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Rahvamuusik Katrin Laidre, luuletaja
Kristiina Ehin ja regilauliku Kairi Leivo
ehk 3/4 ansamblist Naised köögis,
pakkus mälestusõhtusse mõnusaid
viise ja kauneid tundeid.
Foto: Siim Solman

Mälestustulede tee – õhtu meenutusteks
ja ühiseks mõtisklemiseks
13. juunil toimunud mälestusõhtu andis võimaluse
Raplamaa raudteejaamades
meenutada ja mälestada
küüditamise ohvreid ning
võtta aega ajaloos toimunu
mõtestamiseks.
Üheksas jaamas süttis üle 500 küünla,
millest moodustus südaööl II mälestustulede tee.
Käru jaama raudteeaidas algas õhtu
Peep Ilmeti luuletusega „Taandujad“, mis
kõneleb ilmekalt eestlaste visadusest ja
püsivusest oma maal läbi sajandite. Käru
vallavanem Elari Hiis rõhutas oma sõnavõtus vajadust oma riigi territooriumi hoolikalt silmas pidada ning sellel toimuvate
protsesside üle mitte kontrolli kaotada. Just
sel moel kaotasime oma iseseisvuse aastakümnete eest ja sarnaselt algas tänane
olukord Ukrainas.
Eesti vabariigi välisminister Keit
Pentus-Rosimannus tõi oma kõnes välja nii

ajaloolisi fakte kui ka mälestusi neilt, keda
juunis 1941 või ka märtsis 1949 kodumaalt
viidi. Pentus-Rosimannuse sõnul oli ju
toona tegu tavalise suvepäeva õhtuga, kus
mõnes peres istuti veel laua ümber, teises
loeti ajalehte ja kolmandas ehk mängiti veel
lauamängu ja paljud olid peale tegusat
päeva puhkama heitnud. Ent siis algasid
koputused ustele...
Õhtu naiste laulude ja tunnetega

Käru raudteeaita oli kogunenud üle 80
inimese, kes said nautida meelelist õhtut
koos Kristiina Ehini ja ansambliga Naised
köögis. Ehin esitas mitmeid luuletusi oma
erinevatest luulekogudest ning katkendeid
oma suguvõsa mälestustest. Õhtu köitsid
tervikuks aga naiste laulud. Lauldi armastusest ja igatsusest aga ka kohtumise rõõmust ja lahusoleku valust. Kauni lõpulauluna esitati laulupeolt tuttav „Puudutus“, sel
korral aga Katrin Laidre loodud viisil, mis
sobilik laulda ka siis kui kõiki häälerühmi,
mida laulupeoviis vajab, parajasti käekärast
pole.

Kärus toimunud 17. mälestusõhtu toob
alati rahva kokku, liidab ja puudutab. Selgi
korral oli aidas ka omajagu külalisi ning
rahvast kaugemast kandist. Rahvas tuleb,
sest meile on väga vaja aega meenutamiseks, oma kättevõideldud vabaduse üle
mõtisklemiseks ja oma kallite mälestamiseks. Ei jätnud küüdirongid ju puudutamata
ühtki Eestimaa suguvõsa. See on ühine
valu, mis sel õhtul liidab ja millest saab
toitu meie edasipüsimine ning oma rahva ja
rahvuse ning oma riigi väärtustamine.
Harras ja tunneteküllane õhtu lõppes
tavapäraselt ühise küünaldeviimisega raudteele, saatjaks Käru kirikutornist kostev
hingekell. Mälestustuled jäid valgustama
teed varaste hommikutundideni.
Mälestustulede tee toimumist korraldasid Rapla, Kohila, Kehtna ja Käru
vallavalitsused ning seda toetasid Raplamaa
Omavalitsuste Arengufond ja Eesti
Kultuurkapital. Aitäh!
Eva Seera
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VALLAMAJAS ARUTATI JA
OTSUSTATI:

Vallavolikogu
kinnitas majandusaasta aruande

18. juuni volikogu istungil
kinnitati valla majandusaasta
aruanne. Istungilt puudusid
Janek Hunt ja Riina Kalvet.
Käru valla 2014. aasta majandusaasta
aruandes iseloomustab vallavanem Elari
Hiis eelmist, majandusaastat järgmiselt:
„Käru vallavolikogu ja vallavalitsuse töö
eesmärgiks 2014. aastal oli vallaelanikele
avalike teenuste kättesaadavuse tagamine
kõigis seadustega ette nähtud valdkondades
ning valla infrastruktuuri toimimise kindlustamine, samuti infrastruktuuri halduskulude vähendamine ja jätkuv tähelepanu
pööramine energiasäästlikkusele.
Suurimaks vallaasutuseks olevas Käru
Põhikoolis saavad õpilased hea hariduse,
kõiki õppeaineid õpetasid vastava
haridusega pedagoogid. Probleemiks on
õpilaste arvu vähesus põhikoolis.
Valla eelarvepoliitika on olnud konservatiivne, laenu võeti Käru Pritsimaja
sisetööde
rahastamiseks. Suuremate
investeeringute tegemist vallaeelarvest
2014. aastal ei kavandatud. Uuendati
ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni arengukava, valmistamaks ette 2015. aastasse planeeritud trasside laiendustöödeks ja biopuhasti rekonstrueerimiseks rahataotluse
esitamist.
Käru vald on oma tegevustes jätkusuutlik, seaduste ja muude õigusaktidega
omavalitsusele pandud kohustuste täitmisega tullakse toime. Siiski, seoses vallaelanike arvu vähenemise ja paljude teenuste
kättesaadavusega infotehnoloogiliste lahenduste kaudu on vaja üle vaadata vallaametnike poolt pakutavate teenuste maht ning
struktuur ja vajadusel teha muudatusi harjumuspäraseks kujunenud lahenduste osas.
Positiivne on, et hoolimata madalast
tulubaasist ja eelarvevahendite piiratusest

oleme suutnud ainsana maakonnas vallas
pakutavad huviringid hoida kõigile soovijatele tasuta.“
2014. aastal teostati järgmised olulisemad tegevused:
1. Teostati mitmetel vallateedel truupide
ja teeosade remonti.
2. Kaasajastati ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrgu arengukava.
3. Teostati pritsimaja esimese ja teise
korruse sisetööd.
4. Alustati valla kommunaalettevõtte
asutamisega seotud tegevustega.
5. Taotleti munitsipaalomandisse
mitmed maatükid.
6. Valla kui elukeskkonna tutvustamiseks käidi „Maale elama“ messil Tartus.
2015. aastasse planeeritavad tegevused:
1. Valla jaoks vajalike maade munitsipaalomandisse taotlemine.
2. Vallateede remont, kiriku juurde
parkla ehitamine.
3. Vallale ebavajaliku vallas- ja kinnisvara võõrandamine.
4. Koolimaja ja pritsimaja küttesüsteemi
rekonstrueerimine.
5. Elektroonikaromude ja suurjäätmete
jaoks konteineri soetamine jäätmepunkti.
6. Aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitustöödega alustamine.
7. Biopuhasti rekonstrueerimine.
8. Apteegipunkti toetamine.
9. Kommunaalettevõtte asutamine.
10. Jäätmekava kaasajastamine.
11. Käru valla arengukava uuendamine.
12. Käru valla kui hea elukeskkonna
süsteemne tutvustamine.
Vandeaudiitori Merike Kiiski hinnangul
kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes
osades õiglaselt grupi finantsseisundit
seisuga 31. detsember 2014 ning sellel
kuupäeval lõppenud majandusaasta kon-

solideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse
eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Vallavolikogu revisjonikomisjoni akti
kohaselt teostas komisjon vallavalitsuse
finantstegevuse revideerimise. Valikuliselt
tutvuti panga- ja kassadokumentidega.
Leiti, et kõik kulud on dokumentidega kaetud. Samuti on tutvutud vallavalitsuse poolt
sõlmitud lepingutega. Arved ja tasumised
on toimunud vastavalt lepingutele.
Revideerimise käigus finantsdistsipliini
rikkumisi ei tuvastatud.
Volikogu kinnitas oma otsusega Käru
valla 2014. aasta majandusaasta aruande.
Käru vallavolikogu otsustas nõustuda
Käru vallas Lungu külas asuva kinnistu
Sitika 37501:002:0590 omandamisega
Kolm T osaühingule, kes eelneva kolme
aasta jooksul ei ole tegelenud põllumajandustoodete tootmisega ega metsamajandamisega. (Otsus jõustub teatavakstegemisest ning seda on võimalik vaidlustada vaide
esitamisega haldusmenetluse seaduse § 7476 alusel või Tallinna Halduskohtus halduskohtumenetluse seadustiku § 9, 91 ja 10
sätestatud korras.)
Volikogu otsustas muuta Käru alevikus
asuva Väetisehoidla tee (nimetus on kasutusel teeregistris) Laiaks tänavaks.
Vallavanem tutvustas volikogule
vallavalitsuse poolt esitatud projektide
rahastamise tulemusi.
Vallavalitsus andis välja kaeveloa
Miitsar OÜle, kes alustab juuni lõpus Käru
alevikus kraavide süvendamise tööde ja
truupide paigaldamiseks ning Puiestee
tänaval, simmaniplatsil ja Käru Hariduse
Seltsi kinnistul kändude juurimisega.
Järgmine korraline volikogu toimub 27.
augustil.
Vallaleht

Projekt toob uue reoveepuhasti ja laiendab ühist
vee- ja kanalisatsioonivõrku
9. juuni 2015 on Käru aleviku elanike
tulevikku silmas pidades üks oluline
kuupäev. Nimelt just sel päeval otsustas SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastada Käru vallavalitsuse projekti „Käru aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimine ja laiendamine” 994
590.10 euroga. Lisades siia ka kohustusliku
omaosaluse, saame projekti kogumahuks
ligi 1,2 miljonit eurot. Selle raha eest saame
uue reoveepuhasti ning vee- ja kanalisatsiooni kui mitte tervesse, siis vähemasti
suurde osasse alevikust. Töödega kaetava
osa suurus sõltub hanke tulemusel
kujunevatest ehitushindadest.
Lähikuudel ei juhtu ilmselt veel midagi

silmaga nähtavat, sest hangete läbi viimine
ja projekteerimine võtavad aega. Siiski on
plaan biopuhasti sügiseks valmis saada ja
muude töödega alustada kevadel 2016, et
sügiseks oleks kõik lõpetatud. Kindlasti on
vaja elanike poolt mõistvat suhtumist, sest
tööd hakkavad häirima tavapärast elukorraldust.
Samuti on siinkohal paslik teatada, et
KIK soovib kinnistuomanike kirjalikku kinnitust liitumissoovi kohta. See tähendab, et
need inimesed, kes oma soovist maanõunikule olid andnud teada telefoni teel,
peavad seda vastavas tabelis siiski ka oma
allkirjaga kinnitama. Maanõunik Janelle
Leenurm hakkab kinnistuomanikke järjest

läbi käima, et vajalikud allkirjad paberile
saada. Allkirjad väljendavad liitumissoovi
ega ole liitumislepingud. Soovijate arv ja
soovija kinnistu asukoht annavad lähteandmed projekteerimiseks, mis tähendab et
mittesoovijate
kinnistutele
liitumisvõimalust ette ei nähta.
Ilmselt hakkab nüüd igas vallalehes
olukorrast informatsiooni tulema, sest
sedavõrd mahukas tegevus vajab pidevat
teavitamist. Loomulikult vastame huvi korral ka küsimustele, seda nii telefoni, kui eposti teel.
Elari Hiis
vallavanem
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Võidupühahommikul heisati lipp päiksetõusul kell 04.07.
Valla spordipäeval tulid naiste arvestuses mitmel korral
esikolmikusse (vasakult) Kädy Tänav, Viktoria Joakit ja
Liina Sillamaa.
Fotod: Janelle Leenurm

Võidupüha algas päikese tõusuga ja
lõppes vesisevõitu jaanipeoga
23. juuni varahommikul kogunes 14
inimest kell 04.07 vallamaja lipuplatsile, et
üheskoos heisata lipp Võidupüha auks.
Lipu heiskasid Käru noorkotkaste rühma
esindajana Joosep Oks ja kodutütarde esindajana Krõõt Oks. Kogunenud rahvast tervitas Võidupüha puhul vallavanem Elari
Hiis, kelle sõnul on äärmiselt positiivne, et
Käru rahvas on valmis kinni haarama aegaajalt ka veidi hulludest ideedest. Lipu
heiskamisele järgnes varahommikune tervituskohv ja kringel vallamajas, kus juttu
jätkus pea tunniks.
Spordipäev tõi kokku nii
praegused kui endised kärukad

Kell 10 avati kooli spordiväljakul Käru
valla spordipäev. Ilm oli päikseline ja seega
ei jäänud ükski ala sel korral ilma tõttu tegemata. Tavapäraselt algas päev sõpruskohtumisega jalgpallis.
Võistkonna kokkusaamisega oli sel korral aga raskusi nii vallal kui koolil.
Vallajuhtide kapteniks oli volikogu esimees
Paul Sepp, koolinoorte võistkonda juhtis
Lisete Hunt. Lõpuks kasutati mõlemal pool
ühe liikme osas abiväge staadionile
kogunenud spordirahva hulgast. Kiire
sõpruskohtumine lõppes samuti tavapärase
tulemusega – võitsid noored. Sel korral jäi
tulemuseks 2:1.
Spordipäeva raames sai võistelda
erinevatel kergejõustiku aladel. Kõige
osavõtjaterohkemaks kujunevad Kärus ikka
heite ja viskealad. Jätkuvalt populaarne on
meeste kuulitõuge ja kettaheide ja odavise.
Samad alad meeldivad ka naistele.
Sõudeergomeetri tõmbamine on päeva

lõpetav ala, kuhu antakse viimane kehasse
alles jäänud jõud ning kus sel aastal samuti
arvukalt osavõtjaid oli. Nii nagu igal aastal
osalevad spordipäeval ka mõned „mustad
hobused“. Sel korral võib nendeks pidada
naiste arvestuses mitu alavõitu saavutanud
Kädy Tänavat ning meeste arvestuses
odaviske võitnud ja ergomeetris pronksise
tulemuse tõmmanud Rando Laid. Need
üllatusosalejad on tavaliselt Kärru jaanipäeva veetma tulnud külalised, kelle osavõtt on
igati tervitatav, sest pakub värsket konkurentsi kohalikule spordirahvale.
Lapsed said lisaks kergejõustikule võistelda ka jalgrattasõidus. Pealelõunasel terviseraja rattarallil osales üle kümne noore
sportlase. Teist aastat järjest said noored ratturid võistelda vihmas, aga rattasõitu see
vast väga sega. Lõpetasid kõik ja kukkumisi
polnud.
Viimase alana toimus spordiväljaku
murul jalgpall, kus kaks meeskonda omavahel mõõtu võtsid. See mäng oli aga rohkem
mõnus päevalõpetus, kui vihane andmine ja
kõik mängijad said premeeritud karastusjoogiga.
Tänud kõigile kohtunikele, kes kogu
päeva eest vedasid.
Jaaniõhtule anti hoogu rahvatantu ja ringmängudega

Jaaniõhtu kujunes sel aastal aga üpris
vihmaseks ja suuresti vast seetõttu ka
tavalisest rahulikumaks. Õhtu meeleolu lõid
sel korral rahvatantsijad ehk Naksakad
naised ja Kärutajad, kes küll tantsupõranda
asemel lõid tantsu murul, sest sel moel oli
turvalisem. Põranda oli õhtupoolikul

sadanud vihm muutnud kiirete tantsude
jaoks liialt libedaks. Tantsumurule oodati ka
kõiki lapsi ja ringmängusõpru, kellega
kolm tuttavat laulumängu maha mängiti.
Käru jaaniloosi, mille auhinnaks oli sel
aastal kohale sobivalt aiakäru ning kus osalevad kõik spordipäeval ja jaanipeo
eeskavas üles astunud Käru valla
kodanikud, võitis sel korra Tanel Treve.
Jaanilõkke süütamine, mida presidendi
poolt saadetud võidutulega tegid Jaan
Murumaa ja Jaanika Kamar, võttis sel aastal
omajagu aega ja vist ka tulepüstitajate
närve, aga kui kord juba tuli süttis, siis oli
see kaunis ja mõnusalt soojendav, mida tule
ümber kogunenud rahvahulk kindlasti ka
nautis. Tulemeistriteks olid sel korral Käru
varahalduse mehed Mait Leemeti
eestvedamisel.
Jaaniõhtul tantsutas rahvast Felix bänd,
kes pakkus nii traditsioonilisi jaanipäevalugusid kui ka rock’n rolli. Ära peeti traditsioonilised jaanipäeva jõukatsumised:
vägikaikavedu, mille võitis Mikk Sillamaa
ja õllekastihoidmine, võitjaks Raino
Ilmosaar. Lastele pakuti võimalust visata
täpsust karastusjookidele. Mitmed plaanitud mängud ja jõukatsumised tuli aga sel
aastal ära jätta, sest vihmast tulenev libedus
ja tavapärasest hämaram õhtu neid lihtsalt
ei võimaldanud läbi viia. Loodame, et tuleva aasta jaanipäev saab selgem, kuivem ja
soojem, siis on lusti ja tahtmist ka rohkem
mängida.
Selle aasta võidupüha, mis läks üle jaanipäevaks kestis Käru vallas kokku 21
tundi.
Eva Seera
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KOOLI(M)ELU

Kooliaasta lõppes
koolilõpetajate
lauludega
3. juunil oli kooliõpilastele
õppeperioodi lõpp ja oma
õppeaasta tulemused said
46 1.-8. klassi õpilast.
Tunnistuse ainult viitega ja kiituskirjaga said viis õpilast: Mirjam Hiis,
Elisabeth Saarpere, Iris Maria Kass,
Hendrik Hirs ja Krõõt Oks. Tunnistuse
ainult „4-5“ said Marinel Perandi, Kaili
Ilmosaar, Nele Metsma, Laura–Liis
Oeselg, Sandra Tõnisson, Keiri Männik,
Airika Tuisk. Hea õppimise eest väärivad
kiitust Timur Trofimov, Aikko Klemmer,
Christian Lõps, Andre Meier, Markus
Vaik.
2015. aasta lend oli
kolmeliikmeline

Kooli pidid teistest kauemaks jääma
kolm noormeest, kes sooritasid põhikooli
lõpueksamid eesti keeles, matemaatikas,
inglise keeles või bioloogias. Meie kolm
põhikooli lõpetajat sooritasid eksamid hästi
ja 12. juunil toimus lõpuaktus, kus lõpetajad üllatasid lähedasi, õpetajaid ja külalisi
võimsalt kõlavate lauludega. Kooli poolt
saatsid lauludega lõpetajad teele Helin
Marii Seera ja Krõõt Oks, kelle vanemad
vennad olid lõpetajate seas. Käru Põhikooli
lõpetas ainult viitega ja kiituskirjaga Simo
Oskar Juvanen. Põhikooli lõputunnistuse
ning ainekiituskirja muusikaõpetuses ja
kehalises kasvatuses sai Alex–Veiko
Seera. Põhikooli lõputunnistuse ning
ainekiituskirja muusikaõpetuses sai Joosep
Oks. Aitäh lapsevanematele meeldiva
koostöö eest kooliga nende 9. aasta jooksul. Aitäh kõikidele õpetajatele, kes jagasid
lõpetajatele oma teadmisi, suunasid ja
arendasid neid koolitee vältel. Neid lõpetajaid jääb kooli juurde meenutama poiste
istutatud tammepuu.
Tuult tiibadesse teile poisid!
Osaleti KEAT laagris

Õppeperioodi lõppu mahtusid veel traditsioonilsed klassiekskursioonid, kus
käidi nii Lõuna–Eestis kui ka Tallinnas. 5.6. klass esindas meie kooli maakondlikus
KEAT laagris.
Osad 2.-4. klassi õpilased sooritasid jalgratturieksamid. Tuletame kõigile noortele
ratturitele meelde, et ärge unustage kiivrit
ja ettevaatust liikluses!
Soovin kõigile lastele mõnusat suve!
Lapsevanematele meeldivat koostöö jätku
ja ilusat puhkust!
Reelika Lippur
koolijuht

Lasteaed on taas avatud
5. augustist.

Käru Põhikooli 2015. aasta lend koos klassijuhataja Ilme Jessega (vasakul)
Alex‐Veiko Seera, Joosep Oks ja Simo Oskar Juvanen. Palju õnne ja edu!
Foto: Dagmar Seera

Hoolekogu poolaasta oli
pingeline
Hoolekogu töö sel poolaastal
on kujunenud oodatust pingelisemaks. Koos sai käidud
viiel korral, neist kaks on
olnud korralised koosolekud
ja kolm erakorralised
koosolekud.
Käru Põhikooli hoolekogu tegutsemise
korra punkt 7.3. alusel on hoolekogu poolt
vastu võetud otsused avalikud ning asjast
huvitatud isikul on õigus nendega tutvuda
koolis või kooli kodulehel. Seega ei hakka
ma kõiki hoolekogu protokolle sõnasõnalt
ümber trükkima vaid toon ära päevakorras
olnud teemad ja pikemalt peatun nendel,
mis on lõppotsusteni jõudnud või mis on
olnud läbivamaks terve poolaasta jooksul.
Esmakordselt sel poolaastal sai
hoolekogu kokku 11. veebruaril. Päevakorras olid järgmised teemad: lapsevanemaga õpilase käitumise arutamine;
Käru Põhikooli hoolekogu töökorra muutmine; õpetajate, tugispetsialistide ning
teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute
ametikohtade täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise korra kehtestamine;
Käru Põhikooli arengukava; lasteaiarühmade töökorraldus ja lahtioleku ajad 2015.
aasta suvel; Eesti Lastevanemate Liidu
koolitused hoolekogudele 2015.aastaks;
arutelu seoses õpilasliinide muutustega

alates jaanuar 2015.
Otsusteni jõuti vaid viimase kolme päevakorrapunkti arutelul, ülejäänud teemad
va kooli arengukava, jäid koolijuhi puuduliku ettevalmistuse tõttu lahtiseks ning
arutelu ja antud dokumentidega nõustumine
pidi toimuma edasi e-kirja teel.
Lasteaiarühmade töökorraldus ja lahtioleku ajad 2015. aasta suvel on tingitud töötajate puhkusegraafikust. Hoolekogu arutas, et alates 08.juunist kuni 26.juunini töötaks lasteaias üks rühm. Koolieelikud
saavad lasteaiarühmas osaleda kui rühmas
kohti on ja eelneval kokkuleppel.
Hoolekogu nõustus ettepanekutega.
Eesti Lastevanemate Liit saatis kutsed
osaleda hoolekogu koolitusel. Arutelul selgus, et osa hoolekoguliikmeid on taolisel
koolitusel käinud ning leidsid, et nemad uut
koolitust ei vaja. Lisaks Eesti Lastevanemate Liidule korraldab koolitusi Vilko. Iga
hoolekoguliige, kes pole koolitusel
osalenud või soovib uuesti koolitust siis ta
võib otsida endale ise sobiva koolitaja.
Infoks seoses õpilasliinide muutusega:
liinibuss väljub Lellest 6:44; Kädvalt 7:02
ja jõuab Kärusse 7:22. Sel hetkel käis
Lellest Käru Põhikooli kaks last ning
Kädvalt 5 last. Pahameelt tekitas lastevanemates see, et nende laste koolipäev kujuneb
väga pikaks. Selles suunas käivatele lastele
ei leitudki sobivaimat lahendust.
järgneb lk 5
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Poolaastat läbivaks teemaks
kujunes kooli arengukava

Vastavalt PGS § 67/1: kooli järjepideva
arengu tagamiseks koostatakse kooli arengukava. Arengukava koostatakse vähemalt
kolmeks aastaks. Arengukavas määratakse
kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad.
Sama seaduse lõige 2: arengukava ja selle
muudatused valmistatakse ette koostöös
hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu
ning ekspertidega koolist või väljastpoolt
kooli. Arengukava kinnitab kooli pidaja või
tema volitatud isik ja kooli direktor annab
selle täitmisest aru kooli pidaja kehtestatud
korras. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele
ja õppenõukogule. PGS §71/2.1 kohaselt
vastutab direktor kooli arengukava koostamise ja ellu viimise eest. Kooli arengukava saab sisendi kooli sisehindamisest. PGS
§78/1: sisehindamine on pidev protsess,
mille eesmärk on tagada õpilaste arengut
toetavad tingimused ja kooli järjepidev
areng. Selleks selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest
lähtuvalt koostatakse kooli arengukava.
Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse kooli sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse
nende tulemuslikkust. Praegu Käru koolil
kehtivat arengukava pole.
Hoolekogu pidas vajalikuks koostada
küsitlused arvestades sihtrühmi, koolijuht
soovitas selle siduda sisehindamisega. Peeti
ka oluliseks arengukava koostamiseks
meeskonna loomine, kus oleks esindatud
kõik osapooled: kool, vald ja hoolekogu.
Koolijuhi poolne koostöö on
olnud puudulik

Koosoleku järgsel perioodil paraku ei
tulnud koolijuhilt mingeid märguandeid
eelpool kirjeldatud dokumentide kohta,
mille kooskõlastamine hoolekoguga pidi
jääma e-kirjade kaudu. Hoolekogu liikme
Leo Kassi ja minu korduvad nii suulised kui
kirjalikud järelpärimised ei andnud tulemust. PGS § 73/10 kohaselt on kooli direktor hoolekogu ees aruandekohustuslik. Selle
põhjal tegin hoolkogule ettepaneku tulla
kokku erakorraliselt 6. aprillil.
Koosoleku teemadeks jäid: Käru
Põhikooli hoolekogu tegutsemise kord;
Õpetajate, tugispetsialistide ning teiste
õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute
ametikohtade täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise korra kehtestamine;
Käru Põhikooli arengukava.
Aruande käigus selgus, et eelpool
nimetatud dokumendid on hoolekogu arvamuse saamiseks endiselt ettevalmistamata,
koolijuht on eelmisel koosolekul edastanud
hoolekogule mitte tõest infot ja kooli arengukava tegevusi pole algatatud. Hoolekogu
ei olnud nõus dokumentidega rohkem venitama, nii seati eesmärk need ettevalmistada
järgmiseks vallavolikogu istungiks 23.aprilliks. Tehti ettepanek kutsuda kokku uuesti
erakorraline koosolek nädala pärast
15.aprillil. Kõigi hoolekoguliikmete nõusolekul võeti ettepanek ka vastu.
Samal koosolekul jätkusid vaidlused
arengukava teemadel. Selguse huvides
otsustati, et järgmise koosoleku ajaks paneb

direktor kirja oma nägemuse arengukava
koostamisest. Hoolekogu andis igakülgselt
märku, et ootab direktoripoolset initsiatiivi
arengukava tegemises.
Hoolekogu väljendas rahulolematust ka vallavalitsusele

Seltskond taas koos 15. aprillil ja päevakorras samad teemad, lisaks ettepanek
hoolekogu pöördumise osas vallavalitsuse
poole. Kuna mõned hoolekogu liikmed,
kaasa arvatud ka mina väljendasid rahulolematust direktori lugupidamatu käitumise
osas hoolekogu suhtes. Hoolekogu ise hindas väärinfo jagamise hoolekogule ühehäälselt hukka ja 4 poolt häälega nõustus
samalaadse hinnangu saamiseks pöörduda
koolipidaja poole. Samas väljendas kogu
oma soovi jätkata koolijuhiga koostööd,
mis sai ka pöördumisse lisatud. Kuid kooli
pidaja poolne hinnang juhtunule ja tagasiside pöördumise osas on tänaseni
hoolekogul saamata.
Kõik dokumendid vaadati üle, pisivead
parandati ja hoolekogu andis nendele nõusoleku vallavolikogusse saatmiseks. Lepiti
kokku järgmine korraline koosolek 5.maiks.
Vahepealse haigestumisperioodi tulemusena lükkus korraline koosolek 11.maile.
Teemadena arutlusel: Käru Põhikooli
kodukord; Käru Põhikooli õpetajate ja
tugispetsialisti vabade ametikohtade täitmiseks korraldatud konkursi tulemused;
Käru Põhikooli huviringid ja huviharidus;
Käru Põhikooli arengukava koostamise
arutelu.
Käru Põhikooli kodukord sai põgusa
arutelu järel hoolekogu poolt positiivse hinnangu.
Teise päevakorrapunkti osas otsustati
pikendada konkursi aega juuni alguseni.
Selgitada välja, kui suur on logopeederipedagoogi vajadus. Vabade vahendite
olemasolul luua pikapäeva ja huviringi
õpetaja koht. Koolijuht kooskõlastab,
õpetajate vajaduse praeguste võimalustega,
koostöös kooli pidajaga ning teavitab
hoolekoguliikmeid tulemustest meilide
vahendusel.
Arengukava koostamiseks
vajalikku küsimustikku pole

Arengukava teemadel selgus: seoses
koolidirektori haigestumisega pole arengukava sisulist koostamist algatatud.
Moodustatud on koolipoolne töörühm,
kuhu kuuluvad peale direktori õpetajad Liia
Sizask ja Virve Zimmermann, keda kaasati
ka arengukava teemaga haakuvasse koolitusse. Koolitusega sooviti kindlasti jätkata
ning seoses sama koolituse raames
toimunud ekskursiooniga Soome koolidesse, palusin hoolekoguliikme Liia
Sizaskil jagada kogetut ka hoolekoguga.
Ettekanne oli sisutihe ja andis ülevaate
Soome haridusvõimalustest. Suur tänu
Liiale selle ettevõtmise eest.
Arutlusel oli järjekordselt sisehindamise
küsimustik. Väga sooviti, et küsitlus saaks
läbiviidud veel selle õppeaasta lõpus ja nii
otsustati, et direktor saadab 18.maiks
hoolekoguliikmetele küsimustiku nö testimiseks.
Hoolekogule 18. maiks küsimustikku
kahjuks ei saabunud, 26. mail tegin
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teemakohase järelpärimise, millele vastust
ei tulnud. 5. juunil ilmus vallalehes
koolimelu rubriigis teade lastevanemate
rahuloluküsitlusest. See ei olnud aga see,
milles viimasel hoolekogul kokku lepiti. 10.
juunil tegin koolijuhile teise järelpärimise,
nüüd ka lisaks õpetajate konkursi teemadel.
Sellelegi jäi vastus tulemata. Hoolekogu
esimehena leidsin, et hoolekogu ei saa vastu
uut õppeaastat teadmatusse jääda ja kutsusin taas kokku erakorralise koosoleku.
Koosolekulised kogunesid 22. juuni
keskpäeval, kuulamaks ära direktori tagasiside õpetajate konkursist, sisehindamise
küsimustiku koostamisest ning arutama
lasteaia suvise lahtioleku aja teemal.
Koosolekust võttis osa kutsutud külalisena
ka vallavanem Elari Hiis, et hoolekoguliikmed saaksid ka kooli pidajale küsimusi
esitada.
Probleemiks on vabade
õpetajakohtade täitmine

Õpetajate konkursi osas koolijuht tõdes,
et konkurss on läbikukkunud, logopeederipedagoogi ning matemaatika-füüsikaõpetaja ametikohale ei laekunud ühtegi
avaldust. Direktor teavitas, et õpetaja
otsimine jätkub, kuigi ametlikku konkurssi
suveperioodil välja ei kuulutata. Hoolekogu
soovis jätkuvalt infoga kursis olla.
Sisehindamise küsimustiku teemal, selgitas koolijuht, et ta soovis kasutusele võtta
eelmise sisehindamise aegset küsimustikku,
et tekiks võrdlusmoment, kuid küsitluse
läbiviimisega ei saadud õigeaegselt hakkama. Hoolekogu otsustas anda koolijuhile
ajapikendust uue küsimustiku koostamiseks, hoolekogu ootab küsimustike võimalikke versioone septembriks, järgmise
korralise hoolekogu koosoleku ajaks.
Seega, head lapsevanemad, varuge kannatust, küsitlus tuleb: kuid mis kujul, selgub
sügisel.
Hoolekogul on puudunud oma
tööks vajalik info ja koostöö

Kokkuvõtteks ei ole hoolekogu tööaasta
olnud väga tulemuslik. Käru Põhikooli
tegutsemise korra punkt 4.29. alusel on
hoolekogul õigus saada direktorilt ning
vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. See poolaasta on selgelt näidanud, kui väga hoolekogu töö sõltub saadavast infost, mis ajal ja mis kujul see
hoolekoguni jõuab. Seega, kui vaadata tulevikku, vajab kindlasti parendamist üle
kivide ja kändude kulgenud infovahetus,
seda kõigi kolme osapoole: kool, koolipidaja ja hoolekogu vahel, siis ehk jõuame ka
soovitud koostööni.
PGS §73/11 ja Käru Põhikooli
hoolekogu tegutsemiskorra alusel on õpilasel ja vanemal õigus pöörduda kooli
hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist
puudutavate vaidlusküsimuste korral. Sel
poolaastal on seda võimalust kasutanud üks
lapsevanem. Hoolekogu esimehe poole on
võimalik pöörduda e-posti aadressil
mari.vest1@gmail.com.
Päikselist suve kõigile lapsevanematele, kooliperele ja kogu ülejäänud
kogukonnale!
Mari Vest
hoolekogu esimees
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Lapsed omandasid ohutusalaseid
teadmisi ja oskusi
“Kaitse end ja aita teist” (KEAT) on
ohutusalane projekt, mille eesmärk on anda
6. klasside õpilastele põhikooli riikliku
õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“
alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi.
Ligi 20 aastat tagasi sai see alguse
Jõgevamaalt. Praeguseks on projekt jõudnud igasse Eesti maakonda, Raplamaal on
ohutusalast koolitust antud ja ohutuslaagrit
läbi viidud juba kaheksa aastat.
Kaks päeva täis tegevusi

Tänavu toimus KEAT laager Raplamaal Karitsa Jahimaja puhkebaasis kõigest
kaks päeva tavapärase kolme asemel, kuid
päevad olid pikad ja teguderohked. Laagrit
korraldav meeskond püüdis kolme päeva
tegevused kuidagi ikka kahele päevale
mahutada ning seega said lapsed kojuminekuks korralikult ära väsitatud.
Sellel aastal oli võistkondadel isetegevuskava teemaks „Kooli oma nägu“.
Lapsed olid selle ülesande väga erinevalt
lahendanud: kes rääkis oma koolist, kellel
oli kaasas esitlus, kellel jällegi omapärane
muusikaline etteaste.
Õhtul pärast isetegevuse ettekannet said
kõik laagrilised tänu AS Rey’le, kes on juba
viis aastat olnud meie heaks koostööpartneriks ja toetajaks, grillida vorstikesi. Kui
kõhud olid vorste täis, siis oli hea võimalus
oma kogutud energiat enne magamaminekut kulutada meie Vesiroosi
Gümnaasiumi DJ muusika saatel.
Järgmine päev oli samuti täis erinevaid
tegevusi. Teist aastat järjest said kõik laagrilised pöörlevas autos järele proovida,
kuidas autoõnnetusse sattununa katuse peal
olevast autost välja saada. Veel tuli ohutult
läbida miiniväli, anda kannatanutele

esmaabi, teha suitsusukeldust, kõrvaldama
jalgrattal esinenud puudused ning läbida
huvitav aga keeruline jalgrattarada. Enne
koolivaheaega pidasime kohaseks lastele
meelde tuletada vee- ja raudteeohutuse
ABC ning kuidas ja millisele numbrile
õnnetusteade edastada. Seigeldi metsas
erinevatel seiklusradadel, kohtuti veebikonstaabliga ja politseikoertega ning õpiti
elektriõnnetuse korral õigesti käituma.
Oluline on koostöö

Arvan, et KEAT laagri kõige lahedam
tegevus läbi aastate, mis kindlast nii laste
kui ka täiskasvanute silmad särama paneb,
on pääste- ja politseiolümpia. See on see
ala, mida isegi jaheda ilmaga ära jätta ei
tohi ning kus kõik lapsed ja juhendajad
läbimärjaks saavad. Olümpia koosneb
erinevatest kombineeritud tegevustest, selles võistluses tuleb esile laste oskus
meeskonnatöös, kuidas jaotatakse rollid,
tegevused, mängu on sobitatud nii osavus
kui nutikus. See energia ja adrenaliin, mis
selle tegevuse juures tekib on sõnulseletamatu, seda peab ise kogema!
Usun, et selline laager on nii õpetlik kui
ka meelelahutuslik, kurb on ainult see, et
sellist kogemust laagrisse saama tulevad
ainult Raplamaa pooled koolid, kuigi oleme
valmis vastu võtma 100% kõikide koolide
võistkondi.
Jooksev informatsioon KEAT projekti
kohta on Facebooki lehel RaplamaaKeat
Vaata ka Raplamaa KEAT kodulehekülge: //raplamaakeat.weebly.com/
Õie Kopli-Mäekivi
Rapla politseijaoskonna
noorsoopolitseinik

Käru kirbukas kolis õue
Päikselisel laupäeval, 13.
juunil peeti 2. Käru kirbukat.
Esimest korda prooviti Kärus kirbuturgu korraldada sügisel ja siseruumides, sel
korral võtsid Käru tegusad naised kokku ja
tõid kirbuka õue. Müüjaid oli kaupluse vastas asuvale haljasalale ehk päti parki
kogunenud sel korral ligi kümme. Enamasti
pakuti rõivaid ja jalanõusid, ent esindatud
olid ka mudelautod ja mänguasjad ning
omavalmistatud keraamilised nõud.
Kirbuturg ehk kirbukas on tänuväärne
võimalus pakkuda nii laste väikseks jäänud
ent igati korralikke riideid nooremate laste
vanematele või siis tekitada ruumi oma
riidekappi, sorteerides seal välja rõivad, mis
on mingil põhjusel seisma jäänud. Kindlasti
on kirbukal kohta ka majapidamiskaubale
ja vanavarale. Seda oli aga seekord kesiselt.
Päeva levinumaks hinnaks kujunes 2 eurot.
Selle eest võis saada juba nii jalanõusid,

kleite, pluuse kui ka mantli.
Kauplemine läks hoogsalt, seda eeskätt
tänu ilusale ilmale ja heale asukohale.
Enamus kauplusesse tulijatest, tuli ka kirbukale uudistama. Ja kui sel korral miskit
huvitavat või vajalikku ka silma ei
hakanud, võib see juhtuda juba järgmisel
korral.

Käru 3. kirbukas toimub 15. augustil!
Jälgige reklaami ja tulge ka ise osalema,
sest see, mis sinule vana, on teisele uus!
Eva Seera

Raplamaa haiglas
saab sünnimärke
kontrollida
Maailmas diagnoositakse igal aastal üle
100 000 ja Eestis üle 200 melanoomi ehk
sünnimärgist välja arenenud nahakasvaja.
Melanoom on väga ohtlik vähivorm, kuid
õigeaegse avastamisega on võimalik kõige
halvem ära hoida. Seepärast on igal inimesel oluline regulaarselt jälgida oma nahal
toimuvaid muutusi.
Alates juunikuust on SA Raplamaa
Haiglas võimalik sünnimärkide kontrollimiseks minna uudsele teledermatoskoopiale ehk sünnimärgiuuringule. Sealt saab
erialaarsti ehk dermatoloogi hinnangu ekonsultatsiooni vahendusel. Nii saab patsient professionaalset meditsiinilist nõu
oma kodukohas, ilma et ta peaks teise linna
erialaspetsialisti vastuvõtule sõitma.
Uuringu käigus kasutatakse mikroskoobi ja valgussüsteemiga spetsiaalset
fotokaamerat ehk dermatoskoopi. Dermatoskoobiga sünnimärgist tehtud pilt aitab
näha nahapinna aluseid tunnuseid, mis
tavaliselt silmale nähtavad pole. Nahapinna aluste tunnuste hindamine on
nahakasvaja varases arengustaadiumis eriti
oluline. Pärast piltide tegemist saab need
läbi Dermtesti tarkvara saata kiirelt ja
mugavalt erialaspetsialistile hindamiseks.
Pilte uurivad Eesti tunnustatud dermatoskopistid Dr. Niine nahakliinikust.
Dermatoloog määrab patsiendile diagnoosi
ning annab e-teenuste vahendusel edasised
juhised.
Tervishoiutöötaja teeb patsiendile
muret valmistavast sünnimärgist pildi ning
edastab selle erialaarstile ülevaatamiseks.
Arst teeb vajalikud uuringud ja teavitab
tulemustest patsienti. Kuna pildid säilivad
andmebaasis pikemat aega, on võimalik
sünnimärgi arengut aja jooksul jälgida.
Pahaloomulise nahakasvaja õigeaegsel
avastamisel saab raviga kiiresti alustada.
Inimene peaks uuringule tulema, kui ta
nahal esineb kasvav, veritsev, sügelev või
muul viisil muutuv sünnimärk. Melanoomi
riski võib oluliselt suurendada ka liiga
intensiivne päikesevalgus või pidev solaariumi külastamine. Kindlasti tuleks enda
sünnimärke tähelepanelikult jälgida ka siis,
kui kaebusi ei esine, kuid teie lähisugulastel on esinenud melanoomi või mittemelanoomset nahavähki.
Teledermatoskoopia teenus on tasuline.
Ühe sünnimärgi uuring maksab 20€. Kui
uurimist vajab rohkem sünnimärke, siis iga
järgneva uuringu hind on 10€.
Sünnimärkide uuringut on võimalik
teha haigla polikliiniku protseduuride
kabinetis esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kell 14 – 16. Eelregistreerimine ja info 48
44 050.
Riina Hallik
Dermtest projektijuht
Eleen Laasner
artikli toimetaja
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14. juuni oli rahvusvaheline
VEREDOONORLUSE päev
Maailma veredoonorluse
päeva eesmärgiks on tõsta
inimeste teadlikkust ohutust
vere loovutamisest ja et verd
loovutades võid päästa kellegi
teise elu.
Maailma Terviseorganisatsiooni algatatud veredoonorluse päeval tunnustatakse
miljoneid doonoreid, kes vere loovutamise
teel aitavad päästa elusid ja parandada teiste
inimeste tervist.
Veredoonorluse päeval juhitakse
tähelepanu regulaarsele vere loovutamise
vajadusele, hoidmaks ära verepuudujääki
haiglates. Puudujääk on eriti suureks probleemiks arengumaades, kus doonorvere
kogused on piiratud. 80st madala veredoonorluse määraga riigist 79 on arengumaad.
2015. aastal doonoritele suunatud kampaania tunnuslause on „Tänan sind, et
päästsid mu elu“. See keskendub doonorite
tänamisele, kes päästavad igapäevaselt oma
vere annetustega elusid ja julgustavad üle
maailma ka teisi seda vabatahtlikult ning
regulaarselt tegema. Doonoritele suunatud
lause on „Anna tasuta, anna tihti, iga
annetus loeb“. Kampaanias räägivad abivajaja rollis olnud inimesed, kuidas kellegi
võõra veri on nende elu päästnud. Õnneliku
lõpuga lood peaksid andma praegustele
doonoritele juurde tahet, et jätkata
doonoriks olemist ning andma julgust alustada vere loovutamist neile, kes seda kunagi varem teinud pole. Maailma
Terviseorganisatsioon paneb inimestele
südamele, et iga kord verd annetades võib
päästa kuni kolm elu.
Veredoonorluspäeva üritused
Eestis

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus
koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga korraldas
selle päeva tähistamiseks jalgpallimatši
doonorite koondise ja jalgpalliliidu vahel.
Jalgpallilahing toimus 14. juunil algusega
kell 16:00 A. Le Coq Arena kõrval asuval
Nike Arenal.
Regionaalhaigla verekeskuse arendusjuht Ülo Lomp ütles, et „Nii nagu jalgpall on väga hästi kättesaadav kollektiivne
mäng, mis lähendab inimesi, on ka
doonoriks olemine enamike tervete täiskasvanute jaoks kättesaadav viis teha elu
suurim heategu ja päästa kellegi elu! Peale
selle on doonorid nagu ka jalgpallurid, terved ning endast ja teistest hoolivad
inimesed.“
Lisaks jalgpallile jätkub ka traditsioon
teha Eesti vähekindlustatud perede lastele
kingitusi. Nimelt on Regionaalhaigla
verekeskuses verd loovutanud doonoritel
võimalus valida sümboolse meene asemel
annetuskaart, toetamaks vähekindlustatud

perede lapsi. Seekord on poole aastaga
kogunenud 837 annetuskaarti, mille eest
verekeskus komplekteeris 279 pakki, mis
sisaldasid kaht verekeskuse šokolaadi ja
mett.
Eesti verekeskus

Eesti suurim verekomponente valmistav
asutus on Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus. Nende ülesandeks on koguda
verd, valmistada, uurida, säilitada ja väljastada verekomponente ning tagada tervishoiuasutustele ööpäevaringne verekomponentide kättesaadavus.
Regionaalhaigla verekeskus varustab
verekomponentidega 14 haiglat üle Eesti.
Nende eesmärk on tagada patsientidele ja
arstidele kõrgel tasemel transfusioonmeditsiini teenused ja tooted, et aidata taastada
patsientide tervist.
Raplamaa doonorite poolt antud veri
jõuab samuti Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskusesse ja sealt saab Rapla haigla
vastavalt haige seisundile verd või
verekomponente tellida. Seega doonorina
antud või teiste doonorite poolt antud veri
võib hiljem Rapla haiglasse tagasi jõuda.
Doonorilt saadud vere teekond

Veri koosneb vedelast osast ehk vereplasmast (vesi, toit- ja jääkained, valgud,
hüübimisained) ja rakkudest. Vererakud
jagunevad punalibledeks, mille ülesanne on
transportida organismis hapnikku; vereliistakuteks, mis on olulised vere hüübimisel ja
valgelibledeks, mis kaitsevad organismi
haigustekitajate eest - viimaseid ühelt
inimeselt teisele üle ei kanta.
Doonorilt kogutud vere osakesed eraldatakse üksteisest ja alles pärast seda jõuab
veri haiglasse abivajajani. Tavapäraselt
valmistatakse täisverest kolm põhikomponenti, tänu millele aitab doonor ühe loovutatud veredoosiga vähemalt kolme patsienti. Selline meetod võimaldab patsiendile üle
kanda just seda osa, millest tal puudus on
ning samuti aitab see doonoriverd säästlikult kasutada.
Doonoriverd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel ning patsientide
raviks vähi- ja maksahaiguste, verejooksu,
raske trauma, aneemia, leukeemia, põletuste ja paljude teiste haiguste puhul.
Doonorivere toel on võimalikud ka paljud
plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga
suure verekaotuse kartuses ei saaks sooritada.
Veel üks põhjus vere komponentide
eraldamiseks on nende erinevad säilitamistingimused. Punalibledele sobib tavaline külmikutemperatuur, plasmale jääkülm
kamber ning vereliistakud soovivad olla
toatemperatuuril pidevas loksumises.
Verd ei ole võimalik tööstuslikult toota
– selle ainus allikas on vabatahtlik doonor.
Komponentide säilitamiseks kasutatakse

spetsiaalseid toitelahuseid, mis hoiavad
rakke teatud aja jooksul bioloogiliselt
täisväärtuslikuna ja ülekandeks kõlblikuna.
Kuna doonoriveri säilib kvaliteetsena lühikest aega, vajab verekeskus varudele täiendust iga päev. Loovutades verd, saame olla
kindlad, et Eestis on piisavad varud.
Doonoriks olemise tähendus

Täiskasvanud inimesel on 4-5 liitrit
verd, millest doonoriks olemise käigus
loovutab ta 450 milliliitrit. See moodustab
olenevalt kehakaalust 7-13 protsenti vere
kogumahust ja on täiskasvanud inimesele
täiesti ohutu. Plasma kogus taastub doonoril pärast loovutust keskmiselt 24 tunniga,
vererakkude arv keskmiselt kolme nädala
jooksul.
Doonoriks saab olla vähemalt 18-60aastane inimene, kes kaalub üle 50 kilogrammi
ning on terve, puhanud ja söönud. Lisaks
peab ta olema Eesti Vabariigi kodanik või
olema elanud Eestis elamisloa alusel üle
ühe aasta.
Vereloovutus on lihtsaim võimalus teha
head. Doonoriks tulek ei nõua palju aega
ega vaeva, kuid annab võimaluse teha kõige
väärtuslikuma kingituse – päästa kellegi
elu. Iga päev vajavad kümned patsiendid
Eesti haiglates doonorverd. Abivajaja rolli
võivad õnnetu juhuse tõttu sattuda sõbrad,
lähedased ja tuttavad ning doonorivere olemasolust võib ühel päeval sõltuda ka enda
elu.
Eestis on doonorlus vabatahtlik ja tasustamata. Doonorite kavatsused peavad verd
andes olema omakasupüüdmatud ning
tulenema siirast soovist teisi aidata.
Huvitavaid fakte

* Igal aastal tehakse 108 miljonit vere
annetust.
* Arengumaades antakse 65 protsenti
vereannetustest alla viieaastastele lastele.
* 2020. aastaks soovitakse sajaprotsendiliselt katta kogu maailma verevarude
vajadused, kasutades selleks ainult
vabatahtlikke ja tasustamata doonoreid.
* Eesti haiglates tehakse vereülekandeid
ligi 20 000 patsiendile aastas.
Verd on võimalik loovitada: Rapla
Kultuurikeskuse juures 10. augustil kell
12 – 18 ja 11. augustil kell 11 -17.
Lisainfo www.verekeskus.ee
Vaata ka www.doonoritelgid.ee
Eleen Laasner
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RAAMATUKOGU UUDISED

Käru petangi
mängijad võtsid
pea maksimumi
6. juunil peeti Kaius Rapla maakonna
XXIV suvemängud. Käru valla võistkond
oli väljas 15 osalejaga. Kõige edukamad
olid sel korral meie kaks petangi võistkonda. Käru I võistkond kuhu kuulusid: Anne
Sillamaa, Mati Tapo, Vello Sillasoo ja
varuna Jaak Murumaa saavutasid I koha
ning Käru II ehk noortevõistkond, kuhu
kuulusid: Alesja Ozorina, Kristjan
Kivisaar, Vahur Sillasoo ja varuna Jaan
Murumaa, saavutasid kõrge III koha.
Petangis oli sel aastal ka rekordarv
võistkondi – 10. Kahe võistkonnaga oli
lisaks Kärule esindatud ka Kaiu.
Kergejõustikus võtsid „oma“ meie
tublid veteransportlased. Anne Sillamaa
saavutas oma vanuseklassis I koha
kuulitõukes (3 kg, 9.73) ja Mati Tapo tuli
oma vanuseklassis II kohale kaugushüppes
(4.12) ja ka 60m jooksus (9,0) ning III
kohale ergomeetris (1:41.2).
Ergomeetris osalesid ka Jaak ja Jaan
Murumaa ning Eva Seera.
Poiste 60m jooksus tuli 6. kohale Tanel
Treve, kes ka poiste kaugushüppes saavutas 6. koha. 60m jooksus osales tublilt ka
Andre Meier.
Juhtkonnavõistlusel saavutas Käru
esindus: Paul Sepp, Elari Hiis tugevas
konkurentsis 4. koha.
Mälumängus tuli Käru võistkonnale 7.
koht.
Lisaks osales Käru pendelteatejooksus,
seal andsid oma panuse Rasmus, Lisete ja
Marian Hunt. Tänan kõiki osalejaid.
Jooksjad võtsid mõõtu
terviserajal

10. juunil toimus Käru terviserajal kolmandat aastat sarivõistluse „Jookse ja
kõnni Raplamaa terviseradadel” Käru
etapp. Kuigi seekord olid enamus jooksjatest siiski külalised, võitis kiirema mehe
rändkarika siiski Käru mees Mait Leemet.
Naiste kiirema jooksja rändkarika viis
endaga Kairi Kesküla Kehtna vallast.
Külalistele pakuti kohalike poolt tugevamat konkurentsi mudilaste ja laste jooksudes, kus kokku osales 10 last. Arvukalt
olid esindatud ka kõndijad. Kokku osales
Käru etapil 43 spordisõpra.
Võistluste avamisel esitasid Käru Idla
võimlejad uue pallikava, volikogu esimees
Paul Sepp andis aga ülevaate raja kasutamise reeglitest ning soovis kohaletulnud
jooksusõpradele kerget sammu.
Jooksude kiiremaid tunnustati medalitega, mudilasi õhupallidega. Kõigi osalejate vahel loositi välja ka 14 auhinda.
Auhindade osas tuli korraldajatele appi OÜ
Traageldaja, kes pani välja oma tooteid.
Aitäh!
Sarivõistluse järgmine etapp toimub
19. augustil Järvakandis, kuhu samuti
kõik kõnni ja jooksuhuvilised on oodatud.
Eva Seera

Puhkuse ajal raamatukogu
avatud kord nädalas
esmaspäevadel.
Raamatukogu on tavapäraselt lahti kuni
13 juulini E,T,N,R kella 10-18ni.
Puhkuseperioodil 14.07. - 15.08.
ootame külastajaid 20. ja 27. juulil; 3. ja
10. augustil.
Raamatukogu toimetab RIKS
programmis

Poolest aprillist on Rapla maakonna
raamatukogudes kasutusel veebipõhine
raamatukoguprogramm RIKS. Paar kuud
on kulunud kohanemiseks, avastamiseks
ning andmete täpsustamiseks. Lingi avalikku kataloogi sisselogimiseks leiad meie
raamatukogu
blogist
või
Rapla
Keskraamatukogu veebilehelt. Sisse logida
saad ID kaardi või kasutajatunnuse ning
parooliga, mille saamiseks pöördu raamatukogusse.
Veebiaadressil
https://www.webriks.ee/live/ saab jälgida
laenutusi reaalajas.
Suveks uut lugemist

Krimikirjanduse huvilistele on
pakkuda Fred Vargase esimene lugu
komissar Adamsbergist („Kriidiringimees”) ja Liza Marklundi kümnes raamat
ajakirjanik Annika Bengtzonist („Õnnelik
tänav”).
Armastus- ja ajaviiteromaanide vallas on ilmunud:
• 3. raamat sarjast Blackberry saare
romaan (Susan Mallery „Ehatähed”),
• Crossfire seeria neljas raamat (Silvia
Day „Teineteise kütkeis”),
•
Sarah Morganilt sarja Vennad
O'Neilid 2. raamat („Ootamatult eelmisel
suvel”),
• Robyn Carrilt Thunder Point`i sarja
viies romaan „Tõotus”.
Põhjamaade romaanisarajst saab
lugeda Kjell Westö „Terendus 38”.
Mälestuste- ja elulooraamatud:

• „Salumets. Muutumised” (Andrus
Nilk)
• Diana Lotus „Kassikõnd” heidab
pilgu verinoore tüdruku suureks saamise
loole lakkamatute reiside kaudu maailma
suurlinnadesse
• raamat 20 sajandi parimast jalgpallurist „Miks jalgpall on oluline“ Pele ja
Brian Winter
Raamatuid eesti autoritelt - Lea
Jaanimaa „Äratundmishirm”, Ketlin
Priilinn „Miraculum”,
Mati Soonik
„Naisevõtt”, järjeromaanid Mari Sajo
„Verevermed”
ja
Indrek
Hargla
„Süvahavva”. Petrone Print kirjastuselt on
ilmunud
•
Sergei Põlme „Minu Prantsuse
Guajaana : jaaguari jälgedes”
•
Tarmo Virki „Minu Helsingi :
ärge tapke sõnumitoojat”
•
Mart Normet „Minu Tenerife :
noor pensionär”
•
lisaks maailmarändur Justine
Petrone „Reiskirju”
Liigikirjanduse riiulil saab tutvuda
mesinduse, linnade, laevade, kudumise,
kumihimo ja toitumissoovitustega:
• Mütsid ilukuduja vardalt / Inga Torim;
• Mesiniku kuldraamat / Mart Vabar;
• 101 Eesti laeva / Mati Õun ; Hanno
Ojalo;
• Keeruta, pööra ja sõlmi : 50 jaapani
põimpaela;
• Ülle Hõbemägi astub toitumise soovitustes sammu võrra edasi, vastates ka
küsimusele „miks?” raamatus „Söö ja
sära”;
• Jaak Juske järjekordsed jalutuskäigud
viivad meid Narva linna unustatud
kohtadesse: „Lood unustatud Narvast.
Eesti linnade kujunemisest ja ajaloost”.
Fantastika vallast noortele on saabunud
Amanda Hocking`i Trylle triloogia
esimene raamat „Äravahetatud” ning
Lauren Kate kolmas raamat „Kirg”.
Ilme Säde

Raamatukogust
leiab turismiinfot
Jooga, suvetants
ja sütelkõnd
Täname oma juhendajat ja õpetajat
Jaanat, kes on terve hooaja vältel meie
juurde tõtanud ja nii mitmel korral
nädalas.
Jaana jooga peab suveperioodil
pisikese pausi. Soovi korral jätkame
suviste tantsurütmidega kord nädalas.
Augustikuus
toimub
Kädva
Seltsimaja juures SÜTELKÕND. Jälgi
reklaami!
Jooga- ja 5-rütmi tantsu huvilised

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus sai toetust EAS turismijaotuskanalite toetusmeetmest, et paigaldada
Rapla maakonda kaheksa elektroonilist
infokioskit. Üks neist leiab asukoha Käru
valla raamatukogus. (Raamatukogus on
infokiosk ajutiselt kuni Käru tanklahoone
valmimiseni.) Elektroonilised infokioskid
saavad paika hiljemalt 31.juuliks.
Infokioskis kuvatakse infot piiratud
hulgal veebilehtedelt (www.raplamaa.ee,
www.visitestonia.com,
www.puhkaeestis.ee, peatus.ee). Lisaks eelnimetatud
infoterminalidele, paigaldatakse üle
maakonna ka kümme infotahvlit maakonnakaartide ja vaatamisväärsustega.
Loodame, et kohalikud elanikud juhatavad eksinud turistid raamatukokku.
Jaune Jõenurm
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Minul juba käis
korstnapühkija,
aga sinul?
Ilmselt ei ole kellelegi enam üllatuseks,
et selle aasta 1. septembriks peavad olema
ühepereelamu küttesüsteemid puhastatud
kutsetunnistusega korstnapühkija poolt.
Korterelamus tuleb korstnapühkimise
teenus tellida igal aastal. Mida ja kuidas
korstnapühkija kutsumisel silmas pidada,
teile nüüd pajatangi.
Pean ennast pika vinnaga keskmiseks
eesti meheks ja nii lükkasin minagi
korstnapühkija kutsumist ikka edasi, sest
aega ju on selle kiire asjaga. Õnneks võitis
kaine mõistus ja võtsin asja siiski varem
käsile.
Koostöö naabritega teeb
teenuse odavamaks

Esimese asjana tuleks leida sobiv
töömees, kellel vastavad paberid, oskused
ja õigused. Jah, minul oli selles mõttes lihtsam, sest tutvusringkonnas on korstnapühkijad olemas, aga ega muidu ka nende
leidmine eriti keeruline ole. Keeruliseks
võib asja muuta hoopiski kutsumise venitamine, sest järjekorrad võivad osutuda
kuude pikkuseks. Niisiis, lähima kutselise
korstnapühkija kontaktandmed saab
näiteks helistades päästeala infotelefonile
1524. Samuti on võimalik kutsetunnistusega korstnapühkijaid leida internetist
Eesti Korstnapühkijate Koja kodulehelt.
Mina helistasin Olegile. Telefonikõne
käigus sain ka kohe asjaliku nipi kulude
kokkuhoidmiseks. Sõidukulu on temal 50
senti kilomeeter, minu elukohta,
Tõstamaale edasi-tagasi sõit maksab seega
50 eurot. Päevaga jõuab korstnapühkija
ära puhastada umbes kuue elamu küttesüsteemid, nii et kui otsin veel inimesi juurde,
läheb sõidukulu jagamisele. Seega, kui
soovite maapiirkonda korstnapühkijat tellida, suhelge naabrite ja tuttavatega, pange
punt kokku ning nii saategi korstnapühkija
arvel sõidukulude reale märgatavalt väiksema numbri.
Niisiis võtsin mina endale vahendaja
rolli ja leidsin veel neli küttekolde puhastamist vajavat majapidamist. Leppisin
kõigile sobiva päeva kokku, panin paika
marsruudi. Lisaks lasin kõikidel üle vaadata, et katuseredelid ronimist kannataksid
ning et juurdepääs tahmaluukidele oleks
vaba.
Korsta pühkimine on puhas töö

Minu tellimuse peale tulid kohale Oleg
ja Kalle, kellel olid tööd kenasti jaotatudüks tegutseb katusel, teine toimetab toas.
Loodan, et kõik korstnapühkijad teevad
sama puhtalt enda tööd kui need kaks
meest. Nimelt oli korstnapühkijatel üheks
töövahendiks tuhaimur, mille abil ei
eemaldatud üksnes korstnast tahm vaid
tõmmati töö lõppedes üle ka ruumi põrand.
Samuti ei ole vaja muretseda, et ametimehed välisjalanõudega prahti põrandale

veavad – vaatamata jutule, et võib välisjalanõudes siseruumides ringi käia, jäeti
siiski jalanõud esikusse. Ja juurde muhe
jutt, et jalg puhkab siis vahepeal saapast.
Vaata, kuula, jäta meelde!

Kui teile on tulemas korstnapühkija,
leidke see aeg, et saaksite temaga koos
ringi liikuda, sest see mees annab palju
häid nõuandeid, kuidas oma soojaandjaid
hästi hoida. Toon siinkohal välja kaks
olulist näpunäidet, mida mina korstnapühkijatelt sain. Neli aastat, mil me ise
oma küttesüsteeme võime puhastada,
peame me need puhastamise korrad ka fikseerima. Kõige lihtsam on teha seda
korstnapühkimise akti pöördele, nii on
puhastamise teave ilusasti ühel lehel. Teine
oluline teadmine on see, et korstna pigitumise vältimiseks tuleb soojamüüriga pliidil avada ja pool tundi avatuna hoida
mõlemad siibrid. Siis soojeneb pööningul
paiknev korstnaosa kiiremini ja pigi ei
teki.
Nagu iga teenuse puhul, on oluline
rääkida ka korstnapühkija tasust. Hind sõltub loomulikult piirkonnast ja kütteseadmete rohkusest majas. Keskmise maamaja
küttesüsteemi, mis koosneb soojamüüriga
pliidist, ahjust ja korstnast, puhastamine
läheb maksma pisut üle kolmekümne
euro. Lisandub veel sõidukulu (kuidas
seda väljaminekut vähendada, kirjutasin
eelpool) ja muidugi käibemaks, mis kaasneb iga teenusega. Ääremärkusena mainin,
et meie seltskonnas olid pooled majaomanikud pensionärid ja ma ei kuulnud
kordagi, et keegi neist teenuse hinda
kalliks oleks pidanud.
Päästjad jagavad outusalast nõu

Mina saan igal juhul nüüd kergemalt
hingata ning tänada korstnapühkijaid
mõnusa seltskonna ning õpetliku päeva
eest. Minu ämm on rahul, ämma tütar on
rahul, naabrimees on rahul, isa on rahul.
Hea lugeja, kutsu sinagi lähiajal endale
kutseline korstnapühkija külla. 1. september on veel mõne kuu kaugusel, aga
Tõstamaa kõnekäänd teab öelda, et aeg
lendab linnutiivul nagu lennuk.
Ahjaa, tahtsin veel ühte asja teile
meelde tuletada. Nimelt, kui näete oma
kodukandis päästjaid ringi sõitmas, siis
ärge ehmuge. Nad ei pruugi olla tuld kustutamas, vaid hoopiski kodusid nõustamas.
Nii et kutsuge teiegi nad endale lahkelt
külla ja vaadake üheskoos üle, kuidas on
teie kodu tuleohu eest kaitstud. Asjalikke
mehi pole kunagi palju!
Kaunist ja ohutut suve teile!
Jaak Jaanso
Lääne päästekeskuse
tuleohutuskontrolli büroo juhataja
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Vallaametnikud
puhkavad:
Vallavanem Elari Hiis
25.06. – 29.07.
Vallasekretär Liia Tõnismäe
01.07. – 10.07. ; 27.07. – 12.08.
Pearaamatupidaja Ülle Sizask
22.06. – 30.06.; 13.07. – 26.07.;
13.08. – 27.08.
Maanõunik Janelle Leenurm
13.07. – 16.08.
Sotsiaalnõunik Riina Hunt
25.06. – 03.07., 20.07. – 02.08.,
26.08. – 27.08.; 21.09. – 26.09.
Vastavalt Jäätmeseaduse § 56 lõikele
1 korraldab Käru Vallavalitsus jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikus 15.07.2015 kuni 29.07.2015.
Eelnõuga saab tutvuda Käru valla kodulehel: http://karuvald.kovtp.ee/ ja Käru
vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku jooksul tekkinud ettepanekute esitamise tähtaeg
on 30.07.2015.
Eelnõu avalik koosolek toimub
03.08.2015, algusega kell 16.00, Käru vallavalitsuses. Kui avaliku väljapaneku kestel
ei esitata ühtegi ettepanekut või vastuväidet, siis avalikku koosolekut ei korraldata.
Käru vallavalitsus müüb avalikul
kirjalikul enampakkumisel „Katlamaja“ kinnistu, sihtotstarve tootmismaa,
registriosa number 3216837, pindala 2280
m2 , sellest ehitiste alune maa 490 m2.
Kinnistul asub amortiseerunud katlamaja
hoone ja korsten. Olemas on elektriühendus, kuid liitumisleping puudub.
Koormatised ja piirangud puuduvad.
Alghind 5000 eurot.
Pakkumised esitada vallamajja
kinnises ümbrikus 13. juuliks 2015 kell
15.00. Ümbrikule kirjutada „Katlamaja” ja pakkuja kontaktandmed.

Käru Põhikool korraldab 150
m3 küttepuude ostmiseks
vähempakkumise 2015/16
õppeaastaks järgmistel
tingimustel:
1) kuivad mädanikuta lehtpuud,
2) pikkusega 50 kuni 60 cm,
3) jäme halg, sisaldab lõhkumata halge
mitte üle 25%.
Puude transport sisaldub hinnas. Puude
tarne osade kaupa kokkuleppel tellijaga.
Pakkumised esitada kirjalikult Käru
Põhikooli direktorile 01.08.2015 karupohikool@gmail.com
Info telefonil 4874667; 53406474
Reelika Lippur, direktor
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Nõo Reaalgümnaasium
Silver Juvanen

Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi
Alesja Ozornina
Kadri Murumaa
Rapla Ühisgümnaasium

Reelika Saarpere
Tallinna Vanalinna
Täiskasvanute Gümnaasium
Reimo Tõnismäe

Õnnitleme suvekuude eakaid sünnipäevalapsi!
Juuli
92
27.07 Lehte Meltsas
84
28.07 Armilda Saarpere
82
07.07 Vilma Kaasik
70
21.07 Vaida Üksvärav

August
93
13.08 Elsa Jans
90
31.08 Susanna Huntsaar
87
06.08 Helvi Hunt
81
27.08 Hilda Palling

XXIII Rapla Kirikumuusika Festival on üks
pikemate traditsioonidega festivale Eestis ning
kuulub klassikalise muusika tippsündmuste
hulka. Ajalooliste ehitiste hõng saab läbi kõrgetasemelise muusika võimendatud ja loob sügava elamuse kuulajate südametes.

3. juuli kell 19.00 Käru kirikus
Virgo Veldi (saksofon),
Jaak Lutsoja (akordion)
Kavas: Scaramouche, Piazzolla, Lutsoja jt.
Piletid hinnaga 5€ ja 3€ (õpilased, pensionärid).
Kogu festivali kavast saab ülevaate:
http://kmf.eelkrapla.ee/

Ootame toetama Käru järve päeva. Seda saab teha rahalise toetusega Käru vallavalitsuse
arveldusarvele: EE302200001120048080 Swedbank AS või EE791010220094987019 SEB Pank
AS märgusõnaks “Käru järve päev”. Teeme koos toreda päeva!

Käru Vallaleht

Järgmine Käru Vallaleht ilmub augustis.
Seni leiad uudised ja teated
Käru valla kodulehel http://karuvald.kovtp.ee/ või
FBst “Käru kommuun”
Kaastöid ja infot augustikuu lehte ootame
hiljemalt 19.08 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

