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Käru Põhikooli 1. klassis alustasid kooliteed: (vasakult) Marten Teetsov,
Joosep Ansi, Yana Winczlawski, Indra Jahesalu ja Andres Parts. Nende
õpetajaks on Saidi Paluoja (tagareas vasakult kolmas). Sel aastal tervitasid
Foto: Jaanis Ansi
1. klassi Sipsiku raamatu tegelased: Mart, Anu ja Sipsik.

Kooliteed alustas
viis last
Tarkusepäeval, 1. septembril toimus
Käru Põhikoolis õppeaasta avaaktus.
Kooliperre võeti vastu viis kooliuusikut
ning nende õpetaja Saidi Paluoja, kes seni
oli koolis töötanud lasteaia õpetajana.
Käru põhikoolis õpib alanud õppeaastal
kuues klassikomplektis kokku 48 last.
Aktusel juhatati kooliaasta sisse nii
laulude kui luuletustega, millest kõik
tõdesid, et kui lehed kirjuks lähevad ja
vihma sabistama hakkab, on see märk sellest, et aeg on taas koolipinki istuda.
Kooliperet tervitas direktor Reelika
Lippur, kes tutvustas ka uusi õpetajaid.
Poiste tehnoloogiaõpetajana alustas tööd
Kalev Käpp ja matemaatikaõpetajana
Mati Urve. Direktor andis kätte 1. klassi
õpilastele nende esimese õpiku - aabitsa.
Hoolekogu juht Mari Vest keskendus oma
tervituses kohaliku kooli rolli olulisusele
kogukonnas.

Nagu Kärus tavaks on saanud, käis
vallavalitsuse esindus lapsi kooliaasta
puhul tervitamas kostüümides. Sel aastal
tulid külla tegelased Sipsiku raamatust.
Õde-venda Anu ja Mart ning Sipsik ise.
Kõneldi seenelkäimisest ja eksimisest, turvalisest kooliteest ja ujumisoskuse olulisusest. 1.klassile kingiti Sipsiku sünnipäevakalender ja ämbritäis ploome. 1. klassi
õpilased ja nende õpetaja said aga kingituseks ka purgid maitsva meega, mida
sügiseti tervise hoidmiseks igati kasulik
tarvitada. Turgutava meega purk anti üle
ka õpetajatele.
Meeldejääv oli sel korral ka kooli lipu
sissetoomine ja väljaviimine. Lipuga
toimetasid Käru noorkotkaste ja kodutütarde rühma esindajad, kes olid riietatud
vastavatesse vormidesse. Peale sellist lipu
sissetoomist kõlas ka hümn ehk tavalisest
veidi julgemalt.
Vallaleht

Info saab liikuma
Kindlasti mäletavad peaaegu kõik
vallaelanikud Käru aleviku keskel asunud
teadetetahvlit, mis alatasa teadetest ja kuulutustest kirju oli ning mille meie oma
kooli lapsed kevadel ära lõhkusid. Loodus
ei salli tühja kohta ja nii saigi suve lõpuks
samale kohale uus teadetahvel. Aga mitte
jälle jõu- ja ilunumbrite näitamiseks igavlevatele koolilastele, vaid ikka selleks, et
info paremini liikuma saaks. „Info liikuma” oli ka projekti nimi, mille Käru
Tuletõrje selts kirjutas Kohaliku omaalgatuse programmi. Taotlus sai positiivse
rahastusotsuse ja nii saidki lausa kolm uut
teadetetahvlit valmis. See tähendab, et
lisaks aleviku tahvlile on nüüd võimalik
teateid lugeda ja kuulutusi üles panna nii
Kädval kui Jõekülas. Jõeküla tahvel on
Omniva kirjakasti juures teisel pool teed ja
Kädval on püstitatud tahvel bussipeatuse
kõrvale.
Loodan, et tahvlid leiavad aktiivset
kasutust ja info saab paremini liikuma. Ja
ehk ei hakka noored vägilased vastsete
tahvlitega rammu katsuma. Suur tänu
Kohaliku Omaalgatuse programmile!
Elari Hiis
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Volikogu langetas
mitmeid maa ja varaga seotud otsuseid

VALLAMAJAS ARUTATI JA
OTSUSTATI:

strueerimine ja laiendamise käigus soetatavad varad.

Septembrikuus kogunes
vallavolikogu 24. kuupäeval.
Istungil osales vaid neli
volikogu liiget seitsmest.
Puudusid Riina Kalvet,
Meelike Sizask ja Timo Tuisk.

Maade taotlemine vallale

Pearaamatupidaja Ülle Sizask andis
volikogule
ülevaate
kaheksa
kuu
eelarvetäitmisest. Sizaski sõnul on kaheksa
kuuga eelarvesse laekunud põhitegevuse
tuludest 76,61% (kasv võrreldes 2014.a.
4,95%) ja põhitegevuse kulusid oleme teinud 66,09% (kasv võrreldes 2014.a.
0,18%). Üllatavalt hästi on eelarvesse
laekunud füüsilise isiku tulumaksu 75,35% (25 000 eurot rohkem 8 kuu
plaanist), korras on ka teiste tululiikide
laekumine, alalaekumine on ainult rendi- ja
üürituludel. Põhitegevuse kuludes on väiksed ülekulud mõnede kululiikide osas
vallavalitsusel, Käru Rahvamajal, Kädva
Rahvamajal, Käru Põhikooli lasteaiarühmal
ja Käru Põhikoolil. Neid saab katta asutusesiseselt kulude ümber tõstmise teel ja lisaeelarvega vajalikele kuludele raha juurde
suunamise teel. On tehtud järgmised
investeeringud: Käru Pritsimajale päikesepaneelide paigaldamine, Lauri silla remont,
aleviku tänavatel asfaldiaukude lappimine,
vallateede äärest võsa niitmine. Negatiivse
poole pealt võib nimetada Sizaski sõnul
seda, et kaheksa kuu jooksul pole kahjuks
õnnestunud müüa peremehetut vara.
Otsustati müüa garaaž

Volikogu arutas senise Aia ja Jaama
tänava nurgal asuva tuletõrjegaraaži
võõrandamist. Kinnistu otsustati võõrandada otsustuskorras Tauri Tõnismäele, kes
plaanib hoones tegutseda eraettevõtjana.
Müügihinnaks määrati 3000.- eurot.
Volikogu volitas Käru vallavanemat Elari
Hiisi sõlmima võõrandamislepingut.
Võõrandamislepingu sõlmimisega kaasneva notari tasu ja riigilõivu tasub ostja.
Abikomando auto hakkab edaspidi asuma
Käru pritsimaja garaažis.
Volikogu otsustas anda OÜ Käru
Varahalduse tasuta kasutusse Käru aleviku
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekon-

Volikogu otsustas taotleda Käru valla
munitsipaalomandisse Käru valla kohalike
teede ja tänavate alune ning neid teenindav
maa ning määrata maa sihtotstarbeks
transpordimaa.
Volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse Käru vallas asuvad
järgmised maaüksused:
1. Kullimaa külas Sepa maaüksusel
asuva elumaja ja kõrvalhoone alune ja
nende teenindamiseks vajalik maa
ligikaudse suurusega 23540 m2, sihtotstarve
elamumaa.
2. Kullimaa külas Vetiku maaüksusel
asuva elumaja alune ja selle teenindamiseks
vajalik maa ligikaudse suurusega 12280 m2,
sihtotstarve elamumaa .
3. Kädva külas Mürgilao maaüksusel
asuva mürgilaohoone alune ja selle teenindamiseks vajalik maa ligikaudse suurusega
3965 m2, sihtotstarve tootmismaa.
Teise otsusega otsustati taotleda munitsipaalomandisse Käru vallas Käru alevikus
Aia tn 21a maaüksuse kõrval asuv maa,
koha-aadressiga Aia tn 21b, ligikaudse suurusega 10572 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa
alaliik üldkasutatav maa.
Jäätmevaldajad koondatakse
registrisse

Volikogu kinnitas Käru valla jäätmevaldajate registri põhimääruse. Määrus kehtestati „Jäätmeseaduse“ alusel.
Määrusega asutati kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega „Käru
valla jäätmevaldajate register” (edaspidi
register) ning kehtestati registri pidamise
kord. Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on:
1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate
kohta;
2) arvestuse pidamine jäätmevedajate
kohta;
3) arvestuse pidamine jäätmemahutite,
jäätmeliikide ja jäätmetekkekohtade kohta;
4) vallavalitsuse varustamine eespool
nimetatud
informatsiooniga
jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja

järelevalve teostamiseks.
Registri omanik on Käru vald, asutaja
Käru Vallavolikogu.
Register on digitaalselt peetav andmekogu. Kinnistute ja kinnistuomanike
andmed ning aadressandmed koostatakse
olemasolevate valla ja riigi registrite baasil.
Registri andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsusele ja jäätmeveoga
tegelevale ettevõttele ning jäätmevaldajale,
kelle
kohta
peetakse
andmeid.
Jäätmevaldajal on õigus saada registrist
andmeid enda kohta, mille aluseks on esitatud põhjendatud avaldus.
Registri pidamist finantseeritakse MTÜ
Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse eelarvest.
Maa-amet tegi Käru vallale taotluse
jätta riigi maa reservi kümmekond maaüksust, mis asuvad Käru valla külades.
Volikogu arutas teemat ning avaldas arvamust, et maatükk, mis asub Viljandi mnt 8
maja taga jõe ääres, taotleda munitsipaalomandisse mõttega rajada sinna edaspidi
korrastatud puhkeala lähtuvalt korterelamute lähedusest.
Volikogu avaldas arvamust, et põhimõtteliselt ollakse nõus Eestisse saabuvaid
sõjapagulasi vastu võtma. Küll aga pole
meil pakkuda munitsipaaleluruume ja
puudub ka info olemasolevatest vabadest
töökohtadest vallas.
Algab kooli katuse remont

Koolimaja katuse halb olukord on
valmistanud muret juba mitu aastat. Sel
aastal on plaan alustada katuse kapitaalse
remondiga. Vallavanem Elari Hiis tutvustas
volikogule koolimaja katuse osaliseks
remondiks laekunud hinnapakkumist.
Riigieelarvest eraldati Käru põhikooli
hoone katuse remondiks 20 000 eurot, vallal tuleb juurde panna üle 12 000 euro. Selle
raha eest saaks kapitaalselt remontida ja
soojustada umbes 1/6 hoone katusest. Tööd
algavad juba lähiajal ning peaksid tehtud
saama kuu ajaga. Töid teeb Otto Ehitab OÜ.
Järgmine korraline vallavolikogu istung
toimub 22. oktoobril.
Vallaleht

EAS koostöös BDA Consulting OÜ ning Raplamaa Arendus‐ ja Ettevõtluskeskusega
kutsuvad teid ettevõtluspäevale, mille teemaks

„Äri teevad inimesed!“
Ettevõtluspäevi rahastab Euroopa
Sotsiaalfond.
Ettevõtluspäev toimub 8. oktoobril
kell 9.30 – 16.00 Rapla Kultuurikeskuses
(Tallinna mnt 17a, Rapla).
Mida saad?
- Palju uusi tutvusi
- Hulgaliselt inspiratsiooni
- Võimaluse testida ja välja mõelda uusi

äriideid
-Kuulda ja küsida juba kogenud ettevõtjailt, kuidas nemad alustasid ja millised on
ettevõtjaks olemisel suurimad õppetunnid!
Registreeru ja kutsu ka sõbrad
registreeruma
http://www.eas.ee/ettevotluspaev/registreerimine (Ainult eelnev registreerumine
tagab koha ettevõtluspäeval)

Info ettevõtluspäevadest ja ajakava:
http://www.eas.ee/ettevotluspaev/
Jälgi meid:
https://www.facebook.com/ettevotluspaevad
Osalejate vahel loosime auhindu Eesti
edukate ettevõtjate toodete-teenuste seast!
Üritus on tasuta!
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Eesti Idla
liikumisõpetajad
koolitasid end Kärus
28.-30. augustini toimus Käru
Põhikoolis Eesti Idla Seltsi ja
Rootsi Idla Ühingu koostöös
Idla liikumisõpetajate
suvekool alapealkirjaga „Idla
pallikool”
Suvekoolis osales üle 30 Idla liikumissüsteemi õpetaja üle Eesti. Enamusel neist
on varasemalt läbitud Idla õpetaja litsentsikoolitus või siis lühemaid kursuseid.
Paljud osalejaist töötavad lasteaedades
liikumisõpetajatena, kehalise kasvatuse
õpetajatena või võimlemis- ja rahvatantsurühmade juhendajatena.
Seekordne Idla Eesti Seltsi suvekooli
peateemaks oli palli käsitlus Idla liikumissüsteemis. Suvekooli õpetajateks olid
Rootsi Idla Ühingu õpetajad Karin
Törngren, Katarina Strom Idla, Maret
Nystörm ja assistendid.
Suvekoolis õppisid osalejad selgeks ka
spetsiaalselt Käru koolituse jaoks loodud
Käru etüüdi.
Idla õpetajad ööbisid Käru pritsimajas
ning külastasid ka Toosikannu puhkekeskust. Kärust jäi neile endisõnul väga
hea mulje.
Liikumisõpetus sai kuulsaks
Rootsis

Ernst Idla liikumisõpetust on Rootsis
rakendatud juba seitsekümmend aastat.
Ernst Idla sündis 8. aprillil 1901. aastal
Oisu mõisas Järvamaal. Aastatel 19221925 õppis ta Eesti Spordiseltsi “Kalev”
stipendiaadina Berliini Kehalise Kasvatuse
Ülikoolis. Peale tagasitulekut Eestisse
liitus Idla aktiivselt vabariigi kooli- ja
spordiellu, oli I ja II Eesti Mängude
(1934,1939) korraldaja ja rajas 1940. aastal
Tallinnasse iseseisva Ernst Idla Võimlemise Instituudi.
Sõna gymnastika ei olnud Ernst Idla
meelest kõige sobivam termin, ta eelistas
kasutada mõistet rütmiline kehakool. Tema
liikumisõpetust tutvustati koolides üle
Eesti ja levitati varsti ka väljaspool Eestit.
Ernst Idla töö Eestis katkes 1944. a.
sügisel, kui ta põgenes perega Rootsi. Oma
tegevust jätkas ta 1945. aasta kevadel
Stockholmis. Ülemaailmsel Lingiaadi
Valguspeol 1949. aastal Stockholmis
saavutasid tema võimlejad oma esinemisega rahvusvahelise tunnustuse ja Ernst
Idlast kujunes paljudeks aastateks Rootsi
võimlemise suunaja ja mõjutaja.
Ta oli aktiivne laste, naiste ja meeste
õpetaja kuni oma surmani 1980.a. Tema
liikumissüsteem aitas moderniseerida rootsi liikumisõpetust. Ta koolitas paarkümmend Idla õpetajat. “Idla-tüdrukud” said
maailmas tuntuks oma loomuliku ja harmoonilise liikumise pärast. Ernst Idla liikumisõpetuse olulisus seisneb selle univer-

saalsuses – seda saab rakendada olenemata
vanusest, soost ja kehalisest ettevalmistusest, eesmärgiks tervis ja elurõõm, füüsiline ja psüühiline vabadus ning heaolu.
Idla liikumisõpetus (rootsi k.
Idlametoden) on universaalne - seda on
võimalik kohandada eri vanusele (lastele ja
täiskasvanutele), soole ja kehalisele ettevalmistusele. Õpetus lähtub inimesest kui
tervikust ja peab oluliseks liikumise funktsionaalsust ja loomulikkust. Keskendutakse peamiste liikumisoskuste - kõnni
ja jooksu arendamisele. Kasutatakse rühmatreeningut, et arendada koostööd indiviidi ja rühma vahel. Arendatakse inimese
kehatunnetust, mille läbi õpitakse tundma
oma kehalisi võimalusi ja piire. Idla treening on tervislik, annab heaolutunde ja
väldib vigastusi.
Pall laseb olla liikumises
loomulik

Pall on Idla liikumissüsteemis oluline
õppevahend. Ernst Idla: „ Meie kaasaegne,
funktsionaalne liikumispedagoogika ei saa
läbi selle mitmekülgse vahendita. Ma ei
suuda ette kujutada mitmekülgset algõpet
lastele, naistele või meestele ilma pallita.”
Pall on iidne ja täiuslik mänguvahend,
tuntud üle maailma. Palli käsitsema õppides siseneme uude lummavasse liikumismaailma. Pallil on oma iseloom - ta veereb,
põrkab ja lendab omatahtsi. Pallimäng
pakub alati ettenägematuid olukordi. Hea
kehalise vormi, nõtkuse, vastupidavuse ja
kiiruse saavutamiseks on pall suurepäraseks õppevahendiks. Pall aitab arendada ja treenida loomulikku ja funktsionaalset liikumist.
Idla liikumisõpetus Eestis
ja Rootsis

Ernst Idla pärandit kannab edasi tema
tütar Daisy Idla-Nilsson. Ta on koolitanud
mitukümmend Idla juhendajat ja õpetajat
Rootsis ning Eestis. Rootsis rakendatakse
Idla liikumissüsteemi peamiselt Stockholmis ja alates 2001.a. koordineerib seda
Rootsi Idla Ühing (www.idla.se) foreningenidla@gmail.com
Eestis levitatakse ja rakendatakse Idla
liikumisõpetust koostöös Rootsi õpetajatega ja alates 2006. a. koordineerib seda Idla
Eesti Selts.
Kärus saab Idla liikumistreeningus
osaleda emsaspäeviti kell 18.30 kooli
võimlas.
Eva Seera
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Oodatud on
teenetemärgi
kandidaadid
Käru vald tähistab 2015 aasta novembris 24. sünnipäeva. On aeg mõelda Käru
valla arengusse olulise panuse andnud
vallakodanikele ja esitada nad valla
teenetemärgi kandidaatideks.
Teenetemärgi statuudiga saab tutvuda
Käru valla kodulehel oleva lingi kaudu või
vallamaja kantseleis.
Kandidaadid palume esitada Käru
vallavalitsusele hiljemalt 20. oktoobriks
aadressil: Viljandi mnt 17, Käru alevik,
79201, Raplamaa või elektrooniliselt eposti aadressile: karuinet@estpak.ee.

Valla eelarve on
koostamisel!
Juriidilistel ja füüsilistel isikutel, kes
soovivad osaleda Käru valla 2016. aasta
eelarves, palume taotlused esitada vallamajja (Viljandi mnt 17, Käru alevik, Rapla
maakond) või valla e-posti aadressile
karuinet@estpak.ee hiljemalt 20. oktoobriks 2015.

Väärikas eas
vallakodanikud
on oodatud peole!
9. oktoobril on kõik Käru valla väärikas
eas kodanikud (65+) oodatud kell 14 Käru
pritsimajja, et üheskoos veeta üks mõnus
pärastlõuna.
Külla on tulemas Märjamaa lõõtsanaised. Saab nautida mõnusat pillimängu ja
laulu, aga ka head huumorit!
Kutsed pidulistele on välja saadetud,
nüüd jääb vaid vallamajja oma tulekust
teada anda. Seda saab teha vallasekretäri
numbril 489 2666.
Kohtumiseni peol!
Vallavalitsus
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Hoolekogu alustas õppeaastat
kokkuvõtete tegemisega, ent seadis ka
eesmärke alanud õppeaastaks
Hoolekogu alustas uut õppeaastat
kokkuvõtete tegemise ja plaanide seadmisega. Hoolekogu tegutsemise kord näeb
ette, et hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud
töö aruande esitab hoolekogu juht üks kord
õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.
Õnnetuseks peab olema
valmisolek

Teise päevakorra punktina pidime
kahjuks tegelema väga kurva looga. Tegu
oli augusti lõpus laste mänguväljakul
toimunud õnnetusjuhtumiga, mille tagajärjel sai laps rängalt vigastada. Seoses sellega
jäi lapsevanemale silma mitu olulist nüanssi, millele ta oma kirjas hoolekogule, vallajuhile ja koolijuhile tähelepanu juhtis ning
mis omakorda mitmeid küsimusi tekitas.
Direktor andis toimunust koolipoolse
ülevaate. Hoolekogu huvitas eelkõige see,
kas koolil on konkreetne tegevusplaan
taoliste õnnetusjuhtumite ja kriisiolukordade jaoks. Kas õpetajad on läbinud
esmaabikoolituse, kas õpetajad on teadlikud
esmaabikappide asukohtadest ja kas nende
kappide sisu on nõuetele vastav. Hoolekogu
soovis, et kool viiks esmaabikapid seadusega vastavusse ning vaataks üle või
koostaks uue tegutsemise korra. Ka soovis
hoolekogu, et kool annaks lapsevanemale
kirjaliku tagasiside selle kohta, mida kool
on ettevõtnud ja mida veel ette võtab seoses
juhtumiga.
Hoolekogu huvitus töötajatest

Hoolekogu soovis põhjalikumat tagasisidet uute õpetajate töölevõtmise tagamaadest.
Koolijuht andis hoolekogule kirjaliku
tagasiside augustis, kuid see oli pigem tulemuste konstateering, selles ei kajastunud,
kas inimesed on võetud tööle konkursi korras või konkursi väliselt ning mis põhjustel
on tehtud just sellised valikud. Ka ei olnud
selleks hetkeks teada, milline lahendus on
leitud lasteaiale.
Selgus, et lasteaiaõpetaja probleem
lahendati majasiseselt. Uus lasteaiaõpetaja
on Kersti Luik, kes eelnevalt on töötanud
koolis arvutiõpetajana.
I klassi õpetaja vajadus selgus alles
augustis, seoses uue, ainult võõrkeelt rääkiva õpilase tulekuga. Kuna koolijuht väljast
uut inimest ei leidnud, tegi ta ettepaneku
lasteaiaõpetaja Saidi Pajuojale, kes selle ka
vastu võttis.
Ka ülejäänud õpetajad on võetud tööle
konkursiväliselt, kuna kevadel toimunud
konkursid kukkusid läbi.
Jätkatakse kooli arengukava

teemaga

Kooli arengukava teema arutelul
jätkasime sealt, kus suve algul pooleli jäime
– sisehindamise küsimustikud. Koolijuhil
olid paberkandjal kaasas küsitluste
näidised. Otsustati, et ta saadab need
koosoleku järgsel päeval ka elektrooniliselt
hoolekoguliikmetele. Hoolekogu sai nädala
nendega tutvumiseks ning muudatus ja
täiendusettepanekute tegemiseks, et koolijuht saaks juba 23.09. lastevanemate
koosolekul anda juhiseid nende täitmise
kohta. Hoolekogu andis nädal hiljem nõusoleku küsitluse läbiviimiseks. Kahjuks ei
ole koolijuht omapoolsest kokkuleppest
kinni pidanud.
Lisaks otsustati, et koolijuht kutsub
kokku talvel moodustatud arengukava
töörühma, et saaks alustada arengukava
tegemisega.
Koolipoolseid ettepanekuid
koostööks

Koolil puuduvad täna nii esindusriided
kui kooli läheb esindama võistkond spordis
või mujal (KEAT laager, võistkondlikud
ainevõistlused jms) kui ka esinemisriided
kooli kooril ja rahvatantsu rühmal. Näiteks
sellel aastal on tulemas Raplamaa laulu- ja
tantsupidu ja selleks on plaan ette valmistada mudilaskoor ja 1.-2.kl rahvatantsurühm.
Hoolekogu leidis, et see ei ole
hoolekogu kitsa ringi teema ja läheb
edasiarutlusele lastevanemate koosolekule
ja kool tegeleb arvudega – kui palju T-särke
vaja on. Tõenäoliselt läheb käiku „hundid
söönud, lambad laudas variant” st. mingi
osa T-särke jäävad koolile ja neid laenutatakse, ning kes soovivad, saavad T-särgi
osta konkreetselt oma lapsele.
Mis puudutab esinemisriideid, siis see
on konkreetselt nende lastevanemate otsustada, kes sellega kokku puutuvad. Küsimusena jäi õhku ka see, kui jätkusuutlik
tänane tantsurühm on, millest ju otsustamine väga palju sõltub.
Teise teemana rääkis koolijuht lasteaia
mänguväljakust, mis on amortiseerunud ja
ei paku lastele arenguks eakohaseid atraktsioone.
Koolipoolne ootus lapsevanematele on,
kas ollakse valmis koolile appi tulema nii
ideede, teostuse kui ka muu toetusega.
Peale põgusat arutelu otsustati, et kasvatajad panevad kirja oma nägemuse mänguväljakust ja koolijuht uurib järele, millised on
need atraktsioonid, mis ei vaja ehitussertifikaate.
Koolipidaja ettepanekul võeti arutlusele
ruumide kasutus koolimajas. Arutelu käigus
jäi kõlama see, et kool jääb kahe asutuse
kooseksisteerimiseks väikeseks ning seab
piirangud kummagi poole arengule. Ka

tõdeti, et üks osa koolimajast on külm ning
probleemile tuleb leida lahendus.
Koosolek lõppes infovahetusega: kool
jagas oma muret seoses kasvatusrühma
tegevusega, Kalev Palling teavitas
hoolekogu koolipidaja soovist kutsuda
kooli välishindajad ning lõpetuseks leppisime kokku uue koosoleku toimumise aja
(10.12.15).
Üsna mitme teemaga tuleb jätkata ka
järgmistel koosolekutel, hoolekogu tuleb
sel õppeaastal korraliselt kokku veel kolmel
korral: detsembris, veebruaris ja mais.
Hoolekogu on avatud koostööettepanekuteks ka lastevanematega. Parim võimalus ettepanekute tegemiseks on meili
teel: mari.vest1@gmail.com
23. septembril toimus lastevanemate üldkoosolek

Hoolekogu andis koosolekul ülevaate
tehtust ja plaanidest. Olulisemateks
teemadeks 2014/15 õppeaastal olid:
* Hoolekogu tegutsemise korra loomine
ja vastu võtmine, mis käsitleb hoolkogu töö
reguleerimist ja organiseerimist.
* Kooli arengukava ja selle tarvis sisehindamise küsitluse läbiviimine.
* Ametikohtade konkursi läbiviimise
kord (alusdokumendi kinnitamine, konkursi
läbiviimise toetamine, konkursist tagasiside
saamine).
Eesmärgid alanud õppeaastaks:

1. Parendada koostööd kooli, hoolekogu
ja vallavalitsuse vahel.
2. Toetada kooli sisehindamise läbiviimisel.
3. Toetada kooli arengukava koostamise
protsessis.
4. Toetada kooli eriprojektide ja koostöö
ettepanekute elluviimisel.
Hoolekogu tuleb igal õppeaastal kokku
vähemalt neli korda: septembri, detsembri,
veebruari ja mai teisel nädalal.
Hoolekogu koosolekute teemad sõltuvad kooli ja vallavalitsuse poolt saadavast
infost ning lapsevanemate poolsetest pöördumistest, seega kujunevad koosolekute
päevakorrad jooksvalt õppeaasta käigus.
10. septembril toimunud koosolekul
otsustati selle õppeaasta vältel tegeleda
järgmiste teemadega:
* sisehindamise küsitlus
* arengukava
* lasteaia töökorraldus vaheaegadel
* kooliprojektid
Koosolekul valiti lastevanematest
juurde ka üks hoolekogu liige, kelleks sai
Valentina Virvelaid.
Mari Vest
hoolekogu esimees
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Euroopa
spordinädal
lükkas kooliaasta
hooga käima
7.-11. septembrini toimusid Käru koolis Euroopa spordinädala raames mitmed
vahvad tegevused. Õuevahetundidel mängiti liikumismänge, tehti klassidega sügismatku ja ei unustatud ka päeva „Reipalt
koolipinki!“. Terviserajal kohtuti Mait
Leemetiga, kes andis näpunäiteid jooksutreeninguks. Staadionil toimusid mitmed
teatevõistlused.
Kooli võistkond osales 10. septembril
maakonna koolinoorte maastikuteatejooksul Raplas. Võistkonda kuulusid: Rauno
Valdmann, Andre Meier, Marko Plešakov,
Keiri Männik, Marian Hunt ja Keelika
Ruddi. Saavutati 2. koht pendelteatejooksus ja 2. koht maastikuteatejooksus.
Kooli võistkond osales 10. septembril
ka koolinoorte tuletõrjespordimängudel
Türil. Võisteldi 8. klassi võistkondade
arvestuses kahel alal: tuletõrje teatejooksus
ning mootorpumba hargnemises. Võistkonda kuulusid: Reno Gross, Rasmus
Hunt, Kevin Ruddi, Mical Zelinski,
Karoliine Karu ja Lisete Hunt. Võistkond
saavutas 18 võistkonna hulgas tubli 8.
koha.
11. septembril toimus aga nii lasteaia
rühmade kui kooliõpilaste spordipäev.
Parimaid tulemusi saavutasid: 1. klassist
Joosep Ansi ja Indra Jahesalu, 2. klassist
Iris Maria Kass, William Jahesalu, Timur
Trofimov ja Andreas Karu, 3. klassi parimad olid Kätlin Nõmme, Andre Meier,
Marko Plešakov ja Markus Vaik. D-klassi
tüdrukutest saavutasid parimaid tulemusi
Keiri Männik ja Laura-Liis Oeselg. C-klassi tüdrukutest olid parimad Keidy Kaal,
Marian Hunt ja Keelika Ruddi, sama
vanusegrupi parim poiss oli Rasmus Hunt.
B klassi parimad olid Karoliine Karu ja
Kevin Ruddi ning A klassist Reno Gross.
Virve Zimmermann

5

Suvelugejad kohtusid superstaariga
Suvevaheajal toimus
koolilastele maakondlik
lugemiskonkurss
Suveraamat 2015,
millest oli võimalik
osa võtta 1.-9. klassi
õpilastel.
Konkursil osalemiseks tuli suvel
lihtsalt võimalikult palju raamatuid
lugeda. Kärustki osalesid mõned
tublid lugejad, kes viitsisid hoolimata ilusast ilmast, raamatu kätte
võtta ja lugeda. Suveraamatu
konkurss võeti kokku reedel 18.
septembril Märjamaa rahvamajas,
kus toimus suur lõpupidu. Käru oli
esindatud kahe tubli lugejaga Lisete
Hundiga ja Karmen Nõmmega.
Loomulikult oli osavõtjaid rohkem,
kuid nii mõnigi tubli lugeja pidas
Skyparki ahvatlevamaks. Märjamaa
kul-tuurimaja suur saal oli päris täis
ning ena-mus neist olid siiski nooremad lugeajad. Kokku osales Rapla
maakonnast üheksa valda nagu üks
korraldajatest avakõnes mainis.
Esimene üllatus avanes kui Lisete (paremal) kohtus tänu suvelugemise‐
lavale astus Jüri Pootsmann, kes koos
le ka Eesti otsib superstaari saate võitja
kitarristi Morten Langiga meile
Jüri Pootsmanniga. Foto: Riina Hunt
kontserdi andsid!!! Peale esinemist
saime teha temaga pilti ja küsida autogram- Peale seda jooksmist oli meil võimalik aga
mi, seda võimalust ei lasknud küll keegi tutvuda veidike teadusega. Meile esines
käest. Peale mõningast sebimist ümber Kolme Põrsakese teadusetendus. Meile näisuperstaari paluti meil istuda oma dati nii kuumi katseid tule ja piiritusega kui
kohtadele. Sellele järgnes iga vanuseklassi külmi katseid vedela lämmastiku ja kuiva
kolme parima autasustamine ning tegelikult jääga. Üritus lõppes ühise tordisöömisega,
tunnustati kõiki lugejaid tänukirjaga. kõik said lõigu torti ning topsi morssi.
Ajanappuse tõttu oli tänukirjade jagamine Loodetavasti toimub Suveraamatu konkurs
üpris naljakas. Konkursi ja lõpupeo korral- ka järgmisel aastal, sest kavatsen sellest
dajad jooksid tänukirjadega mööda saali kindlasti osa võtta. Lugeda on lahe!
otsides õiget last, kellele tänukiri kuulub.
Lisete Hunt

Skypargis sai
hüpata ja möllata
Pildil toimuvad Euroopa spordi‐
nädala raames teatevõistlused
Foto: Eva Seera
kooli spordiväljakul.

Käru seiklusringi noored käisid 18.
septembril Tallinnas Skypargis. Kahjuks
juhtus selline asi, et kõik noored ei saanudki kaasa, sest bussis on kohtade arv
piiratud. Enne minekut oli kõigil tuju väga
hea, sest paljud polnudki enne Skypargis
käinud. Kui me bussiga Skyparki sõitsime,
olid kõik väga elevil ning kui noored nägid
Skypargi silti läks kõigil kiireks. Kohale
jõudes tormati esmalt batuutidele, millelt
sai hüpata porolooni sisse. Paljud proovisid
õppida mõnda trikki, kuidas hüpata. Kõige
popim oli hüpe kukerpalliga maandudes
porolooni. Kõigile meeldisid Skypargi
tegevused, nii huvitava ehitusega sõidukid
kui ka ronimisala. Kõige huvitavam oli see,
et keegi ei tüdinenud ära ja taolist juttu ei
olnud, et lähme ära, see on tüütu. Kõigi
emotsioon tagasi sõites oli, et nad tahaksid
sinna veel tagasi minna koos oma vanematega.
Rasmus Hunt
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RAAMATUKOGU UUDIS
Uudiskirjandust seinast seina

Liigikirjanduse vallas on saabunud rida
tervisealaseid raamatuid, loodushuvilistele
tutvustatakse eksootilisi vilju ja Eesti
koopaid, kodukokkadele uusi maitseid
magustoitude ja vitamiinijookide alal,
nobenäppudele juhiseid peente pitside ja
beebipapude heegeldamiseks.
Täielik tervenemine. Vähi seljatamine kõige kiuste. /Varrak/
Tervendavad punktid. Su-jok-teraapia. /Odamees/
Keha ja hing kui tervik. Tervendav
ja avardav ühendus. Jonette Growley.
/Pegasus/
Sarjast „60+“ Ai, liigesed! osteoporoos, reumatoidartriit, harjutused
liigestele, jalalaba asjust, puugihaigused,
abivahendid ja liikumine . Eve
Rohtla ja Signe Siim. /Ühinenud Ajakirjad/
Eksootilised viljad põhjamaa köögis.
Merrit Kiho. /Ajakirjade Kirjastus/ sarjast
„100 rooga“. Tutvustatakse põnevaid tulnukaid nagu mangostan, draakonivili, sviiti, kumkvaat jt.
Sarjast „Roheline Eesti“ Eesti koopad.
Andres Tõnisson ja Ain Vellak. /Varrak/
Magustoitudega ümber maailma:
Lihtsaid hõrgutisi 80 riigist. Sandra
Sentjurin. /Pegasus/ – Magusasõber leiab
siit hõrgutisi nagu näiteks krempita,
mango-mousse, kirsipalkmaja, porgandipallid jne.
Vitamiinijoogid. Aili Tervonen. /Hea
Lugu/ – Jagab õpetust, kuidas lihtsalt
valmistada kosutavaid smuutisid kuumaks
suvepäevaks.
75 peent pitsi heegelniidist. Caitlin
Sainio. /Sinisukk/ Nobenäppudele äärepitside mustreid, sealhulgas kauneid lehe- ja
õieridu, õhulisi geomeetrilisi mustreid ning
vahvaid loomaornamente. Iga kavandi
juures on juhend, heegelskeem ja foto
valmis äärepitsist.
Vahvad heegeldatud beebipapud.
Vita Apala. /Sinisukk/ Uued tuuled
papumoes! Armsad kauboisaapad, mokassiinid ja baleriinad – raamatust leiate 30
kavandit kingadest, saabastest ja sandaalidest inspireeritud beebipapude
valmistamiseks.
Ilukirjanduse raamatuid sarjadest,
väliskirjanikelt ning eesti autoritelt.
Sarjast „Punane raamat” Massimo
Gramellini „Ilusaid unenägusid” /Tänapäev/
Robyn Carr`i „Thunder point” sarja 6.
raamat „Kojutulek” /Ersen/
Kauaoodatud
Nora
Robertsi
„O’Dwyeri nõbude“ sarjast 3. raamat
„Veremaagia” /Ersen/
Robert
Galbraith`ilt
„Detektiiv
Cormoran Strike” sarjast 2. raamat
„Siidiuss” /Varrak/
Tänapäeva kirjastuselt Joanne Fluke’i
2. raamat „Hannah Swenseni” sarjas
„Mõrv
maasika-vahukooretordiga”
/Tänapäev/
k
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Õnnitleme oktoobrikuu
eakaid sünnipäevalapsi!

Huviringid ja
treeningud
täiskasvanutele

90

Keraamikaring

18. oktoober

Ring käib koos üle nädala
laupäeviti kell 10.00 – 13.00
Käru kooli tööõpetusklassis.
Juhendaja Liia Tõnismäe

HILJA-KOIDULA
KAULER
80

10. oktoober

LINDA KIKAS
75
26. oktoober

ANNE SILLAMA
70

3. oktoober

MERIKE ASKU

Käru Idla võimlejad
Idla liikumissüsteemi treeningud neidudele ja
naistele esmaspäeviti kell 18.30 - 20.00 Käru
kooli võimlas. Juhendaja Eva Seera

Eakate võimlemine
Treeningud toimuvad Käru pritsimajas
esmaspäeviti kell 16.00-17.00. Juhendavad Anne
Sillama ja Hinge Laur

Võrkpall
Treeningud toimuvad Käru kooli võimlas
teisipäeviti kell 19.00 – 21.00.
Juhendaja Anne Sillamaa

Meeste korvpall
Lee Child`i „Jack Reacheri põneviku”
sarjast „Ära mine iial tagasi” /Varrak/
Mary Higgins Clark „Võõras jälgib
sind” /Ersen/
Benjamin Daniels „Veel perearsti pihtimusi” /Tänapäev/
Noortele fantastika vallast Kiera Cass`i
„Valiku” triloogia kolmas raamat
„Printsess” /Pikoprint/
Tänapäeva noorsookirjanduse sarjast
„Halloween” /Ketlin Priilinn/
Jaan Mikweldt „Vaikne suvi vanaema
juures” /Kentaur/ , Adena Sepp „Petlikud
puhtad lehed” /Ersen/, Saale Väester
„Kuldne puur” /Kentaur/
Reelika
Lootuse
debüütromaan
„Jälitatav” /Tänapäev/.
Mõnusat lugemissügist!
Ilme Säde

Treeningud toimuvad Käru kooli võimlas
neljapäeviti kell 19.00 - 21.00.
Juhendaja Rene Minkovitš

Koroona
Käru pritsimajas kolmapäeviti
kell 19.00 - 21.00. Juhendaja Vello Sillasoo

Rahvatantsu rühmad
Käru segarühm „Kärutajad"
Treeningud toimuvad Käru pritsimaja saalis
kolmapäeviti kell 19.00 – 22.00.
Juhendaja Valdo Rebane

Käru naisrühm „Naksakad naised"
Treeningud toimuvad Käru kooli võimlas
neljapäeviti kell 19.00 – 21.00.
Juhendaja Eva Seera

Rahvatantsurühm „Käru memmed"
Treeningud toimuvad Käru kooli võimlas
kolmapäeviti kell 16.00 - 17.30.
Juhendaja Evi Raudsepp

Kõigi harrastuste ja treeningute kohta
saab lisainfot Eva Seeralt e-posti teel:
eva@karuvald.ee või telefoni teel 5302 2015.
KINNISVARA

Müüa kinnistu Posti 6 Käru
3480 m2. Hind 6000.-!
Täiendav info 58171535 või eposti teel aadressil:
kristel.heinjarv@mail.ee .
Kaastööd ja info Käru
Vallalehe oktoobrikuu
numbrisse on oodatud
hiljemalt 19. oktoobriks
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 Rebellis OÜ

