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Kärus kogusid
enim hääli
Kalle Palling ja
Jüri Ratas
Kui üleval pritsimaja saalis vaatasid täiskasvanud dokumentaalfilmi, said
lapsed meisterdada ja joonistada alumise korruse ruumides. Pildil valmivad
Foto: Aljona Suržikova
omamaalitud käsilipud.

Aastapäeval sai
pritsimajast kino
24. veebruari tähistamisest
koos varahommikuse piduliku
lipuheiskamisega Kärus on
saanud ilus traditsioon.
On väga rõõmustav, et järjest rohkem
inimesi hommikul kokku tuleb, et päikesetõusul kodumaa sünnipäeva tähistada.
Seda hoolimata kehvast ilmast ning varasest kellaajast. Head meelt teeb ka see, et
suure osa hommikustest sünnipäevalistest
moodustavasid lapsed ja noored. See loob
kindlustunde, et vabaduse ja iseseisvuse
väärtustamine on nn. „veneagselt“ põlvkonnalt järgmisele üle antud.
Ilmaolud sättisid päeva

Peale hommikust lipuheiskamist ja
kohvi ning koogisöömist mindi tagasi
kodusesse, et juba südapäeval terviseraja
juures kokku saada. Algselt planeeritud
tegevustest tuli küll loobuda ja plaani A
ning B asemel kasutusele võtta plaan C,
sest lumememmesid ilma lumeta ei tee ja
terviserada osaliselt kattev libe jääkiht tegi
ka igasuguse võistlemise ohtlikuks. Nii

kõnnitigi tunnike reipas tempos ning seejärel sai minna Pritsimajja filme vaatama.
Suurelt ekraanilt filmi vaatamine tuletas
meelde aja, kui seal majas päris kino sai
vaadata. Nagu kaasaegsele kinole kohane,
pakuti vaatajatele head-paremat, mitte küll
coca-colat ja popkorni, vaid nende
eestipärast versiooni kalja ja kamapallide
näol. Filmiprogramm oli eraldi nii lastele
kui täiskasvanutele ja selle kokkupanemisele aitas kaasa MTÜ Käru Heade Tegude
Muuseum, tuues vaatamiseks filmi „Kristus
elab Siberis“. Et lastefilm oli lühem, kui
täiskasvanute oma, siis said lapsed peale
oma seansi lõppu meisterdada sinimustvalgeid liblikaid ja värvida lippe.
Peale filmide lõppu mindi kirikusse, kus
Noored Kotkad ja Kodutütred asetasid
pärja vabadussõjas langenud Käru valla
kodanike mälestustahvli ette.
Aitäh kõigile, kes päeva korraldasid ja
sellest osa võtsid!
Elari Hiis
vallavavanem

Riigikogu valimistel oli Käru
vallas valimisaktiivsus
65,3%. Oma hääle andis 327
inimest, millest 115 häält
anti elektrooniliselt.
Enim hääli, 111 kogus Eesti
Reformierakond, millest 63 häält anti Kalle
Pallingule ja 26 Taavi Rõivasele. Järgnes
IRL 70 häälega, kellest enim kogus hääli
Juhan Parts 21. Eesti Vabaerakond kogus
42 häält, enamus (23) läksid Artur
Talvikule. Eesti Keskerakond sai 40 häält,
enamuse (36) tõi Jüri Ratas. Eesti
Sotsiaaldemokraatidele jagus 32 häält, mis
enamasti läksid Sven Mikserile. Eesti
Konservatiivne Rahvaerakond kogus 25
häält. Ühtegi häält ei jagunud Kärus Rahva
Ühtsuse Erakonnale, Eesti Iseseisvusparteile ega ka Eestimaa Ühendatud
Vasakparteile.
Raplamaal jäi valijate aktiivsus
tugevalt alla Eesti keskmise olles vaid
43,9%. Enim hääli kogus Raplamaalgi
valimised võitnud Eesti Reformierakond
(28,4%), järgnesid Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit (16,9%) ja Eesti Keskerakond
(16,4%). Eesti Vabaerakond võttis 4. koha
(13,2%) ning Eesti Sotsiaaldemokraadid
jäid 5. kohale (12,9%). Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kogus 6ndana 10,6%
Raplamaa valijate häältest.
Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas
andis isikumandaadi 6261 häält. Selle
saavutasid Taavi Rõivas, Jüri Ratas ja Artur
Talvik.
Vallaleht
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VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

Erakorraline
istung toimetas
valla varaga
9. veebruaril toimus Käru
vallavolikogu erakorraline
istung, millelt puudusid Janek
Hunt ja Timo Tuisk.
Peamiselt tegeles volikogu valla varade
korraldamisega. Volikogu arutas ja otsustas
anda üle varad OÜ Käru Varahaldusele. Nii
näiteks kuuluvad OÜle nüüdsest Käru aleviku elamute joogiveetrass, Käru pumbamaja, biopuhasti, valla buss ja murutraktor.
Arutati ka vallavara võõrandamist.
Enampakkumise korras otsustati müüki
panna Katlamaja kinnistu ja praegune bensiinijaama plats ehk Peatuse kinnistu.
Katlamaja kinnistu alghinnaks määras
volikogu 5000 eurot, Peatuse kinnistu
alghinnaks 15 000 eurot. Kinnistute müügiks korraldab enampakkumise Käru
vallavalitsus ning volikogu volitas vallavanemat sõlmima võõrandamislepingud
enampakkumise võitjatega. Võõrandamislepingu sõlmimisega kaasnevad notari tasu
ja riigilõivud tasuvad ostjad.
Volikogu andis loa valla sotsiaalnõunikule Riina Hundile vallavalitsuse nimel
töölepingu sõlmimiseks Ingrid Hiisiga,
kellest saab programmi „Riskilapsed ja
–noored” seiklusringi juhendaja.
Vallaleht

Kinnitati uus kord
vallavara valdamiseks
26. veebruariol toimunud
vallavolikogu istung algas
vähemuses. Kohal oli vaid
kolm volikogu liiget: Paul
Sepp, Meelike Sizask ja Timo
Tuisk.
Et volikogu oleks otsustusvõimeline,
muutis oma plaane Maimo Nöps, kes
esimehe kutse peale siiski leidis võimaluse
istungil osalemiseks. Istungilt puudusid
Janek Hunt, Kalev Palling ja Riina Kalvet.
Vara valdamine kaasaegseks

Käru vallavara valdamise eeskiri
määrab kindlaks Käru valla omandis oleva
vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise
korra.
Seni kehtinud kord vajas kaasajastamist ning seda enne kui on plaanis hakata
välja kuulutama plaanitud enampakkumisi
kasutult seisva vallavara müügiks.
Vallavarana käsitletakse Käru valla
omandis olevad kinnis- ja vallasasju ning
rahaliselt hinnatavaid õiguseid ja kohustusi.
Eeskirjas sätestatakse nii vallavara
omandamine, mahakandmine kui ka selle
kasutusse andmine, koormamine ja
võõrandamine.
Summad vahetasid asukohta

Teabeõhtu MTÜ-dele
Hea vabaühenduste liige,
aktiivne kodanik!
Ootame teid osalema Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (RAEK) poolt
korraldataval Teabeõhtul 19. märtsil kell
16.30 Raikküla Valla Vabaajakeskuses,
Lipal.
Ajakava:16.30-18.00 Keskkonnaõiguse
Keskuse juristid Kärt Vaarmari ja Mirjam
Reinthal annavad nõu, kuidas tehakse
keskkonda puudutavaid otsuseid nagu
uute elamualade või tootmisalade (nt
suurlautade või kaevanduste) planeerimine, keskkonnalubade andmine jmt ning
kuidas otsustamises kaasa saab rääkida.
18.00-18.30 RAEKi teenused MTÜ-dele
– Karin Ratas, RAEK MTÜ konsultant
18.30-19.15 Kohaliku Omaalgatuse
Programmist –Silvi Tarto, KOP koordinaator Raplamaal
19.15-20.00 Leader meetme info – Iris
Haiba, Raplamaa Partnerluskogu projektinõustaja
Oma osalemisest palun teada anda epostiga karin@raek.ee või telefoni teel 489
4755 hiljemalt 12. märtsiks.2015.
Üritus on tasuta ja selle läbiviimist
toetavad SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus ning SA Raplamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus.

Volikogule andis valla elarvest ülevaate Ülle Sizask, kes tutvustas vahepealsel ajal toimunud muudatusi. Peamiselt olid muudatused tingitud valla varade
ja kohustuste osalisest üleandmisest OÜle
Käru Varahaldus. Nii näiteks liiguvad
OÜle veetorustike renditulud, haljastuseks
ettenähtud summad, valla bussi ülal-

pidamiseks ettenähtud summa, valla asutuste koristus- ja majanduskulud ning ka
vastavate alade töötajate palgakulud, sest
ka töötajad peaksid tulevikus liikuma just
OÜ Käru Varahalduse palgale.
Eelarves korrigeeriti ka mõne tuhande
võrra väiksemaks maamaksust laekuvat
summat. Muudatuse tingis riigi maadelt
saadava maamaksu summa vähenemine.
Vähenesid valla kulutused laenu intressidele 3600 euro võrra.
Lisandus 20 000 eurot koolimaja
katuse renoveerimiseks.
Volikogu otsustas II lugemise taas
katkestada ning tulla eelarve juurde tagasi
juba märtsikuu 1. poolel toimuval istungil.
Algasid tööd parkla rajamiseks

26. jaanuaril algasid tööd kirikule parkla rajamiseks Puiestee tänavale. Esimesel
päeval puhastati plats võsast ja puudest,
mis ladustati esialgu simmaniplatsi
lõkkekohale. Kas maha võetud puitu saaks
kasutada küttematerjalina ning oksi volbrivõi jaanilõkke tarvis, otsustatakse vallavanema sõnul lähipäevil.
Põgusalt peatuti ka esitatud projektidel,
mis vallavalitsuse poolt on esitatud (koolimaja küttesüsteem, aleviku vee- ja kanalisatsiooniprojekt, pritsimaja päikeseenergia projekt). Kõik projektid on kooskõlastatud ja vastu võetud. Vastused laekuvad
vallavanem Hiisi sõnul hiljemalt juunis.
Järgmine istung toimub tõenäoliselt 12.
märtsil, ent see kooskõlastatakse veel eelnevalt volikogu liikmetega, et ei tekiks taas
olukorda, kus üle poolt liikmetest on
istungilt puudu.
Eva Seera

POLITSEI
01.01.2015 alates ei ole Käru vallas
registreeritud ühtegi kuriteosündmust,
ühise joomingu käigus leidis aset küll mitu
kaklust, kuid osapooled leppisid omavahel
ära ja kellegi karistamist ei soovitud.
Liikluses tähelepanelikult

Kevadine päike, varahommikuti ja
hilisõhtuti libedad teed on pannud proovile
nii mitmegi autojuhi ning kogemuste
puudumine või halbade kokkusattumuste
jada sõidutanud nii mõnegi auto kraavi.
Liikluses hukkub pea iga nädal inimene ja
taaskord peame küsima, et kas antud traagilist intsidenti oleks saanud ära hoida?
Lihtsat vastust anda ei ole, iga õnnetus on
omamoodi ja soovitust, kuidas mina isiklikult õnnetust saan ära hoida, jagada ei
ole. Juhist oleneb, kas sõitu alustades on ta
veendunud sõiduvahendi korrasolekus, on
puhanud, tähelepanelik ja viisakas liikleja.

Aga õnnetusi juhtub ikkagi….
Lapsed ja alkoholivabad joogid

Kes meist ei oleks oodanud pikisilmi
aega, kui see oluline 18. eluaasta täis saaks.
Ikka tahetakse ennast vanemana näidata
(see kehtib alla 18 aastaste osas). Eks sellest tulenevalt siis ka piiride kompamine ja
enese provokatiivne esitlus. Kooliõpilased
ostavad poest alkoholivaba siidrit, mille
purk äravahetamiseni sarnane tavalise
alkoholi sisaldava joogi omaga ja seda
manustatakse nii koolis, kui avalikult
tänaval, lootuses, et ehk keegi vaatab ja
äkki ka keelama tuleb. Õrritatakse
tähelepanuvajadusest. Õpetajate elu see
muidugi koolis kergemaks ei tee.
Jaan Sildoja
piirkonnavanem

veebruar 2015

Käru Vallaleht

3

Peaministrikandidaat Parts leidis
Kärust tegusad ettevõtted
ja sõnaka rahva
5. märtsil külastasid Käru
valda IRLi peaministrikandidaat Juhan Parts ja Riigikogu
liige Andrus Saare.

Juhan Parts kuulamas Käru rahva
muresid Käru raamatukogus.

Foto: Ilme Säde

Külaskäiku alustati Käru Hooldusravi
Keskusest, kus keskuse juhi Heili Burmeistri juhtimisel saadi ülevaade väikese
hoolduskeskuse igapäevatööst ja tulevikuvisioonist. Külalistele tutvustati vajadust
keskuse laiendamiseks, mis võimaldaks
vastu võtta enam kliente, pakkuda inimestele kohapeal rohkem tööd ja samas
võimaldaks laienemine jätkata teenuse osutamist senise hinnaga. Külalised kõnelesid
ka keskuse klientidega ning tutvusid
sealsete võimalustega hooldusravi teenuse
pakkumiseks.
Käru õmblusettevõttes Traageldaja
kõneldi taas pikalt ettevõtte laienemisest.
Praegused riiklikud programmid ei tule
ettevõtte juhi Heli Sillaotsa sõnul paraku
väikeettevõtjale appi isegi siis, kui kindel

siht ja vajadus olemas ning ettevõte valmis
kasvamiseks ja arenemiseks.
Raamatukogus kohtusid külalised tosina kohaliku naisega, kellega tuli jutuks nii
raudteejaama lühike perroon, teavitus
rongis kui ka rongide peatumine Kärus.
Parts tegi koheselt kõne Elroni juhatuse
esimehele Andrus Ossipile, kellelt üles
kerkinud teemade kohta ka aru päriti.
Ossipi vastus, et perroonid kavandati jaamadesse vastavalt sõidustatistikale, kohalikke ei veennud. On mitmeid väiksemaid
jaamu, kuhu rajati täispikk perroon.
Kõneldi ka kesisest internetikiirusest ja
postkontori teenuse kokkutõmbamisest
maapiirkondades, mis kohalikke häirib.
Tunti huvi ka maksureformi ja riigireformi
vastu, mida IRL reklaamib.
Kädva rahvas tutvustas külalistele oma
seltsimaja ning kõneles pikemalt just põllumajanduse olukorrast ja ajalooliste
paikade väärtustamisest.
Vallaleht

Püha Laurentius Käru vallas
Püha Laurentius (tuleõnnetuste eest
kaitsjana tuntud märter) on 2014. aastal
Käru valla elanikke üldiselt hästi suutnud
tuleõnnetuste eest kaitsta – on hävinud küll
elanike vara, aga tulekahjude tagajärjel
vallakodanike read vähenenud ei ole.
Käru vallas toimus 2014. aastal viis
tulekahju, neist üks eluhoones. Tulekahju
tekkis tuleohutusnõuetele mittevastava
küttesüsteemi kasutamise tagajärjel (põlevmaterjalidest ehitusmaterjalid ei paiknenud
ohutus kauguses küttesüsteemi osade
välispinnast).
Lisaks päästjate kodukülastustele on
palju selliseid ennetavaid tegevusi, mida me
saame ise tuleohutuse tagamiseks ette võtta.
Eelnimetatud tulekahju tekkimist oleks
kindlasti võimalik olnud ära hoida, kui
koduomanik oleks pöördunud kutselise
korstnapühkija poole. Korstnapühkijal ei
oleks küttesüsteemi puhastamise käigus
jäänud märkamata tuleohtlik olukord, ta
oleks sellele kindlasti tähelepanu juhtinud
ja tulekahju tekkimise oht oleks koduomanikul aegsasti kõrvaldatud.
Küttesüsteemide puhastamisest
ja kõige odavamast elupäästjast
– suitsuandurist

Küttesüsteeme peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui
vähemalt üks kord aastas. Küttesüsteemide
puhastamise teenust võib osutada korstnapühkija kutsetunnistusega isik. Eelnimetatud pädevusega isikuid on võimalik leida
SA Kutsekoda kodulehelt http://www.kutsekoda.ee/, sisestades otsingusse sõna

„korstnapühkija”. Lisaks on võimalik leida
lähima korstnapühkija kontaktandmeid
Eesti Korstnapühkijate Koja kodulehelt
http://www.korsten.ee/.
Üksikelamus ja teistes väikeehitistes
võib enda tarbeks küttesüsteeme ka ise
puhastada, järgides puhastamise nõudeid.
Ise pühkijad peavad ühtlasi ka arvestust
pidama ja iga viie aasta jooksul tuleb ka neil
paberitega korstnapühkija kutsuda. Uue
seaduse järgi tuleb seda teha ennem 1. septembrit 2015.
Suitsuandur. Ainult õigesse kohta
paigaldatud, täis patareiga ning tolmust
puhas andur aitab meid ohu korral. Kui on
suur majapidamine, siis ainult ühest suitsuandurist kahjuks ei piisa. Et andur saaks olla
oma ülesande kõrgusel ja meile vääriline
abimees, pead sa selle paigutama toa
keskele lakke. Seinale paigaldatud suitsuandur võib tulekahju avastada liig suure
hilinemisega ning inimelude päästmiseks
võib olla liiga hilja. Anduri tööshoidmiseks
ei ole vaja midagi muud, kui vahetada
patareid. Patarei vahetussagedus oleneb
suuresti patarei tootjafirmast, kuid üldiselt
on nende elueaks üks aasta. Kui anduri testnupule vajutades ei järgne sellele helisignaal, vajab andur tõenäoliselt uut patareid.
Uut patareid vajab andur ka siis, kui hakkab
iga kolmekümne sekundi tagant piiksatama.
Kõige lihtsam on jälgida punase tulukese
vilkumist, mis on omane töökorras seadmele.
Eelmise kuu vallalehe vahelt leidsite
Päästeameti infomaterjali kodusest tuleohutusest. Infomaterjalis väljatoodud tule-

ohutusnõudeid igapäevaelus järgides ei ole
teil vajadust enam loota üksnes Püha
Laurentiuse kaitsele. Käru valla tuleohutus
saab nii tagatud kõigi vallakodanike
kaasabil. Lisaks on võimalik teada saada
enda kodu tuleohutushinnang, vastates 15le
lihtsale küsimusele internetiaadressil
https://www.kodutuleohutuks.ee/. Ja kui
ikka tunnete, et ei ole väga kindel enda
kodu tuleohutuses, võtke ühendust Raplamaa ennetaja Õie Kopliga (489 2008).
Soovi korral saate endale koju kutsuda spetsialisti, kes annab kodukülastuse käigus
asjakohaseid juhtnööre ja nõu koduse tuleohutuse tagamisel.
Ja ärge unustage siinjuures oma
lähedasi. Vaadake üle oma vanavanemate,
tädide-onude kodud. Kas neil on seal ikka
ohutu? Kas ohust teavitamine õigeaegne?
Paha ei tee ka see, kui annate Päästeametile
või kohalikule omavalitsusele teada naabrinaisest või –mehest, kes küll püüab kuidagi
ise hakkama saada, kuid näha on, et mitte
just kõige paremini. Kindlasti ei tohi ilmselgeid ohumärke – napsitamine ja toas suitsetamine, katkised küttekolded, anduri puudumine- ignoreerida. Ohust teatamine ei ole
kindlasti pealekaebamine vaid hoopiski
abistamine, hoolimine.
Tuleohutut 2015. aastat kõikidele vallakodanikele.

Jaak Jaanso
Tuleohutuskontrolli büroo juhataja
Päästeameti Lääne päästekeskus
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KOOLI(M)ELU

Veebruarikuusse mahtus nii tõsiseid
ainevõistlusi kui lusti ja lõbu
Kolmandal õppeveerandil
on koolielus palju aineolümpiaade ja –võistluseid.
Vastavalt võimetele võtavad
nendest osa ka meie kooli
õpilased.
Maakondlikus inglise keele arvutiviktoriinis 8. – 9. klasside õpilastele said Simo
Oskar Juvanen (9. kl) ja Reno Gross (8.
kl) suurepärase II koha. Aitäh õpilaste ettevalmistamise eest õpetaja Sirje Zõbinale.
Matemaatika olümpiaadil esinesid edukalt
Taavi Aleks Orgusaar (7. kl. V–VIII
koht), Simo Oskar Juvanen (9. kl. IV
koht), Joosep Oks (9. kl. VII koht).
Maakondlikul matemaatika võistlusel
NUPUTA esindas kooli 7. klassi võistkond
koosseisus: Lisete Hunt, Taavi Aleks
Orgusaar, Märtin Vist. Aitäh õpilaste
matemaatikaalase ettevalmistuse eest
õpetaja Endla Kõva. Samuti osales kooli
võistkond (Mirjam Hiis, I kl., Krõõt Oks,
II kl. ja Laura – Liis Oeselg, III kl.) 1.-3.
klasside mälumängu teises voorus. Õpilasi
valmistas võistluseks ette õpetaja Ly Paas.
Õpetaja Ly Paasi eestvedamisel on 1. klassi
õpilased aktiivselt osalenud üleriigilisel
matemaatikavõistlusel „Matetalgud”, millest võtab osa sadu klasse ja tuhandeid õpilasi üle Eesti. Õpilased on lahendanud
matemaatika ülesandeid nii koolis kui ka
kodus, tehes seda vastavalt võimetele ja
võimalustele. Kõige tublimad on olnud
Aikko Klemmer, Jan Richard Raukas,
Timur Trofimov. Meie kooli võistkond
(Karoliine Karu, Rasmus Hunt, AlexVeiko Seera, Joosep Oks) osales Eesti
Koolispordi Liidu poolt korraldatud
laskmise Eesti meistrivõistlustel, saavutades põhkoolide arvestuses IV koha.
Laskemeeskonna valmistas võistlusteks
ette juhendaja Margus Oks.
Huvitegevuse valdkonnas on veebruarikuu üks õppeaasta tihedama tegevusega kuu. Alates sellest, et jaanuarikuu
lõpus toimus õpilaste poolt juba ammu
oodatud lemmikloomapäev. Sellel päeval
olid koolis ja lasteaias kaasas mõned kassid, küülikud, merisead ning ka kalad.
Lapsed tutvustasid oma lemmikuid, nii neid
Lasteaiarühmade lahtioleku
aeg suveperioodil

8. juuni - 26. juuni on avatud
üks rühm.
29. juuni - 4. august on lasteaed
suletud.
5. august - 14. august on avatud
üks rühm.
Alates 17. august on avatud
kaks rühma.

kes kaasas olid kui ka neid, kellest oli
tehtud või joonistatud vahvaid pilte.
Lastega kohtus loomarst Eve Hallimäe, kes
rääkis lemmikloomade eest hoolitsemisest
ja vastas esitatud küsimustele.
Lasteaialapsed ja 1.klassi õpilased
käisid vaatamas Viljandi laste- ja noorteteatri REKY etendust „Tip ja Täp”. Ühiselt
tähistas kogu koolipere nii sõbrapäeva,
vastlapäeva kui ka Eesti Vabariigi 97.
aastapäeva. Sõbrapäeval oli koolimajas valdav värv rõivastuses punane või roosa,
koolimaja siseruume ilmestasid eri kujulised südamed, töötas „sõbrapost” ja
vahetundide ajal sai koos mängida. Kõige
julgemad astusid pealelõunat üles Playboxis, esitades eriilmelisi lugusid.
Vastlapäeval lasi kogu koolipere vastlaliugu ning sõi maitsvat hernesuppi ja vastlakukleid. Kelgumäel oli lund küll veidi
vähevõitu aga ega sellepärast jäänud liug
laskmata ja vastlatrall pidamata.
Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatult toimus koolis ajaloopäev ja kogu
koolipere pidulik aktus. Ajaloopäeva
raames toimus 1.-3. klasside õpilastele
huvitav ülevaade Eesti ajaloost ning 5.-9.
klasside õpilased osalesid võistkondlikul
ajaloomängul. Piduliku aktuse juhatas sisse
võimsalt kõlav Eesti hümn, millele järgnes
südamlik ja mitmekesine kontserti osa.
Aitäh õpetaja Lea Karjasele, kes on pannud koos laulma nii kõige pisemad lasteaialapsed kui ka lõpuklassi noormehed.
20. veebruaril käisid kõik kooliõpilased
õppekäigul Tallinnasse. Külastati Riigikogu, kus meid võttis vastu Riigikogu liige
Andrus Saare, kes rääkid parlamendi tööst
ja Eesti riigist. Tutvuti Toompea lossiga ja
käidi Pika Hermanni tipus. Lisaks Riigikogule külastati Loodusmuuseumi (1.-3.
klass) ja Tervishoiumuuseumi (4.-9. klass),
kus tutvuti nii püsiekspeditsiooniga kui
osaleti ka muuseumitunnis. See oli üks
väga õpetlik päev, aitäh huvijuht Eva
Seerale päeva korraldamise eest.
Järgmisel kuu on meid ees ootamas
KEATi koolitused 5.-6. klasside õpilastele,
teatrikülastused ja Emakeelepäev.
Reelika Lippur
koolijuht

Euroopa Parlamendi noorte
esseekonkurssil «XXI sajand.
Mida kirjutavad Eesti
venelastest tuleviku
ajaloolased?» žürii lemmiku
auhinnaga pärjatud essee.
Ma olen venelane, aga olen sündinud
Tallinnas, aga nüüd ma elan maal, sest
Tallinnas ma olin kogu aeg haige. Seal on
palju autosid ja mürgitatud õhk. Maal ma
olen terve ja saab isegi vihmaga jalutada,
ainult ema ei luba. Ma räägin vene keelt,
mul on vene närvid, ma karjun kõvasti ja
ma olen tugev. Venelased tihti kutsuvad
külla, meile käivad külalised koguaeg.
Eestlased armastavad üksteisest kaugel
elada ja külla ei kutsu. Pühapäeviti ma käin
Tallinnas kirikukoolis, aga minu kooliõed
ja -vennad ei käi. Kui oli ülestõusmispüha,
siis eesti kirikus oli kaks inimest, aga meil
iga pühapäev on nii palju rahvast, et ei saa
sisse minna. Venelased usuvad Jumalat,
isegi need, kes kirikus ei käi. Minu vanemad kirikus ei käi, aga Jumalat usuvad.
Talvel on meil pikad pühad, meil on kahed
jõulupühad, eesti jõulud ja vene jõulud.
Venelased armastavad, kui kõik on korras,
aga ei armasta korda teha. Venelased ei
armasta muru niita, aga eestlased armastavad. Meil on rohi kõrge, aga naabritel on
madal. Venelased 21. sajandil on tigedad ja
lahked, külalislahked ja julmad, lõbusad ja
kurvad, abivalmid ja rahutud, kõike
tahavad korraga, ei armasta oodata, mõned
armastavad oodata ja on kannatlikud, eesti
keelt õpivad kaua nagu mina, aga suhtlevad rohkem vene keeles, sest nii on
lõbusam.
Timur Trofimov
Käru Põhikool
1. klass

Teatrisse!
Käru Põhikooli õpilaste kevadised
teatrikülastused: Neljapäeval, 5. märtsil
4.-6. klass “Prints ja kerjus” Estonia
teatris. Omaosalus 2,60. Väljasõit kell 17
kooli parklast.
Pühapäeval, 15. märtsil 1.-3. klass
“Pipi Pikksukk” Estonia teatris. Sõit
rongiga 9.27 (Käru) Omaosalus: rongipiletid 2x3.20.
Esmaspäeval, 6. aprill 7.-9. klass
“Andromeda saar” VAT Teater. Väljasõit
kell 14 kooli parklast. Omaosalus 7 eurot.
Lisainfo klassijuhatajatelt ja huvijuhilt.

Timur esitamas oma esseed kooli
pidulikul aktusel. Abistab õpetaja Ly
Foto: Eva Seera
Paas.
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Seiklusringis valmis sõbrapäevahõnguline pitsa
Käru noorte seiklusring sai taas kokku
ning küpsetati maitsev plaadipitsa. Pitsa
idee tuli eelmiselt kokkusaamiselt ning kui
algul tundus, et ideest asja ei saagi, siis
tegelikult kui väga tahta saab kõigega
hakkama. Traditsiooniliselt oleme hakanud
kogunema reedeti peale viiendat tundi
tööõpetusmajja.
Kõigepealt saabusid noormehed, kes
valmistasid pitsa ahju panekuks ette.
Esmalt mõõtsime ja kaalusime pitsapõhjaks vajalikud toiduained. Arutlesime selle
üle, et kas ilmtingimata on kaalumine vajalik, kui on teada – pärmipakist, mis kaalus
enne 50 g, on pool ära võetud ning meil on
vaja 25g pärmi. Vastused olid muidugi
erinevad, kontrollijad kaalusid. Nii kaua
kui tainas kerkis, hakkisid poisid sinki ja
suitsukanafileed. Juustu õnneks riivima ei
pidanud, sest poest saab riivitud juustu
osta. Mõnusas seltskonnas sujusid tööd
kiirelt ning saigi taigna plaadile laiali
ajada, kattematerjal peale ja ahju.

Ootamine on üks pikk aeg, ka siis kui see
kestab 30 minutit.
Peale kuuendat tundi jõudsid kohale
tütarlapsed. Igaüks sai mõelda ja öelda
kolm asja, mis tuju täna rõõmsaks tegid.
Esialgu tundus küsimus väga lihtne, aga
peagi selgus, et nii mõnigi noor vajas aega.
Üldiselt jäid kõlama, et meeldis koolis
toimunud Playback, mõnus seltskond
tööõpetuse majas ning sõbrapäev.
Ahjust aga tuli nii hea lõhn, et see
sundis paaril korral ahjuust paotama, et
uurida, kas pitsa on valmis? Küpseks ta sai
ja jahtuda ei lastud. Iga noor sai sobiva
suurusega tüki ning pitsa kadus plaadilt
hetkega, oli isegi väike hirm kas kõigile
ikka jagub. Noored jäid tehtuga väga
rahule ning küsiti järgmise kokkusaamise
kohta. Paraku, midagi kindlat veel pakkuda
ei ole ja seega palun jälgige Facebookis Käru seiklusringi postitusi. Võimalusel teavitame telefoni teel.
Riina Hunt

Vastlapäevaliud lasti viimasel lumel
Ehkki päike
oli vastla‐
päevaks
terviseraja
mäel juba
kõva
sulatustöö
teinud,
jagus
liuradadel
veel
piisavalt
lund, et
heaks
linakasvuks
vajalikud
pikad liud
kooliperel
tehtud
saaks.

Foto: Eva Seera
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Hambatervisekuul püütakse nii laste
kui täiskasvanute tähelepanu pööra‐
ta õigele hammaste hooldamisele ja
hambaid säästvatele eluviisidele.

Märts on
Raplamaal
hambatervisekuu
Rapla maakonna tervisedenduse programm koostöös Eesti Hambaarstide Liidu,
laste hambatervise projekti ning Colgate
firmaga viivad ellu Raplamaal märtsikuu
jooksul hambatervise tähtsustamise ja
edendamise kampaania.
Hambatervisest sõltub inimese üldtervis. Hammaste ravi on väga kallis, mis
täiskasvanuna tuleb inimeste oma rahakoti
arvelt. Samas on hammaste eest hoolitsemine lihtne ning ilma suuremate investeeringuteta on võimalik tagada terved
hambad. Hammaste tervis saab alguse
lapsepõlvest - õigest suhtumisest, teadmistest ning oskustest. Seetõttu ongi kampaania peamisteks sihtrühmadeks kahe
esimese kooliastme lapsed (1.-6. klass) ja
koolieelikud, kuid tegevusi jagub ka
noorukitele, lastevanematele ja õpetajatele.
Hambatervisekuul on oma tunnusplakat ja iga laps saab kampaania kleepsu.
Lasteasutused saavad kõik lisaks ka
suhkrukella plakati ja hambatervisekalendri.
Märtsis koolitatakse välja igast lasteasutusest üks õpetaja, kes suudab oma
organisatsioonis koolitada nii lapsi, õpetajaid kui vanemaid. Lastevanemate koolitamisel löövad kaasa ka kohalikud hambaarstid.
Lastele toimub mitmeid konkursse –
plakati-, koomiksi- ja videoklipikonkurss.
Lasteasutused ise viivad läbi mitmesuguseid hambatervist tähtsustavaid tegevusi ja
õppusi.
Märtsi viimasel pühapäeval (29.03)
esineb Tre Raadio noortefoorumi saates
Eesti Hambaarstide Liidu president dr
Marek Vink.
Raplamaa hambatervise plakati on
kujundanud karikaturist Andres Varustin,
kellega koostöö on toiminud maakonnas
juba kümmekond aastat.
Lisainfot leiate www.raplamv.ee/tervis
Ülle Laasner
tervisedenduse spetsialist
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Uus treening – 5 rütmi
tantsud
See on loovuse leidmine enda sees,
oma ürgse naiseliku ja meheliku energia
ühendamine, see on töötamine oma hirmude jt negatiivsete tunnetega, see on hetkes olemine, keha tunnetamine. Tantsides
üksi, korjan energiat, tantsides koos teistega, jagan energiat.
VOOLAMINE – keha tunnetus läbi jalgade.
STACCATO – ülekanne kõikidele
kehaosadele.
KAOS – kahe eelneva ühendamine, energia lahti päästmine.
LÜÜRIKA – rahunemine, loovus, las keha
teeb, mis vaja selle energiaga.
VAIKUS – jätkamine, hetkes olemine, oma
väe tunnetamine.
Riietus on vaba, tantsime paljajalu või
kui soovid, siis sussidega, et jalad saaksid
parema ühenduse maaga.
Reedeti kell 19.00 Käru pritsimaja
saalis (Lao tn 35).
Jaana Kala
juhendaja

Õnnitleme märtsikuu
eakaid sünnipäevalast!
80
24. 03 - Dagmar Viidikas
26. 03 – Eha Omler

70
9. 03 - Maimo Nöps
23. 03 - Enn Vaino

Teostame valdadele,
linnadele ja eraisikutele:

- Ohtlike puude raiet majade,
liinide läheduses.
- Vanade puude ohtlike okste
eemaldamist.
- Ohtlike puude raiet kalmistutel.
- Puude seisukorra ja elujõu
hindamist.
- Töid kõrgustes kasutades
korvtõstukit.
- Kinnistute hooldustöid (võsaraie ,
trimmerdamine, korrastamine,
hoonete lammutus).
Töid teostavad oma ala professionaalid koos kaasaegse tehnikaga.
Hinnapakkumine ja
konsultatsioon TASUTA.
Tel: 5810 9846
Email: pajolus@gmail.com
Email: puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik : Tanel Pajo
Tähelepanu
kinnisvaraomanikud!
Seoses Käru valla plaaniga
osaleda messil “Maale elama!”,
mis sel aastal kannab alapealkirja “Maale ettevõtjaks!” 11.
aprillil Tallinnas, ilmub märtsikuus vallalehe lisaleht müügis olevast ja müüa
soovitavast kinnisvarast Käru vallas.
Selleks ootame kõiki kinnisvarapakkumisi (maja, krunt, maatükk, korter jms) ja
müüja kontaktandmeid hiljemalt 15. märtsiks aadressiele eva@karuvald.ee .
Olge aktiivsed pakkuma!

Karjäärinõustamine
2015 aastal
Alates 2015. aasta veebruarist
saavad töötukassasse karjäärinõustamisele tulla lisaks töötutele ja koondamisteatega tööotsijatele ka kõik teised
soovijad (töötavad täiskasvanud, pensioniealised inimesed).
Selline võimalus avanes tänu teenuse
kaasrahastamisele Euroopa Liidu Euroopa
Sotsiaalfondist.
Karjäärinõustamine toimub:
töötukassa maakondlikus osakonnas ja
ka väljaspool (nt messidel, infopäevadel
jms) vajadusel saab karjäärinõustajat kutsuda nõustamise läbiviimiseks enda juurde
kohapeale (nt tööandjad või muud organisatsioonid)
Kuidas registreerida?
1. Telefoni või e-posti teel (töötukassa
esinduste kontaktid www.tootukassa.ee)
2. Eesti Töötukassa büroodes infolaudades.
3. Töötukassa Infotelefoni kaudu
15501 (laualt helistades tasuta) – Skype’ilt
valides: tootukassa
4. Töötukassa Raplamaa osakonna
infotelefon on 483 0140.
5. Töötukassa Raplamaa osakonna
meiliaadress on rapla@tootukassa.ee
Täpsemalt karjäärinõustamise kohta
saab lugeda www.tootukassa.ee .
Teenus on kõikidele tasuta.
Karjäärinõustamine on tegevus, mis
aitab langetada ja teoks teha oma karjääri
kujundamisega seotud otsuseid:
* hõlmab nii õppimise kui ka töökoha
ja kutsevalikuga seotud küsimusi;
* aitab end paremini tundma õppida,
kohaneda muutustega ja teha läbimõeldud
valikuid.

Mälestame ...
Uus printeri tooner- või tindikassett
täitmise hinnaga! Kasseti toome sulle
ukse taha ühe tööpäeva jooksul, tarne
üle Eesti ainult 2.50€ Telli meie veebipoest www.zebro.ee või helista 53722772

29. jaanuaril suri

VELLO URGARD
27. veebruaril suri

KÜLLI VINNI

Avaldame kaastunnet omastele

Kaastöid ja infot märtsikuu Käru
Vallalehte ootame hiljemalt 20.03
vallamajja või e-posti aadressile
eva@karuvald.ee .

Käru Vallaleht

Pühapäeval,
15. märtsil
Kädval Tuule talus

Ilu õpituba 6
Teema: kuivatamine
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

