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Mini-Põrgupõhja
retk tuleb Kärru

Maist alustab tegevust
Käru Varahaldus OÜ
Käru Varahaldus OÜ sai
loodud eelkõige uue rajatava
alevisisese torustiku projekti
täideviimise ja haldamise
tarbeks. Kuna aga haldustöid
ning murekohti vallas jätkub,
siis otsustati asjaga edasi
minna pisut laiemalt.
Otsustati, et haldusettevõte hakkab
tegelema nii muru niitmise ja heakorra
tagamisega haljasaladelt, kalmistu hooldamisega, jäätmepunkti lahtihoidmisega,
koristamisega (koolimaja, vallamaja, raamatukogu), õpilastranspordi korraldamise
ja tellimusreiside organiseerimisega,
kodanikega vee- ja kanalisatsiooniteenuste
osas arveldamisega ning lumelükkamisega. Samuti saab ettevõte vallalt enda
bilanssi vee- ja kanalisatsiooni taristu ning
hakkab rendiküsimustes ise arveldama
operaatoriga OÜ Türi Vesi.
Mis muutub praeguste töötajate jaoks?
Suurim muudatus on vast see, et kõik
senised töölepingud liiguvad üle varahaldusele. Kindlasti on ees ka mõned
sisulised muudatused, kuid kindel võib
olla selles, et mitte keegi tööta ei jää.
Pigem püüame muuta oma tegevuse
organiseeritumaks ja efektiivsemaks.

Arvan, et ettevõttel on ka väikestes
tingimustes võimalik laieneda ja endale
lisaväärtusi luua. Kindlasti on plaanis
hakata pakkuma teenustööna muruniitmist
koos heakorratöödega ning talvel
lumelükkamist. Seda kõikidele soovijatele. Mahu suurenemisel ja vajadusel
leitakse võimalus ka olemasolevat masinaparki suurendada ja uuendada. Samuti
soovime tellimusreiside näol lisatööd
juurde anda ka meie bussile. Heaks
kliendiks võiksid saada ka meie alevi kortermajad, huvi on juba üles näidatud.
Haldusettevõte saab pakkuda halduse täislahendust, pirnide vahetusest kuni renoveerimiseni.
Üheks uueks ülesandeks on varahaldusel plaanis enda kanda võtta meie
piirkonna postivedude korraldamine.
Läbirääkimised on lõppjärgus ja käed
Omnivaga põhimõtteliselt löödud. Mida
see tähendab vallakodanikule? Kvaliteetset teenust, usaldusväärset, kohalikku
teenusepakkujat.
Hetkel asub Käru Varahaldus OÜ juhatuse liikme kohal Mait Leemet, kellega
saab vajadusel kontakti telefonil 53451781
või e-posti mait.leemet@gmail.com teel.
Mait Leemet

1.-3. mail toimub Käru
valla territooriumil noorte
mänguline luureretk
Mini-Põrgupõhja.
Võistkonnad liiguvad varjatult kontrollpunktide vahel, milles peavad lahendama etteantud ülesandeid. Võistlejad väldivad kontakti inimestega ja võimaliku
„vastasega”. Alal liiguvad kaitseliitlased ja
kaitseliidu masinad.
Retk on pühendatud RVLi (Relvastatud
Võitluse Liit) võitlejatele ning teistele metsavendadele, kes ei alistunud võõrale
võimule. Retke eesmärk on jätkata väljakujunenud retke traditsiooni ja arendada edasi
omalaadset võistluse vormi, äratada
noortes huvi tõsta oma valmidust tegutsemiseks füüsilist ja vaimset vastupidavust
ning mitmekülgseid oskusi nõudvates
tingimustes. Osaleda võivad kõik noored
vastavalt juhendile. Retkel osalevad
noored vanuses 7- 18 eluaastat.
Luureretke korraldab Noorte Kotkaste
Rapla Malev, Kodutütarde Rapla Ringkond, Kaitseliidu Rapla Maleva ja Naiskodukaitse Rapla Ringkond.
Palume laupäeval ja pühapäeval (2.3. mail) hoida koerad oma territooriumil ja silma peal hoida koduloomadel,
sest liikuvad noorte võistkonnad tekitavad neis tähelepanu.
Täname mõistva suhtumise eest.
Täpsem info:
Leho Rohtla
leho.rohtla@kaitseliit.ee,
59193531;
Jaan Kukk
53988052
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Valda külastas
sotsiaalministeeriumi kantsler

VALLAMAJAS ARUTATI JA OTSUSTATI:

Istungil arutati
hooldusravi
keskuse
arenguvõimalusi
23. aprilli istungilt puudusid Maimo
Nöps ja Timo Tuisk.
Volikogu kinnitas AS Käru Hooldusravi keskuse 2014. aasta majandusaasta
aruande. AS Käru Hooldusravi keskuse
juhatuse liige Heili Burmeister tutvustas
volikogule keskuse plaane laienemiseks ja
tõenäolisest spetsialiseerumisest erihoolekandeasutuseks. See kõik aga on võimalik juhul, kui laiendamisprojektid
saavad rahastuse fondidest koostöös ministeeriumitega.
OÜ Käru Varahalduse juhatuse liige
Mait Leemet tutvustas osaühingu tegevusplaane ning rõhutas, et kõigil vallast
osaühingusse ületulevatel töötajatel tööd
jätkub.
Volikogu tutvus Raplamaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi eelnõuga.
Vallavolikogu ja Olerexi omanik Antti
Moppel pidasid läbirääkimisi Käru tankla
edasise käekäigu üle. Tankla platsi tuleviku
üle on volikogus ka varem aru peetud ent
otsust platsi tulevikust ei südinud selgi
korral.
Volikogu otsustas otsustuskorras
võõrandada vallale kuuluv korteriomand
aadressil Viljandi mnt 16-7 müügihinnaga
3000 eurot.
Kinnitati Käru Põhikooli hoolekogu
tegutsemise kord.
Volikogu otsustas munitsipaalomandisse taotleda Põikoja-Tamme ja Asunduse
teede aluse maa.
Liia Tõnismäe
vallasekretär

1. aprill, naljapäev tõi Käru
mitmesse asutusse sisuka ja
rõõmsa kohtumise külalistega sotsiaalministeeriumist.
Keskusega tuli tutvuma kantsler
Marika Priske, hoolekande osakonna
juhataja Marit Raist, sama osakonna eakate
teema peaspetsialist Ketri Kupper, KOV
teenuste ja toetuste juht Triin Raag ja
kantsleri abi Ruth Paju. Esimene tööpäev
sotsiaalministeeriumis algas Kärus ka
kohalikele tuttaval Tõnis Vaigul, kes töötab
nüüd ministeeriumi hoolekande osakonnas
nõunikuna.
Külaskäigu mõte tuli märtsikuiselt
kohtumiselt sotsiaalministeeriumi inimestega, kus vallavanem Elari Hiis ja hooldusravi keskuse juhataja Heili Burmeister
käisid maad kuulamas hoolekande
teemadel. Peamine soov oli selgeks teha
valdkonnavõimalused valla hoolekandeteenuste arendamiseks ja hooldekodu
konkurentsivõime tõstmiseks. Teadaolevalt on Eesti sotsiaalsfääris peamine probleem vananev inimkond ja sellest tõusev
vajadus korraldatud ööpäevaringse hooldusteenuse järgi, mis aitab nii eakale kui
tema lähedastele tagada parima võimaliku
elukvaliteedi.
Esmalt kohtuti külalistega hooldekodus, juhataja tutvustas maja ja igapäeva
tegemisi, mitmetel hoolealustel oli võimalus spetsialistidega rääkida. Huvi suundus peamiselt hoolealuste käekäigu ja
nende rahulolu vastu majas. Ekskursiooni
lõppedes said külalised tõdeda, et tegemist
on hästi organiseeritud ja mugava
teenusega ning hoolimata ruumikitsikusest
saavad kõik kliendid tunda end koduselt ja
turvaliselt. Ringkäigule järgnes arutelu
hoolekannet puudutavatel teemadel.
Kuidas edasi minna hooldekodus
pakutavate teenuste arendustega, samuti

sai räägitud seonduvalt tegevuse laienemise sooviga erihoolekandest kui ka
muudest koostöövõimalustest.
Peale kohtumist tutvustati Käru valda
üldiselt - käidi terviserajal, koolimajas,
mille sobilikku arhitektuuri ja keskkonda
kiideti.
Perearstikeskuses kohtusid külalised
perearsti Katrin Abeliga. Vestlusringis
tekkis mõttevahetus esmatasandi tervisekeskuste taristu loomise teemal Raplamaal. Kavandatav tervisekeskus ühendaks
ühel taristul tervishoiu teenuseid osutavad
juriidilised isikud. Antud projekti suhtes
läksid asjaosaliste arvamused lahku kantsler leidis selle hea võimalusena, kuid
perearst jäi eriarvamusele.
Peale valla asutustega tutvumist võttis
külalisi vastu kohalik ettevõte Traageldaja
OÜ, mille juhataja Heli Sillaots rääkis oma
edulugu ja tutvustas ettevõtte toodangut.
Külalisi võõrustasid ja valda tutvustasid hooldekodu juhataja Heili Burmeister, vallavanem Elari Hiis ja valla sotsiaalnõunik Riina Hunt.
Tänaseks saame kohtumist lugeda
kordaläinuks. Külalistele jäi valla tegemistest hea mulje, tunnustati valla ettevõtlikkust ja lahenduste ning võimaluste
otsimise võimekust. Samuti saime kontaktid inimestega ministeeriumist, kes tegelevad ja koordineerivad igapäevaselt hoolekande, eakate ja erivajadustega inimestega
seotud küsimusi.
Vallavanema Elari Hiisi sõnul ei saa
ministeeriumi esindajate külaskäiku kuidagi alahinnata, sest töö erihoolekandeasutuste ümberkorraldamiseks on ministeeriumis käimas ja seeläbi võib meie hooldekodul avaneda võimalus pakkuda seda
teenust lisaks praegusele tegevusele. See
tähendaks nii töökohti kui investeeringuid.
Heili Burmeister

Aprillis jagati Euroopa Liidu toiduabi
Eestis sai toidupaki ligi
20 000 toimetulekuraskustes
inimest. Käru vallas kuulus
sihtrühma 41 inimest ning
nelja päevaga jagati vallamajast laiali 615 kg toiduabi.
Sellest aastast muutus ka toiduabi
jagamise kord. Abifondi toetuse kasutamist
koordineeris sel korral sotsiaalministeerium. Ministeerium hankis toidu ning selle
aitas inimesteni toimetada ministeeriumi
partner Eesti Toidupank, kes toimetas toiduabi maakonnakeskustesse.
Toiduabi saamise kriteeriumid olid üle
Eesti kõigile võrdsed. Nii oli õigus toiduabile toimetulekutoetuse taotlejatel, kes vastavad toetuse saaja tingimustele või kelle
sissetulek pärast eluasemekulude maha
arvamist ei ületa kehtestatud toimetuleku-

piiri enam kui 15%. Toiduabi saajate
nimekiri koostati toimetulekutoetuse taotluste alusel Samuti said toiduabi kodutute
öömajades viibivad kindla elukohata
inimesed.
Selle aasta teise toiduabi jagamisega
plaanime alustada oktoobri lõpus ning
abisaajate nimekiri moodustub augustis ja
septembris toimetulekutoetust taotlevatest
inimestest.
Kuni 2020. aastani jagatakse riigi poolt
toiduabi kaks korda aastas. Iga aasta lõpus
otsustatakse, millal järgmisel aastal toiduabi
jagatakse ning kas sihtrühma kriteeriumid
vajavad täiendamist või muutmist.
Mida toidupakk sisaldas? Uuest abifondist jagatav toiduabi oli mitmekesisem
kui varasematel aastatel. Toidupakist leiab
tatart, riisi, pudruhelbeid, makarone,
suhkrut, rapsiõli, aga ka liha- ja kalakonserve, rosinaid, šokolaadi ja purgisuppi. Et

toiduained oleksid võimalikult värsked,
hangitakse need iga kord vahetult enne
jagamisperioodi. Toiduabikomplekt ühe
pereliikme kohta kaalub ligi 15 kilogrammi.
Sel aastal käis toiduabi jagamine Kärus
kiiresti. Rohkem kulus aega selgituste andmiseks, sest mitte ainult toimetulekutoetuse
taotlejad ei ela puuduses vaid ka need
inimesed, kes saavad rahvapensioni ja
töövõimetuspensioni. Kindlasti oleksid abi
soovinud pered, kes taotlevad vajaduspõhist
peretoetust. Hetkel ei oska öelda, kas sotsiaalministeerium plaanib suurendada sihtrühmade arvu toiduabi jagamisel.
Tänan kõiki neid inimesi, kes olid abiks
toiduabi Raplast Kärusse toimetamisel ning
aitasid toiduabi komplekteerida.
Riina Hunt
Artikli koostamiseks on kasutatud
Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialisti Merle Ploompuu artiklit 30.03.2015
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Vald
jagas
messil
infot ja
küllakutseid!

Märka last ja
tema probleemi!

11. aprillil Tallinnas,
Kalevi spordihallis
peetud messi Maale
elama 2015 teema oli
ettevõtluse võimalikkus
maal ehk „Maale
ettevõtjaks”. Kohal
Messikarbis kasutati rohkelt porgandeid ja
oli 53 kogukonda, teist looduse rohelist. Pildil on messimeeskonna
liikmed Riina Kalvet, Imbi Hiis ja Veiko Seera.
aastat osales messil
Käru vald.
Seekordsel messil oli ca 1200 külasta- loosikasti kogunes ca 80 loosikupongi.
jat, kes oli oodatud tutvuma kogukondade
Käru messikarbi dekoreeris florist Ege
poolt pakutavate teenuste, elu ja ettevõtlus- Zukov Laanelille ärist Türilt. Dekoratvõimalustega. Huvilisi oodati ka ette- sioonidena kasutati värskeid oksi ja rohvõtluskohvikusse ja seminarile.
kesti porgandeid, mis sümboliseerisid meie
Messile eelnevalt käis koos valla mes- head rongiühendust Tallinn-Viljandi liinil.
sitoimkond. Arutati kuidas näidata oma
Külastajatele lubasime külla tulemise
valda võõrale, kuidas rääkida meie tuge- korral lahkelt oma valda tutvustada ja näivustest, eripäradest ja võimalustest. Grupis data siinseid võimalusi olles ettevõtlik ja
olid nii ettevõtjad kui valla esindajad.
leidlik veetmaks elu maal.
Valla tegemisi näidati ka ekraanilt.
Messil osalesid Kärust: vallavanem
Vahetult enne messi valmis Kärus elava Elari Hiis, kultuuritöötaja Eva Seera,
operaatori ja fotograafi Sergei Trofimovi hooldekodu juhataja Heili Burmeister,
poolt valda tutvustav videoklipp. Klipp on perearstikeskuse assistent ja hooldekodu
leitav ka Käru Kommuuni FB lehelt. majandusjuhataja Riina Kalvet, ettevõtjate
Lisaks sai valda tutvustada erinevate esindajad olid Veiko Seera Vexon Auto
postkaartidega, mis spetsiaalselt valmisid OÜst ja Imbi Hiis Traageldaja OÜst.
messi jaoks ja nendel avaldus lugu sellest,
Messitoimkond jäi messil käiguga
kui hea on meie vallas kas elada, puhata rahule ja peamine sõnum oli huvilisele või sportida. Samuti oli postkaardil kirjas Keera Kärru!
kutse X Käru järve päevale.
Heili Burmeister
Loos tõi kontakte
Ettevõtetest olid infomaterjalidega
esindatud Piperon ja nende kaubamärk
Inove, A-keraamika, Vexon Auto, Toosikannu Puhkekeskus ja Traageldaja. Piperon toetas valda ka oma messimööbli valla
kasutusse andmisega. Toosikannu loosis
ankeeditäitjate vahel välja saunaõhtu saaresaunas ja pakkus suupärast suitsuvorsti,
mille peale olid eriti maiad meesterahvad.
Traageldaja brändimärgi Sik-Sak alt loositi
kupongi täitnute vahel välja ettevõtte
õmblustooteid.
Eelmise aasta kogemuse põhjal hindas
Eva Seera messi korraldust ja külastatavust
hindele 4. Käru valla tegemiste ja võimaluste vastu huvi oli. Messiboksis toimus
pidev tegutsemine ja valla tutvustamine.
Samas oli inimesi loodetust siiski vähem
ning püüda tuli iga külastajat.
Imbi Hiis, kellel samuti teine aasta juba
messil kogemust saada, oli messipäevaga
rahul. Ta sai palju rääkida meie kodukandist ja siinsetest tegemistest, Sik-Saki
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KOMMENTAAR
Elari Hiis:
vallavanem
Kahel aastal messil osaledes tekib
paratamatult soov neid omavahel võrrelda.
Tartu messil oli rahvast palju rohkem, kuid
kuna asi toimus kesklinnas kaubanduskeskuse kõrval, siis oli tõsiste huviliste
seas ka palju niisama vaatajaid ja muidu
jutupuhujaid. Tallinna messil oli kohal
palju asjalikumate küsimuste ja konkreetsemate soovidega inimesed, juhuslikke
inimesi peaaegu ei kohanudki.
Praeguseks on mitmega neist, kellega
messil juttu rääkisin, juba kirja teel mõtteid
vahetatud ning mõned messil meie boksi
uudistanud on Kärusse siinse elu- oluga
tutvuma tulemas. Oleks tore, kui meie tühjadesse majadesse, mis on ju tegelikult ehitatud kodudeks, tuleksid jälle elanikud ja
kool ning lasteaed saaksid juurde lapsi.

Kooli lõpp ei ole enam kaugel. Tuleb
veel teha viimane lõpuspurt, et kooliaasta
selleks korras seljataha jätta. Küll aga näitavad paljud oma käitumisega õppimisest
väsimuse märke: koolitööle lüüakse käega
ja näiteks rikutakse nalja viluks kooli vara.
Igavuse peletamiseks lõhutakse kogukonna
teavitamiseks mõeldud infotahvleid ning ei
öelda ära ka kaupluses vargil käimistest.
Valitseb suhtumine, et „ühel korral on ju
õnneks läinud, miks ei peaks uuesti minema!” Kahjuks pole see nii lihtne kui
noortele endile tundub.
Politsei on pidanud mitmel juhul
tegelema noorukitega, kelle arust on
ühiskonnas kehtivad põhimõtted ei oma
mingit sisu. Nii ei jõua üks selle seltskonna
tegu veel aktuaalsuski kaotada, kui juba on
uus ees ootamas. Pidev näpuvibutamine ei
vii siinjuures paraku kuhugi. Nii kogunevad politseisse juhtumid, mis lõpuks rändavad alaealiste komisjonile, kus leitakse
noorte mõjutamiseks juba teistsuguseid
vahendeid.
Olen veendunud, et see ei pea nii minema ja me saame koostöö kogukonnaga selliseid olukordi vältida. Esmalt peavad
vanemad kodus mõistma oma rolli eeskuju
ja väärtuste kandjana. Politsei igapäevatöös saab ütlus „käbi ei kuku kännust
kaugele” kahetsusväärselt tihti kinnitust.
Siit ka mõttekoht: kui teie kõrval korteris
või majas elab selline perekond, mille
puhul on märgata probleeme ja need on
korduvad, tuleks kindlasti nõu pidada
kohaliku omavalitsuse ametnike ning
piirkonnapolitseinikuga. Varajane sekkumine oma ala spetsialistide poolt loob võimalused probleemide süvenemise ära hoidmiseks. Seega kogukonnal on võimalus
aidata märkamisega ja teavitamisega neid
noori, kes koduste probleemide tõttu end
ise aidata ei saa ega oska. Politseis registreeritud süüteod on tulemus kõigele sellele,
mis varem on tegemata jäänud ja juba
politseis vastuseid andes muutub noore
õigele teele aitamine aina keerulisemaks.
Olgu siinkohal veelkord rõhutatud, et
vanematel tuleb osata oma last toetada ning
suunata nii, et ta austaks ühiskonnas kehtivaid reegleid ja suudaks neist kinni pidada.
Kodul on kõige suurem mõjujõud lapse ja
tema käitumisharjumuste üle. Kool ja
politsei saavad pakkuda vaid tuge lapse
suunamisel, aga kui puudub kodu tugi, on
kõik kordades keerulisem. Probleemsest
lapsest või perekonnast teada andmine ei
ole pealekaebamine, vaid probleemile
märkamine ja soov aidata. Tahame ju kõik
elada turvalises elukeskkonnas, kus lapsed
on õnnelikud ja kasvavad meie kõigi rõõmuks!

Jaan Sildoja
piirkonnapolitseinik
tel 5303 6804
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KOOLI(M)ELU

Laulukarusellil
tiirles 10 solisti
20. aprillil oli kogu Käru kooli
pere kutsutud pritsimajja,
kus toimus Käru valla
laulukarusell. Oma rühma-,
klassi- ja koolikaaslaste ette
astus 10 noort lauljat kolmes
vanuserühmas.

10 vaprat solisti, kes laulukarussellil üles astusid: (vasakult) Kevin‐Morten,
Marian, Krõõt, Keelika, Helin Marii, Marta Liis, Triin, Mona, Airika ja Nele.

Aprillikuu koolielus oli tulemuslik
1. aprillil toimus Rapla Keskraamatukogus kirjandusmäng 3.-4. klasside õpilastele krimiraamatute tundmises. Meie
kooli võistkond kooseisus Airika Tuisk,
Mona Zelinski ja Keiri Männik saavutasid suurepärase II koha. Õpilased valmistasid mälumänguks ette raamatukoguhoidja
Ilme Säde ja õpetaja Virve Zimmermann.
7. aprillil toimus 1. - 3. klasside maakondlik õpioskuste olümpiaad. Meie kooli õpilane Mirjam Hiis lahendas etteantud ülesanded nutikalt ning kiirelt ja sai 1. klasside
arvestuses 3.-4. koha. Head tulemused said
oma klasside arevstuses ka Krõõt Oks ja
Laura-Liis Oeselg. Aitäh õpilaste ettevalmistamise eest õpetajad Ly Paas ja Sirje
Liivak. 6. klassi õpilased Keidy Kaal ja
Mark Gross osalesid maakondlikul 6. klasside vene keele festivalil, kus tuli ennast
vene keeles tutvustada ja lahendada koos
eakaaslastega erinevaid keelealaseid ülesandeid. Õpilased esinesid festivalil võrdsel
tasemel teiste koolide õpilastega. Õpilased
valmistas ette õpetaja Veera Tamm. 16.
aprillil toimus koolisisene võõrkeeltepäev,
mille raames sai näha - kuulda nii inglise
keelset kui ka vene keelset „Punamütsikese” näidendit.
Märtsi ehk teatrikuu jätkuks on nii
lasteaialapsed kui ka kooliõpilased käinud
ka aprillikuu jooksul teatrites. Vaadatud on
Nuku Teatri etendust „Nublu”, VAT Teatri
etendust „Andromeda saar” ning Eesti
Draamateatri etendust „Kuldne Lurich”.
Üleeestilise Südamenädala raames toimus
21. aprillil meie koolis „Südametervisepäev“. Sellel päeval kõnniti oma tervise
heaks terviserajal ja meeskondlikult läbiti
erinevaid lõbusaid kergejõustikuelemente
sisaldavaid kontrollpunkte. Aitäh õpetaja
Virve Zimmermannile, kelle tegevuse
tulemusena said õpilased kasutada
erinevaid kergejõustikuvahendeid. Samuti
osalesid meie kooli võistkonnad traditsioonilisel Jüriööjooksul Kädval.

Aprillikuu lõpetame lasteaia ja algklasside lastega ühiselt Volbripäeva tähistades.
30. aprillil toimuvad meie kooli „Teeme
ära” koristustalgud, kus õpilased korjavad
maha kukkunud oksi ja prügi, korrastavad
staadioni ja riisuvad haljasalad. Käru kool
osaleb ka sellel aastal Väätsa Prügila korraldaval vanapaberi kogumisekampaanial
ning aprillikuu kahel viimasel nädalal
saavad kõik soovijad tuua oma koduses
majapidamises üleliigse vanapaberi koolimajja.
Mai ja juunikuu algus toovad endaga
kaasa kooliaasta lõpu k.a. riiklikud
tasemetööd 3. ja 6. klassis ning põhikooli
lõpueksamid 9. klassi õpilastele. 5.-6. klasside õpilaste võistkond osaleb 1.-2.juunil
toimuval KEAT laagris. Käru kool osaleb
ka maikuus toimuvatel Raplamaa Kpõhikoolide olümpiamängude tegevustes,
mis kulmineeruvad 15. mail õpilaste osavõtuga Kaius toimuvatest olümpiamängudest.

5-7aastaste
eelkooliealiste
laste
vanuserühmas osales kolm lauljat. Marta
Liis laulis Naljamaast, Helin Marii laulis
unustatud raamatust ning Triin esitas laulu
Hingelind.
7-9aastaste vanuserühmas osales kaks
lauljat. Krõõt esitas laulu Eestimaast ja
Nele lustaka laulu Pärmijenka.
Kõige suurem konkurents oli 10-12aastaste lauljate vanuserühmas, kus astus üles
5 lauljat: Airika, Keelika, Marian, Kevin
Morten ja Mona.
Enamus lapsi valmistas võistulaulmiseks ette ning saatis klaveril oma kooli
muusikaõpetaja Lea Karjane. Helin Marii
valmistas ette ning saatis Rapla
Laulustuudio õpetaja Thea Paluoja.
Lapsi hindas žürii, kuhu kuulusid
Kehtna Kunstide kooli juht Lili Saksing,
Kehtna laulustuudio õpetaja Ea Hark, Käru
Põhikooli hoolekogu esimees Mari Vest ja
Käru kooli õpilaste esindajana 9. klassi
noormees Simo Oskar Juvanen.
Senikaua kui žürii otsustas edasipääsejate üle, andsid väikese lõbusa kontserdi
lasteaia mudilased, kes esitasid kooliperele
neli vahvat laulu.
Žürii kiitis kõiki lauljaid julguse ja
pealehakkamise eest ning valis igast
vanuserühmast välja laulja, kes pääseb
edasi maakonna laulukarusellile. Seekord
tuli teistest paremini oma laulu esitamine
välja Helin Mariil, Krõõdal ja Marianil.
Nemad laulavad juba 30. aprillil Raplas.
Õnnestumist neile suurel laval!
Lauljaid, õpetajaid ja žüriid tänati
väikeste kingituste ja lilledega. Õpetajatele
pani kingituse välja OÜ Traageldaja.

Reelika Lippur
koolijuht

Eva Seera

KOOLISPORT
Kõrged kohad saavutati nii
laskmises kui võrkpallis

8. aprillil peeti Kaius Raplamaa koolide
meistrivõistlused laskmises, kus oli väljas
ka Käru kooli võistkond. Võistkonda kuulusid: Karoliine Karu, Rasmus Hunt,
Joosep Oks ja Alex-Veiko Seera. Kokku
oli võistkondi kuus. Meie kooli võiskond
sai 819,4 silma ja tuli tagasi väga tubli I
koha ja karikaga. Ka individuaalselt läks
võistlus laskuritele hästi: Karoliine Karu sai
2. koha 205,6 silmaga; Rasmus Hunt 3.
koha 206,9 silmaga; Joosep Oks 4. koha
205,7 silmaga ja Alex- Veiko Seera 8. koha
201,2 silmaga. Täname Margus Oksa, kes

viis võistkonna Kaiu lasketreeningutele.
13. aprillil toimusid Rapla maakonna
koolinoorte „B” vanuseklassi paarisvõrkpalli meistrivõistlused. Meie kooli
võistkond koosseisus Tanel Treve ja AlexVeiko Seera saavutasid põhikoolide arvestuses I koha. Aitäh võistkonna ette valmistuse eest Anne Sillamaale.
Kevadel on sportlasi ees ootamas veel
heategevuslik teatejooks ning kevadine
maakondlik jooksukross. Maikuus peetakse ka kooli spordipäeva.
Joosep Oks
Reelika Lippur
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TARK TARBIJA

Telefonimüügi erireeglid aitavad vältida
soovimatuid saadetisi
Telefoni kaudu kaupade
pakkumine on laialt levinud
müügimeetod, mis ei ole
keelatud, kuid mille osas on
tarbija õigused reguleeritud
tavapärasest erinevalt.
Telefonitsi kokkulepitust võivad tarbija
ja müüja sageli erinevalt aru saada ning tarbijal ei ole võimalik lõplikult veenduda
kauba või teenuse sobivuses ja vajalikkuses. Lisaks ei saa telefonitsi piisavat ülevaadet müügitehingu tingimustest.
Telefonitsi tehtud pakkumised tulevad
tarbijale enamasti ootamatult, mistõttu on
sageli tegemist emotsiooni ajel tehtud
otsusega, mida hiljem kiputakse kahetsema. Enim levinud on telefoni teel
toidulisandite, raamatute, ajakirjade, ajalehtede, ilutoodete ning CD-plaatide
pakkumine. Sageli iseloomustab pakkumisi
see, et kaupleja lubab esmalt tarbijale tasuta proovipakki.
Selleks, et telefonis sõlmitud kokkulepe
oleks tarbijale tegelikkuses ka vastuvõetav,
peab telefoni teel kaupu pakkuv ettevõtja
tagama, et ei kasutataks ebaausaid kauplemisvõtteid, varustama tarbijat piisava ja
vajaliku teabega, mis võimaldaks tal langetada teadlik ostuotsus.
Suuliselt kokkulepitu tuleb
kirjalikult kinnitada

Telefonimüüki loetakse üheks sidevahendi abil sõlmitud lepingu liigiks, mille
nõuded on kehtestatud võlaõigusseaduses.
Kuivõrd järjest enam pakutakse telefoni
teel kaupu ka piiriüleselt, näiteks on tarbijale koju helistav firma registreeritud hoopis Soomes või Lätis, on hea teada, et sellises olukorras peab kaupleja oma tegevuses lähtuma muuhulgas Eesti õigusest, sest
on oma tegevuse suunanud ka Eesti turule.
Kui tarbija nõustub telefoni teel tehtud
pakkumisega, on tarbija võetud kohustustega seotud üksnes juhul, kui ettevõtja on
telefonitsi edastatut teavet kinnitanud kirjalikult, näiteks e-kirja teel, ning tarbija on
sellele andnud nõusoleku samuti kirjalikult.
Väga oluline on teada, et kui kaupleja ei
ole telefoni teel sõlmitud kokkulepet tarbijaga kirjalikult üle kinnitanud,
loetakse tarbijale edastatud kaup või

teenus tellimata asjaks või teenuseks.
Sellises olukorras ei saa ettevõtjal tekkida
tarbija vastu nõudeid ning puudub alus
arvete edastamiseks. Seadusesätte eesmärk
on kaitsta tarbijaid ettevõtjate poolt
pealesurutud lepinguliste kohustuste eest.
Arved tellimata kaupade eest

Sageli kirjutavad tarbijad oma kaebustes, et telefoni teel pakuti neile tasuta
näidispakki, mis sisaldab näiteks toidulisandeid ning mis pidi olema täiesti tasuta
ja ei kohusta uuteks tellimusteks. Ometi
edastab kaupleja tarbijale arveid.
Tavaline telefonimüügi puhul tekkiv
arusaamatus seisnebki selles, et kaupleja
lubab telefonitsi, et proovipakk on tasuta
ning kui toode ei meeldi, ei pea tarbija seda
tagasi saatma ega uusi pakke juurde tellima. Paraku saadetakse tarbijale seejärel
igakuiselt uusi saadetisi ning koos pakkidega ka tasumisele kuuluvaid arveid. Kauplejalt arupärimise peale kuulevad tarbijad,
et proovipakki vastu võttes on tarbija nõustunud pikaajalise lepinguga, mis sisaldabki
igakuiseid saadetisi, mis on tasulised. Ei ole
harvad ka juhused, kus maksmata arved
edastatakse inkassofirmale.
Tarbijad on oma kaebustest kirjeldanud
ka olukordi, kus koos „tasuta“ proovipakiga saadetakse tarbijale ette ära ka kuuekuuline varu toidulisandeid või raamatuid. Või
saadetakse lubatud „proovipaki” asemel
kohe esimene tasuline saadetis koos
maksmisele kuuluva arvega.
Sellistes olukordades on vajalik teada,
et kui kaupleja ei ole telefoni teel
kokkulepitut tarbijaga kirjalikult üle kinnitanud, saab nii saadetud proovipakki kui
sellele järgnevaid saadetisi pidada tellimata
asjadeks, mille vastu võtmist ning endale
jätmist ei saa lugeda lepinguga nõustumiseks. Et olukorda lahendada, tasuks tarbijal kauplejale saata kirjalik kaebus, kus ta
viitab kirjalikku kokkuleppe puudumisele
ning oma soovile mitte enam saadetisi ega
arveid saada. Kui probleem jätkuvalt ei
lahene, tuleb abi saamiseks pöörduda tarbijakaitseameti poole.
Ka sõlmitud lepingust saab
taganeda

Kui tarbija ja kaupleja on siiski saavutanud telefoni teel kokkuleppe kauba saat-

miseks tarbijale ning leping on sõlmitud
nõuetekohaselt, on tarbijal õigus 14 päeva
jooksul lepingust taganeda ilma oma otsust
põhjendamata. Samas teatud tüüpi kaupade
ja teenuste puhul taganemisõigus puudub.
Nendeks on näiteks tarbija isiklike
vajaduste ning eritingimuste kohaselt
valmistatud asjad, kiiresti vananevad või
riknevad kaubad, suletud pakendis kohale
toimetatud kaubad, mis on pärast üleandmist avatud ning mida seetõttu ei ole võimalik tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastada. Samas juhul, kui kaupleja ei
ole taganemisõiguse puudumisest tarbijat enne ostu teavitanud, on tarbijal
õigus tagasi saata ka eelnevalt loetletud
kaupu.
Taganemisõiguse kasutamiseks tuleks
tarbijal kauplejale enne 14-päevase tähtaja
möödumist edastada taganemisavaldus.
Põhjusel, et taganemisavalduse tähtaegselt
esitamise tõendamise kohustus lasub tarbijal, on tarbija seisukohast kindlasti mõistlik
teha seda taasesitamist võimaldaval moel,
näiteks e-kirja teel. Taganemisavalduse
saamisel peab kaupleja tagastama tarbijale
viivitamatult, kuid hiljemalt 14-päeva jooksul, kõik tarbija poolt lepingu alusel makstud tasud, sealhulgas kauba kohale
toimetamise maksumuse. Juhul, kui kaupleja ja tarbija ei ole kokku leppinud teisiti,
kannab tarbija temale lepingu alusel saadetud kauba otsesed tagastamiskulud.
Sealjuures on siiski oluline teada, et sellist
kohustust ei teki tarbijal juhul, kui kaupleja
on jätnud teavitamata, et kauba tagastamise
otsesed kulud tuleb kanda tarbijal.
Kui tarbija soovib oma taganemisõigust
kasutada, peab ta tagama, et kaubaga tutvumisel ei väheneks selle väärtus. Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks peaks tarbija käsitsema ja kasutama
asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tarbija ei vastuta
asja väärtuse vähenemise eest juhul, kui
kaupleja on jätnud tarbijale õigeaegselt
andmata teabe taganemisõigusest.

Kristina Vaksmaa
EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja,
tarbijakaitseamet

Veebileht aitab tarbijail toidumärgistust mõista
Põllumajandusministeerium koondas
olulisema toidumärgistust puudutava informatsiooni eraldi veebilehele www.toidumärgistus.ee. Leht annab infot märgistamise üldpõhimõtete, kohustusliku toidualase teabe märgistamise ning tootegruppide kaupa toidu koostisele esitatavate nõuete
kohta. Leht on tõlgitud ka vene keelde.
„Veebilehelt saab tarbija teada, millist
infot ta peab kindlasti pakendilt või pakendamata toidu müüjalt saama ning millised

tooted võivad tegelikult peituda erinevate
tootenimetuste taga,” ütles Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse ning teaduse- ja
arenduse asekantsler Toomas Kevvai.
Põllumajandusministeeriumi tellitud
toidumärgistuse alasest uuringust selgus, et
kuigi suur osa tarbijaist otsib toidu pakendeilt infot valikute tegemisel, on märgistust
keeruline mõista. Seepärast on tarbijad
sageli eksitatavad toidu koostise ja päritolu
suhtes. Mõne tarbijagrupi puhul on ka huvi

toidumärgistuse vastu üldiselt väike.
Vaata lisaks Maablogist
Toomas Kevvai: Õigus teada… toidust
Külli Johanson: Mis muutub toidumärgistuses?
Eva Lehtla
Põllumajandusministeerium
avalike suhete osakond
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TEATED ja REKLAAM

TÖÖ

Õnnitleme uute
vallakodanike sünni puhul!
Pühapäeval, 10. mail kell 12
Käru kooli saalis
Valdo ja Valentina
Virvelaidil sündis
26. märtsil poeg
GEORG GUSTAV
Larissa
Miadzielesel ja
Raino Ilmosaarel
sündis 31. märtsil
poeg SILVER

EMADEPÄEVA
KONTSERT
- üles astuvad nii väikesed
kui suured lapsed
-päevakohased sõnavõtud ja
tervitused
- Käru valla aasta ema
väljakuulutamine

Olete väga oodatud!

Käru Põhikool otsib
oma meeskonda
järgmisi spetsialiste:

Matemaatikaõpetaja
Füüsikaõpetaja
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse
õpetaja
Logopeed - eripedagoog
Töö on osalisekoormusega. Avaldus,
CV ja haridustõendavate dokumentide
koopiad saata hiljemalt 8.maiks
karupohikool@gmail.com või
Aia 20 Käru 79201 Raplamaa
Info: tel. 53 406 474,
e-post: karupohikool@gmail.com,

TRAAGELDAJA õmblusfirma
otsib oma töökasse ja toredasse
kollektiivi kogemustega

ÕMBLEJAT

Õnnitleme õiekuu
eakaid sünnipäevalapsi!
86
11.05. Hildegard Jaanus
83
15.05. Maire Prinken
82
31.05. Jüri Palling
81
16.05. Hilja Kaska
75
23.05. Maie Randver
70
11.05. Heino Kidra

Lasteaiarûhmade
ja kooli
KEVADPIDU
29. mail algusega kell 16
Kavas:
- koolieelikute
lõpupidu ja rûhmade
kevadpidu
- väike vaheaeg
- kell 17 kooli kevadpidu

KÄRU MÕISA JÄRVEKOHVIK
JA VÄIKE KEVADLAAT
15. ja 16. mai kell 11-18
Laadakaupa igale maitsele.
Oma tegemisi tutvustavad
kohalikud ettevõtted.
Lisainfo: 56 356 139 Heili

Pühapäeval,
24. mai
Kädval Tuule talus

Ilu õpituba 8
Teema: toortort

Kaasa väike osalustasu.
Anna oma osalussoovist
kindlasti teada Ilmele või
Evale, sest kohtade
arv on piiratud.

Käru Vallaleht

Mälestame ...
7. aprillil suri

SALME TAIMISTU
22. aprillil suri

HEINO HOFFMANN
Avaldame kaastunnet omastele

Ühendust palun võtta
tel: 51 50 686 või
e-mail: heli@traageldaja.ee
Asume Käru alevikus Viljandi mnt 17
Õmbleme sisustustooteid: kardinad,
päevatekid, dekoratiivpadjakatted,
madratsikatted, voodipesu jne.
Palk tükitöö alusel.
Puhkus alati suvel 3 nädalat ja
1 nädal jõuludest.
KINNISVARA
Müüa 2-korruseline maja looduskaunis
kohas jõe ääres, üldpind 243 m2, 6 tuba, 2
vannituba, köök ja abiruum, 2 kaminat,
maasoojuspumbaga põrandaküte, lokaalne
veevarustus ja kanalisatsioon, energiaklass
A. Kinnistu 3,3 ha, millel asuvad eraldi
saun (ca 100 m2) + kuur ja maakelder.
Info tel. 56670193 Külliki.
*************************
Müüa maja Käru aleviku servas.
Võimalus kohe sisse kolida, maja on
elamiskõlbulik. Majas on 3 tuba ja köök,
dušsiruum (elektriboiler), WC (1. korrusel
70m2), võimalus 2. korruse väljaehitamiseks. Lisaks on kuur ja kasvuhoone.
Krundi suurus 1645m2. Hind 30 000 (kauplemisvõimalus). Info tel 5211508.
***************************
Müüa kinnistu Posti 6 Käru 3480 ruutmeetrit. Hind 10 000.- Täiendav info
58171535 või kristel.heinjarv@mail.ee .
Kaastöid ja infot maikuu Käru
Vallalehte ootame hiljemalt 20.05
vallamajja või e-posti aadressile
eva@karuvald.ee .

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

