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Naksakate naiste rühma esindus Kaius
toimunud naisrühmade žanripäeval.

Naksakad naised valmistuvad pidudeks
Käru naisrühm Naksakad
naised alustas septembris
oma kolmandat hooaega.
Rühma sünnipäevaks on
1. aprill 2013.
Ühisel seadsime sel aastal eesmärgiks
osaleda nii Raplas maakonnapeol kui ka II
Eesti Naiste tantsupeol Jõgeval ning soetada omale rahvarõivad, mis on pidudel
osalemiseks möödapääsmatud. Ja eks saab
tantsusammgi kindlamaks ja selg sirgemaks
kui kaunis rõivas seljas.
Praegu on tantsurühma repertuaaris
neli-viis autoritantsu ja mõned pärimustantsud. Sel hooajal lisandub kolm-neli
tantsu, mille kallal järjest tööd alustame.
Tantsud on enamasti kiired ja krapsakad
ning pakuvad väljakutset nii koordinatsiooni kui füüsilise vastupidavuse osas.
Rahvatantsutreening on mitmekülgne ning
pakub võimalust arendada naistel erinevaid
oskusi ja võimeid.
Lisaks püüame me kõik sel moel olla
eeskujuks ja järjepidevuse hoidjateks oma
lastele ja lastelastele, pakkudes neile võimalust olla seotud meie pärimuse ja rahvakultuuriga. Näha oma ema tantsimas kaunites rahvarõivastes soovib vast küll iga
laps, sest tantsiv ema on ilus ema.
Plaanitavad rühma rahvarõivad saavad
olema kohale iseloomulikud – Vändra
kihelkonna rõivad. Loodetavasti saame
nende valmistamise osas abi Traageldaja
meistritelt, aga nii mõnegi eseme püüame
ka ise valmis teha. Raamatukogus toimus
kirivöö õpituba, kus Maarika Vaarmari
abiga valiti välja tulevaste vööde muster
ehk kiri ning saadi aimu kirivöö kudumi-

sest. Nii mõnigi naine plaanib oma vöö ise
valmistada.
Riiete juurde sobivad kaunid roosidega
rätid tellisime aga hoopis otse Venemaalt ja
sealsetelt meistritelt. Selles osas oli meile
suureks abiks Aljona Suržikova. Aitäh meie
abistajatele!
Rahvarõivaste kõige kallim ese on aga
kindlasti seelik. Loodetavasti saame pisut
abi Kultuurkapitalist, aga kindlasti tuleb siia
panustada ka tantsijail endil. Kui keegi aga
kohalikest ettevõtjatest oleks valmis meid
rahvarõivaste soetamisel toetama, oleksime
väga rõõmsad.
Naisrühmas on veel paar vaba kohta
uutele naksakatele liitujatele. Kuna alustame järjest uute tantsude õppimist on just
praegu õige aeg rühmaga liituda ja tulla
meie sekka. Peljata midagi ei tasu ja eelarvamused rahvatantsu osas võib julgelt kõrvale heita. Kord nädalas kokku tulla ja mõni
tund enda füüsilisele ja vaimsele arendamisele pühendada on ju mõnus. Ja meie
seltskond on tore ja toetav.
Naksakd naised osalesid 17. oktoobril
Kaius toimunud Raplamaa naisrühmade
päeval, kuhu kogunes tantsijaid üle
maakonna. Ühisel tantsupäeval õpiti naistepeo tantse, võeti mõõtu lasketiirus ja tehti
Kaie Segeri juhtimisel tutvust linetantsuga.
Loomulikult ei puudunud Kaiu ja Kuimetsa
tantsumeeste esinemised õhtusel kontserdil
ega ka väike ülesastumine oma rühmaga.
Lisaks sai kaeda ja kaasa elada Kõku
nimelise rühma meeleolukale esinemisele.
Tegemis on üle Eesti kokku käivate vaegkuuljate (kõvakuuljad) rühmaga. Naksakad
naised naaseseid aga koju „rändvööga“, mis
anti meile edasi kui järgmise aasta naisrüh-

made kokkukutsujale. Seega korraldame
Käru naisrühmaga 2016. aastal Raplamaa 9.
naisrühmade päeva.
2016. aasta tuleb Naksakatel naistel
vinge!
Eva Seera
KOMMENTAAR
Miks Sina tantsid Naksakate naiste
rühmas?
Aivi: Esiteks meeldib mulle tantsida ja
üldse ennast liigutada. No ja meil on ju üli
tore kamp, kes koos käivad tantsimas ning
kõigele lisaks ka maailma parim juhendaja.
Mari: Mina käin trennis, sest see annab
võimaluse paariks tunniks nädalas unustada
kõik muud argised asjad ja pärast on energiat topelt. Boonuseks on üliägedad trennikaaslased ja energiast pakatav juhendaja
Eva. Pluss, see kõik on kodust paari minuti
kaugusel ja tervislik nii vaimses kui
füüsilises mõttes.
Meelike: Kui Eva rääkis ideest, et luua
naisrühm, olin kohe huviline. Mulle
meeldib väga tantsida ning rahvatants on
suurepärane võimalus liigutamiseks, oma
keha arendamiseks nii füüsiliselt kui vaimselt. Treeningud on lõbusad, kiired, rühmakaaslased ääretult toredad ja toetavad ning
see kõik on kodu lähedal! Hea tuju ja liikumine on südame parimad sõbrad!
Janelle: Lisaks liigutamisele, on rahvatants ju siiski osa meie kultuurist. Läbi
tantsimise õpime tundma nii olnut kui ka
tänapäevast tantsuloomingut. Ja loomulikult ühised ettevõtmised ja esinemised.

2 Käru Vallaleht
VALLAMAJAS ARUTATI JA
OTSUSTATI:

Toiduabi jõudis
valda
Euroopa abifond on taas valmis toetama toiduabiga puudust kannatavaid
isikuid. Toiduabi on materiaalne abi ning
Sotsiaalministeerium on koostanud toetuse
andmise tingimused, mis täpsustab toiduabi jagamise korraldust, kuidas toimub
toiduainete hankimine, jagamine, abi saajate kriteeriumid jne. Toetuse andmise
tingimuste määrus kinnitati sotsiaalkaitseministri poolt 27.02.2015 antud käskkirja nr 34 „Enim puudust kannatavatele
inimestele toiduabi ostmise ja jagamise
tingimuste kinnitamine“. Toiduabi saavad
isikud, kes perioodil 01.08.2015 kuni
30.09.2015 vähemalt ühes kuus vastavad
ühele järgnevatest tingimustest:
* toimetulekutoetuse saajad;
* vajaduspõhise peretoetuse saajad;
* varjupaigateenust kasutavad inimesed.
Toiduabi jagatakse partnerorganisatsiooni läbi, milleks on Eesti Toidupank.
Toidu ostmise raamlepingu sõlmimiseks
kuulutati välja rahvusvaheline hange.
Hanke tulemusena sõlmiti raamlepingud
ettevõtetega AS Tartu Mill, AS Kaupmees
ja Co ning OÜ Sanitex Estonia. Toiduabi
taotlemiseks tuleb pöörduda kohaliku
omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Toidupangad ise ega ka sotsiaaltöötajad ei otsusta, kes abi saavad - toidu jagamine toimub
sotsiaalministeeriumilt saadud nimekirja
alusel. Toidupakile järgi tulles esitatakse
isikut tõendav dokument või allkirjastatud
volitus.
Uuest abifondist jagatav toiduabi on
mitmekesisem kui varasematel aastatel.
Toidupakist leiab tatart, riisi, pudruhelbeid,
suhkrut, rapsiõli, aga ka liha- ja kalakonserve, rosinaid, šokolaadi ja purgisuppi. Et
toiduained oleksid võimalikult värsked,
hangitakse need iga kord vahetult enne
jagamisperioodi. Toiduabi saaja peaks
arvestama, et toiduabikomplekt ühe pereliikme kohta kaalub ligi 20 kilogrammi ning
seepärast tasub kaasa võtta vähemalt kaks
vastupidavat kandekotti.
Toiduabi, millele ei ole õigustatud isik
45 päeva jooksul pärast abi jõudmist ladustamiskohta järgi tulnud, jääb toiduabi
täiendavaks jagamiseks toimetuleku
raskustes isikutele, olenemata sellest, kas
inimene on vastaval toidujagamise perioodil saanud toiduabi või mitte.
Käru Vallavalitsus alustas toidujagamist 26. oktoobril vallamajas.
Riina Hunt
sotsiaalnõunik
Artikli koostamiseks on kasutatud:
Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks. Sotsiaalministeerium
[https://www.sm.ee/et/euroopa-abifondenim-puudust-kannatavate-isikute-jaoks]
20.10.2015;
Euroopa Liidu toiduabi 2015-2018.
Eesti Toidupank
[http://www.toidupank.ee/euroabi/]
20.10.2015.
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Kriitilise sõbra
nõustamisprogramm
Käru Põhikoolis
23. ja 24. septembril viibisid
Käru Põhikoolis külalised –
toimusid Kriitilise sõbra
nõustamisprogrammi
vaatluspäevad.
Eelpool nimetatud programmi viisid
läbi MTÜ Tulevikuhariduse PIRN haridusnõustajad Margus Saks ja Tiia Lister, kes
omavad neli aastat kogemust erinevate
koolide nõustamisest üle Eesti.
Kriitilise sõbra nõustamisprogramm
Käru Põhikoolis toimus Käru vallavalitsuse tellimusel ja kooli direktori, õpetajate
ning kooli hoolekogu nõusolekul.
Programmi raames toimusid: kahepäevane lasteaia, koolipäeva ning ainetundide
vaatlus; kohtumine hoolekoguga; lastevanemate üldkoosoleku külastus; kohtumine vallavanem Elari Hiisiga; kohtumine
Eva Seeraga, kes nii valla kultuuritöötajana kui ka kooli huvijuhina on heas mõttes
kogukonna esindajaks; õpetajate ümarlaud; vestlus ja tagasisidestamine kooli
direktor Reelika Lippuriga; vestlus ja
tagasisidestamine vallavanem Elari Hiisi ja
hoolekogu esinaise Mari Vestiga.
Programmi eesmärgiks oli kirjeldada
kooli hetkeseisu, kooli ja kogukonna
omavahelisi suhteid, selgitada välja võimalikud koostöövõimalused kogukonna sees,
teha omapoolsed ettepanekud kooli
arengukohtade ja võimaluste kohta.
Programmi tulemusena valmis raport,

mis annab kompaktse ülevaate programmi
läbiviimise protsessist, kooli ja kogukonna
arengukohtadest ning lõpetuseks ka konkreetseid ettepanekuid ja soovitusi probleemide lahendamiseks.
Kokkuvõtvalt tooksin välja kaks olulist
mõtet eelpool nimetatud raportist, tsiteerin:
1. Käru Põhikooli hetke suurim väljakutse on panna kokku tulevikku suunatud arengukava, mis annaks lapsevanematele ja kooli kogukonnale kindluse, et
kool on võimeline põhikooli ja kohaliku
kogukonna keskusena ka tulevikus püsima
jääma.
2. Käru Põhikooli ja Käru kogukonna
tulemusliku toimimise võti on eesmärgipäraselt tulevikku suunatud üksmeelne
koostöö ja head lugupidavad suhted. See
algab lasteaias väikeste laste ja õpetajate
vahel ning ulatub kaugele koolist välja, ka
külavahele, kus üksteist märgatakse,
toetatakse sõna ja teoga. Ainult nii on võimalik teostada suurepäraseid unistusi, ühiseid arenguideid kaasaegsest koolist ja
ühtehoidvast kogukonnast tulevikus.
Usun, et läbiviidud programmist võidavad kõik, kes selles osalesid. Suur tänu
Käru vallavalitsusele, kelle toel see
oskusteave meile koju kätte tuli ja suur
tänu kooliperele mõistva suhtumise ning
meeldiva koostöö eest programmi läbiviimisel.
Mari Vest
hoolekogu esimees

Raudteeäärne ala sai korrastatud
Kindlasti on möödujaile jäänud silma,
et sel sügisel on üks Käru visiitkaartidest raudteejaama ümbrus, sealhulgas Rahvamaja tänav, muutunud. Senisest räämas ja
võsastunud maaribast on saanud tehtud
tööde tulemusel korralikult planeeritud ja
heakorrastatud ala.
Hea oli ka see, et mullatööde käigus
eemaldatud pinnase saime kasutada staadionihoone kõrval asuva mäehakatise
täiendamiseks. Nii säästsime pinnase
transpordiks kuluvat raha ja saime liulaskjatele kooli juurde pikema liuraja. Enne
mäe täiendamist kaevasime üles ja paigaldasime sügavamale ka mäe alla paigaldatud truubi, mis oli liiga kõrgel ja ei
võimaldanud staadionihoone ümbert sadeveel ära voolata.
Et spordielu saaks paremini korraldada, taotleme munitsipaalomandisse spordiväljaku taga raudteega piirneva ala, et
sinna rajada talvel suusarajad.
Tegelikult on tehtud tööd alles esimene
samm selle piirkonna atraktiivseks muutmisel, sest korda tuleb teha raudteejaama
parkla ja ka tänav. Algusest peale on

sooviks olnud raudteejaamale iseloomuliku ja võimalikult ajastutruu miljöö taastamine, mis seab aga tegevustele omad
piirid ja kõike korraga teha ei saa.
Munakivisillutise, mis miljöö puhul on
võtmetähtsusega, taastamine on aeganõudev ja seetõttu rahamahukas ettevõtmine, nii et sellega ei hakka me enne
tegelema, kui rahastamisplaan on paigas.
Loodetavasti õnnestub järgmisel aastal
kavandatu lõpule viia ja sellega anda
viimane lihv sellele vahvale piirkonnale.
Tööde maksumuseks kujunes ca 8000
eurot ja tööd tegi OÜ Miitsaar.
Samaaegselt raudteejaama juures
toimuvate töödega jätkasime ka kiriku
juures oleva maatüki korrastamist, kuhu on
plaan teha parkla, et vältida kirikus toimuvate sündmuste ajal tee ääres seisvate
autode rivi ja sellega vähendada riske liiklejatele. Osa parklast on praeguseks kruusaga täidetud, ülejäänud plats saab samuti
peatselt valmis.
Elari Hiis
vallavanem
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Väärikate päev Kärus
Möödas on järjekordne –
väga meeldiv, hästi korraldatud ja südant kosutav
pidu valla väärikatele.
Märjamaa lõõtsanaised olid väga kuulamist–vaatamist väärt. See on hindamatu
rikkus, et meie maal on inimesi, kes ise
rõõmsalt naudivad ning suudavad sellise
mõnuga teistelegi oma vahva pillimänguga
särtsu ja elulusti edasi anda.
Püüdlikult oli huumori ja satiirilainel
Margus Abel oma naljalugudega, seda siis
pillimängijate vahele.
Kuid panen veidi pipart kah supi sisse.
Minu ema oli 16- aastane (1940) kui tema
ema õmbles talle viigipüksid ning selletõttu peeti teda ümbruskonnas lõnguseks!
Lapsed kasvatavad meid kõiki ning ka
mina saan oma vanema tütre käest
(õnneks) alati riielda, kui ma pikki pükse
kannan, eriti veel pidulikul sündmusel. Nii
mugav ju! Selle jutu lugejad, kes ise kohal
ei olnud, ei saa kunagi teada kui kenad olid
erinevates seelikutes tantsivad Käru
naised! Nemad andsid suure panuse
toredale üritusele kaasa oma tantsulusti ja
vahepeale kostva laulugagi. Kui alguses
kutsuti rahvast kangesti tantsupõrandale,
siis mõtlesin, et noo, kes sinna ikka nii
kipub. Ma ise oma kange puusaga olen
võimeline võib olla ainult tša-tša-tšad

siiberdama. Kuid oh imet, leidus
padespaani ja reilendrigi oskajaid! Ning
isegi polka prooviti ära.
Nüüd lisan oma jutule veidi soola.
Nimelt paar esinejat rõhutasid, et jääme
ikka 18 aastasteks (hingede jaoks polegi
aega olemas) noorteks nagu see oleks
mingi unistus, või eesmärk. Nad vaesekesed ei tea – et vanad puud, vana vein ja
vanad laulud jne ei ole mingi häbiasi. Oma
suure aastanumbri üle võib hoopis uhkust
tunda ning ümbruskonna imetluse ära
teenida, et oled osanud elada!
Veel üllatas mind hr. Palm. Mõttes olen
ikka laulnud, et seal, kus lõpeb asfalt, seal
ootab mind Osvald (loodan, et ta annab
mulle selle andeks). Kuna seal purunevad
ju kõik autokummid. Seda teadsin ka, et ta
kõva ujuja ja kuulsa U-klubi liige on. Kuid
seda, et ta ka toredasti pilli mängib ja
tantsib...Vahva ju!
Õhus oli ka naeruväärne kraide ja
oblastite teema, kuid hea Eva, Käru valla
kultuurihaldjas, ütles, et kohalik kogukond
jääb ju ikka alles.
Valla poolt oli kaetud maitsev tervituslaud ja kõik sünnipäevalapsed said meeles
peetud kauni roosiga.
Aitäh korraldajatele!
Eha Metsallik

Õppereis viis tutvuma Tartumaaga
Oktoober on olnud sotsiaalnõunikule
kiire ja tegevusrohke. 15. – 16. oktoobril
toimus Raplamaa noorsoo- ja sotsiaaltöötajate ning alaealiste komisjonide liikmete
õppereis Tartumaale. Käisime tutvumas,
kuidas sealne võrgustikutöö toimib ning
millega tegeletakse. Jääaja Keskuses kohtusime Tartu valla sotsiaalnõuniku Jaana
Puuriga. Lähte Gümnaasiumis saime
põgusa, aga huvitava ülevaate kooli tegevustest ning võimalustest. Samal päeval
külastasime Tammistu mõisa erivajadustega laste ja noorte perekeskust ja hooldekodu Härmalõng. Kõigis valdades pole
erivajadustega laste ja noorte perekeskusi,
mis võimaldaksid lapsevanemal või
hooldajal veidi hinge tõmmata. Lisaks
lapsehoiuteenusele pakutakse Tammistus
rehabilitatsiooniteenust, erihoolekandeteenust ning tööharjutusprogrammi. Enne
õhtust inspiratsioonikoolitust põikasime
Luunja kurgikasvatusse, kus valitses troopiline soojus ja päikesepaiste. Inspiratsioonikoolitusel Pühajärvel õpetas Harald
Lepisk meid „Jah, jaa!“ meetodil maailmas
reisima, tegime õnnekõndi ning saime
teada, et muretsemine on nagu kiiktoolis
istumine – liigub küll aga edasi ei lähe.
Ülenurme vallas võõrustas meid sealne
sotsiaalnõunik Rahel Tamm ja MTÜ
Õnnemaa eestvedaja Kersti Leis. Soinaste
küla Laululinnu lasteaias võttis meid vastu
direktor Tiina Trees. Lasteaiahoone
välimus, ruumid, sisekujundus, ümbrus ja

õueala kujundus ning võimalused võttis
meid kõiki sõnatuks, niivõrd ilus, läbimõeldud ja lapsesõbralik on seal kõik.
Laululinnu lasteaias on kuus rühma 129
lapsele ning majas töötab 30 inimest, olemas on oma liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, logopeed ja tervishoiutöötaja.
Õppereisi rahastati Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ raames.
Rapla Kultuurikeskuses toimus 21.
oktoobril seminar „Oska märgata ja aidata!”, mille viis läbi Politsei-ja Piirivalveamet. Jaanuaris 2016 hakkab kehtima
uus lastekaitseseadus, mis keskendub abivajava lapse märkamisele ja aitamisele,
sest kohustus abivajavast lapsest teatada
on kõigil täiskasvanuil. Mingit tähtsust ei
oma, milline on inimese sotsiaalne kuuluvus. Mitmete heade ja tuntud esinejate
seast jäi kõlama Lembe Ermose mõte, et
väärkoheldud laps on nagu võilill, mis
kasvab läbi asfalti. Ta vajab kõikide
tähelepanu.
Oktoobris lõppes edukalt YIntro 40tunnine koolitus, mis on Euroopa
Noorteinfo ja Nõustamise Agentuuri ERYICA poolt välja töötatud ning suunatud
noorsootöötajatele. Koolituse käigus
õppisin noorte jaoks info otsimist, info
ümbersõnastamist vastavalt sihtrühmale
ning palju teisigi oskusi, mis kulub noortega töötamisel igati ära.
Riina Hunt

Rännujutud
raamatukogus
Raamatukogupäevad 2015
„Kohtume raamatukogus”
raames oli memmeklubiliste
ringis külas rännu- ja
kirjamees Marko Kaldur ...
... et kuulda muljeid tema raamatute
saamisloost, jutte ilusatest kohtadest Eestis
ning põnevatest seiklustest, mis kodumaal
rännates osaks on saanud.
15 aastat tagasi hakkas Marko Kaldur
rändama mööda Eestit. Tema arvates võib
leida Eestimaa igast maakonnast hulgaliselt vaatamisväärsusi ning kauneid
kohti ja paiku. Lapsepõlves sõitis ta koos
oma vanematega risti-põiki läbi Eestimaa
ning koos avastati paiku Venemaal kuni
Karpaatideni välja. Tänu oma vanematele
on tema veres rännupisik. Nii sõidab ta igal
aastal Eestimaal läbi ligi 50 tuhat kilomeetrit ning auto on praktiliselt tema teine
kodu. Välisrännakud on viinud teda
Euroopa riikidesse, Lapimaale ja Siberisse.
Tõsise rännumehe jaoks algab aktiivne
hooaeg sügisel, sest siis pole palavust, tüütuid putukaid ja tüütuid turiste. Eesti looduses tuleb karta 3 asja: külakoeri, purjus
külamehi ning puuke.
Tema sulest on ilmunud artikleid, arvamuslugusid ja ülevaateid erinevates Eesti
meedia väljaannetes. 2001. aastal läbis
giidikoolituse Ida-Virumaal ning peab
ennast vabakutseliseks turismispetsialistiks. Samas on ta retkejuht ja reisiajakirjanik. Aastate jooksul on temaga koos
rändamas käinud tuhatkond inimest.
2004. aastal avaldas ta esimese reisiraamatu „Rännates läbi Eesti”, mis on
üheaegselt nii reisikiri kui reisijuht.
Viimased üheksa aastat on rännuteedel
kaasas olnud truu sõber koer. Rännukoera
seiklustest avaldas raamatu lastele „Valge
Tähekiire seiklused” (2013).
Raamatusse „Salapärane Eesti” (2008)
on kirja pandud kümnetelt inimestelt kuuldud kummalised ja seletamatud kogemused, salapärastest ja müstilistest paikadest kõikjal Eestis.
„Reis ümber Eesti” (2008) koondab
endasse huvitavaid ja põnevaid paiku ning
reisikogemusi Eestimaa eri piirkondadest.
„Aasta ringi Eestis ringi“ (2015) kirjeldab rännakuid Eestimaa pinnal. Siia on
koondatud enam kui 350 huvitavat ja
külastamist väärt paika kõikjal Eestis.
Kirjeldatud paikadele on lisatud nende
koordinaadid, et huvilised saaksid iseseisvalt objekte üles otsida.
Ilme Säde

4 Käru Vallaleht

oktoober 2015

KOOLI(M)ELU

Kooliaasta on jõudnud esimese
vahefinišini
2015/16 õppeaasta 1. õppeveerand on
läbi saanud. Meie esimese klassi õpilased
on sellega saanud oma esimesed koolikogemused. Nende seas on Joosep Ansi kõige
kooliküpsem, Yana Winczlawski väga kiire
taipamisega ja väga hea lugeja, Andres
Parts heade matemaatiliste eeldustega,
Marten Teetsov on tugeva kunstimeelega
ning Indra Jahesalu püüdlikus on eeskujuks. Täpsema ülevaate 1. klassi tegevustest
annab klassijuhataja Saidi Paluoja.
2.-9. klassi õpilastest õpivad ainult hindele “väga hea” Mirjam Hiis, Kõõt Oks ja
Hendrik Hirs. Hinnetele “hea” ja “väga
hea” õpivad ja käituvad: Kaili Ilmosaar,
William Jahesalu, Andreas Karu, Iris
Maria Kass, Aikko Klemmer, Karmen
Nõmme, Elisabeth Saarpere, Keiri
Männik, Keelika Ruddi, Taavi Aleks
Orgusaar. Heade õpitulemuste eest väärivad kiitust ka Timur Trofimov, Andre
Meier, Nele Metsma, Marko Novošilov,
Markus Vaik.
Sellel sügisel on juba toimunud traditsiooniline lastevanemate koosolek, kus
esmalt juhtisid lastevanemate tähelepanu
laste igapäevaseks toetamiseks noorsoopolitseinik Õie Kopli-Mäekivi ja
piirkonna konstaabel Jaan Sildoja. Samuti
tutvustas sotsiaalnõunik Riina Hunt
“Riskinoorte” projektist saadavat võimalust
perelepituseks. Hoolekogu esinaine Mari
Vest andis ülevaate hoolekogu tööst.
Eelnevalt oli hoolekogu kokku leppinud, et
hoolekogu liikmete arv suureneb ühe võrra.
Lapsevanemad esitasid hoolekogu liikmeks
kolm kanditaati, kellest osutus valituks
Valentina Virvelaid. Samuti on õpilasesindus nimetanud uue esindajana hoolekogusse 8. klassi õpilase Karoliine Karu.
Oktoobrikuuga alustasid koolis tööd ka
huviringid. Huviringide kohta on saadetud
teade lapsevanematele, kes saavad abiks

olla õpilasele huviringi valimisel. 5. oktoobril tähistati koolis õpetajatepäeva, mille
raames andsid tunde 8.-9. klasside õpilased.
“Uued õpetajad” said tunda õpetajatöö
võlusid ja valusid. Õpetajad käisid sellel
päeval Toosikannus ringreisil ja tegelesid
oma täpsuse arendamisega. Aitäh Leo Kass
ja Valdo Virvelaid õpetajate vastuvõtu
eest. Maakondlikul õpetajatepäeva vastuvõtule olid meie koolist kutsutud õpetajad
Sirje Zõbina, Veera Tamm, Silja Juss ja
Endla Kõva. Aitäh kõigile meie kooli
õpetajatele südamega tehtava töö eest.
Oktoobrikuus üllatas nii mõnigi lapsevanem väga meeldivalt
kooliperet
pakkudes omaltpoolt erinevaid tegevusi ja
toetust. Aitäh Arseni ja Timuri emale, kes
pakkus välja kohtumise norralasest rännumehe ja fotograafi Peter Lukasega. Aitäh 2.
klassi lapsevanemad, kelle osavõtul sai
koolipäev keskustepäeval tavapärasest
teistsuguse ilme. Looritsa Saekoda OÜ
andis vajalikku puitmaterjali tööõpetuse
tundideks. Tänada on veel ja veel lapsevanemaid, kes on panustanud kooliellu.
Aitäh teile!
Uuest veerandist hakkab sotsiaalnõunik
Riina Hunt taas Käru Põhikoolis nõustamas
käima ning seda ikka kolmapäeviti peale 3.
tundi.
Novembrikuus on meid ees ootamas nii
ainevõistlusi kui ka spordivõistlusi. Osalemise eest Euroopa Spordinädalal saime
loosiauhinnaks 15 õpilasele Kalev Spa
külastuse. Novembrikuu lõpus on tulemas
seoses kooli sünnipäevaga “Oma kooli
nädal”, kust ei puudu põnevad ja temaatilised vahetunnid ega pidu ja millest
loomulikult on oodatud osa võtma kogu
koolipere.
Reelika Lippur
direktor

Leivanädala raames kokati lustlikult ja valmisid vahvad võileivad.
Piret Eensoo eestvedamisel käidi aga vee‐elukaid püüdmas. Just
selliste vahenditega nagu pildil.
Fotod: Saidi Paluoja

Uusikud on
kooliellu sisse
elanud
Esimene veerand „meie oma
koolimajas“ on juba läbi.
Kuhu see aeg kadus, ei oska
vist küll keegi öelda.
Igatahes oleme selle aja
jooksul oma klassiruumiga
harjunud ning rahul.
Pole ka ükski laps, vähemalt mulle,
kurtma tulud, et talle ei meeldi eraldi majas
olla. Teatavat põnevust pakub ilmselt ka
see, et kas jõutakse õigeks ajaks neisse tundidesse, mis toimuvad suures majas.
Rütmika õpetaja Ly sõnul on hilinemisi
jäänud üha harvemaks. Lapsed hakkavad
tasapisi harjuma ka sellega, et iseseisva töö
ajal tulebki täitsa ise teha – seda nohinat on
küll mõnus kuulata. Muidu on esimese
klassi lapsed niisugused nagu lapsed ikka –
igaühel oma iseloom ning koolitunnis
kehtiva korraga harjumine võtabki
erinevalt aega. Ühes asjas võin olla täiesti
kindel, meie Yana, kes siiani elas välismaal, on väga hästi omaks võetud. Rõõm
on näha seda, et lapsed teevad kõike koos
ja keeleoskus ei ole takistuseks teineteisemõistmisel.
Mida oleme teinud lisaks tavapärasele
õppetööle? Osalesime õpetaja Virve
Zimmermanni poolt korraldatud Euroopa
Liidu spordinädala raames kõigil üritustel
kus võimalik. Piret Eensooga kohtumistelt
oleme saanud uusi ja huvitavaid teadmisi
nii puudest kui ka vees elutsevatest loomadest (keda ise veekogust välja püüti ja
hiljem ettevaatlikult „koju” tagasi lasti).
Koos koolieelikutega käisime ka Kehtna
päästekomandos ning külastasime Paides
asuvat Eesti Pagari tootmistsehhi. Lastega
kohtus ka piirkonna konstaabel Jaan
Sildoja, kes rääkis liiklusest ja andis näitliku ülevaate helkuri töökorra kontrollimisest ning õigest kandmisest.
Ees on uus õppeveerand, mis lisaks
õppimisele pakub kindlasti veel paljugi uut
ja huvitavat.
Head uue veerandi algust kõigile, kes
mingilgi moel seotud kooliga!
Saidi Paluoja
õpetaja
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Lasteaiarühmas
korraldati teeõhtu
ja alustati
ujumistundidega
Oktoober oli vanemal lasteaiarühmal
tegus. Kehtna lasteaias toimus 1. oktoobril
liikluspäev
koolieelikutele.
Lapsed
vestlesid politseinikega, õppisid tänaval
liiklemist, tegid kirjalikult liiklustesti ja
mängisid saalis liiklusteemalisi mänge.
Kohal oli ka Lõvi Leo, kes nii tarkust kui
ka komme jagas. Lapsed said tunnistused
ja veidi väikseid tarvilikke kingitusi.
Kuidas valmib sai ja leib

12. oktoobril käisid koolieelikud koos
1. klassiga Paides uurimas, kuidas leiba ja
saia valmistatakse. Küllakutse saime
noorema rühma Rasmuse emalt, kes „Eesti
Pagaris“ töötab. Suur aitäh talle! Meil oli
väga tore ja muljeid ja arutamist jätkus
kauaks. Peale helkurite ja Mõmmiplakatite
sai iga laps kaasa pehme Pehmiku ja
saiapätsi. Ahvatlus nosima hakkamiseks oli
suur, aga kõik jõudsid üksmeelsele arvamusele ja soovile oma kraam tervelt koju
toimetada.
Kellaviietee ülesastumistega

13. oktoobril korraldasime teeõhtu
koos vanematega. Lapsed plaanisid ja
ootasid seda päeva elevusega. Pole siis
ime, et juba hommikul kellelgi asu polnud.
Enne pikutamist sättisime ruumi vanemate
vastuvõtuks valmis ja pärast pikutamist
asusime pisikesi võileivaampsukesi meisterdama. Viis kandikutäit saime valmis.
Kui algul mõni tundiski muret, et äkki ei
oska õigesti võid määrida, siis töö käigus
läks kõik nii ludinal ja loominguliselt, et
õpetaja otsustas järgmisel korral ainult
vaatlejarolli pidada. Teed tegime kuivatatud taimedest. Siinkohal täname Arseni
ema, kes meid suure taimedesülemiga septembrikuus varustas.
Lapsed arvasid, et koos istuda ja teed
juua on tore, aga veel toredam on
emmedele-issidele esineda. Nii me siis näitasime üht seltskonnatantsu, laste omaloomingulist tantsu ja esitasime ka väikese
mininäidendi. Teeõhtu läks korda ja oli
näha, et rahule jäid nii lapsed kui vanemad.
Aitäh!
Vesi lapsi ei heiduta

Ning viimane uudis. Koolieelikutel
algasid Kehtnas kauaoodatud ujumistunnid. Ujumisõpetaja imetles ja imestas terve rühm on nii tubli, tragi ja tegus.
Lapsed tegid tegevusi, mis olid plaanitud
järgnevatesse tundidesse. Keegi ei kartnud
vett, kõik said aru antud ülesannetest ja
kõik tegid kõike kaasa. Ujumisõpetaja
palus kindlasti edasi anda suured tänusõnad nende laste emmedele ja issidele.
Suur aitäh teile!
Ja mina olen meie üle uhke!
Liia Sizask
õpetaja

Pungipeo pani klubis püsti laudkond Reinud.

Kerrosse kogunesid punkarid
Kerro klubi sügisese avapeo
korraldasid pritsumajas
punkarid Reinud. Tantsuks
mängis bänd, kes ise pungi
ajastuga seotud oli.
Selle õhtu pealauseks sai " KERRO on
oluline, PUNK on põhiline!" Oluline just
sellepärast, et võeti vastu selle Kerro hooaja otsus korraldada pidusid üle kuu. Otsus
võeti vastu klubiliikmete hääletusega ühehäälselt ning katsetus toimub ühe hooaja
jooksul. Sellise otsusega korraldavad laudkonnad peod järgmiselt: Mikud-Mannid
saavad au korraldada Kerro sünnipäevapeo novembris, Naabrid korraldavad peo
jaanuaris, Ants Käpp saab ära saata talve ja
vastu võtta kevade märtsis ja hooaja
lõpetab Alati 5 lehekuul ehk mais.
Pungi pidu oli aga kaasahaarav.
Punkarid Reinud olid peo korraldamisega

tõsiselt vaeva näinud. Saal oli kaunistatud
pungi stiilis riiete ja esemetega. Lisaks
pakuti näitust Jüri Sikka maalidest. Reinud
olid ette valmistanud mänge ja kõik bändi
vaheajad said põnevalt sisustatud!
Kerrokad ise näitasid võimsat kokkuhoidu
ja austust korraldajatesse, minnes kaasa
riietumisstiiliga pea 100 protsendiliselt.
Traditsiooniliselt õnnitleti südaööl
suvekuude sünnipäevalapsi, peale mida
said sõna Kerro peremees ja perenaine
ning arutati läbi tähtsad teemad nõude olemasolust ja puudustest ning klubi liikmemaksust.
Suur aitäh Teile laudkond Reinud selle
kaasahaarava stiilipeo eest.
Järgmise peo korraldavad MikudMannid 21. novembril.
Seega - novembris lahinguväljal
näeme Raisk!
Kristjan Kivisaar
peremees

Sügismatk õpetas metsas
hakkama saamist
Kaitseliidu Rapla malev korraldas
Noortele kotkastele ja Kodutütardele koolivaheaja viimasel nädalavahetusel sügismatka „Metsavendade jälgedes.”
Laager oli lahe! Jälle sain juurde uusi
kogemusi, kuidas metsas lõkkel suures
pajas süüa keeta, käepärastest vahenditest
vajalikke tööriistu teha ning ehitada varjualust. Proovitud sai, kuidas teha lõkkel
suitsuliha, kasutades kolmjalga, mille

pidime muidugi ise tegema. Igal juhul olid
toidud väga maitsvad.
Lisaks toiduvalmistamisele matkasime
umbes 7 km lõigul, magasime köetavas
telgis ning saime olla öövahetuses. Olen
väga rahul, et saan hakkama ekstreemsetes
tingimustes ning oskan metsas elamiseks
ettevalmistusi teha.
Lisete Hunt

6 Käru Vallaleht

oktoober 2015
TEATED

Õnnitleme
novembrikuu
eakat sünnipäevalast!

Huviringid ja
treeningud
täiskasvanutele
Keraamikaring

75

7. november
MAILA KAASEN

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

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

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK
• SILMARÕHU MÕÕTMINE
• KUIVASILMA TEST
• PRILLIDE MÜÜK
• PRILLIDE PISIREMONT
• OPTILISED PÄIKESEPRILLID

18.12. 2015.a. kella 10.00-st
KÄRU RAAMATUKOGUS
Silmade kontroll maksab 15 eurot.
Prillitellijale on kontroll 8 eurot.
Vastuvõtule on vajalik
etteregistreerimine.

INFO ja etteregistreerimine
telefonil 487 4732

Meeste korvpall

Austatud Käru valla
kodanikud ja sõbrad!
25. novembril
algusega kell 18
tähistame
Käru Pritsimaja saalis

Käru valla
24. aastapäeva
Kavas:
Uute vallakodanike
õnnitlemine
Valla teenetemärgi
omistamine
Kontsert ansamblilt Avaja
Sünnipäeva kohvilaud
Olete oodatud!

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

Isadepäeval, 8. novembril
algusega kell 11

Koroona

Käru valla perepäev :)

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 pritsimaja saalis
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.

Paluküla disc-golfi rajal
Osalema on oodatud kõik
Käru valla lapsed/noored koos
oma vanematega.
Hilisem kehakinnitus
Kädva küla seltsimajas.
Päevale tuleks end hiljemalt
4. novembriks registreerida saates
e-kirja aadressile: eva@karuvald.ee
või helistades tel 53022015.
Registreerides teata
transpordisoovist,
kui seda vajad.

Väljasõit kell 10.30

OSTAN VANAVARA!
HELISTAGE JA TULEN VAATAMA!

Tel 51936168
Mälestame ...
12. oktoobril suri

ÜLO KASE
Avaldame kaastunnet omastele

Käru Vallaleht

Kaastööd ja info Käru
Vallalehe novembrikuu
numbrisse on oodatud
hiljemalt 18. novembriks
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

