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Lisaks kooliuusikutele seadis end laste kõrvale istuma ka Väike nõid, kes koos targa sõbra, kaaren Abraksasega
Foto: Angela Palling
kohale lendas, sest koos koolis õppida on ju palju vahvam kui teha seda üksi kodus.

Käru Põhikoolis alustas
kooliteed 11 koolijütsi
Algus algab algusest
ja mis on see algus?
See on, kui tunned armastust siis paistab lõpus valgus.
Need Peeter Volkonski Värsiaabitsast
pärit kirjaread on kindlasti heaks sissejuhatuseks igale algavale kooliaastale.
Veel enam siis, kui algab päris esimene
aasta – algab koolitee.
Käru Põhikoolis algas koolitee sel
sügisel 11 vahval kooliuusikul. Enamus
neist olid küll juba tuttavad nii koolimaja
kui õpetajatega, sest käisid nad ju ka kohalikus lasteaiarühmas, mis tegutseb samas
majas, ent eks kooliõpilaseks saamine
kätke endas ikka midagi uut ja kordumatut.
Pidulikul kooliaasta avaaktusel tõid
uued õpilased sisse vanemate klasside
poisid Ott Arderi sõnade ja Rein Rannapi
loodud muusika saatel: „Maateadus mulle
meeldib just!“. Loodetavasti jätkub vastsetel õpilastel huvi koolitarkuste omandamise vastu kauaks, sest eks koos kooli-

tarkustega tule koolist kaasa ka omajagu
elutarkusi.
Kooliperet ja kooliuusikuid tervitasid
ja soovisid toredat kooliaasta algust nii
direktor, õpetajad kui kooliõpilased ja
lasteaiamudilased. Lasteaia vanema rühma
lapsed kinkisid oma nüüdseks kooliõpilasteks saanud sõpradele omavalmistatud
tarkuse linnud – öökullid. Kooliperet tervitas vallavanem Elari Hiis.
Tormakalt sisenes saali aga veel kaks
külalist – Väike nõid ja tema truu kaaslane
kaaren Abraksas. Tuldi seepärast, et koos
õppida on vahvam. Kaua sa ikka seal
kodus üksi oma nõiaraamatu taga kükitad,
arvas Väike nõid. Selgus aga, et nõiatarkuste õppimine ja kool on kaks üpris
erinevat asja, ehkki ka sarnasusi on ka
omajagu.
Lustakalt saadeti kooliuusikud ka
nende esimesse koolitundi.
Kooliaasta oli alanud!
Eva Seera

Käru Põhikooli 1. klass:
Mirjam Hiis
Kaili Ilmosaar
William Jahesalu
Andreas Karu
Iris Maria Kass
Aikko Klemmer
Christian Lõps
Marinel Perandi
Jan Richard Raukas
Elisabeth Saarpere
Timur Trofimov
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POLITSEI
Ajavahemikul 9. august kuni 19. september ei registreeritud Käru vallas ühtegi
kuritegu, väärtegusid registreeriti 13,
millest enamiku moodustasid autojuhtude
kiiruspiirangute ületamised ja turvavarustuse mittekasutamised.
Turvavarustus on kohustuslik

Kooliaasta alguses toimusid mitmete
koolide ja lasteaedade juures hommikused
kontrollreidid, et välja selgitada, kuidas
autodes laste turvavarustuse kasutamisega
lood on. Kokkuvõtlikult saab juba praegu
öelda, et ei ole hästi! Mitmes autos oli
enam kui üks laps, kellel turvavöö oli kinnitamata. Vanematel oli põhjenduseks enamasti, et „ laps ei ole nõus turvavööd kinnitada laskma” või „ just lapsuke võttis ise
turvavöö maha!” Ise olid vanemad end
kenasti kinni rihmatanud.
Saame aru, et hommikune lasteaeda,
kooli, tööle kiirustamine on närvesööv ja
iga lapse jonnituur võtab seda vähest aega
veel vähemaks, kuid saab ka teisiti. Auto ei
hakka sõitma enne, kui laps on end turvavöö kinnitanud ja see on reegel!
Esimesel päeval võivad kõik natuke hilineda, kuid järgmistel päevadel on varem
kodust väljaminek üks eeldustest, et kõik
vastavalt oma marsruudile kohale jõuavad.
Seda ilma, et politseitöötajad teel turvavarustuse mittekasutamisel auto pikalt
kinni peavad ja juhile menetluse vormistavad.
Seeneaeg seekord läbi!

Soe vananaistesuvi ajas gurmaanidest
korilased metsa marjule ja seenele. Ikka
selleks, et head-paremat talveks hoiule
panna. Samas vedasid vilets orienteerumisoskus ja seenekohtade mittetundmine
nii mitmeidki inimesi alt. Metsa eksiti ühel
nädalal lausa iga päev, küll üksi, küll mitmekesi. Õnnelikumatel aitas metsast välja
saada politseiautode sireeni kuulmine,
mõni sai koju alles vastu hommikut ja
mõni üksik on alles siiani Eestimaal leidmata. Otsimistel osalesid nii vabatahtlikud,
kaitseliitlased, politseinikud kui lennusalga
kopter. Koduste mure oma metsa eksinud
omaste osas oli suur.
Palume eakatel inimestel enne metsa
minekut alati oma lähedasi informeerida,
täis akuga telefon käepärast võtta ja oma
tegemised tuntud-teatud piirkonnas
toimetada. Elu hinda ei saa mõõta seene
või marjakorvi suurusega!
Soovime kõigile kena sügist ja anname
teada, et alates 1. oktoobrist 2014
teenindab Käru piirkonda seni piirkonnavanemana töötanud Jaan Sildoja, praegune
piirkonnakonstaabel Jaan Padrik saab
endale teenindamiseks Märjamaa.
Jaan Padrik ja
Mariann Kuusmann
piirkonnapolitseinikud

Käru valla uudised ja teated
kodulehel
http://karuvald.kovtp.ee/

Ettvõtlusnädal pakub
infot ja koolitust
Raplamaal toimub 07.-10. oktoobril ettevõtlusnädal, mille
raames korraldatakse järgmised sündmused:
07.10.14 “Investeeri Raplamaale! Investeeri inimestesse!”
Majandusfoorum tegutsevale ettevõtjale, kell 13.00-17.00 Rapla Kultuurikeskuses
08.10.14 “Milliseid samme teha enda finantsolukora parandamiseks toetudes
rahavoo lauamäng CASHFLOW tõdedele”
Noorte ettevõtluspäev, kell 13.00-17.00 Vesiroosi Gümnaasiumis
Mängimisele järgneb mängust õppetundide väljatoomine ja seostamine päriseluga.
Läbiviija Peeter Pärtel
08.10.14 “Õpilasfirmad - meie tulevik”, Epp Vodja, Merike Elmik Junior
Achivement.
“Ettevõtlik Kool - seome õpitu päriseluga!”, Kuidas integreerida õppetundidesse?
Millest alustada? Praktilised kogemused Ettevõtliku Kooli koolijuhtidelt Ida-Virumaalt
Ettevõtluspäev õpetajatele, kell 13.00-17.00 Vesiroosi Gümnaasiumis
09.10.14 Alustava ettevõtja ettevõtluspäev
Kell 10.00-16.00 Rapla Kultuurikeskuses
10.10.14 Infopäev ettevõtjale: eksport, maksumuudatused, ettevõtjate ühendused, SEPA maksed, Leader toetused
Kell 10.00-14.00 Rapla Kultuurikeskuses
Kogu programm on osalejale tasuta!
Info täieneb peagi. Ettevõtlusnädala täpne kava, lisainfo ja registreerimine alates 15.
september: http://www.eas.ee/ettevotlusnadal/rapla
Korraldaja: Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA

Raplamaal alustatakse projektiga
riskilaste kaasamiseks
Umbes tosin Käru valla last,
saavad oktoobrist osaleda
riskilaste seiklusringis.
Rapla Maavalitsus esitas taotluse
väikeprojektide taotlusvooru Euroopa
Majanduspiirkonna finantsmehhanismi
2009 – 2014 programmi „Riskilapsed ja
–noored“, mille tulemusel lükati käima
Rapla maakonnas projekt „Kogukondlik
ennetustegevus riskinoortega ja võrgustikutöö edendamine Rapla maakonnas“. Projektis osalevad kõik Rapla
maakonna kohalikud omavalitsused, Käru
nende seas.
Kaasajaks saab seiklusring

Kogu programmi tähelepanu on suunatud riskilastele ja -noortele, suurendades
nende heaolu läbi võrgustikutöö. Projekti
kaudu püütakse kaasata noori, kes teatud
põhjustel ei ole oma kaaslastega võrdses
olukorras. Selleks võib olla pere väike sissetulek, keskusest kaugel elamine või mõni
muu põhjus.

Projekti käigus luuakse igasse omavalitsusse seiklusring, mille suurus on 10 –
12 noort vanuses 7 – 14 aastat ning kohtutakse kaks korda kuus. Alustatakse käesoleva aasta oktoobrist ning tegevusi jagub
2015. aasta novembrini. Projekti eesmärgiks on pakkuda noorele seikluslikke
tegevusi ning kaasata neid endid ka tegevusi looma. Lisaks pakutakse lastevanematele nõustamist, mille eesmärgiks on
vanemlust toetavate teadmiste ja oskuste
suurendamine.
Kogu teave projekti kohta on kättesaadav Rapla Maavalitsuse kodulehelt
http://rapla.maavalitsus.ee/et/uldinfo .
Käru valla laste ja noorte tegevusjuhendajaks on Riina Hunt. Omalt
poolt julgustaksin lapsevanemaid olema ka
ise aktiivsed, et tagada lastele erinevaid
tegevusi ja kogemusi.

Riina Hunt
sotsiaalnõunik
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RAAMATUKOGU UUDISED

Raamatukogupäevad
KOHTUME
RAAMATUKOGUS
20.-30. oktoobrini
Mis teeb inimese meele
rõõmsaks? Meeldiv seltskond,
hea keskkond, hea raamat,
uued teadmised – neid asju
on palju.
Raamatukoguhoidjad saavad inimeste
meele rõõmsaks teha, pakkudes neile head
lugemist, korraldades huvitavaid kohtumisi, aidates e-maailmas toimetada või
lihtsalt kuulates ära kellegi mure. 2014.
aasta on kuulutatud Liikumisaastaks – kes
loeb, see liigub! Ka raamatute lugemine on
liikumine uute teadmiste poole. Väidetakse, et füüsise vormis hoidmiseks oleks
hea teha päevas kümmetuhat sammu, et
vaim värske oleks, võiks kuus vähemalt
ühe raamatu läbi lugeda! Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kutsub raamatukoguhoidjaid üles olema liikuvad ning tervislike eluviiside tutvustajad – seda saab
teha nii raamatuväljapanekute, kohtumisõhtute või isikliku eeskuju kaudu.
Raamatukoguhoidjad kohtuvad 20.
oktoobril raamatukogupäevade avamiseks
Raplas ning avamisele on lubanud raamatukoguhoidjatega kohtuma tulla ka
IFLA president Sinikka Sipilä.
Kohtumispaika ei tohi muuta – kohtume raamatukogus ja traditsiooniks
kujunenud kokkusaamistel!
Tekst ERÜ kodulehelt
Tulekul kohtumine

17. oktoobril on lubanud meie lugejatega kohtuma tulla ajakirjanik ja luuletaja
Sulev Oll. Kohtumispaik on nii koolis kell
11 kui raamatukogus kell 15.
Tutvu uudikirjandusega
uuel moel

Raamatukogu veebilehel on uudiskirjanduse failides otsing asendunud lugejaprogrammi pakutud võimalusega. Klik-

kides lingil uudiskirjandus, leiate meie raamatukogu kontaktid ning uudiskirjanduse
rubriigi alt avanevad ilukirjanduse, erialakirjanduse ja lasteraamatute loendid. Kirjas
on lühike sisututvustus, enamikel on
kaanepilt ning võimalik on vaadata, kas
raamatut on kohal. Vaadata saab edetabeleid ning teha otsingut raamatukogu
avalikus kataloogis.
Põnevamad väljaanded kirjastuselt
Varrak sarjast Roheline Eesti “Eesti päevaliblikad” ja Elizabeth Gilberti “Jumalik
puudutus” (menuraamatu “Söö, palveta,
armasta” autor).
Petrone Print kirjastuselt Minu... sarjast
raamatud Istanbuli ja Filipiinide kohta.
Tänapäeva kirjastuselt Šoti kriminullide sarjast Beaton, M. C. sulest järjekordne raamat - “Stsenaristi surm”. Eesti
autoritelt: Stella Meister “Miks sa mulle ei
rääkinud”, Pia Pajur “Juured erinevas mullas”, Bert Liives “Päikese pime külg”,
Herdis Ojasu “Julgus elada”.
Suvelugemise kokkuvõte

Rapla Keskraamatukogu algatusel viidi
läbi meie maakonnas põhikooli õpilastele
programm „Suveraamat 2014”, millest
võtsid osa ka meie raamatukogu 10 noort
lugejat. Et mitte päris hommikust-õhtuni
arvutis mängida, said lasped tuttavaks nii
mõnegi raamatutegelasega. 1-3 raamatut
jõudsid läbi lugeda Mirethe Hirs, Marko
Plešakov, Karol Gerardo Sinisalu,
Markus Vaik, Hendrik Hirs, Kevin
Morten Viljak ja Stella-Marie Tohver.
Tubli oli Merili Zõbina ning parimad
jõudsid läbi lugeda 10-11 raamatut.
Pidulikule lõpupeole Raplas on kutsutud
osalema Mona ja Mical Zelinski.
Ilme Säde

Kalender tutvustab rahvarõivaid
Sügisel näeb ilmavalgust juba 5.
Raplamaa kalender. 2015. aasta kalendri
teemaks on rahvarõivad, mis pärit praeguse
maakonna aladelt toonastest kihelkondadest. Igal vallal on kalendris oma kuu,
mille fotolt saab näha sealse piirkonna rõivaid. Rahvariideid eksponeerivad enamasti
erinevad
taidluskollektiivid,
kellel
omakandi riided varnast võtta, nii võib
kalendris kohata arvukalt Raplamaa tantsijaid ja lauljaid.
Käru valda esindavad kalendris Vändra
kihelkonna rõivad, mida eksponeerivad
Kärutajate rühma tantsijad. Rõivaid tutvus-

tava teksti seab kalendrisse kokku Raplamaa rahvakultuuri peaspetsialist Anne
Ummalas. Lisaks on kalendris ka pabernukud ja joonistatud kujul maakonna rahvariided, mida lapsed saavad välja lõigata
ning sel moel oma kodukandi rahvariideid
tundma õppida.
Kalendri paneb kokku ja annab välja
OÜ Nädaline. Fotode autoreiks on Siim
Solman ja Jaak Kadarik, kujundajaks Ulvi
Blande.
Käru valla rahvani jõuavad kalendrid
tõenäoliselt jõulukingitusena.
Vallaleht

Kes väärib valla
teenetemärki?
Käru vald tähistab 21. novembril 2014
oma 23. sünnipäeva. Taas on aeg mõelda
Käru valla arengusse olulise panuse andnud vallakodanikele ja esitada nad valla
teenetemärgi kandidaatideks.
Teenetemärgi statuudiga saab tutvuda
Käru valla kodulehel oleva lingi kaudu või
vallamaja kantseleis.
Kandidaadid palume esitada Käru
vallavalitsusele hiljemalt 7. novembriks
aadressil: Viljandi mnt 17, Käru alevik,
79201, Raplamaa või elektrooniliselt eposti aadressile: karuinet@estpak.ee.
Vallavalitsus

Jõeküla rahvas
ootab tolmuvaba
teed
Käesoleva aasta augustis
pöördusid Jõeküla elanikud
Maanteeameti Põhja regiooni
poole sooviga Rõusa–Käru
teele tolmuvaba katet.
Oma soovidega oldi tagasihoidlikud,
sest arvestati võimalike ressurssidega,
mida Maanteeamet kasutada saab ning kirjalikus pöördumises sooviti tolmuvaba
katet riigimaantee nr 19244 Rõusa–Käru
tee kilomeetritel 14,0 – 18,2. Vastuskirjas,
mis saabus augusti lõpus, annab Põhja
regiooni hooldeosakonna juhataja asetäitja
Ülo Veerde teada, et vastavalt Vabariigi
Valitsuse poolt kinnitatud „Riigimaanteede
teehoiukavas 2014 – 2020“ ei ole eelmainitud riigimaanteele Raplamaa osas tolmuvaba katte rajamist ette nähtud, mistõttu
antud teelõiku Maanteeametil ei ole kavas
tolmuvabaks muuta.
Samas kirjas antakse siiski lootust, et
võib saabuda see hetk, kus Rõusa – Käru
tee saab samasuguse ja miks mitte ka parema mustakatte kui on seda Vändra –
Lokuta – Lelle tee. Veerde lisab, et kevadeti ja vajadusel täiendavat tolmutõrjet suvel
teostatakse edasi. Juhul, kui muret
valmistab kruusateede seisund ja selle
sõidetavus,
siis
teavitada
sellest
Maanteeameti Rapla esinduse hooldeosakonna peaspetsialisti Enno Einmad –
enno.einma@mnt.ee; tel 5128 407.
Maanteeinfokeskust tel 1510 või Rapla
teepiirkonna hooldajat Leonhard Weiss
Viater Ehitus AS ja Warren Safety OÜ
ööpäevaringsel infotelefonil 5331 7777.
Ülo Veerde kirja
vahendas Riina Hunt
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KOOLI(M)ELU

Õppeaasta läks käima!
Nagu tavaks saanud toob
iga september lapsed tagasi
lasteaeda ja õpilased
koolipinki, alanud on
uus õppeaasta.
Traditsiooniliselt alustasime õppeaastat
kogu kooliperega ühiselt 1. septembri piduliku aktusega. Samuti on koolipere jäädvustatud ühispildil, mis jääb kooliteed Käru
koolis meenutama veel aastakümneteks.
1. – 3. septembril oli koolimajas vaadata ja uudistada jäätmete taaskasutust tutvustav rändnäitus. Septembri teise nädala lõpus
pidasime meeles vanavanemaid. Lapsed
valmistasid nii lasteaias kui ka koolis õpetajate juhendamisel oma vanavanematele
kaarte ja kingitusi. Vanavanemad käsid
koolitundides, viisid läbi meisterdustunni
oma kodus ja nii mõnigi vanavanem sai
üllatuse osaliseks, kui terve lasteaed tuli
teda õnnitlema vanavanemate päeva puhul.
Aitäh kõikidele vanavanematele, et aitate
kaasa oma lastelaste kooli- ja lasteaiaelu
tegevustele.
10. septembril käisid koolieelikud
Kehtnas liikluspäeval, kus teemaks oli
ohutu käitumine liikluses. 19. septembril
tutvustas Piret Eensoo lasteaialastele metsamarju. Lapsed said teada milliseid marju
tohib metsas süüa ja milliseid mitte. 1. klassi õpilased käisid NUKU teatris, kus nad
lisaks etenduse vaatamisele, tutvusid ka
teatri igapäevaelu ja lavatagusega. See on
oluline eelkõige seetõttu, et 1. klassi aabitsa
tegelased Aabi ja Bibi tegutsevad just teatrimaailmas. 22. september – 26. september
oli koolis teemanädal „Tere sügis“, mille
raames täitsime koolimaja sügisega.
Toimus väljapanek, kuhu toodi väga vahvaid meisterdusi sügisandidest, põnevalt
kasvanud juurvilju ja muud huvitavat, mis
kellegile sügisega seondub. Fotokaameraga
jäädvustati sügispilte, millest koostati
koolimajas näitus. Väljas olid sügisteemalised joonistused ja meisterdamistööd.

September tõi jooksu

2014/2015 õppeaastal toimuvad koolis
järgmised huviringid: kunstiring, tantsuring, mudilaskoor ja tütarlsate ansambel,
pallimängud ja spordiring, arvutiring, näitering ja „Sõnakad“, meisterdamine ning
inglise keele, õpioskuste ja matemaatika
aineringid. Et saaksime lapsi paremini
toetada, on sellest õppeaastast koolis sotsiaalnõuniku ja psühholoogi vastuvõtt.
Valla sotsiaalnõunik Riina Hunt on koolimajas kolmapäeviti. Psühholoogi teenust
ostame sisse Raplamaa Rajaleidja keskusest. Psühholoog Kaisa Kolk on koolis neljapäeviti. Kahjuks ei ole hetkel Käru koolis
eripedagoog-logopeedi, kes lahkus töölt
augustikuu lõpus omal soovil.
Oleme Käru koolile loomas uut kodulehekülge. Uue kodulehekülje eeliseks on
selle lihtsam kasutamine ja seega on meil
võimalik kiiremini sinna infot lisada. Kooli
kodulehekülje aadress on: www.karukool.wix.com/karukool. Palun vaadke uut
kooli kodulehekülge ning avaldage arvamust, kuidas me saaksime koos kodulehekülge paremaks muuta, näiteks millist
infot seal võiks olla jne. Ootame teie arvamusi kooli kodulehekülje kohta 20. oktoobriks e-postile karupohikool@gmail.com .
Tulekul

1. oktoobril viib Päästeamet lasteaialastele läbi programmi „Tulest targem”.
3. oktoobril tähistame koolis õpetajate
päeva, mille raames toimub kooli õpilaste
ühine väljasõit Sillaotsa Talumuuseumisse.
9. oktoobril kell 17.30 toimub lastevanemate üldkoosolek, millele järgnevad
klassi– ja rühmakoosolekud.
17. oktoobril viib Piret Eensoo lasteaialastele läbi õppeprogrammi „Suur
puu” sarjast „49 aastaaega“. Samal päeval
kohtub kooliõpilastega luuletaja Sulev Oll.
Oktoobrikuu lõpetab 31. oktoobril
muinasjutupäev, kus omal kohal on lood
ja vested.
Reelika Lippur

Tuletõrje‐
mängude
teiseks alaks
oli mootor‐
pumba juurest
hargnemine.
Käru poisid
Tanel (keskel)
ja Reno (pare‐
mal) on valmis
vett voo‐
likutesse
laskma niipea
kui kõik ühen‐
dused tehtud
ja võistkonna‐
kaaslaste käed
püsti.
Foto: Eva Seera

9. septembri spordipäev kandis kooliaasta algusele kohast
nime - „Reipalt koolipinki“
Alustasime kergejõustikuvõistlustega.
Algklasside õpilased jooksid 60m ja 200m,
hüppasid kaugust ja viskasid palli.
Vanemate klasside õpilastele lisandus
kuulitõuge ja BP jooksid 100m. I kl
tüdrukute 60 m jooksu ja palliviske võitis
Iris Maria Kass, kaugushüppe Elisabeth
Saarpere. Poiste 60 m jooksu ja palliviske
võitis Andreas Karu, kaugushüppe
Timur Trofimov. II- III kl tüdrukute 60m
jooksu, 200m jooksu ja palliviske võitis
Sandra Tõnisson ning palliviske Krõõt
Oks. Sama vanuseklassi poiste jooksualad
ja kaugushüppe võitis Andre Meier ning
palliviske võitis Markus Vaik. DT 60m
jooksu, 200 m jooksu ja kaugushüppe võitis Marian Hunt, palliviske Keelika
Ruddi. Rauno Valdmann võitis DP 60 m
jooksu, 200m jooksu, kaugushüppe ja palliviske Mical Zelinski. CT 60m ja 200m
jooksu võitis Karoliine Karu, palliviske ja
kuulitõuke võitis Lisete Hunt. CP kõik viis
ala võitis Tanel Treve. Alex-Veiko Seera
võitis BP 100m jooksu ja kaugushüppe,
kuulitõuke võitis Simo Oskar Juvanen ja
Joosep Oks võitis palliviske. Peale kergejõustikuvõistlusi toimusid teatevõistlused.
11. septembril toimusid Rapla maakonna koolinoorte maastikuteatejooksu
esivõistlus. Meie kooli esindasid 6. klasside arvestuses: Rauno Valdmann, Kevin
Morten Viljak, Andre Meier, Keelika
Ruddi, Marian Hunt ja Keiri Männik.
Väikesi põhikoole võttis osa neli ja meie
jäime ühe võistkonnaga võisteldes neljandaks.
Tuletõrjespordis edenetakse
jõudsalt

11. septembril toimusid Türil 5.
Tuletõrjespordi mängud kooliõpilastele.
Käru kool osales neil teist aastat. Taas
osaleti 8. klasside arvestuses, ehkki 8. klassi õpilasi oli võistkonna kuuest liikmest
ainult üks, ülejäänud olid nooremad.
Paar päeva enne võistlusi tuli Kärusse
kohale Lääne Päästekeskuse Rapla
päästekomandost Rapla maakonna päästepiirkonna juhataja ja suur tuletõrjespordi
eestvedaja Raul Aarma, kelle käe all ja
juhendamisel Käru kooli noored võistluseks valmistusid.
Ja valmistumisest oli ka kasu, sest
võistlustelt naasis Käru võistkond 14
võistkonna arvestuses tubli 7. kohaga.
Lisaks saavutasid 8. klassi poiste arvestuses individuaalses torni ronimise võistluses
1. koha Tanel Treve ja 3. koha Kevin
Ruddi. Kuna enamus võistkonnaliikmeid
saab võistelda ka järgmisel aastal, siis on
noortel kavas end tuleval aastal veelgi
paremini ettevalmistada ning veelgi paremat kohta püüdma minna.
Võistkonnas võistlesid: Lisete Hunt,
Karoliine Karu, Reno Gross, Tanel
Treve, Rasmus Hunt ja Kevin Ruddi.
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ud ja tuletõrjespordi
Täname Raul Aarmad, kes meie võistkonna ette valmistas.
15. septembril oli lasteaiarühmade spordipäev.

Võisteldi 30 m jooksus, 60 m jooksus,
kaugushõppes ja palliviskes. Kõik lapsed
said enne proovida jooksu, kaugushüpet ja
palliviset. Lapsed olid väga tublid ja
võistlesid rõõmuga. Väga hea tulemuse
palliviskes saavutas Joosep Ansi, kes
viskas palli 20 m. 300m jooksid Devon
Sillasoo, Jürgen Ansi, Joosep Ansi, Kusti
Leemet. Kustil oli nii suur hoog sees, et ei
saanud enne pidama kui oli jooksnud veel
300m. Tublimad tüdrukud olid Indra
Jahesalu, Helin Marii Seera, Triin
Kullamaa.
22. septembril toimusid Kehtnas Rapla
maakonna piirkondlikud algklasside jooksuvõistlused. Kõige paremini jooksis
Marian Hunt, kes saavutas 60 m jooksus
3. koha, 200 m jooksus 2. koha ja 600m
jooksus 1. koha. Rauno Valdmann saavutas 200m jooksus 3. koha. Tublilt jooksid
veel Keelika Ruddi, Sandra Tõnisson,
Keiri Männik, Mical Zelinski, Andre
Meier ja Marko Plešakov.
Virve Zimmerann
Eva Seera

Kodutütred
osalesid
õppelaagris ja
olümpiamängudel
Juba üle kümne aasta on Eesti tublimad
kodutütred kogunenud augustis Tallinna pealinna laagrisse. Rapla maakonda esindasid kolm tüdrukut: Keiri, Lisete ja
Marian Käru rühmast. Kodutütreid võttis
lahkelt vastu ja võõrustas Westholmi
Gümnaa-sium.
Esimesel päeval külastati Tallinna
Loomaaeda, kus meie grupi giidiks oli
Westholmi Gümnaasiumi direktor Rando
Kuustik.
Järgmise päeva hommikul sättisid
tüdrukud end vormidesse ning veidi üle
saja kodutütre koos juhendajatega asusid
Riigikogu poole teele. Külastati Kaitseliidu
Peastaapi. Stenbocki majas võttis kodutütreid vastu peaminister Taavi Rõivas.
Pealelõunasel ajal ning siis juba vabas
riietuses külastati teletorni ja botaanikaaeda. Traditsiooniliselt süüdati Metsakalmistul küünlad endiste presidentide
kalmudel.
Kolmandal päeval suunduti Kadriorgu,
et külastada presidendi kantseleid,
Kadrioru Kunstimuuseumi ning Kadrioru
parki ja seal asuvat kaunist roosimäge.
Päeva teises osas toimusid ekskursioonid

1. klass külastas Käru Heade Tegude muuseumi, kus Timuri vanaema õpetas
Foto:
värvitud mereliivaga kaarti kujundama.

Muuseumis valmisid liivaga
kujundatud postkaardid
Juba kaks aastat tagasi asutati Kärus „Heade Tegude
Muuseum“, mille eesmärgiks
on kohaliku kultuurielu projektide elluviimine ning
seeläbi noortele ja vanematele erinevate huvitavate
tegevuste pakkumine.
Käru Heade Tegude Muuseumi näol on
tegemist koduloomuuseumiga, mis loodi
eraisikute (Aljona Suržikova filmi ja telerežissöör ja Sergei Trofimov, operaator ja
fotograaf) initsiatiivil ja mille põhieesmärgiks on Eesti XX sajandi ajaloo säilitamine, tutvustamine ja teadvustamine erinevate näituste, kunsti- ja sotsiaalprojektide,
laagrite, konverentside, töötubade ja muude
ürituste kaudu. Muuseum asub Käru alevikus, 1935. aastal ehitatud majas.
15. septembril külastas muuseumi Käru
Põhikooli 1. klass. Lapsed tutvusid eelmise
sajandi elu-oluga, kuulasid grammofoni,
vaatasid diafilme ning said teada kuidas

energiakeskusesse ja Patarei kultuurilinnakusse. Mõlemad kohad olid väga huvitavad ning pakkusid nii avastamise ja katsetamise rõõmu kui ka veidi hirmujudinaid.
Viimasel päeval said tüdrukud taas vormi
kanda. Viimane käik tehti Politsei- ja
Piirivalve Ametisse.
Mängudel pandi proovile nii
osavus kui õnn

Kodutütarde II Olümpiamängudel
käisid Rapla maakonda esindamas kuus
tüdrukut, neist kolm nooremat võistlejat
Käru rühmast: Keelika, Keiri ja Marian.
Olümpiamängud
kuulutas
avatuks
Kodutütarde peavanem Angelika Naris
ning avamispeole järgnes ilutulestik.
Võisteldi nii võistkondlikult kui individuaalselt sellistel aladel nagu: luuatõuge,

ehitati toona palkmaju ja neisse ahjusid.
Kuna muuseumi nimes on sõna «tegu»,
pakuti lastele ka tegevust. Moedisainer
Ljudmilla Suržikova õpetas lastele liiva
tehnikaga postkaardi tegemist. Töös kasutati eesti mereliiva, mis oli värvitud
erinevate guaššvärvidega ning kasutades
spetsiaalselt tehnikat kleebiti liiv
postkaardile. Lastele tegevus meeldis.
Kuna muuseum töötab vabatahtlikul
initsiatiivil, peaks oma külastuse soovi eelnevalt registreerima meiliaadressil: karumuuseum@gmail.com või telefoni 5569
3961 teel. Kui on veel huvilisi muuseumit
külastama, siis andke kindlasti teada, ideid
ja tegevusi jätkub kõigele. Juba 5. oktoobril
on õpetajate päeva puhul plaanis korraldada töötuba «Nukkude ja mandalate»
valmistamisest. Töötuba on mõeldud nii
lastele kui täiskasvanutele. Kõigil töötoahuvilistel palume samuti registreerida.
Laste töötoa algus on kell 12.00 ja täiskasvanutel kell 14.00. Olete oodatud!
Aljona Suržikova
kilbijooks, noolevise, suured sussid,
kaarikuralli, kepphobusejooks, ronimissein,
sõudeergomeeter, tuletõrje takistusriba,
jalgratta aeglussõit, vibulaskmine, hoota
kaugushüpe ja viimase kodutütre jooks.
Järgmised Kodutütarde Olümpiamängud
toimuvad kahe aasta pärast ning korraldajaks Põlva ringkond.
Mõlemad üritused olid tüdrukute meelest huvitavad ning mis peamine - lõbusad.
Leiti uusi tuttavaid ja kohtuti varasemate
tuttavatega. Kui Sul tekkis huvi ja tahaksid
samuti kodutütarde laagritest osa saada siis
küsi julgelt Käru rühma tüdrukutelt.

Riina Hunt
kodutütarde juhendaja
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Konverentsil kõneldi normaalsest söömisest
Rapla maakonna tervisedenduse konverents toimus juba
17. korda. Sel aastal oli
peatähelepanu all tervislik
söömine. „Sa oled see, mida
sa sööd!“ oli päeva juhtlause.
25. septembril oli Rapla maavalitsuse
suurde saali kogunenud üle saja tervisest
hooliva raplamaaalase. Päeva avas maavanem Tiit Leier, kes tõdes, et ehkki saalis
on sooline tasakaal täiesti paigast ära, see
teda ei üllata ega pane ka muretsema, sest
eks Eesti peres ikka enamasti katab toidulaua naisterahvas ja see, et just naised on
suuremad tervisliku söömise huvilised, on
hea, sest seeläbi kaetakse meie maakonnas
kindlasti tervislik toidulaud paljudes peredes, lasteasutustes ja toitlustuskohtades.
Toitumise põhitõed on interneti
tõbetuultes

Päeva esimese ettekandjana astus üles
Tartu Ülikooli meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer. Professori sõnul on
nüüdisaeg paradoksaalne, kuna üha kasvav
tohutu infohulk internetis, paberil ja mis
tahes keeles pole harinud inimesi nii
elutähtsas asjas nagu söömine. Hoopis vastupidi. Tulemuseks on ähmastatud
põhitõed, väljamõeldised, legendid, igasugustest huvidest genereeritud ja agressiivsete müügiloosungitega pealesurutavad
sõnumid. Ja nii süvenebki inimeste pidev
tõmblemine ühest äärmusest teise. Kuidas
käituda, mida teha? Lahendus on lihtne!
Omanda normaalse söömise põhitõed.

Söömine on inimese elu alus. Puudujäägid
ja liialdused selles põhjustavad varem või
hiljem häireid. Nõrgenevad keha passiivsed
ja aktiivsed kaitsesüsteemid, häirub
rakkude jagunemine, pidurdub haavade
paranemine,
aeglustub
ainevahetus,
väheneb lihaste jõudlus, tasapisi langeb ka
vaimne võimekus. Põhiteadmised söömisest on hädavajalikud kõikidele inimestele.
Zilmer tõi välja põhireeglid, mida peaksid
teadma ja järgima.

simisega. Sel moel aitame kaasa hammaste
tervena püsimisele. Lisaks saadi aimu
Raplamaa toitlustusettevõtetest ja sealsetest
trendidest tänu Kehtna MTK toitlustusvaldkonna juhi Anne Kersna ettekandest. Pilt
maakonnas on üpris hall ja üksluine,
üksikute sähvatustega. Kiita said vaid Ööbiku gastronoomiatalu ja Rapla restoran Ra.

Oluline on süüa mitmekesiselt

Tagli Pitsi Tervise Arengu Instituudist
andis põhjaliku ülevaate suhkrutest meie
toidulaual. Kui palju suhkrut on liiga palju?
Kui inimesed teaksid lisatavate suhkrute
koguseid kohukestes, kohupiimakreemides
ja maitsestatud jogurtites, jääksid paljud
neist kindlalt ostmata. Palju on suhkruid ka
karastusjookides. Energiajookide keemisi
koostisi analüüsides sai aga selgeks, et energiat need ei anna, pigem pannakse joogis
leiduvate keemiliste ainetega käiku organismi tagavarad ja korjatakse seeläbi veel
viimanegi energiaraas kokku. Kindlasti ei
tohiks energiajooke tarvitada lapsed, sest
sel moel võivad tekkida hilisemad rasked
tervisekahjustused.
Päeva jooksul toitlustas konverentsil
osalejaid Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli õpilased. Pakuti karulauguvõid
sepikuga, odrast ja köögiviljadest pajarooga
ja salateid, sügisest puuviljabooli. Kadarbiku talu kostitas rahvast smuutidega.
Kõigi päeva ettekannete lühemad versioonid on avaldatud Raplamaa „Tervise
Edendaja“ septembrikuu numbris.

Oluliseks peab ta kaheksa toiduainerühma tundmist ja nende kõigi esinemist meie
igapäevastes menüüdes. Samuti rõhutas
Zilmer hommikusöögi tähtsust, mida paljud
alahindavad, sest hommikul söödud
süsivesikute muundumist ülemääraseks rasvaks ei toimu. Samas ei pea ta õigeks arutut
veejoomist, mida tänapäeval samuti
propageeritakse. Kui inimene sööb ja joob
tervislikult, vajab ta lisavett vaid 2-3 klaasi.
Päeva teises osas kõneles Zilmer
toidulisanditest, millest olulisematena tõi ta
välja D vitamiini, koeensüümi Q10,
Magneesiumi ja Oomega-3e. Neid tasub
enamasti tervislikule toidule lisaks tarvitada, sest ei paista meil aastaringselt päikest
ega söö me ka piisavas koguses mereande.
Riiklike toitumissoovituste väljatöötamisest kõneles Tartu Ülikooli emeriitprofessor Mai Maser. Toitumisega tugevas
seoses olevast suuhügieenist kõneles
suuhügenist Terje Altosaar, kes pani
südamele, et hammaste tervisele on oluline,
et peetakse kinni 5-6 toidukorrast päevas ja
ei koormataks hambaid pideva näk-

Suhkur on peidetud toitudesse ja
karastusjookidesse

Eva Seera

Ksitseks emakakaela vähi vastu: HPV vaktsiin
Inimese papilloomviirus (HPV) on
sageliesinev viirus nii naistel kui meestel.
Viirusel on üle 100 erineva tüübi. Umbes 30
HPV tüüpi põhjustavad suguelundite
nakkusi. HPV tüübid 16 ja 18 põhjustavad
ligi 70% emakakaelavähi juhtudest.
Kaitse algab regulaarsest
kontrollist

Eestis saab emakakaelavähi diagnoosi
igal aastal 150-160 naist ja sageli haigestuvad nooremad naised. Emakakaelavähk on
noorte (15-44-a.) naiste seas surma põhjustavate pahaloomuliste kasvajate hulgas
Euroopas ja Eestis teisel kohal. Seetõttu on
oluline igas vanuses naistel käia regulaarselt naistearsti juures kontrollis ja osaleda emakakaelavähi sõeluuringul. Uuringul
teostatakse Pap-test, mille abil on võimalik
avastada muutusi emakakaela epiteelrakkudes.
Vaktsineerida tasub juba
noores eas

HPVga võib nakatuda iga inimene, kes
on seksuaalselt aktiivne. Võimalik on
nakatuda ka suguühtes olemata – piisab

vaid ühekordsest nahk-naha kontaktist.
Paljudel viirusega nakatunud inimestest
haigustunnused puuduvad ja nad kannavad
viirust edasi ise seda teadmata. HPVga
nakatumise ohtu saab vähendada kasutades
kondoomi, kuid seegi pole kindlaim viis.
Olulisel kohal HPV nakkuse vältimisel
ja emakakaelavähi ennetuses on HPV-vastane vaktsineerimine. Peamiseks sihtrühmaks on 9-14-aastased tüdrukud, kuid efektiivne on vaktsineerimine ka 15-26-aastaste
naiste seas. Ideaalsel juhul peaks vaktsiini
manustama enne suguelu algust.
Võimalik valida kahe
vaktsiini vahel

Hetkel Eestis on olemas kaks erinevat
tüüpi vaktsiini – Cervarix ja Silgard.
Cervarix vaktsiin on kahevalentne. See
tähendab, et vaktsineeritakse HPV 16 ja
HPV 18 vastu. Kuid uuringud näitavad, et
vaktsineerimise järgselt tekib immuunsus
ka teiste kõrge riski viiruste vastu.
Silgard vaktsiin on neljavalentne.
Lisaks kaitsele HPV16 ja HPV18 vastu,
annab Silgardiga vaktsineerimine kaitse ka
HPV6 ja HPV11 vastu, mis on peamised

suguelundite tüügaste põhjustajaks.
HPV vastane vaktsiin on tasuline

Paljudes riikides on HPV-vastane vaktsineerimine riigi poolt rahastatavas vaktsineerimiskalendris. Siiani pole HPV-vastased vaktsiinid Eesti vaktsineerimiskalendrisse lisatud. Seetõttu vanemad, kes soovivad lasta oma last vaktsineerida, peavad
vaktsiini eest ise tasuma. Eriti kasulik oleks
hetkel vaktsineerida 12-14-aastased tütarlapsi, sest siis piisab kahest doosist.
Rapla haiglas saab HPV vastu vaktsineerida nii lapsi kui täiskasvanuid.
Vaktsineerimist ja selle dokumenteerimist
teostab haigla polikliiniku protseduuride
kabineti õde. Sinna saate pöörduda
tööpäeviti kella 8-15 vahel. Olemas on
mõlemad Eestis saadavad vaktsiinid.
Vaktsiini üks doos maksab112€.
Kui eelnevalt soovite vaktsineerimisalast nõustamist, kus saaksite põhjaliku selgituse, siis soovitame registreeruda naistearsti vastuvõtule telefonidel 4890710 või
4890711. Kui on olemas ravikindlustus, siis
naistearsti vastuvõtu eest tasub haigekassa.
Katrin Pruus
günekoloogia resident
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Klubi kogunes
metsikus ent
sõbralikus läänes

Kõrvits
salatisse ja
pudru sisse.
Kõrvitsad kasvatas ja kinkis
keskusele
pr. Evi Tamme
(vasakul), kes
on pildil koos
keskuse majandusjuhataja
Riina Kalvetiga.
Foto: Heili Burmeister

Hooldusravi keskuse menüü on
mitmekülgsem tänu kohalikele
aiapidajatele ja metsaandidele
Aiasaadus, mis on kasvatatud hoole ja
armastusega, on sööjale tervislik ja maitsev. On väga meeldiv, et mitmed ettevõtliku meelega vallaelanikud on aidanud
keskuse toidulauda rikastada erinevate
metsa- ja aiasaadustega ning hoidistega,
olgu nendeks siis seened, marjad, puuviljad, kurgid, kõrvitsad või kodus valmistatud moos, mida saab hommikupudru
peale panna.
Meie põhimõte toidulaua suhtes on:
toidulaual olev toit peab olema tervislik ja
kvaliteetne. Maja kaks kokka koos abilistega hoolitsevad selle eest, et menüü oleks

vaheldusrikas, võimalusel arvestatakse
keskuse elanike soove ja ettepanekuid.
Kindlasti mõjutab igapäeva toidulauda aastaaeg, mis tänavu on olnud eriti rikkalik
seente poolest, seeläbi on meiegi laudadele
jõudnud seentest valmistatud kotletid,
pirukad, kastmed.
Oleme tänulikud kõikidele tublidele
rohenäppudele, marja- ja seenelistele!
Heili Burmeister
AS Käru Hooldusravi Keskuse
juhataja

27. septembril sai peale suvepuhkust
taas kokku Käru pereklubi Kerro. Seekord
pakuti laudkonna Ants Käpp poolt välja
õhtu teemaks „Metsik lääs”, millega paljud
klubilised ka kaasa läksid.
Seega kogunesid pritsimajja cowboyd
ja cowgirlid, indiaanlased ja indiaanineiud.
Tulijaid võttis juba fuajees vastu vigvam,
kus oli võimalus sõbraga maha istuda ja
„rahupiipu“ tõmmata. Saalis oli sisse seatud saloon. Meelelahutuseks pakuti võimalust line-tantsu õppida ja osaleda
osavust ja täpsust nõudvates võistlustes.
Samas toimus ka tõeline rööv, kus kõige
“rikkam” laudkond sai, erinevalt tavapärasest röövist, omale „kulda“ hoopis
juurde. Nii suvised kui septembrikuu
sünnipäevalapsed said aga südaööl ehitud
sulgedega.
Lauad olid kaetud teemale vastavalt,
rohke liha ja ameerikapäraste suupistetega.
Järgmise peo korraldavad MikudMannid 18. oktoobril.

Eakate päeva
tähistame meeste
lauluga
11. oktoobril kutsume kokku kõik valla
kodanikud, kellel vanust 65 ja enam. Juba
tavaks saanud sügisese pärastlõunaga
tähistame eakate päeva ning ära saavad
tähistatud ka kõik kohaletulnute sünnipäevad. Külla on sel aastal oodata sisehaiguste
arsti Liis-Mail Moorat, kes kõneleb tervise
hoidmise võimalustest väärikas eas.
Samuti on külla tulemas Vigala meeskvintett, kelle repertuaaris on palju tuttavaid
laule ja seda mõnusas huumorikastmes.
Kõigile väärikas eas vallakodanikele on
kutsed välja saadetud, nüüd jääb vaid end
peole registreerida!
Eva Seera

Laupäeval,
4. oktoobril kõik
sügisjooksule!

SPORT

1. petangisuve
kokkuvõte

Sellel suvel toimus kokku neli petangi
pühapäevakut. Pidasime ka oma kohalikku reitingutabelit ning selle suve kõige
osavamad petankerid olid meestest Vello
Sillasoo, Mati Tapo ja Olev Abel. Naiste
arvestuses aga Anne Sillamaa, Janelle
Leenurm ja Kristel Sillasoo.
Petangimängijatega kohtume uuesti
juba järgmisel suvel.
Võrkpalli hooaeg algab 23. septembrist. Sell aastal on mängupäevaks teisipäev
kell 20.00 kooli võimlas.
Anne Sillamaa
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Käru vallavalitsus kuulutab välja
lihthanke lumetõrjetööde teostamiseks
Käru valla avalikuks kasutuseks
määratud teedel ja tänavatel
perioodiks 1. november 2014 kuni
30. aprill 2016.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on
13. oktoober 2014. a kell 12.00.
Täiendav info vallavalitsusest.
Hankedokumentatsiooni väljastab vallavalitsus pakkujale hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale pakkujapoolset
sooviavaldust.
Teadaanne metsaomanikele!
Alates 1. oktoobrist 2014
teenindab Käru valla metsaomanikke Keskkonnaameti
piirkondlik metsanduse
spetsialist Arne Sepp.
Kontakt: arne.sepp@keskkonnaamet.ee
tel. 510 9732.
Vastuvõtt: Türil, Wiedemanni 13
kolmapäeviti
kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.00.
Muudel aegadel palume vastuvõtt
eelnevalt kokku leppida.
Paberkandjal metsateatised saata:
Keskkonnaamet Wiedemanni 13, Türi 72213.
Digitaalselt allkirjastatud metsateatised
Arne Sepa e-posti aadressil.

Õnnitleme oktoobrikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
97
11. 10 Salme Taimistu

89
18.10 Hilja-Koidula Kauler

70
11.10 Jüri Starušinski
13.10 Deonizi Danõliv
Järgmine Käru Vallaleht ilmub
okoobrikuus. Info ja kaastöö on
oodatud 17. okoobrini.

Toimetus

Käru Vallaleht

Tähelepanu!
Avahooldustöötaja Hedi
Vaino korralise puhkuse ajal
10. oktoobrini asendab teda
sotsiaalnõunik Riina Hunt.
Sotsiaalteenuste paremaks korraldamiseks anda teenusevajadusest, sotsiaalhoolekande seaduse mõistes, võimalikult
vara sotsiaalnõunikule teada, helistades
telefonile 5333 1869. Vabandan südamest
nende inimeste ees, kes jäid tähelepanuta
25. ja 26. septembril ja loodan nende
mõistvale suhtumisele.
Sotsiaaltoetuste avaldused ja taotlused
palun esitada sel ajal vallasekretäri kätte.
Riina Hunt
sotsiaalnõunik

Loodusliku
kosmeetilise
kreemi valmistamise
õpituba
12. oktoobril
kell 15 pritsimajas
Huvilistel palume endast
teada anda 10. oktoobriks
Ilme Sädele raamatukokku.

Õpituba viib läbi
Janika Metsallik

Hooaega on alustanud
järgmised täiskasvanute
treeningud ja
hobiringid:
Naiste rahvatantsurühm
„Naksakad naised“ esmaspäeviti
kell 19-21 Käru kooli võimlas.
Juhendaja Eva Seera (tel 5302
2015).
Täiskasvanute võrkpallitreening teisipäeviti kell 20-22
Käru kooli võimlas. Juhendaja Anne
Sillamaa (tel 5801 8974).
Naiste Idla liikumise treening
kolmapäeviti kell 19-20.30 Käru
kooli võimlas. Juhendaja Eva Seera
(tel 5302 2015).
Segarahvatantsurühma
„Kärutajad“ treening neljapäeviti kell 19-22 Käru pritsimaja saalis.
Juhendaja Valdo Rebane (tel 525
9017).
Meeste korvpall neljapäeviti
kell 19.00 – 21.00 Käru kooli võimlas. Rene Minkovitš (tel 537 37294).
Jooga reedeti kell 19-20.30
Käru Põhikooli võimlas. Juhendaja
Jaana Kala (tel 520 5764).
Keraamikaring laupäeviti Käru
kooli staadionimajas kell 10-13.
Juhendaja Liia Tõnismäe (tel 5810
4726).
Tegevustesse on oodatud liituma
ka uued huvilised. Täpsema info
saamiseks ringide ja treeningute
kohta, tasub võtta ühendust otse
ringi juhendajaga.

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

Toosikannu
Metsahaldus OÜ

Müüb aastaringselt kuivi
ja tooreid lõhutud küttepuid koos veoga.
Alati kvaliteetne materjal ja
mõõdetud kogused.
tel: 5693 9535
info@toosikannumets.ee

Mälestame ...
6. septembril suri
KOIDU PALM
10. septembril suri
GUSTAV GROSS
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

