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Käru järve päeva pikaajalised
püsitoetajad aastast 2007:

Käru järve triatlonile startis 20. augustil 43 võistlejat.

Foto: Rivo Pajur

Tavast on saanud
traditsioon
Toimus X Käru järve päev
Uhh, nüüd ta on siis
toimunud – X Käru järve
päev. Päev täis tegevusi
ennelõunast hilisõhtuni välja.
Päev, kus tegevus järve
kaldal ei lakanud hetkekski.
Päev, millest Kärus on
kümne aastaga saanud
oodatud ja oluline
traditsioon.
2006. aastal kogunes Käru rahvas järve
kaldale oma riigi taasiseseisvumispäeva
tähistama esmakordselt. Sõideti kummipaadiga järvel, joosti ümber järve teatejooksu ja visati täpsuse peale spinningut.
Õhtul aga ootas rahvast Ilveste pereansambel ja Türi noormeeste trio kontserdile. oli
ka väike tulevärk õhtu lõpetuseks.
Esmakordset sündmust rahastati valla
eelarvest.
Päev on jõudsalt kasvanud

2015. aasta X Käru järve päeval
kogunesid järve kaldale lisaks Käru valla
rahvale ka paljud naabrid Raplamaalt,

Järvamaalt, Pärnumaalt ja kaugemaltki.
Kanuudega sõitis kiiruse peale 28 kaheliikmelist paatkonda, teatejooksul osales 5
neljaliikmelist võistkonda, mudilaste
veekandmisest võttis osa 31 2-8aastast,
kastitorni ehitas enda alla 21 last ja noort,
noorte veekandmisvõistlusel osales neli
kolmeliikmelist võistkonda, laste ja noorte
duatlonil rassis 21 spordilast ja Käru järve
triatlonil osales 43 tugevat harrastajat.
Duatlon ja triatlon kuulus ka ühe osana
Tour de Tuletõrje sarivõistlusesse, ning
seeläbi osales kindlasti võistlustel ka uut
spordirahvast.
Pritsimeeste sarivõistlusel pani oma
oskused ja kiiruse proovile 14 kuueliikmelist meeste, naiste ja noortevõistkonda
üle Raplamaa. Lisaks astus päevasel laval
üles Eesti Improteater Tartust etendusega
Improproff, kus kaasa sai aktiivselt lüüa ka
publik, 10. sünnipäeva puhul pakuti ka
kõigile sünnipäevakringlit.
Päevased võistlused platsil lõppesid
kella 19ks ja siis astusid lavale juba õhtuse
kontserdi
esinejad,
et
alustada
heliproovidega.
järgneb lk 3

Aivalus OÜ
Traageldaja OÜ
Toosikannu OÜ
Lembit Eensoo
Kalle Palling
Käru mõisa pere
Vexon Auto OÜ
Hepa OÜ
Miitsar OÜ
Raplamaa OV Liidu Arengufond
Kultuurkapital
X Käru järve päeva toetasid:

Käru Sepikoja Puhkemaja
Perekond Sillamaa
Loigu talu
Liia Tõnismäe ja Käru keraamikaring
Kanarbiku talu
Perekond Vist
Vello Lillipuu
Leader programm ja
Raplamaa Partnerluskogu
Programm Teater Maal
Raikküla Vabatahtlik Tuletõrje Selts
ja Raul Aarma
Eesti Politsei
Eha Metsallik

Aitäh!
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Käimas on
aleviku
ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni
projekteerimine
Nagu eelmisest vallalehest lugeda võis,
sai projekt „Käru aleviku ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine“ KIK-ilt positiivse vastuse.
Praeguseks on läbi viidud projekteerimishange, mille tulemusena selgus torusid ja
uut biopuhastit projekteeriv ettevõte.
Võitjaks osutus Eesti Veeprojekt OÜ.
Biopuhasti projekt peaks kaante vahele
saama oktoobri keskpaigaks ja aleviku
torustike projekt detsembri lõpuks
Aleviku elanikele tähendab see seda, et
ühel hetkel võtab projekteerija esindaja
kinnistuomanikega ühendust, et täpsustada
tulevase liitumispunkti asukoht ja muu
vajalik. Samuti võivad kaasneda mõõdistustööd.
Kindlasti ei oska ei projekteerija ega ka
vallavalitsus vastata küsimustele tulevase
liitumise maksumuse kohta ja esialgu ka
mitte selle kohta, kus täpselt trassid paiknema hakkavad. Vallavalitsus omalt poolt
proovib teha kõik selleks, et kogu asjaajamine ja hilisem ehitus võmalikult
ladusalt läheks. Kindlasti kajastame vallalehes pidevalt toimuvat ja vastame ka
elanike küsimustele.
Kuna rahastuse saanud taotluses oli
ehitustööd planeeritud ainult ühel kolmandikul aleviku territooriumist, siis 17.
augustil esitasime KIK-i uue taotluse
esimesest etapist välja jäänud ehitustööde
teostamiseks. Seda selleks, et kõik aleviku
kinnistud saaksid liitumisvõimaluse. Teise
etapi taotluse kogumaksumuseks kujunes
ligikaudu 1 miljon eurot, millest omaosalus
peab moodustama vähemalt 15 protsenti.
Piltlikult öeldes oleme praegu teinud
esimesed sammud ühel pikal ja kohati väga
porisel teel, aga olen kindel, et saame selle
tee lõpuni käidud ja seeläbi meie
elukeskkonna paremaks muudetud.
Elari Hiis
vallavanem
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Suvel remonditi
Lauri sild ja paigaldati
päikesepaneelid

Lauri sild sai
juulikuus uue
laudise ja käe‐
toed. Nüüd on
sild nii kaunis
kui turvaline.

Käru pritsumaja
sai augustikuus
lõunapoolsele
katuseküljele
päikesepanee‐
lid ja sooja vett
tootvad
kollektorid.
Fotod: Eva Seera

Suvi on ikka olnud ehitustegevuse
aeg. Nii sai sel suvel lõpuks remonditud
Lauri sild, mille valmimist nii Lauri küla
elanikud, kui ka kindlasti teisedki vallakodanikud pikisilmi ootasid. Kaua tehtud,
kaunikene, võib kokkuvõtvalt öelda.
Tugev kindlasti ka. Loodame, et
paharetid vastvalminud asja lõhkuma ei

Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus § 141. Veeteenuse hinna
kehtestamine, teatab OÜ Türi Vesi, et alates 01.10.2015.a. kehtivad OÜ Türi Vesi
Käru valla teeninduspiirkonnas järgmised veeteenuse hinnad:
Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga
Tasu võetud vee eest Käru alevikus
1,017 eur
1,220 eur
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,080 eur
1,296 eur

tõtta ja sillast on meile kõigile kaua kasu.
Silla laudise ja käetoed paigaldas OÜ
Miitsar.
Teine oluline objekt on vaieldamatult
Pritsumaja, mille küttesüsteemi täiendamine augustikuu lõpuks valmis saab.
Hoonel on nüüdsest päikesest elektrit tootvad paneelid ja sooja vett tootvad kollektorid.
Ehituse peamine rahastaja on EAS,
vallavalitsuse katta on omaosalus ja mitteabikõlbulikuks tunnistatud osa ehitustöödest. Mitteabikõlbulikuks tunnistati
päästekomando ruumide suurusega proportsioonis olev osa üldmaksumusest,
kuna antud meetmes ei ole päästeteenistuse
ruumid abikõlbulikud. Projekti tulemusena
peaksid Pritsumaja ülalpidamiskulud
vähenema aastas ca 2000 euro võrra.

Kõik eeltoodud hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 23.07.2015.a. otsusega
nr.9.1-3/15-011. Nimetatud dokumendiga on võimalik tutuvuda OÜ Türi Vesi kodulehel
www.tyrivesi.ee

Elari Hiis
vallavanem

Teade veeteenuse hinnamuutusest
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Toimus X Käru järve päev
algus lk 1
Laval Eesti muusika tipud

Läbi kümne aasta on püütud õhtusel
kontserdil pakkuda vaid väga head instrumentaal ja vokaalmuusikat. Midagi sellist,
mida igal suvekontserdil ei kohta.
Seekordne kontsert pakkus tipptasemel
jazzmuusikat. Lavale astusid võrratud saksofonistid Lembit Saarsalu ja Raivo
Tafenau ning äärmiselt meeleolukalt ja
mõnuga musitseerinud Holger Marjamaa
trio. Oli väga tore näha laval aktiivset
koostööd ja muusika nautimist täiel rinnal.
Teise esinejana pakkus vokaalseid rahvamuusikatöötlusi Türi ansambel Naized,
kes nii leelotasid kui joigusid ja vestsid
sinna vahele muhedat juttu. Õhtu lõpetas
aga suurepärane 13 osaline tulevärk, mis
oli kokku seatud just Käru järve päevaks.
Päeva iseloomustavad meened

Just seekordseks Käru järve päevaks
valmis ka päeva logo, mis ühendab “Ä”
tähega kõik päeva nimes olevad sõnad.
Logo ja seekordse reklaami ja diplomite
ning tänukirjade kujunduse autoriks on
Käru juurtega noor kuntstnik Merit
Eensoo. Meriti fotod Käru järvest on olnud
ka ühel varasemal aastal Käru järve päeva
auhindadeks ja meeneteks.
Meenetena olid seekordsel päeval
matrtsipanist valmistatud pärlitega järvekarbid. Triatloniste autasustati aga taas
Käru keraamikaringis valminud ainulaadsete keraamiliste järvekarpidega.
Valla märgisündmus

Käru järve päeva võib kindlasti pidada
Käru valla märgisündmuseks, kuhu alati
on oodatud ka sõbrad ja külalised lähedalt
ja kaugelt. Selle korraldamisse on juba
alates 2007. aastast ehk teisest korrast
tugevalt õla alla pannud ka kohalikud
ettevõtjad ja inimesed, kelle abi ja toetuseta seda päeva ei toimuks. Õhtuse kontserdi
eel tänati sel korral ka 11 kõige pikaajalisemat päeva toetajat Käru valla poolt meene
ja tänukirjaga.
Korraldusmeeskond on
aastatega kokkutöötanud

Samuti on päeva korraldamise raames
välja kujunenud äärmiselt head koostööpartnerid, kellega koos on seda päeva

kindel ja turvaline korraldada. Nii näiteks
turvas veealasid Eimar Täht, kes on mitmel
aastal meie päeval veeohutust taganud.
Päeva on helindanud ja valgustanud
juba kaheksa aastat firma Heliart, tänu kellele sai sel korral ületatud ka vähem kui
tund enne kontserdi algust tekkinud elektrigeneraatori rike, mis ähvardas õhtu kui
mitte toimumata jätta siis vähemalt suure
osa kavandatust peapeale pöörata.
Lava on kõik need aastad kaunistanud
Myrthos Türilt, kelle poolt on valminud
aastate jooksul nii kaunid ja huvitavad
lavaseaded kui kimbud ja tänulilled ning
tammised võidupärjad triatlonile.
Toosikannu on meile alates teisest järve
päevast andnud kasutada kanuud ja abistanud toitlustamisel. Selgi korral pakkus
just Toosikannu köök platsil kogu pika
päeva nii kõhutäidet kui joogipoolist ja
nende valmistatud oli ka sünnipäevakringel.
Toitlustamisel ja päeva korraldamiseks
vajalike ruumide pakkumisel on olnud
oluliseks abistajaks Käru Hooldusravi
keskus.
Ainukordse ja iga kord palju kiitust
pälvinud tulevärgi on juba seitsmel aastal
seadnud kokku OÜ Triplex. Lava on meile
viimasel viiel aastal kohale toonud ja üles
pannud M-agentuur. Liikluskorralduse
juures, mis iga aastaga on muutunud
keerukamaks ja mahukamaks, et tagada
kõigi osalejate ohutus ja turvalisus ning ka
korrektne liiklus maanteel, on meid
aidanud Warren Safety ning Maanteeameti
põhja regiooni liikluskorralduse peaspetsialist Valdo Jänes.
Ja loomulikult on kogu selle päeva taga
ka väga hea ja aastatega kokkutöötanud
korraldusmeeskond, kuhu kuulub umbes
kümme aktiivset inimest Käru vallast ja
kaugemaltki, kelle panus sellesse päeva on
hindamatu.
Selline ta oli, see sünnipäevahõnguline
ülevaade X Käru järve päevast. Kas tuleb
ka üheteistkümnes? Kindlasti!
Eva Seera
Pilte X Käru järve päevast leiab Käru
raamatukogu ajaveebist ning Tour de
Tuletõrje FB lehelt.
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Positiivne
muudatus
rongiplaanis
Alates 01.08 lisati Elroni rongidele nr
044 ja 046 Käru peatus väljumisajaga kell
9:29. Seoses sellega muutub nende rongide
sõidugraafik alates Lelle peatusest 1 minuti võrra hilisemaks ning rongid saabuvad
Tallinnasse kell 10:44. Samuti muutub 1
minuti võrra hilisemaks rongi nr 371
graafik alates Kiisa peatusest ning saabumine Türile on edaspidi kell 11:21.

Heategevuslik
ühing avas Kärus
kaupluse
Juunikuu alguses avati Kärus endises
Katariina äri ruumides kauplus, mis pakub
peamiselt teise ringi riideid, jalanõusid ja
majapidamiskaupa aga ka uusi rõivaid,
kodukeemiat, kosmeetikat. Hinnad algavad
poes mõnekümnest senist ja juba mõne
euro eest võib soetada mitmeid tarvilikke
või meeldima hakanud kaupu.
Poepidajaks on MTÜ Sammud
Vabadusse, mille juhatuse liige Margus
Lipp on enamasti ise ka leti taga. Ühingu
teine kauplus asub Türil ja kahe kaupluse
vahel on Lipu sõnul hea kaupa vahetada,
sest Türi ja Käru klientide soovid ja
vajadused on mõningal määral erinevad.
Käru kandi inimesed on kaupluse tema
sõnul üles leidnud ja on tekkinud nii
mõnedki püsikunded, kes iganädalaselt
poest läbi astuvad. Ja seda tasub ka teha,
sest uut kaupa pannakse välja iga päev.
Samuti võib julgelt küsida mõnd kaupa kui
on kindel soov. Nii näiteks on inimesed
tellinud endale madratseid või mõnd
mööblieset, mis kokkuleppel ka koju
kohale tuuakse.
MTÜ Sammud vabadusse on heategevuslik ühing, mille tuluga toetatakse sõltuvushäiretega inimeste ravi ja rehabilitatsiooni. Kärus on kauplus avatud kolmapäevast laupäevani kella 11-14ni.
Vallaleht

Eestimaa kultuuritöötajad said kokku Toosikannus
11.-13. augustini toimus Toosikannu
Puhkekeskuses Eesti Rahvamajade Ühingu
IX suvekool, mille raames sõitis kohale üle
150 rahvamajatöötaja üle eesti. Esindatud
oli 12 maakonda. Sel aastal korraldasid
suvekooli Raplamaa kultuuritöötajad ning
kooli teemaks oli maakonnale sobivalt
„Rabab ja rockib“.
Suvekooli avamiseks olid korraldajate
ehk Raplamaa kultuuritöötajate poolt ette
valmistatud ka rockooper kultuuritöötaja
tööst, mis väga palavalt vastu võeti. Lisaks

esitas iga maakond ka oma rockiteemalise
etteaste.
Suvekooli raames toimusid mitmed
koolitused, pakuti võimalust arendada end
nii käeliselt kui ka uute kogemuste ja teadmistega turgutada. Nii näiteks pakuti
teemasse sobivalt neetimise töötuba ja hennaga maalimise töötuba. Osaleda sai ka
loovuse töötoas ja kovisiooni tutvustavas
õpitoas. Marju Kõivupuu kõneles saunast ja
sellega seonduvast meie rahvakultuuris.
Taimede väest jagas teadmisi Margus

Maripuu. Lisaks toimus Eesti Rahvamajade
Ühingu üldkoosolek, millele eelnesid töögruppide arutelud.
Suvekoolid ei ole pelk meelelahutus,
ehkki ka seda aega peab olema, vaid ka võimalus kohtuda kolleegidega ning saada uusi
ideid ja mõtteid, et uuel hooajal oma
kodukandirahvale taas midagi värsket ja
huvitavat välja pakkuda ning selle juures ka
ise särada.
Eva Seera
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KOOLI(M)ELU

Kooliaasta
algab!
Teisipäeval,
1. septembril
kell 12.00 kooliaasta
avaaktus
Käru Põhikoolis.
Järgneb
klassijuhataja
tund.

Õpilaste transport 1. septembril
Bussiga
Kooli:
Koju:
Jõeküla
10.50
13.30
Lungu
11.15
14.05
Kädva
11.30
14.05
Rongiga*
Lelle – Käru
11.00 – 11.07
Käru – Lelle
13.21 – 13.30 või
14.20 – 14.29
*Sõidupiletid kompenseeritakse

Peaaegu märkamatult on suvekuud
möödunud ning kätte on jõudnud 1.september ja kooli algus.
Sellel sügisel alustavad Käru koolis
oma kooliteed viis kooliuusikut: Joosep
Ansi, Indra Jahesalu, Andres Parts,
Marten Teetsov, Yana Winczlawski. Õpilasi on 1. klassis küll vähe, kuid suvel
juurde tulnud Yana toob kooliellu muutused, sest tema emakeel ei ole eesti keel.
Soovides pakkuda kõigile lastele parimat
haridust oleme teinud muudatused kooli
esialgsetes plaanides ja 1. klass alustab eraldi klassina.
Seega on 2015/2016 õa meie koolis
kuus klassikomplekti (1. klass, 2. klass, 3.
klass, 4.-5. klass, 6.-7. klass, 8.-9. klass).
Kokku alustab 1. septembril Käru koolis
õppetööd 50 õpilast. Suvi on toonud kaasa
muutusi ka õpetajaskonnas. Selle aasta
kevadel lõpetas õpetaja Endla Kõva oma
pikaajalise töö õpetajana. Aitäh sulle õpetaja Endla pühendunud ja südamega tehtu töö
eest Käru koolis! Uuest õppeaastast alustavad
Käru
koolis
matemaatikafüüsikaõpetajana tööd Mati Urve ning tööja tehnoloogiaõpetuse õpetajana Kalev
Käpp. Kahjuks ei ole me leidnud oma

Haigekassal algas uus hambaravi
valikupartnerite lepinguperiood
Eesti Haigekassa juhatus kinnitas laste
hambaravi ja ortodontia lepingupartnerite
valikukonkursi tulemused. Uus valikupartnerite lepinguperiood algas 1. juulist 2015
ja lõppeb 30.06.2019.
Laste hambaravi on lapsevanemale tasuta

Haigekassa tasub alla 19-aastaste
laste hambaravi eest oma lepingupartnerite juures. Kontrollige aga alati üle, et
valitud hambaarstil oleks leping haigekassaga. Haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee leiate täpsema info nii haigekassa
lepingupartneritest (Inimesele » Arsti- ja
õendusabi » Eriarstiabi » Lepingu-partnerid) kui ka hambaravist (Inimesele » Arsti- ja
õendusabi » Hambaravi).
Kui leping puudub, peab lapsevanem
teenuse eest ise tasuma täies mahus ning
seda raha haigekassalt tagasi ei saa.
Haigekassa tasub vaid nende teenuste eest,
mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus. Infot saab küsida ka
haigekassa infotelefonil 16363 või e-posti
aadressilt info@haigekassa.ee.
NB! Pärast isiku 19aastaseks saamist
osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes
isiku viimase visiidi ajal enne 19aastaseks
saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus
tuvastati.
Haigekassa rahastab ka laste ortodontiat
(sh breketid), kuid ainult teatud juhtudel.
Seda tehakse raskete diagnooside korral,
mille kohta saab infot haigekassa kodulehelt.

Nende partneritega, kellega hambaravi
ja ortodontia teenuse leping lõppeb, sõlmitakse lepingupikendus, mille alusel
tagatakse nende partnerite juures seisuga
30.06. ravijärjekorras või ravil olnud patsientidele osutatavate teenuste rahaline hüvitamine kuni selle aasta lõpuni. Seega ei pea
ükski kindlustatu muretsema, et vajalik ravi
jääb konkursil mittevalituks osutunud
teenuseosutaja juures pooleli või ei toimu
kokkulepitud ajal. Edaspidi on kindlustatul
võimalik valida endale sobiv teenuseosutaja haigekassa lepingupartnerite seast.

kooliperre veel logopeed-eripedagoogi.
Samuti ei ole lehe trükkimise ajaks kindlalt
teada 1. klassiga tööd alustav klassiõpetaja.
Sellel sügisel alustab lasteaed 35
lapsega ning kõik kohad lasteaias on täidetud. Et leida lahendusi lasteaiakohtade
soovile kirjutasime projekti täiendavate
lapsehoiu-kohtade loomiseks jaanuarist
2016 kuni detsembrini 2017. Et saaksime
oma tööd paremini planeerida palume kõigil lapsevanematel, kellel on soov saada
lapsele lasteaia- või lastehoiukoht, teha
selle-kohane avaldus kooli direktorile.
Avalduse vorm on kättesaadav kooli koduleheküljel karukool.wix.com/karukool või
koolimajast.
Remonditöödest koolimajas on sellel
suvel põhitähelepanu pööratud spordisaalile ja sinna juurde kuuluvatele
ruumidele. Võimla põrand on saanud uue
laki ja parandatud on seina-põranda liistud
ning värske värvikihi on saanud riietusruumid. Suvel on koolimajas olnud mõned
laagrid ja kokkutulekud.
Soovin kõigile ilusat kooliaastat!
Reelika Lippur
koolijuht

Et hambad oleksid terved!
Esimest korda võiks lapsega
hambaarsti külastada lapse esimese
hamba lõikumisel või umbes
aastase lapsega.
Alla 19 aastastele lastele on hambaravi
haigekassa lepingupartnerite juures tasuta,
haigekassa lepingupartnerid leiad
www.haigekassa.ee
Külasta hambaarsti regulaarselt
vähemalt kord aastas
Pese hambaid hommikul ja õhtul ning
kasuta selleks fluoriidiga hambapastat
Janu korral joo vett!

Haigekassa laste hambaravi lepingupartnerid
Rapla maakonnas 1. juulist 2015

Teenuse osuRaviasutus
Raviasutuse aadress
tamise koht
Järvakandi v. dr. Eve Kohv Hambaravi
Rahu 18, Järvakandi alev
Kohila vald Kohila Meedik OÜ
Vabaduse 20a, Kohila alev
Märjamaa Haldja Hambaravi OÜ
Pärnu mnt 30,
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Rapla haiglas saab teha
spordimeditsiinilist terviseuuringut
ja funktsionaaldiagnostikat
Spordimeditsiiniline terviseuuring annab ülevaate
inimese tervislikust
seisundist. Selle peamiseks
eesmärgiks on teha kindlaks
vastunäidustused või osalised
piirangud spordiga
tegelemiseks ning selgitada
välja terviseriskid.
Arvestades eelnevaga, on uuring abiks
sportliku tegevuse planeerimisel ja
oluliseks lisainfoks treeneritele.
Terviseuuring kestab 1,5 tundi ja kompleksis sisaldub:
* Dr Katrin Raudsiku vastuvõtt:
inimese tervisetausta selgitamine, esmane
läbivaatus, koormustesti läbiviimine ja
tulemuste analüüs;
* uuringud (kaalumine, mõõtmine,
EKG, vereanalüüs, vastunäidustuste
puudumisel koormustest veloergomeetril)
Koormustesti vastunäidustused on:
- kroonilise haiguse ägenemine
- rasked südame- ja veresoonkonna haigused
- kõrge vererõhk (≥160/110 mmHg)
- väljendunud kehvveresus (madal hemoglobiin)
Lisatasu eest on võimalik juurde tellida
spirograafia (hingamisfunktsiooni uuring)
ning lisaanalüüsidena ferritiin ja D-vitamiini sisaldus veres.
Ägeda haigestumise korral (palavik,
nohu, köha; viirus- ja teised nakkushaigused) tuleb terviseuuringu tegemine kuni
tervenemiseni edasi lükata.
Sportimisel on oluline jälgida oma tervist. Üheks objektiivseks võimaluseks on
teha vereanalüüse, mis annavad organismi
seisundist terviklikuma pildi, aidates
paremini hinnata füüsilise koormuse mõju
ning õigeaegselt avastada sellega kaasneda
võivaid negatiivseid tagajärgi.
Uuringule on oodatud nii tervise-, harrastus- kui ka tippsportlased ja spordiga
alustajad. Samuti on uuringule oodatud
kõik, kes tulenevalt oma elukutsest, tööst
või ka huvist, soovivad terviseuuringu
läbimisega saada teavet oma tervise ja terviseriskide kohta.
Terviseuuring Rapla haiglas on tasuline teenus: 1,5 tunnine kompleksuuring
maksab 80€. Lisatasu eest saame pakkuda
spirograafiat (10€), ferritiini määramist
veres (10€) ja D-vitamiini sisalduse
määramist veres (10€).
Spordiarsti vastuvõtule saate end kirja
panna haigla polikliiniku registratuuris (48
44 050). Vastuvõtule tulekuks on vaja anda
veenivere analüüs 2 päeva enne määratud
vastuvõtu aega. Vere analüüsi saate anda
polikliiniku protseduuride kabinetis kella 8
-10 vahel; analüüsi andma tulge söömata-

joomata, soovitavalt ärge sööge rasvast
toitu ka eelmisel õhtul.
Arsti vastuvõtule tulles on vajalik
sportlik riietus ja koormustesti sooritamiseks spordijalatsid. Uuringu järgselt on
pesemisvõimalus, soovi korral võtke kaasa
oma käterätik.
Terviseuuringu tulemuste kohta annab
arst teile ambulatoorse epikriisi (samuti
tehtud analüüside tulemused koos referentsväärtustega ja koormustesti ning
spirograafia tulemused). Arsti poolt kinnitatud ambulatoorne epikriis koos analüüside ja uuringute tulemustega on vajadusel
alati leitav teie e-terviseloost.
Terviseuuringu eest tuleb tasuda 80€
(soovi korral täiendavalt lisauuringute
maksumus) polikliiniku registratuuri, kui
lähete andma vereanalüüsi.
Täiendav info polikliiniku
registratuurist tel 48 44 050 ja
www.raplahaigla.ee
Funktsionaaldiagnostikas
tehakse Rapla haiglas
südameuuringuid (EKG-d,
ööpäevaseid südamerütmi- ja
vererõhu- ja Holter-uuringuid,
koormusteste, südame ultraheliuuringuid) ja hingamise funktsiooni uuringuid (spirograafiat).
Seoses funktsionaaldiagnostika kabineti uute ruumide valmimisega polikliinikus on võimalik laiendada funktsionaaldiagnostiliste uuringute mahtu. Ühes
kabinetis asuvad EKG ja spirograafia, teises saab teha koormustesti. Samades
ruumides nõustame patsiente ja paneme
peale Holter-seadmed.
Haigla on kaasajastanud uuringuteks
kogu vajaliku aparatuuri, rakendanud koormustesti uue süsteemi (GE Healthcare)
koos uue tarkvaraversiooniga Cardiosoft.
EKG uus salvestamise süsteem võimaldab
tulemuste võrdlemist varasemalt tehtud
EKG-dega.
Funktsionaaldiagnostika kabinetis töötavad õdedena Rutt Põlluste ja Moonika
Tammel, kes on saanud täiendava väljaõppe Tartu Ülikooli Kliinikumis.
Hingamisfunktsiooni uuringule annavad meil saatekirja pulmonoloog dr Peeter
Pullisaar ja perearstid.
Südameuuringutele suunavad ja
uuringutulemusi analüüsivad kardioloogid
dr Aino Blank, dr Heli Kaljusaar, dr
Viktoria Krjukova. Ka siin on meie võimalused avardunud ja koormusteste teevad
lisaks veel dr Madli Pintson ja dr Katrin
Raudsik. Ühtlasi annab see võimaluse
perearstidele vajadusel otse suunata oma
patsiente koormustestile. Info funktsionaaldiagnostika kabinetist, tel 4890712.
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Et meie sõnad ja
teod käiksid
käsikäes
Kooliaasta alguses on tänavatel liiklemas palju neid, kelle kulgemine kodust
kooli ja tagasi, on esmakordne iseseisev
kogemus liikluses osalemisel. Olge valmis
selleks, et oma esimesi iseseisvaid samme
liikluses tegevad lapsed võivad tekitada
ootamatuid olukordi. Ohtude vältimiseks
tuleb ülekäiguradade läheduses valida
sobiv kiirus, et ohu tekkides oleks õnnetust
võimalik vältida. Kui liikluses tekib segane
olukord, mille põhjustajaks laps, siis leidke
endas piisavalt jõudu jääda rahulikuks ja
selgitada lapsele, kuidas tuleks õigesti käituda. Ärge unustage olla ise eeskujuks ja
käituge liikluses nii nagu te ootate teiselt.
Ohutus ja vastastikune arvestamine peavad
kindlasti olema märksõnad.
Hea on see, et enamik kooliõpilasi
mõistab liikluses osalemisega kaasnevat
vastutust ja varitsevaid ohtusid.
Autorooli ei või istuda
juhtimisõiguseta

Tõrvatilgaks meepotis on need üksikud, kes otsustavad ilma hädavajalike liiklusalaste teadmisteta mootorsõiduki rooli
istuda. Viimasel ajal oleme kokku puutunud mitmete noorukitega, kes end ja
kaasliiklejaid ohtu pannes, ilma juhtimisõiguseta sõiduki rooli on istunud. Ignoreerides teadlikult fakti, et selline mõtlematus võib kaasa tuua kellegi surma või
leebemal juhul kriminaalkaristuse.
Loogilist selgitust sellisele tegevusele
on keeruline leida, aga nende näidetega
seoses on mõttekohti meile kõigile: kuidas
me oma lapsi kasvatame, millised on väärtushinnangud, millest nad oma tegevuses
kodust väljaspool juhinduvad? See, kui
politsei peab arestimajja viima noore, kes
juhtimisõiguseta on otsustanud võimalikuks surmakutsariks hakata, on millegi
tulemus ja karistus ei pruugi teda enam
õiguskuulekale käitumisele suunata.
Ohtude õige tunnetamine ja seaduskuulekus arenevad sügavamal ühiskonna
omavahelistes suhetes, mille juhtimine on
meie kõigi kätes. Täiskasvanutel tuleb
mõista oma vastutust ohtude sõnastamise
ja väärtushinnangute loojatena. Ise joobes
või juhtimisõiguseta rooli keerates, on võimatu öelda järeletulevatele põlvedele, et
ärge talitage minu tegude järgi. Veelgi sisutumad on sõnad, mida teod ei toeta.
Hea tuju võiks tulla sõpradest,
mitte alkoholist

Koolist teenitult suvepuhkusele läinud
noored veetsid suve tegusalt. Samal ajal,
kui suurem osa lapsi asjalike tegevustega
aktiivselt puhkas, vajas politsei sekkumist
mõni koosviibimine, kus noored alkoholi
tarvitasid. Selge on see, et alkohol iseenesest laste kätte ei tekkinud ja ilmselgelt on
selle taga, kas kaupluse müüja või ostu
teinud täiskasvanu ükskõiksus ja/või teadmatus.
järgneb pöördel
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TEATED

algus lk 5
Täiskasvanute jaoks on alkohol levinud
vahend lõõgastumiseks ja peo käivitamiseks, kuid vähe mõeldakse sellele, et
alkoholi mõju lastele on erinev.
Hoolimata kohati levinud arusaamast,
ei ole alkohol noortele keelatud selleks, et
neid kiusata, vaid seepärast, et veel arenev
organism ja puuduvad kogemused vastutustundlikust alkoholitarvitamisest toovad
kaasa
prognoosimatud
probleemid.
Lõõgastumine või peomeeleolu tekitamine
tipneb pahatihti millegi märksa tõsisemaga. Olgu selleks siis enda või teiste ohtlikusse olukorda asetamine või lihtsalt ülejoomine. Kuigi seadusandlus eeldab, et
täisealistel on olemas võime vastutustundlikult ja ohutult alkoholi tarvitada, teame,
et päris nii see pole. Kas igal õhtul laste ees
õlut libistaval pereisal või veini trimpaval
pereemal on piisavalt mõju oma lastele
alkoholi keelamiseks või selle ohtlikkuse
selgitamiseks? Ilmselt mitte. Kui enamik
laste sünnipäevasid möödub nii, et osa
pidulistest ennast kindlasti purju joovad,
pole meil vaja kaugelt otsida selgitusi,
miks 14-aastased üldse alkoholi tarvitada
tahavad ja tarvitamiseks aktiivselt võimalusi otsivad.
Oleme tähelepanelikud ja
vastutustundlikud

Head inimesed, lähme sellele kooliaastale vastu targemate ja julgematena.
Mõistame oma rolli järeletulevate põlvede
ilusa lapsepõlve kujundamisel. Olgu selleks siis kaupluses müüjana kõiki kuni
30aastaste dokumenti küsides. Ja need kellelt küsitakse, ärgu mõelgugi heita müüjale
etteheitvat pilku. See kontroll on meie
kõigi hüvanguks. Mõelge sellele, et kõigil
teie tegudel nii kodus kui avalikus kohas
on pealtnägijaid ja mõju. Mõju ka neile,
kellele te arvate end mitte mõju avaldavat.
Olgu selleks siis näiteks bussipeatuses
bussi ootavad lapsed, kelle ees te vales
kohas teed ületate või alkohol, mida avalikus kohas tarvitate. Olge heaks eeskujuks
ja koguge oma tegevusega usaldusväärsuse
krediiti, et juhul kui peate oma või võõraste
laste tegevusse sekkuma, oleks teie enda
senine teadaolev tegutsemine piisavalt laitmatu.
Turvalist kooliaasta algust!
Jaan Sildoja
piirkonnavanem
Kristel Teets
noorsoopolitseinik

Tähelepanu seakasvatajad!
Sigade oma tarbeks tapmise
järelevalve on seoses sigade
aafrika katku ohuga muutunud
Seoses maikuust jõustunud sigade katku
tõrje-eeskirja muudatusega peab seakasvataja teavitama Veterinaar- ja Toiduametit
(piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti) kodusea oma tarbeks tapmise
soovist vähemalt 48 tundi ette.
Sea oma tarbeks tapmisest teavitamise
nõue kehtib Euroopa komisjoni rakendusotsuse lisas loetletud piirkondades, mida võib
nimetada sigade aafrika katku riskipiirkondadeks. Rapla maakond asub rakendusotsuse (EL) 2015/1169 kohaselt täies ulatuses sigade aafrika katku riskipiirkonnas.
Kohustus teavitada kodusea tapmisest
oma tarbeks 48 tundi ette tuleneb sellest, et
volitatud veterinaararst saaks eluslooma ja
lihakeha üle vaadata ning vajadusel võtta
proovid. Kui katkule viitavaid muutusi ei

Õnnitleme uue
vallakodaniku sünni puhul!
10. augustil
sündis
Kristi Simastelil
ja Heigo Saial
poeg
ALEKSANDER

KUUSIKU HAAGISEKESKUS
PAKUB LAIAS VALIKUS RESPO ja
BRENTEX HAAGISEID NING
NENDE VARUOSI.
VAATA MEIE UUT ASUKOHTA
WWW.JAREX.EE
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Raplamaa Veterinaarkeskus

Õnnitleme septembrikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
89
04.09 HILJA AILT
88
02.09 META
VALENTIN
83
02.09 ÜLO SEPP
81
08.09 ILMAR
SILLAMA
80
01.09 LEMBIT VILL
07.09 LIIDIA SEPP

Toimus 3. kirbukas!
KINNISVARA

Kaastööd ja info Käru
Vallalehe septembrikuu
numbrisse on oodatud
hiljemalt 18. septembriks
vallamajja või e-posti aadressile:
eva@karuvald.ee

esine, väljastab volitatud veterinaararst
veterinaartõendi.
Oma tarbeks tapetavate kodusigade üle
tehtav täiendav veterinaarkontroll on seakasvatajale tasuta.
Sigade katku leviku kohta metssigadel
saab täiendavalt lugeda VTA kodulehelt
http://www.vet.agri.ee ning Põllumajandusministeeriumi
lehelt
aadressil:
www.agri.ee/et/uudisedpressiinfo/seakatk/kitsendustega-tsoonid.
Täiendavat infot saab küsida ka piirkonda teenindavalt volitatud veterinaararstilt.
Raplamaa volitatud vetarstide kontaktnumbrid:
Andrus Pajur (Juuru-Kaiu-Kohila-Rapla)
5160251,
Anne-Ly Johanson (Vigala) 56488229,
Liia Lumi (Märjamaa) 5247100,
Raul Velleste (Kehtna-Käru-Järvakandi)
5149070.

Müüa kinnistu Posti 6 Käru
3480 ruutmeetrit. Hind 6000.-!
Täiendav info 58171535 või eposti teel aadressil:
kristel.heinjarv@mail.ee .

15. augustil toimus Käru aleviku keskel
kaupluse vastas haljasalal Käru 3. kirbuturg. Kauplejaid oli tosina jagu, riietele
lisaks kaubeldi sel korral ka vanade raamatute, käsitöö ja mänguasjadega.
Järgmine kirbukas on plaanis korraldada oktoobri alguses. Jälgige reklaami ja
tulge osalema!
Vallaleht

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.
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