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Raamatu koostajat Tiit Uusi tänavad tehtu eest Kädva küla eestvedajad Eha
Foto: Armar Paidla
Vist (keskel) ja Mari Karilaid.

Raamatut “Käru vald‐piirivald” on
võimalik soetada endale Käru
raamatukogust, vallamajast ja Kädva
külaseltsilt. Hinnaks on 8 eurot.

Kädval esitleti raamatut
Käru valla ajaloost
„Oo, Eestimaa, oo sünnimaa,
Kuni su küla veel elab,
Elad sina ka.“
Et seda tõestada, kogunes Kädva küla
seltsimajas 6. detsembril Kärust, Lellest,
Vahastust, Raplast, Tallinnast huvilisi, kes
väärtustavad külaelu.
Toimus raamatu „Käru Vald- piirivald”
esitlus. Raamatu koostaja, Tiit Uus, tutvustas sisukorda, mis algab muinasajast ja
lõppeb tänapäevaga. Raamatu väärtus on
väga suur, kuna on vaeva nähtud inimeste
leidmisega, kes rääkisid isiklikke üleelamisi
ja antud aja töödest-tegemistest. Ajalooliselt põhjalikult on kirjeldatud Pärniku,
Metsari, Kädva, Sonni, Lungu, Tammistu,

Rumbi ja Ingliste külade tekkimist ja
arengut. Tiit Uus tänas kõiki, kes aitasid
kaasa raamatu kirjutamisel ja väljaandmisel.
Eha Metsallik tänas omakorda raamatu
autorit põhjaliku külaelu uurimise ja
sügavuti teemade lahtikirjutamise eest.
Sellel imelisel laupäeval oli Kädva küla
seltsimajas rohkesti sagimist. Lelle näitering tõi külakostiks kaasa näidendi. Käru
„Naksakad naised” lõid kergejalgselt
tantsu. Väga südamlik oli see, et kaasa oli
võetud ka väikesed lapsed, keda tantsimise
ajaks anti pealtvaatajate sülle. Aitäh teile!
Kogu selle sagina saatel toimus ka jõulumüük. Jõuluvana kotti oli võimalik osta

villaseid sokke-kindaid, kauneid jõuluteemalisi laudlinu, kaelaehteid, keraamikat,
omakootud põrandavaipu, Tupperware
toodangut ja loomulikult äsja ilmunud raamatut. Oma küla tuntud kokk Helje pakkus
maitsvat püreesuppi ja küpsetisi.
Tegusa ja meeldejääva päeva lõpetas
oma küla tordimeistri Urve kohupiimavahukoore tort ja tass kosutavat kohvi.
See oli päev, mis tõestas, et Kädva küla
elab.
Soovime rahulikku advendiaega, kaunist jõuluõhtut ja igati sisukat ja terviserohket uut aastat!
Kädva külarahva nimel
Aime Pallon
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Raplamaa Aasta Tegu 2014 nominentide hulgas oli kaks Käru kandi tegu
11. detsembril kutsuti Kohila mõisa kokku kõik Rapla
maakonna Aasta Tegu 2014 nominendid ja nende esitajad. Sel
aastal oli 13 väärikat tegu, mille hulgast maakonna kõige olulisemat valida.
Raplamaa Aasta Teoks valiti Märjamaa õpetaja Tiina Tanseri
kodu taastamine. Tanseri kodumaja hävis tules 20. detsembril
2013 kui perenaine oli läinud pakkima heategevuseks mõeldud
jõulukinke. Õpetaja kodumaja taastamise võtsid vedada Alma
Linder ja Piia Abel, kel õnnestus vabatahtlike toel ja annetuste
abiga taastada maja juba juulikuu lõpuks.
Käru vallast esitati sel aastal kaks nominenti: Käru heade
tegude muuseum, kes on oma tegevusega oluliselt rikastanud
valla kultuuripilti, tuues siia filmipäevi, korraldades erinevaid
töötubasid, valminud on vahva fotonäitus „Juured ja tiivad“.
Teiseks teoks, mis Käru vallast esitati, oli senise valla sündmuse – Küüditamise mälestusõhtu kasvamine sel aastal nelja
omavalitsust ja kümmet raudteejaama ühendavaks Raplamaa
mälestustulede teeks, mille raames süüdati 13. juuni ööl vastu
14. juunit Raplamaa raudteejaamades üle 500 mälestusküünla.
Muuseumi eestvedajaid Aljona Suržikovat, Sergei
Trofimovit ning mälestusõhtu projektijuhti Eva Seerat õnnitleti
Kohilas tunnuskirjade, lillede ja Atla mõisakeraamika väikeste
peekritega.
Vallaleht

Traageldajast sai
gasellettevõte
Kärus sisustustekstiile valmistav
Traageldaja OÜ tähistas hiljuti oma 20.
sünnipäeva. Sünnipäevakingina laekus aga
nädalapäevad hiljem ettevõttele ka väärikas tunnustus. Nimelt valiti Traageldaja
OÜ Eesti Gasellettevõtteks 2015.
Gasellettevõtted on firmad, mis on
kolme aasta jooksul kasvatanud oma käivet
ja kasumit rohkem kui 50% ja loovad ka
kõige rohkem uusi töökohti. Need ettevõtted kannavad endas kiiresti areneva
ettevõtte olulisi omadusi – paindlikkust,
kiirust, julgust. Vaid alla 1% ettevõtetest on
gasellid. Sellistele tingimustele vastab
Eestis ajalehe Äripäev andmetel vaid 1105
firmat.
Gaselli TOP on kiiresti kasvavate
ettevõtete edetabel, mida koostab ajaleht
Äripäev ja mida toetab LHV.
Palju õnne!
Vallaleht

Käru valla maanõuniku
Janelle Leenurme
vastuvõtuajad on:
E, N 8-17
lõunapaus 12-12.45
Kontakt tel: 489 2668
e-post:
janelle@karuvald.ee

Aasta Tegu 2014 nominatsiooni tunnuskiri anti Kohilas üle
Käru Heade Tegude Muuseumi vedajatele. Pildil Vassilissa
Foto: Sergei Trofimov
ja Aljona.

Kalendrid ootavad vallamajas
Käru vallavalitsusse on jõudnud 2015. aasta Raplamaa
rahvarõivateemalised kalendrid.
Käru valla poolt kingitakse uue aasta kalender igale valla perele.
Kalendritele tuleb aga vallakodanikel endil vallasekretäri juurde
järgi tulla, sest sageli on postkastid liialt väikesed kalendri
mahutamiseks või vettib kena kalender kastis mitu nädalat enne
kui postkasti omanik ta sealt avastab.
Esimesed kalendrid jagati valla peredele välja valla sünnipäeval.
Vallaleht

Sündida võib sädemest
suure sooja algus.
Pimeduse südamest
koorub kirgas valgus.
/Leelo Tungal/

Rahulikke ja hubaseid
jõulupühi ning
meeldejäävat uut aastat!
Käru vallavolikogu
Käru vallavalitsus
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Rahulikke jõule, hea Käru
valla rahvas!
Asjata ei öelda, et detsember on jõulukuu ja sellele omaselt tervitati meid kuu
algul mahasadanud lumega, mis tähendas
paljude igapäevaste tegemiste korrigeerimist. Suvised sõiduvõtted tuli kuni
kevadeni varna riputada ning keskenduda
libedale ning ettevaatlikule sõidustiilile.
Tänaseks on küll õhukene lumevaip kohati
täielikult sulanud, kuid libedus jätkub.
Jõulud on rahu, vaikuse ning koosolemise aeg, kui külastatakse sõpru-tuttavaid, et neile jõulusoove viia. Muutlike
ilmastikuolude tõttu tuleb kohalejõudmiseks varuda ohtralt aega ning olla liikluses
kannatlik. Oleme selles kindlasti ühel
meelel, et keegi ei soovi oma jõuluaega
haiglas veeta. Enne pikemat sõitu tuleks
üle vaadata sõiduki rehvide seisukord ning
olla kindel, et sõidukis on piisavalt kütust.
Viimasel ajal on Käru valla eri paigust
laekunud informatsiooni, et täiskasvanud
ostavad alaealistele alkoholi või tubakatooteid. Tuletan meelde, et see on keelatud!
Täisealine ei tohiks soodustada noorukite
tervise rikkumist mitte mingil kujul.
Ilmselt ei vaja meelde tuletamist see, et
seaduse silmis kannavad sellisel korral vastutust nii noored kui ka ostu sooritanud
täiskasvanu. See pole pelgalt küsimus
seaduserikkumisest. See on küsimus väärtushinnangutest ja vastutusest – me teame,
et alkoholi kättesaadavus on alaealistele

piiratud ennekõike seepärast, et noored
vastutustundetu ja kogematutena endale
liiga ei saaks teha. Käest ära läinud peod
või napsitamised, mis lõppevad purjus ulja
noore inimese uitmõttest tekkinud
õnnetuse või surmaga, on politsei jaoks
karm ja reaalne tagajärg. Selleks, et ametiasutused ja kogukond ei peaks tegelema
end surnuks sõitnud või oimetuks joonud
noortega, tuleb hoida alkohol noortele
kättesaamatus kauguses. Tubakatoodete
puhul pole ilmselt vaja meelde tuletada, et
see kahjustab tugevalt noort organismi ja
proovimise järel süvenev sõltuvus võib
kesta aastaid. See on kulukas ja kahjulik
tegevus, mida pole isegi mõtet proovida
ega alustada.
Lõpetagem siiski positiivse noodiga.
Pühade eelne ootusärevus hakkab vaikselt
hinge pugema. Soovitan teile, et kinkige
oma lähedastele üks ilus meeldejääv jõulusoov, mis võib-olla saab ka tõeks….
Politsei tänab koostööpartnereid
meeldiva koostöö eest ning soovib kõigile Käru valla elanikele rahulikku ning
rõõmsat jõuluaega!
Jaan Sildoja
piirkonnapolitseinik
Käru valla politseistatistika
(01.10.2014 – 30.11.2014):
Väärteoteateid: 11
Liikluseeskirja nõuete rikkumisi: 9
Muid sündmuseid/teateid: 1
Kuriteoteateid: 4
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Riigimajas avati
näitus Käru elust
ja inimestest
2. detsembril avati Rapla Riigimaja 1.
korruse fuajees Sergei Trofimovi fotonäitus „Juured ja tiivad“, mis koosneb 2012. ja
2013. aastal Kärus tehtud fotodest.
Näituse teemat põhjendab autor
järgnevalt: „Pere annab meile tiivad, perest
otsime oma juuri, pere annab seda jõudu, et
elus saavutada edu“. Fotodel on jäädvustatud Käru valla peresid kodus, kokkutulekutel, pidudel ja kõikvõimalikes
muudes olukordades. Esialgne idee oli küll
teha küla peredest portreepilte, aga kuna
Sergei Trofimovil on pikaaegne kogemus
pressifotograafina, siis on näituse meeldejäävamaid hetki just reportaažfotod Kärus
toimunud suurematest pidustustest.
Näitust esitleti esmakordselt 24. veebruaril Kärus. Peale seda on näitus
vaatamiseks väljas olnud Tallinna
Keskraamatukogus, edaspidi on näituse
kuraatori Aljona Suržikova sõnul plaan
näitust eksponeerida ka väljaspool Eestit.
Näituse avamisel tervitas näituse
autorit maavanem Tiit Leier, meeleolu
loomiseks tantsisid Kärutajate rühma
tantsijad. Näitus jääb riigimajas avatuks
jaanuarikuu keskpaigani.
Eva Seera

Liiklusõnnetusest on õige teada anda
Käes on kaunis jõuluaeg, esimene lumigi juba korraks maa katnud ning külmataat
kostitanud jahutavate miinuskraadidega.
Ilmselt keegi ei arva, et mõnepäevane valge
maa ja külmalaine sellel talveperioodil
viimaseks jäi. Ikka ootame valgeid jõule,
seda, et terve pere jälle koju koguneb ja
koos pühaderõõmu nautida. Selleks, et kõik
ka soovikohaselt läheks, peab igaüks meist
andma oma panuse.
Kõik me osaleme liikluses. Kes suuremal, kes vähesemal määral. Kes sõidukijuhina, jalgratturina või kes jalakäijana.
Eesmärk peaks meil siiski kõigil olema üks
- jõuda õhtuks tagasi koju, pere juurde. Teeja ilmastikuolud on aga ettearvamatud ning
nendega mitte arvestades, ei pruugi minna
alati nii nagu lootnud oleme. Õnnetusi juhtub, see on arvestades inimeste kiiret
elutempot ja peaskeerlevaid pidevaid mõtteid, kahjuks paratamatu. Kuid rääkides
tagajärgedest, siis varalise kahjuga liiklusõnnetuste puhul saame me neid mõnedel
juhtudel natukene leevendada.
Mis siis ikkagi on liiklusõnnetus? See
on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel
liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab
inimene vigastada, surma või tekib varaline
kahju (Liiklusseadus § 2 p 32).
Viimasel ajal on Rapla maakonnas sagenenud juhtumid, kus liiklusmärgile, tee-

piirdele, parkivale sõidukile, aiale vms on
pihta sõidetud. Selle aasta jooksul on politseis registreeritud selliseid juhtumeid 46,
kus osalenud juht ja varalise kahju saaja ei
ole sündmuskohal oma arvamust kirjalikult
vormistanud ning politsei on alustanud
menetlust. 31 juhul nendest on kahju
põhjustanud juht sündmuskohalt lahkunud.
46 juhtumist 7 on registreeritud viimase
kolme nädala jooksul. Registreeritud juhtumite tagajärjel on liiklusmärk, teepiire, pargitud sõiduk või aed saanud kahjustada.
Seega on tegemist liiklusõnnetusega, millega on tekitatud varaline kahju tee, aia või
sõiduki omanikule.
Kui kahju saajat ei ole sündmuskohal
võimalik kindlaks teha, tuleks pöörduda
politseisse, kes aitab välja selgitada kahju
saaja ning vajadusel liiklusõnnetuse fikseerib. Selgete asjaolude korral on võimalik
pöörduda edasi kindlustuse poole ja politsei
sekkumine ei olegi vajalik. Arusaam, et
politsei poole pöördudes järgneb sellele
alati karistus, ei pea paika. Küll aga võib
järgneda karistus trahvi, aresti või juhtimisõiguse äravõtmise näol, kui jätta
kahjustatud objekt sinnapaika ja sündmuskohalt vastutustundetult lahkuda.
Tuleks mõelda sellele, et kus tegijaid, seal
on pea alati ka nägijaid. Lisaks on näiteks
kahjustatud liiklusmärk ohuks liikluses, kas

siis takistuse või kaasliiklejatele kahjustatud liiklusmärgilt vajaliku informatsiooni
saamata jäämise näol.
Selliste juhtumite põhjuseid võib olla
mitmeid: talveperioodile iseloomulik pime
aeg, tee- ja ilmastikuolude kiire muutumine,
tähelepanematus, kiirustamine või muud
segavad faktorid. Sõidukit juhib siiski aga
inimene, kellel lasub seadusest tulenev
kohustus vastavalt erinevatele asjaoludele
kohandada oma sõidukiirus ja sõiduvõtted
olukorrale vastavaks.
Olgem siis liikluses tähelepanelikud,
teistega arvestavad ning ausad. Mõelgem
sellele, et keegi meist ei tahaks jõuluoste
tegemast tulles koduteel sattuda liiklusõnnetusse, sest liiklusmärk, mis pidi ohu eest
hoiatama on katki sõidetud. Või koju jõudes
avastada eest puruks sõidetud sõiduk või
aed ning selle juurest tundmatud rehvijäljed. Õnnetuse juhtumisel olge julged otsima
lahendust, seda siis kahju saaja või politsei
poole pöördudes.
Soovin kõigile ilusaid saabuvaid pühi
ja ohutut liiklemist.

Ave Leht
Rapla politseijaoskonna
menetlusteenistuse uurija
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KOOLI(M)ELU

Koolisport
5. detsembril peeti koolis
sõudeergomeetrivõistlusi

Kaunist
jõuluaega,
vahvat vaheaega,
uhket uut aastat!
Kohtumiseni 5. jaanuaril
kell 8.10!

Käru koolipere

Hoolekogu valis juhid
2. detsembri õhtupoolikul võis Käru
Põhikooli ruumides näha kiirelt kõndivaid
inimesi, kes kiirustasid koosolekule.
Algamas oli vastse hoolekogu esimene
koosolek. Päevakava nägi ette hoolekogu
esimehe, aseesimehe ning sekretär–protokollija valimisi; hoolekogu töökorra üle
vaatamist ning põhikooli päevakava muutustest uuel aastal.
Hoolekogu valimised toimusid vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
§73 lg 9 järgi, mis ütleb, et hoolekogu valib
enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
Hoolekogu esimeheks, peale arutelu ja
lühikest vaidlust, valiti seitsme poolthäälega Mari Vest. Aseesimeheks sai Veiko
Seera ning sekretär–protokollijaks Riina
Hunt. Lisaks eelpool nimetatud lapsevanematele kuuluvad hoolekogusse veel
vallavalitsuse esindajana Elari Hiis, õpetajate esindajana Paul Sepp, lasteaia õpetajate
esindajana Liia Sizask, õpilasomavalitsuse
esindajana Lisete Hunt ja lastevanemate
esindajana Leo Kass. Ääretult tore on, et
õpilaskogu esindaja samuti hoolekogu
koosseisu kuulub, sest õpilaste arvamus on
samamoodi väga oluline.
Järgmine teema hoolekogu koosolekul
oli Käru Põhikooli hoolekogu töökord.
Mingitel segastel asjaoludel on jäänud
antud kord 2011 aastal vastu võtmata.
Seega läks selle punktiga kiirelt – kooskõlla viia Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega, saata hoolekogu liikmetele parandatult ja kirjalikult ettepanekute tegemiseks.
Käru Põhikooli päevakava uuest
veerandist pakkus aga elavat arutelu, kas
õppepäev algab 8:00 või 8:10. Päevakava
muutus on tingitud uuel aastal käiku tuleva
maakondliku bussiliini tõttu. Sellest
tulenevalt, ei ole koolibussil vaja Kädvale
sõita ning selleks, et lapsed ei peaks enam
tund aega tegevusetult koolimajas viibima,

saab koolipäeva vähemalt pool tundi varem
alustada. Varasemalt jõudsid Jõeküla poolt
tulevad lapsed 7:30 kooli, kuigi tunnid
algasid 8:30. Uuest aastast aga jõuavad
lapsed Kädvalt kui Jõekülast üheaegselt
kooli. Mure koht on Lelle lastega, sest
nemad peavad väga vara tõusma, et jõuda
maakonna bussiliinile. Sobivaid lahendusi
hetkel pakkuda pole, sest eks konkurents
lahendab lõpuks olukorra.
Kooli õpilaskogu esindaja selgitas õpilaste poolset valikut hästi ning ning
hoolekogu otsustas toetada mõtet, et
uuest aastast algab koolipäev 8:10. Lisaks
tuleb uuest õppeveerandist õuevahetund,
mis on lastele vabatahtlik. Lasteaia laste
päevakava muutub lõunasöögi osas. Kogu
teave päevakava osas jõuab lastevanemateni e-kooli, kooli kodulehe ja valla
ajalehe kaudu.
Koolilastel algab peatselt vaheaeg ning
see puudutab lasteaia lahtioleku aegu.
Tuleb välja selgitada laste arv, kes võtaksid
koolivaheajal lasteaiatööst osa, kuna köök
on koolil ja lasteaial üks. Sisetööpäevadeks
on esialgu planeeritud 31. detsember ja 2.
jaanuar, siis on lasteaed suletud. Täiendavat
teavet saab lasteaiaõpetajatelt ja direktorilt.
Hoolekogus arutati veel kooli lahtisteuste päeval toimunut ning tagasisidet sellele. Leiti, et päev meeldis lastevanematele
ning tagasiside oli enamasti positiivne.
Mõisteti õpetajate muret tööde parandamisel, sest mõne lapse käekiri on loetamatu,
kuidas seda siis hinnata. Jooksmine koridoris, lapsed ei mõista kui ohtlik see
kaasõpilastele võib olla. Selleks, et mõista,
ei pea keegi viga saama. Edaspidi kaalutakse, kas jätkata lahtisteuste päeva traditsiooni või oligi see ainuke privileeg osavõtnud lapsevanematele.
Riina Hunt

2.- 3. kl. tüdtkute parim 100m oli
Kätlin Nõmme ajaga 30,9. Poistest oli
parim Markus Vaik 31,4.
4.-7. kl. tüdrukutest oli parim 300 m
läbija Keidy Kaal ajaga 1.21,1.
4.-6. kl. poiste 500m pikkusel rajal oli
kiireim Rasmus Hunt ajaga 1.57,0.
7.-9. kl. poiste arvestuses, kes samuti
läbisid 500 m oli parim Simo Oskar
Juvanen ajaga 1.43,9.
9. detsembril toimus
kabeturniir
Parimad mängijad vanemate poiste
arvestuses olid Tanel Treve ja Reno
Gross.Tüdrukute arvestuses mängisid
paremini Lisete Hunt ja Keelika Ruddi.
4.-6. klassi poiste arvestuses parimad
mängijad olid Kevin Ruddi ja Mark
Gross.
Virve Zimmermann

Noored kogunesid
laagrisse
6.-7. detsembril peeti Käru pritsimajas
Käru rühma kodutütarde ja noorkotkaste
laagrit. Ehkki lapsi kogunes oodatust
vähem, siis päevakava see õnneks ei muutnud ning plaanitud tegevused viidi läbi.
Toitlustuse osas näitas äärmist paindlikust
üles Käru Hooldusravi Keskus, kus valmistati laagris olijatele ülimalt maitsvad
toidud. Suured tänud kokkadele!
Laupäeval said noored osa Rapla
ringkonna aastalõpu koondusest, mis
toimus Rapla noortekeskuses ja millest
võtsid osa rühmad üle Rapla maakonna.
Üritusel võeti vastu uusi liikmeid kodutütarde ja noorkotkaste rühmadesse, tänati
liikmeid ja noorte juhte aktiivse osavõtu
eest.
Käru pritsimajja jõudes vahetati pidulikud vormid mugavamate riiete vastu ning
tegevused võisid alata. Laager oli mänguline ning lastele väga meeldis. Tegeleti
robootikaga, mängiti koroonat ja Aliast.
Isegi mängimisest võib isu täis saada ning
siis keskenduti järkude õppimisele ja vastamisele. Õpiti püsivasse küliliasendisse
keeramist ja 112 helistamist, päriselt.
Päästeametile helistamine ajas noored
vigurdama, sest kuidas sa oled asjalik kui
pead tõsiselt legendist rääkima. Ometi
suudeti maha rahuneda ning korralikult
olukorda kirjeldada ning vastavalt juhistele
tegutseda. Kõik lapsed leidsid, et see oli
neile vajalik kogemus, sest ootamatus
olukorras on hea teada, kuidas õigesti teha.
Pühapäeval meisterdati jõulukaarte
ning peagi tuli pakkima ja koristama hakata. Noored olid väga tublid ja laagrikorraldajadki jäid tehtuga rahule.
Kauneid jõule!
Riina Hunt
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Liikumisest liikumisaasta lõpetuseks
Liikumine peab olema meeldiv
ja teadvustatud tegevus,
sellega ei tohi üle pingutada.
Üheks kuldreegliks on kindlasti see, et
hambad ristis, vastikust tundes ja vaid
kohusetundest sportima minnes ei saavutata
kunagi häid tulemusi, tõrge liikumise suhtes suureneb veelgi. Tihti on vastumeelsuse
põhjuseks eelarvamuste tõttu valesti valitud
tempo, mis liigselt väsitab või spordiala,
milleks napib võimeid. Püsivaks liikumiseharrastajaks jäämisel on oluline leida selline
tegevus, mis tõesti pakub rõõmu ja
naudingut, toimugu see siis üksi või koos
kaaslastega.
Ideaalis võiks iga inimene aktiivselt
liikuda vähemalt viiel päeval nädalas 30
minutit, kas siis väljas või sisetingimustes.
Kui kohe nii palju ei jõua, siis ka 10 minutilise aktiivse liikumise eest on meie keha
väga tänulik! Kehaline aktiivsus mõjutab
soodsalt ka vaimset, mitte ainult füüsilist
tervist. Täiskasvanud inimeste töövõime ja
laste õppe-edukus paranevad tänu
igapäevasele aktiivsele liikumisele oluliselt.
Tänasel päeval on sportimine muutumas
järjest populaarsemaks. Paraku jõuab nii
perearsti kui füsioterapeudi juurde järjest
rohkem inimesi, kes on endale sportimisega, mis tegelikult peaks hoopis ju olema
tervist turgutav, hoopis liiga teinud. Omapäi
sportijad ei tunne kahjuks mõnigi kord
algtõdesid
treenimise
põhimõtetest.
Meedias leidub küll rohkesti usaldusväärseid nõuandeid sportimise kohta, kuid
sageli kohtame ka selliseid õpetusi (eriti
mitmesugustes foorumites), mida oleks
parem mitte järgida.
Allpool mõned üldtuntud müüdid, mis
on inimeste seast visad kaduma ja siiani
levivad internetiportaalides.
Müüt: venitusharjutused sobivad naisterahvastele ja võimlejatele, mitte meestele.
Tegelikkus:
venitusharjutused
on
olulised!
Normaalse
liigutusulatuse
tagamiseks ning lihaste ja liigeste-kõõluste
elastsuse säilitamiseks on venitusharjutused
kõigile spordiharrastajatele vajalikud, olenemata soost ja vanusest. Pideva treeningu
mõjul kipuvad enam koormatud lihased
lühenema, mis võib põhjustada vigastuste
teket. Seetõttu tuleb lihased treeningu lõpul
uuesti „pikaks venitada“.
Müüt: liigsest rasvkoest saab vabaneda
nendele piirkondadele spetsiaalseid harjutusi tehes ja neid kilega kinni mähkides.
Tegelikkus: keharasv probleemsetest
piirkondadest ei kao nende eraldi treenimisel ja soojendamisel. Organism ei
erista kehalise töö ajal piirkondi, kust rasvavarusid „kütuseks“ kasutada. Rasva hulk
väheneb ühtlaselt kogu kehalt. Liiga sooja
riietuse ja kilesse mässimisega suureneb
ainult organismi veekadu, mis tõstab märgatavalt südame töökoormust. Rasvade
kasutamine energiaallikaks samas oluliselt
ei suurene. Tänapäeva inimese meelest
probleemsetena tunduvad piirkonnad on

tegelikult evolutsiooni käigus kujunenud
energiavarud ekstreemsete olukordade üleelamiseks.
Müüt: intensiivselt treenides väheneb
kehakaal kõige rohkem siis, kui mitte juua
ja hästi palju higistada.
Tegelikkus: elektrolüütide kaotamine
on ohtlik! Rohkel higistamisel kaotame
palju elektrolüüte – Na, MG, K – mida kõik
koed vajavad normaalseks tööks.
Elektrolüütide tasakaalu rikkumine tekitab
halba enesetunnet ja tervisehäireid. Suur
veekadu on südamele koormav, sest vere
maht väheneb ja pulsisagedus suureneb.
Seetõttu on juba pikema treeningu käigus
kasulik vedeliku ja soolade hulka taastada,
näiteks elektrolüüte sisaldavaid spordijooke
või mineraalvett juues.
Müüt: treenima peab väga intensiivselt
ja väsimust tuleb eirata ka siis, kui tervis ei
pea vastu ja viirushaigused kimbutavad.
Tegelikkus: ülekoormus ei mõju
immuunsüsteemile hästi. Arendav ja enesetunnet parandav on ainult jõukohane
treening. Algajatel on oht üle pingutada,
eriti rühmatreeningutel. Kestev ülepingutus
ei tõsta töövõimet, vaid hoopis langetab
seda. Liigselt ülekoormatud inimesed
jätavad oma immuunsüsteemi „nälga“, eriti
kui püütakse kaalu langetada ja süüakse
vähem kui keha vajaks. Organism ei suuda
enam nakkustega võidelda, seepärast tuleb
haigus kergelt. Pärast paranemist peab
treeningutega alustama ettevaatlikult ja valima haiguse-eelsest väiksema koormuse.
Müüt: kõrget vererõhku alandab liikumine, eriti aga jõusaalitreening.
Tegelikkus: kõrge vererõhu korral on
intensiivsed jõuharjutused ohtlikud, sest
tõstavad vererõhku veelgi. Jõuharjutuste
pingelisel sooritamisel tõusevad pulsisagedus ja vererõhk väga kõrgele, sest tuleb ületada vastupanu – vahendi või oma keha
raskust. Vererõhuprobleemide korral sobib
väikese vastupanuga suurema korduste
arvuga treening. Vererõhku langetavad
mõõdukas tempos vastupidavusalad, mis
arendavad südame löögimahtu ja kogu keha
veresoonestikku. Jõuharjutustele lisaks
tuleks kindlasti harrastada kestvat liikumist.
Müüt: internetis pakutavad treeningprogrammid lubavad ka seni mitteaktiivsele
inimesele kahe nädalaga parima vormi.
Tegelikkus: soovitud muutused organismis ei teki paari nädalaga. Heasse
kehalisse vormi jõudmine võtab aega, sest
muutused kehas ei toimu üleöö. Alustada
tuleb oma hetkeseisundist lähtuvalt, sageli
üsna madala intensiivsusega. Näidisprogrammid on tihti liiga ühekülgsed ja eeldavad pikemaajalist harjutamise kogemust,

sobides kindla kehalise võime arendamiseks treenitud inimestele. Alguses tuleks
valida koormus, mis oleks nauditav ja
jõukohane ning seda järk-järgult tõsta.
Müüt: kolme kuuga treenimata algajast
maratonijooksjaks – veame kihla, et see on
võimalik!
Tegelikkus: 3-kuulise treeninguga
võib maratoni läbida, kuid tervise hinnaga. Maratoniks valmistumist tuleks alustada arstlikust läbivaatusest. Eelseisvad
treeningumahud on suured ja võimalikud
varjatud terviserikked peaks varakult avastama. Suuremahulise treeningu talumiseks
tuleb ette valmistada kogu organism –
lihaskond, liigesed, kõõlused, vereringe- ja
hingamiselundkond. Ka ainevahetus kohastub pikaajalise tööga ja muutub ökonoomsemaks. Selle saavutamiseks on 3 kuud
algajale liiga lühike aeg. Kurnatusega võideldes võib ju maratoni tervisega riskides
läbida, kuid soovitada seda küll ei saa.
Müüt: jõuharjutused teevad neiud ja
naised mehelikuks, aga lastel pole neid
üldse mõtet teha.
Tegelikkus: jõuharjutused on igati
kasulikud ka tüdrukutele ja naistele.
Neidudel ja naistel pole vaja karta liigset
lihaste suurenemist, sest nende testosteroonitase, mis lihaste kasvule kaasa aitab,
on väga madal. Lastel areneb jõud vaatamata tagasihoidlikule lihasmassile, sest närvide ja lihaste koostöö paraneb jõuharjutuste käigus. Seega on eakohane jõutreening neile väga soovitav. Tugev lihaskond
tagab hea rühi ja tasakaalu igas vanuses.
Müüt: ka ülekaalulised algajad peavad
suutlikkuse piiril jõusaalis treenima, kiiresti
jooksma ja võimalikult vähe sööma, muidu
kaalu ei kaota!
Tegelik: ülekaalulised, eriti algajad,
ei tohi treenida liiga intensiivselt. Et
kaaluka spordiharrastaja liigestele langeb
suur koormus, on kasulik tegeleda aladega,
kus põrutusmoment on väike: jalg-rattasõit,
ujumine, suusatamine, kõndimine. Liikumine ja tasakaalustatud toitumine käigu
kaalulangetamisel käsikäes. Üle-kaalulisel
inimesel on sageli kõrge vererõhk ja suur
koormus südamele – kindlasti peab enne
treenima asumist pidama nõu arstiga.
Treenides peab alati jälgima enesetunnet ja mitte unustama, et korraga rohkem ja
kiiremini ei ole organismile alati parem.
Järjekindla ja jõuokhase harjutamise puhul
ei jää oodatud areng tulemata, andkem siis
kehale aega aktiivse elustiiliga kohanemiseks.
Merike Kull ja Eva-Maria Riso
Tartu Ülikooli Liikumisharrastuse
käitumusliku probleemlabori teadurid
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Bussiliinid täienevad 1. jaanuarist!

24.detsembril kell 15.00
Jõuluõhtu jumalateenistus.

13. novembril kinnitati Rapla maakonna bussiliini nr 11
Rapla-Kädva-Käru graafiku muudatused, mis hakkavad
kehtima 1. jaanuarist 2015.
Liin 1102

Vahastu tee 7.55
Kädva 7.57
Lellest 8.09
Rapla raudteejaam 8.45
Rapla kesklinn 8.50
Rapla bussijaam 8.52
Liin on käigus puhkepäevadel.
Liin 1103 Rapla bussijaam17.45
Rapla kesklinn 17.46
Rapla raudteejaam 17.52
Lelle saabub 18.18,väljub 18.31
Kädva 18.46
Vahastu tee 18.49
Liin on käigus iga päev.
Liin 1110

Vahastu tee
Kädva
Lelle
Rapla raudteejaam
Rapla kesklinn
Rapla bussijaam
Liin on käigus iga päev.

18.50
18.52
19.10
19.41
19.47
19.50

Liin 1104 Rapla bussijaam 9.35
Rapla kesklinn 9.36
Rapla raudteejaam 9.41
Lelle 10.33
Kädva 10.46
Vahastu tee 10.48
Lungu 10.55
Käru 11.00
Liin on käigus E ja R.
Liin 1109 Rapla bussijaam 14.00
Rapla kesklinn 14.02
Rapla raudteejaam 14.08
Kaastöid ja infot 2015. aasta
jaanuari Käru Vallalehte ootame
hiljemalt 20. jaanuariks vallamajja või e-posti aadressile
eva@karuvald.ee .

Käru Vallaleht

Kirikuteated

Lelle 14.50
Kädva 15.02
Vahastu tee 15.10
Lungu 15.18
Käru 15.23
Liin on käigus tööpäevadel.

28.detsembril kell 15.00
Jumalateenistus
pihi- ja armulauaga.

Liin 1108

Käru 15.25
Lungu 15.30
Vahastu tee 15.40
Kädva 15.43
Lelle 16.00
Rapla raudteejaam 16.48
Rapla kesklinn 16.56
Rapla bussijaam 16.58
Liin on käigus tööpäevadel.

Liin 1111 Rapla bussijaam 6.20
Rapla kesklinn 6.21
Rapla raudteejaam 6.27
Lelle 6.51
Kädva 7.08
Vahastu tee 7.13
Lungu 7.23
Käru 7.27
Liin on käigus tööpäevadel.
Liin 1112

Käru
Lungu
Vahastu tee
Kädva
Lelle
Rapla raudteejaam
Rapla kesklinn

7.40
7.45
7.54
7.57
8.13
8.38
8.43

Rapla bussijaam 8.44
Liin on käigus tööpäevadel.
Soojustatud välisuksed
alates 349€.
Mõõdud ja välimus
Sinu soovi järgi.
Valmistatakse Tartumaal.
Paigaldus ja transport üle Eesti.
Tel 5625 4169 www.askorpuit.ee

Õnnitleme jaanuarikuu
eakat sünnipäevalast!
83

3. jaanuar
MILVI EENSOO

Pühapäeval,
18. jaanuaril
Kädval Tuule talus

Ilu õpituba 4
Teema: tervisetoit
Kaasa väike osalustasu.
Anna oma osalussoovist
kindlasti teada Ilmele
või Evale, sest kohtade
arv on piiratud.

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

