 - Hilda Palling
04. 08 - Viivi-Sirje Karu

80
75

TuleTraageldajasse!
Pakume kauneid
laudlinu ja linikuid,
voodipesu ja
dekoratiivpadjakatteid.
Lisaks veel tekid,
padjad ja palju muud
põnevat.

Ootame kõiki
tööpäevadel kell 10-16!
Käru Viljandi mnt. 17
Info tel. 5295993

Mälestame ...

Järgmine Käru Vallaleht ilmub septembris. Info ja kaastöö on oodatud
19. septembrini.

Toimetus

Käru Vallaleht

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

3. juunil suri
GENNADI MÄESALU
7. juunil suri
VIKTOR KISELJOV
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

