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Salme Haljaste
101

Hüvast kohvist Aasta
Tegijani ehk jõulukuu
Käru raamatukogus
Jõulud tasa-tasakesi
lähemale tulevad,
silmad läbi lumesaju
tulemisest ülevad ...
Heljo Mänd „Jõulujumal”

Jõuluime põue poeb

Agarat kasutamist on leidnud jõuluteemaline väljapanek, milles valik jõulusalme ja -laule, lühemaid ja pikemaid
lugusid ja jutte päkapikkudest ja jõuluootusest. Kingituste ja kaunistuste ideid ja
trende võib leida nii raamatutest kui ajakirjadest.
Päkapikud täitsid lugejate soovi

Päkapikud on meie raamatukogus
agaralt toimetanud ning jõuluajaks täitus
lugejate soov, mis lugejaküsitluses välja
tuli – Päkapikud tõid kogule vastse kohvimasina. Nüüd on võimalik juua kohapeal
tassike värsket ja kvaliteetset kohvi, mis
kindlasti muudab raamatukogu kasutamise
veelgi mõnusamaks.
Aasta tegija tiitel tuli meile

Aastaid on valitud detsembrikuus
Raplamaa raamatukogutöötajate hulgast
parimad, keda tunnustatakse päkapikutiitliga. Kärusse on neid aja jooksul

kogunenud neli. 2012. aastast alates
antakse välja parimatele tänukirjad ja
tiitlid. „Aasta Tegija 2012” olen suuresti
tänu e-ajakirjanduse kogumisele ja jagamisele. Esimesed lugemised e-lugeriga on
tehtud. Kindlasti jätkame ka edaspidi
kaasaegsel lugemisel pilku hoides ja selle
võimalusi ka oma lugejaile enam tutvustades.
28. detsembril kell 11 avame näituse
„Raamatukapist e-raamatuni“ ning ühtlasi täname meie külastajaid-lugejaid ja
toetajaid.
Aasta lõpetuseks luuleread Heljo
Männilt
Lumi kinkis raamatu
laanele.
Laas heitis pilgu
esikaanele.
Valgele kaanele,
mis oli jälgi täis.
Püüdis arvata,
kes tema raamatus käis ...
Luuletused
kirjastuse „Sinisukk”
2011. aasta kogumikust „Jõulumets”
Ilme Säde
Käru raamatukogu
juhataja

Soovide kaevul ei olegi põhja,
kätte sealt ilmaski kõike ei saa.
Püüad sealt kulda,
käsi haarab vaid tühja,
kullane aare jääb leidmata.
Leia sealt kaevust Sa tugevat tervist,
sõprust, hellust ja hoolitsust!
Suuremat aaret elus pole vist,
kui tunda omaste armastust.
/Mari Andrekson „Vanaema õuelt“/

17. detsembril täitus meie valla vanimal kodanikul Salme Haljastel (pildil) 101
aastat ning teda käisid sellel tähtsal päeval
õnnitlemas Käru vallavolikogu esimees
Riina Kalvet ja sotsiaalnõunik Riina Hunt.
Tarmukas vanaproua tundis end muidu
hästi, kuid eale kohaselt kimbutavad teda
nägemis- ja kuulmislangus.
Palju jõudu, jaksu ning loomulikult
õnne sünnipäevalapsele.
Riina Hunt
sotsiaalnõunik
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VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

Põllumajandusliku
maa maksumäär
tõuseb
22. novembri istungil kinnitas
volikogu Käru valla
finantsjuhtimise korra ja
tõstis haritava ja loodusliku
rohumaa maamaksumäära.
Finantsjuhtimise korra eelnõusse
volikogu liikmete poolt parandusettepanekuid ei esitatud ja kord võeti vastu.
Käru valla finantsjuhtimise kord sätestab:
eelarvestrateegia koostamise põhimõtted;
eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja aruandluse põhimõtted;
reservfondi moodustamise ja kasutamise
põhimõtted; kohustuste võtmise ja finantsdistsipliini tagamise meetmed; konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute
ning sihtasutuste eelarvestrateegia koostamise, kohustuste võtmise ning aruandluse põhimõtted.
Vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku kehtestada alates 2013. aastast Käru
vallas maamaksumääraks 2,3 protsenti
(2,3%) maa maksustamishinnast aastas ja
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku
rohumaa maamaksumääraks 1,3 % (enne
0,7%) maa maksustamishinnast aastas.
Viimati muudeti maamaksumäärasid
kaheksa aastat tagasi jaanuaris 2004.
Võrreldes Raplamaa valdadega ja ka
naabervaldadega on Käru vallas haritava
maa maksumäär kõige madalam. Rapla
maakonna keskmine maamaksumäär 2011.
aastal oli ühtne maksumäär 2,16% ja haritava maa maksumäär 1,3%.
Volikogu liige Janek Hunt tegi ettepaneku tõsta haritava maa ja loodusliku
rohumaa maamaksumäära 1,5 protsendini
maa maksustamishinnast ning kaaluda ka
üldise maamaksumäära tõstmist 0,1 %
võrra. Volikogu otsustas üldist maamaksumäära sellel aastal mitte tõsta, mis jääb
endisele tasemele so 2,3 % maa maksustamishinnast aastas; kehtestada haritava
maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,5 % maa maksustamishinnast
aastas.
Vallavanem andis ülevaate Lao tn 35
hoone ehitustööde käigust. Sel aastal on
vahetatud hoonel aknad ning osad uksed,
paigaldati välisseinte soojustus ning müüriti mittevajalikud avad kinni. Talve jooksul
vahetatakse ära ka maja katus. Hoone
seinte krohvimine jääb kevadesse.
Täpsemalt saab volikogu otsustega
tutvuda Käru valla kodulehel aadressiga
www.karuvald.ee .

Vallaleht

Aastasse jagus nii head
kui halba
Taas on aasta mööda saamas ja kohane
teha väike tagasivaade. Nagu ikka, jääb
lõppevasse aastasse nii head, kui halba.
Negatiivset on valla elus õnneks
vähem, kuid päris ilma siiski ei saa. Uusi
vallakodanikke sündis vähe, koolis on läbi
aastate väikseim arv õpilasi, kooli direktori
leidmiseks korraldatud konkurss ei andnud
tulemusi. Ka vallaelanike arv väheneb.
Novembris võttis volikogu vastu igat vallakodanikku puudutava otsuse tõsta põllumaa maksustamismäära ja kuigi vallaelanikele kompenseerib selle osaliselt kodualuse maamaksu kadumine, ei rõõmusta
selline otsus ilmselt kedagi.
Head meelt teeb aga see, et lasteaiaealisi lapsi on nii palju, et tuli taasavada
teine lasteaiarühm, koolis on olemas kõik
õpetajad, lasteaiahoone ja hooldekodu said
korralikult soojustatud. Seltsitegevus on
Kärus üsna aktiivne, Käru Hariduse selts
on raudteeaida rekonstrueerimistöödega
peaaegu valmis saanud, Käru Tuletõrje
seltsi eestvedamisel ehitatakse ringi
kunagist PKV hoonet. Nende tegevuste
juures on peamiseks rahaallikaks Euroopa
Liidu fondid ja seetõttu on see tegevus
seda hinnatavam, et ei koorma vallaeelarvet. Korda said kalmistu ümbruse
kraavid, tehti sanitaar- ja valgustusraiet.
Kuigi peale raietöid oli esmapilgul metsaalune kole, muutub see pilt peagi. Kindlasti

muutuvad kuivemaks kalmistuümbruse
krundid ja metsaalune.
Kindlasti muutub Käru elanike
elukeskkond eelpool loetletud tegevuste
tulemusena paremaks
Uuele aastale astume vastu lootusrikkalt, seda hoolimata elektri ja sellega
kaasnevast üleüldisest hinnatõusust.
Loodame, et leidub inimesi, kes hindavad
seda rahu ja vaikust, mida Käru vallas nii
palju on, kes ostavad ära nii alevis kui
külades tühjalt seisvad majad, kes panevad
oma lapsed meie kooli või lasteaeda.
Ootame, et siia tuleks inimesi juurde, sest
muidu saabub mingil hetkel see kriitiline
piir, kus omavalitsus kaotab oma eksisteerimise mõtte. Aga sel juhul kaotavad just
need, kes kõigest hoolimata siin elavad,
kelle jaoks Käru vald tähendab kodu. Käru
vald ei saa Tallinna kombel pakkuda tasuta ühistransporti - meil pole seda. Mõistan
ka neid inimesi, kes oma töölkäimisega
kaasnevate kulutuste vähendamiseks end
pealinlasteks registreerivad. Aga…
Soovin kõigile Käru valla
elanikele rahulikku jõuluaega,
edukat ja rõõmuderohket uut
aastat, häid naabreid ja tugevat
tervist.

Elari Hiis
vallavanem

Hoolekogu tegeles
lasteaiarühmade
õppekavaga
Nigulapäeval kogunesid Käru
Põhikooli hoolekogu liikmed
kooli aru pidama. Tervitati ka
kahte uut liiget: Marge Metsa
ning Mari Vesti.
Mõlemad lapsevanemad avaldasid
soovi selleks lastevanemate koosolekul,
mis toimus augusti lõpus. Peale lühikest
sissejuhatust tutvus hoolekogu Käru
Põhikooli lasteaiarühmade õppekavaga.
Mari Vest tegi väga kiiduväärseid
ettepanekuid lasteaiarühmade õppekava
osas, sellele aitas kindlasti kaasa üheksa
aastane kogemus lasteaiakasvatajana.
2012/2013 õppeaastal tegeleb lastega
rühmades 7 pedagoogi: Käru Põhikooli
direktor, 4 rühmaõpetajat, logopeed (alates
märts 2013) ja muusikaõpetaja. Õppekavasse on uuenduslikult sisse toodud
muukeelsetele lastele eesti keele omandamise võimalus, mis peagi rakendust

leiab. Õppekavas on tähelepanu pööratud
erivajadustega lastele ning nendega
tehtavale tööle. Lasteaiarühmade õppekava ütleb ka seda, et rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja
võimaldab pedagoogidel teha vajadusel
muudatusi.
Uuel aastal jätkuvad lastele ujumistunnid ja ka väiksemate rühma lastele avaneb
võimalus basseini saada. Lisaks hakkavad,
vähemalt korra nädalas, kooli lasteaiarühma lapsed väiksemate juures mängimas
käima.

Rahulikku jõuluaega soovides
Riina Hunt
hoolekogu esimees
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POLITSEI VEERG
Käru vald arvudes ajavahemikul november-detsember:

Väärikad naasevad koolipinki
Viimastel aastatel on populaarsust kogunud täiendusõpe, mida tuntakse VÄÄRIKATE ÜLIKOOLi nime all.
Alguse sai selline õppevorm TÜ Pärnu
kolledžist ja töötab nüüdseks veel
Tallinnas, Tartus, Kuressaares.
Jaanuarist käivitub väärikate
ülikool Türil

Õppima on oodatud teadmishimulised
Järva- ja Raplamaalt alates 50 eluaastast ja
vanemad. Koos hakatakse käima endises
TÜ kolledži hoones üks kord kuus. Kavas
on kuulajaile pakkuda kaasaegset teavet
tervise, juriidika, keskkonna, psühholoogia
jt aktuaalsetel teemadel.
Projekti rahastas Hasartmängumaksu
nõukogu, omaosaluse katab Järva maavalitsus. Projekti koostas SA Kesk- Eesti
õppe- ja kompetentsuskeskus ja see
viiakse ellu koostöös TÜ Elukestva õppe
keskusega.
Kevadest projekti ideed kandnud projektijuht Kristina Gudinas rõõmustab, et
nüüd saavad sellest toredast õppevormist
osa ka meie ja Rapla maakonna väärikad!
Loodame, et meid võetakse sõbralikult
vastu ja soovijaid leidub. Ülikoolis osalemine ei eelda mingeid varasemaid eelteadmisi, küll aga on põhjus kodust välja
tulemiseks ja loodetavasti rõõmustamiseks

teadmiste uuenemisest, lektorite ja teiste
kursuslastega suhtlemisest...
TÜ Elukestva õppe keskuses väärikate
ülikoolidega tegelev Karmel Tall on
jaganud kogemusi, kuidas töötatakse
mujal. Ta on eriti rõõmustanud selle üle, et
igal pool on väärikate ülikoolis end täiendada soovijate arv algusega võrreldes igal
järgmisel aastal kasvanud. Ta kiidab osalejaid ka aktiivsuse ja heatahtlikkuse eest. Ta
usub, et väärikate ülikool Järva- ja Raplamaa inimestele võetakse vastu positiivselt
ja see saab töötama mitmeid aastaid.
Loengute teemad väärikate
ülikoolis

*Edukas vananemine ja tervislik toitumine.
* Kinnisvaratehingud ja pärimisõigus.
* Põlvkondadevahelised suhted ja suhtlemine / suhtlemiskonflikti psühholoogia.
* Keskkond ja säästev areng.
* Mõtteid ja võtteid väärikas eas väärikast ettevõtlusest.
* Mis põhjustab tusatuju ?
* Kas pikaealisuse saladus peitub inimese genoomis.
* Kasvaja - kas halb saatus või põhjendatud ootused tulevikku.
Järva- ja Raplamaa Väärikate
Ülikooli registreerimine kuni 31. detsembrini 2012. aastal: tel. 50 39 073,
Kristina.Gudi-nas@ut.ee

Imelised jõulud Kerros
8. detsembril kogunesid
pereklubi Kerro liikmed jõulupeole, mis viidi läbi Käru
kooli saalis.
Peosaali sisenedes ootas pidulisi ees
tõeline Jõulumaa. Ilus sihvakas ja maitsekalt ehitud kuusk, erinevad jõulutuled,
heatujulised pidulised jne. Tantsuvaheaegu
täitsid kõhutantsijad (pildil).
Loomulikult külastas pidu ka jõuluvana, kes igale klubiliikmele kingituse tõi
ning hulgaliselt häid soove soovis.
Muuhulgas palus ta kingi vastuvõtjal talle
mitte sülle istuda ning teda mitte musitada,
sest jõulueit pidi natukene armukade
olema.
Nagu ikka õnnitleti keskööl sünnipäevalapsi. Tänukõnega esines peremees ja
perenaine. Juhid tänasid laudkonda MikudMannid, kes jõulupeo korraldasid.
Soovisid kõigile klubilistele ilusaid saabuvaid jõulupõhi ning ilusat aastavahetust ja
muidugi ka mõnusat uut aastat. Peremehe

Tõnis Vaigu uusaasta sooviks oli seekord,
et ükski inimene ei peaks mitte kunagi kannatama tühjade juttude pärast.
Jaanuaripeo korraldamise õigus on
laudkonnal Alati 5 ja peo teemaks on
Maskiball.
Ilusate jõulusoovidega
Tõnis Vaik ja Inge Nuia

Liiklusseaduse rikkumisi – 1
Kuriteoteateid – 0
Väärteoteateid – 0
Muud sündmused/teated – 0
Hoogsalt läheneb aastalõpp ja sel kuul
on politseis registreeritud ainult üks liiklusrikkumine. Kas põhjuseks on jõulud,
inimeste seadusekuulekus või midagi
hoopis kolmandat näitab aeg. Siiski loodan, et ka 2012 aasta lõpp koos kõigi
pidustustega möödub nii, et politsei sekkuma ei pea. Proovige oma ülevoolav meeleolu ikka positiivsetesse emotsioonidesse
jätta.
Erinevad pidustused tähendavad paljudele ka erinevates kogustes alkoholi tarbimist. Loodan, et täiskasvanud on aastatega
selgeks saanud, millal tuleb alkoholi tarbimine lõpetada. Alaealised peavad sellest
jätkuvalt loobuma.
Õhutemperatuur näitab juba pikemat
aega miinuskraade, lisaks tuiskab. See teeb
meie teed ja tänavad kiiresti peaaegu läbimatuks. Autojuhid ja jalakäijad peavad sellises olukorras eriti tähelepanelikud olema.
Võib juhtuda, et tavapärase kahe sõidurea
asemel on ainult üks…
Nähes tänaval kusagil pingil või lumehanges inimest istumas või pikali olemas,
ärge mööduge temast tähelepanuta. Alajahtumine võib tulla kiiresti nii alkoholijoobes kui ka kainel isikul. Kui Te ise
sekkuda ei julge, siis teatage hanges pikali
olevast isikust politsei lühinumbril 110.
Kõigil on õigus jõuluks koju jõuda.
Rahulikku jõuluaega!
Kristel Kesküla
piirkonnapolitseinik
politsei lühinumber 110
mobiiltelefon 512 3918
kristel.keskyla@politsei.ee
SPORT

Võrkpallis võeti
mõõtu paariti
10. detsembril peeti Käru kooli saalis
paaristurniiri võrkpallis.
Osalemas oli 12 mängijat: kuus meest
ja kuus naist. Tegemist oli segapaaridele
mõeldud võistlusega, kus paarid moodustati loosimise teel. Loos oli õiglane ja
paarid said üpris võrdsed.
Võitjateks tulid maksimumpunktidega
Anne Sillamaa ja Jaak Murumaa. Teise
koha said Kadri Murumaa ja Kristjan
Kivisaar. Kolmanda koha kindlustasid
endale Virge Viruste ja Veiko Djakiv.
Vahepalaks pakuti kringlit, piparkooke
ja mandariine.
Anne Sillamaa
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TEATED ja REKLAAM

Lumetõrjetöid teevad sel
talvel Käru vallas:
Kädval - Villu Vist, tel 514 5181
Ülejäänud valla territooriumil
Timo Tuisk, tel 526 3785.

Noored turvaliselt
lumelauale!

Kirikuteated
23. detsembril kell 15.00 Jumalateenistus pihi- ja armulauaga.
24. detsembril kell 15.00 Jõuluõhtu
jumalateenistus.
Käru Koguduse täiskogu koosolek
koguduse juhtorganite valimiseks toimub
27. jaanuaril 2013 peale armulauaga
jumalateenistust kirikus.

Eva Seera

Õnnitleme uue
vallakodaniku
sünni puhul!

12.01.2013 Rapla Kultuurikeskuses
kell 12-17 kuulete meest ja mesindusest,
näete vahaküünla tegu, kätt saate proovida
õnneloosis. Kohal on mee ja käsitöö müüjad. Sissepääs 2€, pensionär ja õpilane
1€, allameetri mees tasuta.
Ootame teid!
Raplamaa Mesinike Selts MTÜ

Aastavahetuse pidu
raudteeaidas
1. jaanuari ööl
kell 00.30 - 4.30

Tantsuga uude aastasse
Tantsutab ansambel Miraaž
Tanel Padar & The Sun võtab tormiliselt
möödunud aasta kokku kahe ilusa ja intiimse
kontserdiga Käru kirikus Raplamaal.
Kaastege-vateks keelpillikvartett ning üllatuskülaline.
Pilet: 15 €
Sooduspilet: 10 € *
Laps (kuni 7aastane) 5 €
*Soodustus kehtib õpilastele, üliõpilastele, pensionäridele, invaliididele ja nende saatjale. Palume
kaasa võtta soodustust tõendava dokumendi!
Lisainfo:
Kestus 1 h 15 min
Sissepääs al. 13.30 ja 16.30
Ligipääs ratastooliga olemas.
Tegemist ei ole vabas õhus toimuva üritusega.
Pildistamine/ filmimine ei ole lubatud!

Teravad, kõrged kontsad palume põranda
kaitsmise huvides koju jätta

Õnnitleme
helmekuu eakaid
sünnipäevalapsi!

83
1. jaanuar ENNO LUULIK
81
3. jaanuar MILVI EENSOO
75
3. jaanuar SOFIA MATISCHUK

Käru Põhikooli ja
lasteaiarühma

jõulupidu

toimub 21. detsembril

kell 17.00 koolimaja saalis
Olete oodatud!
Käru Vallaleht

Alati kvaliteetne materjal ja
mõõdetud kogused.

Kõik mesisele perepäevale!

Piletimüüki teostatakse ka kohapeal.

2. detsembril
sündis
Ingrid Ruddil
ja Sander
Paluojal
tütar
Cassandra

Müüb aastaringselt
kuivi ja tooreid
lõhutud küttepuid
koos veoga.

tel: 5693 9535
e-post: info@toosikannumets.ee

28. detsembril on 16 Käru
valla noorel vanuses 1419aastat võimalus osaleda
Valgehobusemäel toimuval
lumelauakoolitusel.
Koolitus toimub Käru Põhikooli projekti
„Lumelauakoolitus Käru noortele” raames,
mida rahastab Eesti Haigekassa projekti
„Vigastuste vältimine Rapla maakonnas
2012” raames ning mille eesmärgiks on
vähendada vigastusi ekstreemsportimisel
kooliõpilaste seas. Projekti kaasfinantseerijaks on Käru vallavalitsus, kelle poolt
on noortele transport koolitusele ja tagasi
koju. Noorte omaosaluseks on projektis 2
eurot, mis tuleb tasuda enda registreerimisel koolitusele.
Koolituse saavad 16 kiiremat registreerujat, kes sobivad vanuselt projekti sihtrühma. Oma lumelauda olema ei pea, selle
saab kasutamiseks kohapealt.
Registreeruda saab tel 53022015 või
e-posti teel eva@karuvald.ee kuni
kohti on, aga mida varem, seda parem!

Toosikannu
Metsahaldus OÜ

Kaunist jõuluaega ja
õnnerikast uut aastat!

Käru Vallaleht

Väljaandja Käru Vallavalitsus, tel 489 2666, e-post karuinet@estpak.ee
Tiraaž 300
Toimetus: Eva Seera, tel 5302 2015, e-post: eva@karuvald.ee,
Liia Tõnismäe tel 489 2666. Toimetusel on ıigus kirju ja teisi kaast id Trükkinud OÜ Sõnasepp
nende selguse huvides toimetada ja l hendada.

