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TÕN‐i nominentiode hulgas oli sel
aastal ka peatselt 37. sünnipäeva tähis‐
tav Käru pereklubi Kerro, kelle esinda‐
jana võttis Rapla maavanemalt Tiit
Leierilt (vasakul) tänukirja ja sõbraliku
õlalepatsutuse Käru vallavanemalt Elari
Hiisilt (paremal), vastu klubi üks
kauaaegsemaid liikmeid Lembit Eensoo
(paremal). Toimunut jälgib taustal
Raplamaa TÕNI koordinaator Ivi Sark
Foto: Jaak Kadarik/Raplamaa Sõnumid

Täiskasvanud õppijad tegid tutvust
Käru vallaga
22. oktoobril peeti Käru pritsimajas Raplamaa täiskasvanud
õppija nädala (TÕN) tänuüritust, mille raames olid
kokku kutsutud 2014. aasta
nominendid ja nende esitajad.
Päev algas aga Kädva küla seltsimajast,
kuhu kutsutud jõudsid juba keskhommikuks, et teha põgusalt tutvust ka Käru
vallaga. Kädva küla tegusad naised olid katnud mokkamööda teelaua ning tutvustasid
mõne sõnaga ka kunagist koolimaja, millest
tänaseks on saanud hubane küla
kooskäimiskoht ja mõnus paik sündmuste
korraldamiseks.
Vallavanem Elari Hiis ootas külalisi aga
Tallinn-Viljandi maantee ääres, mis paljude
jaoks ongi kogu kokkupuude Käru vallaga.
Teeveerel vaadati üle kõik see, mis sinna
kuulub: mõisakompleksist säilinud hooned,
mälestuskivid, hooldusravikeskus, ning
kõneldi mõne sõnaga ka valla ajaloost.
Kuna ilm oli aga tuuline, ei jäädud maanteeveerele külmetama, vaid seati sammud
raamatukokku. Käru raamatukogu tutvustas

juhataja Ilme Säde, tuues välja kogu
tugevad küljed, mis tagavad kasutajate
rahulolu ja aktiivse külastuse ja rohkelt
laenutusi.
Traageldaja toodanguga tutvuti väikeses
kaupluses, kus ettevõtte tegevust tutvustas
tootmisjuht Maarika Sula. Paljude jaoks oli
ettevõtte poolt pakutavad tooted tõeliseks
üllatuseks. Külalised tegid kauplusest ka
mitmeid sisseoste, lubasid siia teinegi kord
tagasi tulla ja ka oma kodukanti sellest vahvast ettevõttest sõna viia.
Koolimajas tervitas külalisi direktor
Reelika Lippur, kes tegi külalistele majas
tutvustava ringkäigu ning kõneles väikese
valla kooli hetkeseisust. Ainsa murena tõi
direktor välja vaid logopeedi puudumise.
Kõik
muu
edukaks
õppimiseks,
õpetamiseks on ju olemas.
Pritsimajas toimunud tänuüritusel tänati
Maavanema Tiit Leieri ja Raplamaa TÕNi
koordinaatori poolt kõiki esitatud nominente meenetega. Ilme Säde oli esitanud
aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni
tiitlile ka Käru pereklubi Kerro, kelle
tänukingi võttis vastu peaaegu asutajaliige
Lembit Eensoo, kes ka praegu klubi

tegemistes aktiivselt kaasa lööb.
Käru valla ajalugu ja kujunemist tutvustas vallavanem Elari Hiis, kes tõi välja, et
Käru on olnud sajandite vältel piirialaks
ning praegune valla süda, alevik, sai alguse
alles koos raudtee jõudmisega Kärru
1920ndatel.
Käru Heade Tegude Muuseumi
eestvedaja Aljona Suržikova tegi toreda
ettekande oma pere kolimisest Lasnamäelt
Kärusse ning andis ülevaate oma tööst
dokumentaalfilmirežissöörina. Mõnusat
muusikat pakkus Georg Otsa nimelises
Tallinna muusikakoolis õppiv noor akordionist Kristjan-Robert Rebane, kes mängis
nii oma loodud muusikat kui ka tuntud palu
eesti ja maailmamuusikast.
Maitsva suupoolise eest hoolitses
Toosikannu puhkekeskuse köök.
Loodetavasti aitas päev laiendada
paljude inimeste ettekujutust Käru vallast.
See ei olegi kolm-neli maja maanteeveerel,
vaid mõnus ja võimalusterohke paik, kus
kõik vajalik olemas, boonuseks veel koostöövõimeline kogukond.
Eva Seera

2 Käru Vallaleht
POLITSEI
Ajavahemikul 19. september kuni 15.
oktoober ei registreeritud Käru vallas ühtegi kuriteosündmust. Väärtegusid registreeriti kolm, kõik olid lubatud sõidukiiruse
ületamised sõidukijuhtide poolt.
Pimedatel teedel turvaliselt koju

Kätte on jõudnud aasta kõige pimedam
aeg ning kui lumi maad katma hakkab,
läheb ilm taas heledamaks. Hommikuses
tihedas udus ja õhtuses pilkases pimeduses
peavad jalakäija ja jalgrattur olema eriti
tähelepanelikud, kuna nähtavus teedel on
piiratud ja kohati on teed sinna langenud
lehtede ja sademete tõttu libedad. Pea
igaüks, kes autoroolis istunud, on vähemalt
kord elus end kangeks ehmatanud ja ega
vägisõnadki kasutamata jäänud, kui
teeääres seisev tume ja valgustamata
inimkogu äkki vaatevälja on ilmunud.
Jahihooaeg ajab liikvele ja teedele ka
erinevaid metsloomi, kuid nende kaitseks
saame öelda, et „loomal ju looma aru!”.
Inimesel on seda arunatukest ikka niipalju
antud, et teisi teele kummitama minna ikka
ei tohiks … Seega – helkur alati kodust
välja minnes kaasa ja riiete külge, sest iial
ei või ette teada, millal kojutulek hilisemaks ja pimedale ajale juhtub jääma. Nii
hoiame enda tervist ja säästame sõidukijuhtide närve.
Talverehvid alla ja kelgud välja,
rattad talvekorterisse

Autojuhtidel on viimane aeg oma
sõidukite rehvid üle vaadata ja teeolude
talviseks muutumisel need talviste vastu
aegsasti ära vahetada, nii ei pea kibedalt
kahetsema kui esimene must jää osade
sõidukiomanike talvesõidu oskused
proovile paneb. 100% sõidumugavust =50
% auto korrasolekust ja 50% juhi
oskustest. Ja oskused võivad teinekord nii
mõndagi professionaali alt vedada. Liigne
enesekindlus võib kibedalt kätte maksta.
Teedel liiguvad ju kõik läbisegi – nii algajad, edasijõudnud, koolitajad, enesekindlad
kui ka hoolimatud. Viimaseid tuleb karta
kui tuld, paraku ei ole ühelgi neist vastavat
märki autol ees, et juba kaugelt sellist
inimest ära tunda ja temast eelmale hoida.
Kena sügist ja kena kojujõudmist
kõigile!
Jaan Sildoja
piirkonnapolitseinik
Mariann Kuusmann
noorsoopolitseinik
Jaan Sildoja
piirkonnavanem
6123504; 53036804
Vastuvõtt
I ja III T kell 14.00-16.00
Käru vallamajas, Viljandi mnt.
17, Käru, 79201
Käru valla uudised ja teated
kodulehel
http://karuvald.kovtp.ee/
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Vähendati piirkonnaarvu, suurendati patrullide
1. oktoobril käivitus politseireform, mis tõi kaasa
erinevaid muudatusi nii tööpõhimõtetes kui struktuuris.
Järgnevaga selgitan, mis ja
miks muutus.
Jõustunud reform on olemuselt põhjalik juhtimisstruktuuri ümberkorraldamine.
Alguse sai see vajadusest tõsta politseinike
miinimumpalk 900 euroni ja muuta politseiniku töö konkurentsivõimelisemaks.
Eesmärgi täitmiseks tuli muuhulgas politseinike arvu vähendada ja töö ümber korraldada. Keskenduti politseitegevuse lihtsamaks ja efektiivsemaks muutmisele.
Lääne prefektuuris vähenes politseinike
arv keskmiselt 4,8% kuid ligikaudu 18%
sellest moodustasid nn majasisese töö tegijad. Vähenes juhtide arv. Valdkondlik juhtimine asendati territoriaalsega. Sisuliselt
tähendab see, et kui enne juhtis maakonnas
politseitegevusi mitu sama tasandi juhti
(vastavalt valdkonnale, kriminaal-, korrakaitse-, piirivalve- või kodakondsus ja
migratsioon) siis alates 1. oktoobrist on
maakonnas senise killustatuse asemel
politseijaoskond, mida juhib politseijaoskonna juht. Politseijaoskonna koosseisu kuuluvad reageeriv ehk patrullitalitus
ning ennetus- ja menetlustalitus. Raplamaa
politseinike arv reformi käigus ei
vähenenud, kõik jätkavad teenistust, kuid
erinevused on rõhuasetuses. Toimusid
mitmed liikumised, mille tingis politseiametnike põhitöö olemuse muutus.
Piirkonnapolitseinikud ehk
endises kõnepruugis konstaablid

Raplamaal oli kuni 30.09.2014 4 konstaablijaoskonda, (Rapla, Märjamaa,
Kehtna, Kohila) milles töötas kokku 12
piirkonnapolitseinikku. Nende hulgas oli
ka 4 piirkonnavanemat, kes konstaablijaoskondade tööd juhtisid. Tulenevalt
vajadusest tegelesid piirkonnapolitseinikud ka süüteomenetlusega ning
patrullimisega ja sellele kulus üle poole
tööajast. Kogukonnas probleemide lahendamisele jäi ehk kolmandik. Selline lahendus ei olnud enam jätkusuutlik. Samas oli
maakonnas puudus patrullidest.
Selleks, et ennetustöö saaks tõusta
esikohale, väljakutsed ja sündmuskohad
teenindatud, pidime töökorraldust muutma. Reformi käigus vähendati piirkonnapolitseinike arvu neljani. Koos kahe
noorsoopolitseinikuga moodustavad nad
ühise meeskonna – piirkondlik grupp, kelle
ülesanne on edaspidi maakonnas ennetusja kogukonnakeskse politseitöö korraldamine ning läbiviimine. Piirkonnapolitseinike vähendamisega saime suurendada
patrulli koosseisu, mis võimaldab meil
rohkem patrulle välja panna.
Partnerlus ja vaba tahe

Paljud probleemid on sellised, mille

lahendamist politseitöö vahenditega saavutada ei saa, mistõttu peame kaasama
elanikke, kohalikke omavalitsusi, era- ja
mittetulundussektorit,
vabatahtlikke.
Selleks peab politseil olema aega ja võimalusi, olla ekspert, eestvedaja, partner,
võrgustiku liige. See on eelnimetatud
piirkondliku grupi ülesanne. Piirkonnapolitseinik on kohalikule omavalitsusele
partner, kes ei pea üksi tegelema kõikide
süütegude ja probleemidega selles vallas.
Selleks on erinevad võrgustikud, kuhu
kuuluvad sõltuvalt probleemidest need
ametnikud ja isikud, kellele on riigi poolt
pandud kohustus või iseseisvad võimalused olukorra lahendamiseks panustada.
Kriminaalpoliitika arengsuundadega
aastani 2018 määratletakse pikaajalised
eesmärgid ja tegevused, millest avalik sektor peab lähtuma oma tegevuse kavandamisel ning elluviimisel. Valmimas on
siseturvalisuse arengukava. Esmasteks
eesmärkideks on korduvkuritegevuse ning
alaealiste kuritegevuse ennetamine.
Alaealiste kuritegevuse ennetamine
võimaldab ära hoida kuritegusid täiskasvanueas; korduvkuritegevuse ennetamine
vähendab kuritegude arvu ning kuriteoohvriks langemise riski1. Ennetustöö
osakaal peab oluliselt tõusma. Politseijuhina näen ma uues töökorralduses võimalust muuta ennetustegevus politsei
põhitegevuseks. Kuritegevus on nõrga
kogukonna tunnus ja ainult tagajärgedega
tegelemine on ette kaotatud võitlus. Kogukond ise peab muutuma tugevamaks ja see
saab toimuda koostöös. Alustada saab
näiteks teadlikkuse kasvatamisest. Selleks,
et inimesed oleksid motiveeritud kaasa
lööma, peavad nad tundma oma väärtust ja
teadma võimalusi.
Vähem süütegusid

Riik, sealhulgas politsei, saab pakkuda
lahendusi ja tekitada huvi. Piirkonna- ja
noorsoopolitseinikud võiksid olla maakonna koostöövõrgustike liikmed, kohaliku
tasandi ennetustöö korraldajad, kes kohalike olusid teades ja partnereid kaasates
sõnastavad probleemid, tegelevad võimaluste ja lahenduste leidmisega ja huvi
tekitamisega (piltlikult öeldes, kui külas
puudub piimapukk, kus varem kohtuti ja
külaasju arutati, siis tuleb see tekitada,
näiteks „naabrivalve“ abil). Siit edasi on
võimalik jõuda ka küla võimestumiseni.
Iga naabrivalvesektor, küla korda tegemine, külavanema valimine, koostöövõrgustik aitavad meid eesmärgile lähemale.
Tahame, et oleks vähem süütegusid.
Mis saab konstaablijaoskondadest?

Palju on küsitud, kas varem konstaablijaoskonnana töötanud majad Märjamaal,
Kehtnas ja Kohilas pannakse nüüd kinni?
Vastus on ei. Need politsei kasutuses olevad hooned jäävad ka edaspidi selleks,
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politseinike
koosseisu
milleks nad on loodud, politseinikele töö
tegemiseks ja abivajajate teenindamiseks.
Politseimajad või konstaablipunktid, ega
nimi ei olegi tähtis. Oluline on see, mida
me pakkuda saame. Üks on kindel, et selles hoones ei istu enam alaliselt politseinikku, kes abivajajaid ootab. Selle
asemel töötab piirkonnapolitseinik oma
piirkonnas. Vastavalt vajadusele võib
nimetatud hoonetes viibida ka rohkem
politseinike, patrullijad, menetlejad, noorsoopolitseinik jne, kuid kindlat nn lahtioleku aega ei ole. Politseimajadel on info ja
kontaktandmed piirkonnapolitseinikuga
ühenduse saamiseks. Hädaabi korral tuleb
alati 110 helistada. Kui otsest ohtu ei ole
või väljakutse ei ole kiireloomuline, siis
aidatakse esimesel võimalusel ja seejuures
ei saa välistada, et aeg-ajalt tekivad ooteajad.
Seekordse reformi üheks edukriteeriumiks võiks olla nii politseiametnike kui ka
elanike rahulolu suurenemine. Vaatamata
sellele, et politseinikud on valmis pingutama, ootame endiselt vabatahtlikke, kes
sooviskid kaasa aidata ja ka neid, kellel on
kindel tahe abipolitseinikuks hakata.
Huvitavad koolitused ja võimalus turvalisusesse panustada on garanteeritud. Raplamaa abipolitseinike rühmajuht on alates
01.10.2014 patrullitalituse juht Margus
Kaldma (489 2904; margus.kaldma@politsei.ee). Huvi korral küsige kindlasti lisainfot.
Janno Ruus
Rapla politseijaoskonna juht
1 „Kriminaalpoliitika arengusuunad aas‐
tani 2018 heakskiitmine“
https://www.riigiteataja.ee/akt/1332983
1
KOMMENTAAR
Elari Hiis:
vallavanem
Tahaks väga loota, et kõik need head
mõtted, mis politseijuhtidel ja siseministeeriumi ametnikel reformi kavandades
peas olid, ka tegelikkuseks saavad.
Politseiameti tähtsust kodanikele esmase
turvatunde tagamisel ei saa kuidagi alahinnata ja seetõttu on kogu politseireform
üsna terava tähelepanu all. Seda, et politseinikud ise asja väga tõsiselt võtavad,
näitab kasvõi seegi, et maakonna politseijuht käis juba tükk aega tagasi läbi kõik
maakonna vallad ja teavitas eelseisvatest
muutustest ning ka nende tagamaadest.
Samuti on esimese külaskäigu vallamajja
teinud uus konstaabel, kes tegelikult valla
asjadega väga hästi kursis on, sest on ka
varasemalt seda ametit pidanud. Nii et
loodame parimat.

Käru Vallaleht
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Konkurss maanõuniku ametikohale
Töökoha asukoht: Käru Vallavalitsus,
Viljandi mnt 17, Käru alevik, Käru vald,
Rapla maakond
Tööaeg: 0,5 kohta
Töötasu: kokkuleppel

amise ja vormistamise oskus; algatus- ja
analüüsivõime, pingetaluvus, väga hea
suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii
kõnes kui kirjas; B-kategooria juhiloa olemasolu.
Kasuks tuleb töökogemus ametikoha
valdkonnas kohalikus omavalitsuses.

Tööülesanded

Pakume:

Üldandmed

Maakorraldusliku, ehitus- ja planeerimisalase iseloomuga teenistusülesannete
täitmine.
Jäätmevaldajate
registri
pidamine. Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on maanõuniku ametijuhendis (vt
https://karuvald.kovtp.ee/ametnikud5).

huvitavat ja vastutusrikast tööd
võimalusi enesearenguks ja teostuseks
•
sõbralikku ja toetavat meeskonda
•
avaliku teenistuse seadusega
ettenähtud soodustusi

Nõuded kandidaadile:

Avaldus koos kinnitusega, et ei esine
asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, elulookirjeldus (CV) ja
haridust tõendava dokumendi koopia saata
hiljemalt 10. novembriks 2014 digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressile karuinet@estpak.ee. Info telefonil 489 2666.

Erialalist haridust, soovitavalt kõrgharidus (võib olla omandamisel), valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine; kohaliku omavalitsuse korraldust
reguleerivate õigusaktide tundmine; haldusdokumentide ja ametikirjade koost-

•
•

Kultuuritöötajad alustasid rahvamajade suvekooli kavandamist Kärus
Käesoleva aasta sügisest on saanud tõeline külaliste vastuvõtmise sügis. 22.
oktoobril võõrustasime TÕN-i rahvast, 4.
novembril saavad siinmail kokku
Raplamaa raamatukogude töötajad. 29.
oktoobril tegid vallaga tutvust ning pidasid
Kärus nõu aga Raplamaa kultuuritöötajad.
Kultuuritöötajad vaatasid üle hooned ja
ruumid, kus meie kultuurisündmused aset
leiavad. Uuriti majade võimalusi ja ka
rendihindu. Alustasime oma ringkäiku
Kädva küla hubasest seltsimajast, käisime
ära raudteeaidas, kohalikus raamatukogus
ja koolimajas ning nõupidamiseks istusime
maha Käru pritsimajja. Kultuuritöötajaid
tervitanud vallavanem Elari Hiis avaldas
lootust, et külalised jäid nähtuga rahule
ning satuvad Käru kanti edaspidigi.
Vallavanema lootus õigustab ennast ja
loodetust veelgi suuremal kujul, sest juba
järgmise aasta suvel võõrustavad Raplamaa kultuuritöötajad Eestimaa rahvamajade suvekooli ning see toimub tõenäoliselt

just Käru vallas – Toosikannu puhkekeskuses. Suvekooli korraldamine oli ka
seekordse kokkusaamise peateemaks.
Augustis toimuv suvekool toob kokku
ligi paarsada kultuuritöötajat, kellele tuleb
välja pakkuda nii rutiinist väljamurdvat
lõõgastust kui ka asjalikke koolitusi, mis
oma töös edaspidi kasuks tulevad. Ühise
laua taga jagati ära peamised vastutusvaldkonnad ja mõeldi välja suvekooli peateema, milleks sai rock. Seega on tulekul
rockiteemalised päevad. Suvekooli korraldamisega jätkatakse aga kindlasti juba
novembrikuisel kokkusaamisel, sest peatselt on kätte jõudmas kultuuritöötajatel
kiire jõuluaeg ning kui see läbi, on varsti ka
suvi käes.
Lisaks suvekoolile kõneldi rahvakultuuri valdkondliku andmekogu täiendamisest ja uuendamisest ning koostatavast
Kesk-Eesti kultuuriprogrammi hetkeseisust.
Eva Seera

Naised liikuma!

rühist sõltub siseelundite normaalne tegevus. Liikumistreeningutel osalemise läbi
paraneb nii koordinatsioon, rüht kui ka
meeleolu. Harjutuste sooritamisel kasutatakse abivahendina võimlemispalli.
Idla liikumissüsteemi treeninguid
toetab programm “Tervislikke valikuid
toetavad meetmed 2013-2014”, mille
raames saadi toetust nii treeningute toimumiseks kui ka treeninguteks vajalike pallide soetamiseks.
Eva Seera

Juba alates septembrikuust
saavad naised igal kolmapäeval kell 19 osaleda Käru
kooli võimlas toimuvatel
Idla liikumistreenigutel.
Idla süsteem baseerub inimkeha anatoomial ja füsioloogial. Ta õpetab oma
keha tundma, valitsema ning liikumisrõõmu kaudu saavutama sisemist enesekindlust ja elurõõmu. Kehakooli harjutused
töötavad läbi kõik lihased ja liigesed.
Erilist tähelepanu pööratakse seljale,
lülisamba liikuvusele, sest pikad tööpäevad
mõjutavad negatiivselt rühti. Kuid heast
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KOOLI(M)ELU

1. kooliveerand on läbi
Kooliõpilastel on esimene õppeveerand
läbi saanud, uus alanud. Esimese õppeveerandi tulemuste põhjal väärivad kõige
rohkem kiitust ja tunnustust Mirjam Hiis,
Iris Maria Kass, Hendrik Hirs, Krõõt
Oks ja Keiri Männik, sest neil olid tunnistusel ainult väga head hinded. Tunnistuse
heade ja väga heade tulemustega said:
Elisabeth Saarpere, Marinel Perandi,
Andreas Karu, William Jahesalu, Nele
Metsma, Sandra Tõnisson, Karol
Gerardo Sinisalu, Airika Tuisk, Taavi
Aleks Orgusaar ja Simo Oskar Juvanen.
Hea õppimise eest saaks kiita veel viite
kooliõpilast, kuid nemad peavad rohkem
tähelepanu pöörama hoolsusele õppetöös ja
sõbralikule
käitumisele.
Esimesel
õppeveerandil oli ühel õpilasel üks puudulik hinne. 28. oktoobril toimus Raplamaa 1.
kooliastme mälumäng, kus tublisti esindasid meie kooli Mirjam Hiis, Krõõt Oks
ja Sandra Tõnisson.
1. oktoobril toimus lasteaialastele
õppeprogramm „Teatan tulest“, mille
raames käisid meie lastega kohtumas
Järvakandi päästekomando päästjad.
Päästjad rääkisid lastele mida tohib teha
ning kuidas peab käituma, et tulega ei juhtuks õnnetest. Samuti said lapsed uudistada
päästeautot ja lasta tuletõrjevoolikust vett.
Kohtumine meeldis kõigile ja koos lastega
kinnistati teadmisi teemanädalal „112“.
Õpetajatepäev viis lapsed
muuseumisse

Oktoobri kolmandal päeval toimus
õpetajate päeva tähistamine. Selle päeva
hommikul said õpetajad meeldiva üllatuse
osaliseks, kui neid olid hommikul imeilusa
lilleõiega tervitama tulnud vallavanem
Elari Hiis ja hoolekogu esimees Riina Hunt.
Toimunud aktusel laulsid kõik õpilased
ühiselt „Minu õpetaja koolis kõige parem
ta, kõige parem ta ...“. Selles laulus oli väge
ja lausutud sõnades tunnustust, mis andis
õpetajatele tagasisidet tehtud töödest ja
rõõmu edasistesse tegevustesse. Edasi
suundusid õpetajad koos õpilastega
õppekäigule Sillaotsa Talumuuseumi, kus
saadi ülevaade möödunud aegade taluelust
ja talutöödest. Maitsti ka koduleiba koos
või ning sooja tee või külma piimaga.
Lasteaialapsed rääkisid leivast leivanädala raames. Leivast loeti jutte ja räägiti
lugusid, valmistati võileibu, mida pakuti ka
lapsevanematele. Samuti said kõik lapsed
süüa palju erinevaid leibu ja saiu. Tänu
selle eest kuulub lapsevanem Kadi
Oeseljale, kes tõi meile lasteaeda oma
töökohast mitu suurt kasti värsket leiba ja
saia.
Kohtuti kirjanikuga ning uuriti
puid

Veerandi viimasel päeval, 17. oktoobril
toimus lasteaialastel õppeprogramm „Suur
Puu“ sarjast 49 aastaaega. Selle programmi
raames uurisid lapsed koolimaja ümbruses
kasvavaid puid läbi põneva muinasjutu.
Õppeprogrammi viis läbi Raplamaa kesk-

konnaspetsialist Imbi Kõiv. Samal päeva
kohtus kooliõpilastega ajakirjanik ja luuletaja Sulev Oll. Kohtumine oli huvitav ja
õpilased kuulasid hoolega ning esitasid
küsimusi. Veel on sellesse kuusse mahtunud jooksukross, teatriskäik, klassiõhtud,
keskustepäev jm põnevat.
Oktoobrikuu viimasel päeval, 31.
oktoobril on tulemas muinasjutupäev, kus
lapsed saavad ennast kostümeerida soovitud tegelasteks. Samas on koolimajas
avatud „pimetuba“, kus õpetaja Liia
jutustab lastele õuduslugusid ja õpetaja Eva
eestvedamisel toimuvad saalis erinevad
mängud.
November toob pereõhtu ja
karnevali

4. novembril tuleb lasteaeda ja kooli
hambaarst, kes vaatab üle laste hambad.
Vajaduse korral korraldame kooli ja valla
koostöös laste edasise hambaravi.
6. novembril ootame kõiki Käru valla
lapsi ja lapsevanemaid kell 17.00 koolimajja veetma ühiselt isadepäevale pühendatud
pereõhtut. Kavas on Miksteatri etendus
„Telefonilood“ ja ühised mängud pärast
etendust. Kaetud on kringlilaud.
18. novembril ootame lapsevanemaid ja
ka teisi huvilisi „Lahtiste uste päevale“
Käru koolis. Tulge hommikul koos oma
lapsega lasteaeda/kooli ja vaadake, mismoodi üks tavaline lasteaia/koolipäev välja
näeb. „Lahtiste uste päev“ algab koos lapse
lasteaia/koolipäevaga ja päeva lõpetame
kell 12.45 koolilõuna ning ühisaruteluga.
20.
novembril
on
tulemas
Kadrkarneval, kuhu ootame kõiki „marte“
ja „kadrisid“. Ning novembrikuusse mahub
ka kooli sünnipäev, mida traditsiooniliselt
tähistame kooli aupäevaga.
Lastevanemate koosolekul valiti
esindajad

9. oktoobril toimus lastevanemate
koosolek, kus koolijuht andis ülevaate
koolielust ja vastas lastevanemate
küsimustele. Valla sotsiaalnõunik ja
hoolekogu esimees Riina Hunt tutvustas
esmalt riskinoortele suunatud programmi
ning seejärel andis ülevaate hoolekogu
tööst. Samas toimus ka hoolekogu uude
koosseisu lapsevanemate esindajate valimine. Üles seati 8 kandidaati ja toimunud
hääletuse tulemusena on hoolekogu uues
koosseisu
lastevanemate esindajateks
Riina Hunt, Leo Kass, Mari Vest ja Veiko
Seera. Lasteaiaõpetajate esindaja on õpetaja Liia Sizask ja kooliõpetajate esindaja on
õpetaja Paul Sepp. Õpilasomavalitsus on
valinud õpilaste esindajaks hoolekogusse 7.
klassi õpilase Lisete Hundi. Peale kohaliku
omavalitsuse esindaja määramist hoolekogusse alustab uus hoolekogu koosseis tööd
koolielu toetamise ja arendamise suunas.
Aitäh senisele hoolekogu koosseisule
tehtud töö eest.
Reelika Lippur
koolijuht

Keskuste päev
ühendab lapsi,
lapsevanemaid ja
õpetajat
Osalesin keskustepäeval Käru
koolis, mida korraldas 1.
klassi õpetaja Ly Paas.
Päev algas väikese helkurikoolitusega,
koolitajaks oli Jan Richardi ema. Lapsed
värvisid paberist nuku ja kleepisid peale
helkurid. Peale seda kontrolliti taskulambiga eemalt kui nähtav kellegi pabernukk oli.
Päeva jooksul pidid õpilased lahendama loovaid ülesandeid nii eesti keeles
kui matemaatikas. Kõik lapsed olid tublid
ja said lõppkokkuvõttes ülesannetega
hakkama. Meie, lapsevanemad, saime sel
päeval õpetaja rollis olla. Kuigi töid me
otseselt ei parandanud, juhendasime ja
abistasime lapsi.
See tore päev ühendab lapsi, lapsevanemaid ja õpetajat. Märkasin klassiruumis
elevust ja sära nende laste silmis, kelle
vanemad sel päeval kohal olid.
Soovitan lapsevanematel keskustepäevadest aktiivsemalt osa võtta, et näha oma
silmaga, kuidas käib õppetöö klassis,
milleks lapsed võimelised on ja kuidas nad
käituvad kooli keskkonnas.
Mina jäin päevaga väga rahule. Leian,
et selline ettevõtmine on igati vajalik ja
võimalusel osalen seal tulevikus veelgi.
Karita Argel

Võisteldi jooksurajal
6. oktoobril toimus koolis jooksukross Algklassid jooksid 300m. Parimad
jooksjad: Sandra Tõnisson, Krõõt Oks,
Andre Meier ja Markus Vaik. Alates 4.
klassist jooksid tüdrukud 500m. Parimad
tulemused saavutasid D-klassi tüdrukutest
Marian Hunt ja Pamfilius Singh, Cklassi tüdrukutest olid kiiremad Lisete
Hunt ja Mariell Kondrad.
Vanema astme poisid jooksid 1000m.
D-klassi poistest parimad olid Rauno
Valdmann ja Mical Zelinski. C-klassi
poistest olid kiiremad Tanel Treve ja
Rasmus Hunt. B-klassi poistest olid parimad Märtin Vist ja Alex-Veiko Seera.
Virve Zimmermann

Neljapäeval,
6. novembril
algusega kell 17
isadepäevale pühendatud
PEREÕHTU
Kavas: Miksteatri etendus
„Telefonilood“,
mängud pärast etendust,
kringlilaud.

Käru Vallaleht

oktoober 2014
RAAMATUKOGU UUDISED

TERVISEVEERG

Kohtumispaik raamatukogu
Raamatukogupäevade raames kutsusime külla Maalehe toimetaja ja ajakirjaniku ning luuletaja Sulev Olli.
Vestlusringis andis külaline põgusa ülevaate ajalehe algusaastate ja arengu kohta.
Tutvustas ajakirjaniku igapäevatöö telgitaguseid ning meenutas hea sõnaga väljapaistavaid töökaaslasi ja eredaid hetki.
Sulev Oll on paljude laulusõnade ja
väga mitmete luulekogude autor: „Hea tuju
kuju”, „Öö mõte on kuus”, „Vana sõna vallatused”, „Printsessi voodikohendaja päevaraamat”, „Sõnad iseeneses”, „Päevad
käivad päripäeva”. Kirjutanud romaani
„Põrgupõhja viimane Jürka” ja elulooraamatu „Indrek Neivelt. Hansapanga
juht”. Oll on ka raamatu „100 nõuannet,
kuidas elada üle majanduskriis” koostaja.
Lisaks kirjutanud umbes 2000 artiklit.
Päris esimesed lasteluuletused ilmusid
Tea Olli koostatud koolieelikute siili-aabit-

sas. Lasteluulekogu „Hea tuju kuju”
(2008) pälvis Karl Eduard Söödi lasteluule
auhinna.
„Vana sõna vallatustes” (2010) kirjutas
Sulev Oll luuletusteks vanasõnad. See
Catherine Zaripi illustreeritud raamat sai
auhinna konkursil „5 kauneimat Eesti
lasteraamatut 2010”
Lõpetuseks luges ette mitmed luuletused ning kokkuvõtvalt iseloomustas
ennast mehena, kes on 50 aastat vana, 103
kg raske ning kahe lapse isa.
Kuidas lükkad, nõnda läheb Vigala
Kuidas lükkad, nõnda läheb,
mõnikord ka metsa läheb,
harva aia taha läheb.
Ükskord hoopis ümber läheb,
kahjuks kord ka kraavi läheb.
Veidi ootad – üle läheb.
Ilme Säde

Vallakodanikele pakuti hingekosutust
Kui Sul on midagigi hääd öelda,
siis tee seda ometi!
Tänud valla eakate päeva
korraldamise eest.
11. oktoobril olid pritsimajja kutsutud
inimesed, kes juba teavad.... kui hetke me
siin kaunil maal olla saame.
Ka valla esindaja Paul Sepp kõneles
kenasti eakaks olemisest, et mida see võiks
tähendada, et oma elukogemus tuleb siia
maha jätta ja järeltulevatele põlvedele
edasi anda.
Dr. Liis-Mail Moora kõneles elu teise
poole tervisest. Et tuleks jälgida ja kuulata
oma enda tundeid ja vajadusi ja ise ennast
ikka uskuda.
Hing ei vanane tõesti päevagi ning
uskumatult raske ongi kohaneda sellega, et
hinge tempel – keha .... ei taha hinge
soovidele enam järele jõuda.
Sajad põlved on jätnud siia paradiisi aeda parima, mis neil anda – kehtib ka

lauluvaramu kohta, mis meile jäetud on!
Ma ei oska seda endale selgitada, kuid
mulle tundub juba aastaid, et mehed suudavad olla sageli viisakamad - delikaatsemad, tähelepanelikumad, isegi hellemad
kui naised. Võib olla vormib elu neid nii.
Seda tõestas ka Vigala meeste võimas ja
hell laul, mis kõlas lausa viiehäälselt ja oli
kokku pandud nii meie oma rahva, kui
maailma rahvaste parimatest, väärikamatest ja vingematest paladest. Lisaks laulude
vahele humoorikad seigad ja juhtumid
elust enesest ning naermine ja väike
tögamine iseenda ja oma kaaslaste üle.
Valla esindajad jõudsid vahepeal kõigi
hällilaste kättki suruda ja lilleoksa kinkida.
Eakate poolt tänas korraldajaid südamlikult Tiiu Gross. Kuulsin ka, et minu selja
taga istuval daamil on kodus igav ... ju ma
ise varsti sama valju häälega kõnelen. Selle
tõttu tänud väga meeldiva ja hingekosutav
kokkusaamise eest.
Eha Metsallik

Sügispidu sai lustakas
Laudkond Mikud-Mannid korraldasid
18. oktoobril sooja sügispeo. Vaatamata
suhteliselt väiksele osavõtule Kerro klubiliste poolt sai pidu siiski meeleolukas ja
lustakas tujus läbi viidud.
Rahvast tantsutas ühemehe bänd
Häädemeestest! Laudkond Mikud-Mannid
sisustas vaheajad lustakate, naljakate ja
osavust nõudvate mängudega, küll pidid
võistlejad võidu otsima sügiseset korvikesest tammetõrusid ja kastanimune. Peale
selle saadeti pidulisi ka turismireisidele
erinevatesse riikidesse ja vastavalt sellele
pidid reisile valitud ka riietuma.
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Keskööl õnnitleti sünnipäevalisi ja
klubi peremees pidas oma traditsioonilise
kõne, kus märkis ära sellel peol lauldud ülihea sünnipäevalaulu laulmise, sest seda
lauldi nii nagu peaks koguaeg seda tegema,
klubilised olid nagu üks suur koor ja laul sai
väga selge ja ilus kuulata!
Novembrikuu kokkusaamise korraldab
laudkond Reinud, mis on ühtlasi ka Kerro
sünnipäeva kuu, 22. novembril pritsimajas!
Aitäh sooja sügispeo eest MikudMannid!
Kristjan Kivisaar

Grippi aitab
ära hoida
vaktsineerimine
Gripp on hingamisteede äge
viirushaigus, mis levib hooajaliste puhangutena kogu
maailmas.
A-gripiviiruse suure muutlikkuse tõttu
gripivaktsiin pikaajalist kaitset ei paku.
Seetõttu muudetakse igal aastal gripivaktsiini koostist vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni gripiviiruste seire tulemustele ning enne uue gripipuhangu algust
soovitatakse manustada uus vaktsiinidoos.
Gripitüsistuste risk on suurem kaasuvate krooniliste haigustega inimestel.
Gripivastane vaktsineerimine on eriti
oluline lastel, kes põevad diabeeti
(suhkruhaigust), kroonilist kopsuhaigust
(näiteks astma), neeruhaigust, immuunpuudulikkusega seotud haigust, rasket
kesknärvisüsteemi kahjustust või kel on
kaasasündinud südamerike. Gripi vastu
võib lapsi vaktsineerida alates 6-ndast
elukuust.
Gripivaktsiin on inaktiveeritud vaktsiin
ja kedagi grippi ei nakata. Küll aga ei hoia
gripivaktsiin ära kõiki teisi võimalikke
palavikuga kulgevaid viirushaigusi, vaid
ainult gripiviiruse põhjustatud haigust.
Vaktsineerimisele lisaks on ülioluline käte
pesemine! End haigena tundes ärge minge
rahvarikastesse kohtadesse
Levinuim viis gripist hoidumiseks on
iga-aastane vaktsineerimine. Gripi periood
algab tavaliselt jaanuaris-veebruaris ja
kestab järgnevad paar kuud. Selleks ajaks
peaks kaitse haiguse vastu olema juba
kujunenud ja seepärast soovitame vaktsineerida sügisperioodil – oktoobrist detsembrini. Immuunsus gripi vastu hakkab
välja kujunema nädal pärast vaktsineerimist. Vaktsiin on ohutu ega põhjusta grippi
haigestumist. Kui aga olete haige (põete
mistahes ägedat viirushaigust), siis võite
end lasta gripi vastu vaktsineerida alles 12 nädalat peale tervenemist.
Teid vaktsineerib ja nõustab vastava
väljaõppe saanud õde Rapla haigla polikliiniku protseduuride kabinetis. Teenus on
tasuline: 5.50 € (sisaldab vaktsiini ja selle
manustamist). Lisainfo ka polikliiniku
registratuuris 4890710, 4890711.
Rapla Maakonnahaigla

Gripi vastu vaktineerib ka
Käru Perearstikeskus, kus
vastavat protseduuri teeb
pereõde Meelike Sizask.
Infot saab telefonil 487 4770
pereartikeskuse lahtioleku
aegadel.
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21. novembril algusega kell 18
Käru pritsimajas
Raplamaa
Aasta Tegu 2014
Alustame Raplamaa Aasta
Tegu 2014 otsinguid.
Kui Teil on silma ja südamesse jäänud
Raplamaal tegutsevaid vabatahtlikke ja
heategijaid inimesi, mittetulundusühinguid, ettevõtteid, sihtasutusi või organisatsioone, kelle tegevus ja isiklik eeskuju on
käesoleva aasta jooksul mõjutanud kohalikku ja maakondlikku arengut ning kes on
andnud olulise panuse kodanikuühiskonna
aktiviseerumisele ja edendamisele Raplamaal, siis andke sellest meile teada.
Juba 10 aastat on Rapla Maavalitsus ja
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
tunnustanud tublisid tegijaid. Eelmise
Aasta Tegu tiitliga pärjati Kohila Mõisakool.
Kandidaatide esitamiseks, Raplamaa
Aasta Tegu 2014, konkursile täitke
taotlusvorm, mille leiate RAEK kodulehelt
www.raek.ee, tunnustamise alt. Samas
saate tutvuda ka statuudiga.
Täidetud taotlus saatke 17. novembriks e-kirjaga: karin@raek.ee või
paberkandjal: RAEK, Tallinna mnt 14,
79513 Rapla.
Nominentide tunnustamine toimub 11.
detsembril Kohila Mõisakoolis.

Õpperestoran
ootab sööma!
16. oktoobril avas Kehtna Majandus- ja
Tehnoloogiakoolis taas uksed maitseelamuste otsijatele õpperestoran Neljapäev.
Kehtna MTK toitlustusvaldkonna
õpilased kostitavad külalisi juba neljandat
aastat. Sel õppeaastal tutvustavad lõpukursuse kokad klassikalisi prantsuse maitseid,
itaalia ja aasia kööki kuuluvaid toite ning ei
puudu ehtne vene köök. Igal nädalal
üllatame kliente uue menüüga. Kliendil on
võimalik valida eelroa, kahe erineva
pearoa ja järelroa vahel. Neljapäeviti on
õpperestoran alati kujundatud vastavalt
teemale.
Õpperestoranis praktiseerides valmistuvad õpilased ette tulevaseks tööeluks.
Igati väärt kogemus nii meie õpilastele kui
ka külastajatele. Ootame sööma nii uusi
kui püsikülalisi!
Meeldejäävast lõunasöögielamusest
saate osa võtta kell 11.00-14.00, soovitame
eelnevalt laud broneerida restoranneljapaev@gmail.com .
Evelyn Jäer

Käru Vallaleht

Käru valla
23. sünnipäeva
tähistamine
Kavas:
- valla teenetemärgi
kätte andmine
- uute vallakodanike
tutvustamine
- muusikaline meelelahutus
ansmablilt “Pillikud”
- päevakohased sõnavõtud
- tordilaud

Olete oodatud!

TuleTraageldajasse!
Müügil palju kauneid
kodutekstiile.
Valmis laias valikus
jõulukaubad!

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

Õnnitleme novembrikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
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3. nov. - Eha Vist
17. nov. - Vello Talmet

☺SILMADE KONTROLL
☺SILMARÕHU MÕÕTMINE
☺PRILLIDE MÜÜK
☺PRILLIDE PISIREMONT
☺OPTILISED PÄIKESEPRILLID

21. novembril
KELLA 10:00-st
KÄRU RAAMATUKOGUS
Silmade kontroll maksab 10€.
Prillitellijale on kontroll
TASUTA.
Vastuvõtule on vajalik
etteregistreerimine.
INFO ja etteregistreerimine
telefonil: 4874732

Alustas “Ilu
õpituba”
Oktoobrikuus kogunes Käru pritsimajas pool tosinat naist, et üheskoos avastada
loodusliku kosmeetikamaailma saladusi.
Teejuhiks oli Jaanika Metsallik, kellel juba
omajagu kogemusi kreemide, maskide ja
muu säärase koduse valmistamisega.
Oktoobris läksid käiku erinevad vahustajad
ja mikserid, et valmiks nahka niisutav ning
looduslik kosmeetiline kreem, mis niisutab
ja toidab tõhusalt nii naisterahva näonahka
kui sobib ka lapse külmast karedatele põskedele panna, sest sisaldab vaid looduslikke komponente. Taas saadakse kokku
novembris. siis on teemaks kehamaskid.
Eva Seera

Pühapäeval,
16. novembril
Käru pritsimajas
algusega kell 15

Ilu õpituba 2
Teema: looduslik
kehamask

Lumetõrjetöid teeb Käru vallas sel ja
järgmisel talvel Imoti OÜ,
tel 5263785

Kaasa saunalina ja väike
osalustasu.
Anna oma osalussoovist
teada Ilmele või
Evale.

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

