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Teenetemärgi laureaate Katrin Abelit
(vasakul) ja Eha Visti olid tulnud
õnnitlema ka sõbrad ja kolleegid.
Fotol tervitab Katrin Abelit pereõde
Meelike Sizask (paremal).

Sünnipäeval tehti tutvust ja tänati
Kadripäeva õhtul,
25. novembril tähistati
pritsimaja saalis Käru valla
24. sünnipäeva.
Päevale kohaselt oli sel aastal tähelepanu naistel, välja anti kaks valla teenetemärki kahele tegusale naisele. Pidulistele
laulis aga meesansambel Avaja Türilt.
Sünnipäeva tähistama kogunenud pooltsada vallakodanikku tervitas vallavolikogu
esimees Paul Sepp, kelle sõnul on oluline
osata väärtustada olemasolevat. Asju, mis
täna on meile iseenesest mõistetavad, ei
pruugi seda olla juba mõne aasta pärast.
„Üks on aga kindel, tulevikus tuleb oluliselt
enam hakata võitlema oma eksistentsi eest,”
sõnas ta.
Tutvustati uusi vallakodanikke

Teist aastat on sünnipäeva tähistamisele
kutsutud ka aasta jooksul sündinud noored
vallakodanikud. Väikses vallas ju tuntakse
kõiki inimesi, seega on paslik just sünnipäevapeol ka kõige uuemate liitujatega samuti
tutvust teha. Sel aastal on Käru valda sündinud neli last, kellest üks – Georg Gustav oli
sel õhtul ka oma vanemate ja õe-vennaga ka
kohal ning sai kingituseks omanimelise
padja.

Sel aastal andis Käru vallavolikogu
välja 21. ja 22. teenetemärgi. Laureaadid
kutsus rahva ette vallavanem Elari Hiis, kes
luges ette ka vallamajja laekunud avaldused. Eha Vist pälvis Käru valla teenetemärgi oma aktiivse tegevusega Kädva
külas. Ehat iseloomustatakse kui Kädva
küla hinge, kes on alati valmis tegutsema
küla ja seltsimaja hüvanguks. Ta on olnud
sageli küla tegevuste eestvedajaks ja ka ise
aktiivseks kaasalööjaks.
Katrin Abel tuli Käru haiglasse arstiks
1988. aastal. Täna on ta saanud meie kõigi
oma perearst, kes ei jäta kunagi kedagi arstiabita, kes on kõigi poolt austatud ja lugupeetud. Kärus võime uhkust tunda tema
rajatud perearstikeskuse üle. Tegusa naisena
on ta loonud kaasaegsed perearstikeskused
ka Lelles ja Oisus, kus teda samuti väga
hinnatakse. Ta on palju oma aega ja energiat
panustanud ka Käru Hooldusravikeskuse
arengusse, mille nõukogusse ta kuulub selle
loomise algusest.
Türi meesansambel Avaja pakkus sünnipäevaõhtusse nauditava kontserdielamuse. Lauldi lusti ja rõõmuga, lauldi mõtlikumalt ja pisut muretsevaltki, visati nalja
ja löödi tantsu. Kõike tehti sedavõrd hästi,
et publiku soovil tuli ette kanda lisalugugi,
mis nii mõnegi pidulise tantsima pani.

Sünnipäevalaua kattis Toosikannu
puhkekeskuse köök. Pidulistele pakuti torti
ja puuvilja, keelekasteks kohvi ja teed.
Lisaks sai vaadata veel viimaseid päevi pritsimaja saalis üleval olnud Jüri Sikka
maalide näitus-müüki ja soovikorral sai
koju minna juba maaliomanikuna.
Tuleval aastal täitub Käru vallal taasiseseivumisest veerandsada aastat ning 150
aastat möödub esmakordsest Käru valla
loomisest. Milline saab olema see juubelihõnguline aasta ja kas see jääb Käru vallale
viimaseks, näitab aeg.
Eva Seera
KOMMENTAAR
Vallavanem
Elari Hiis:
Mulle on kolleegide poolt korduvalt
öeldud, et teil Käru vallas elavad uskumatult tublid ja kokkuhoidvad inimesed. See
on tõsi, sest nii seekordsed teenetemärkide
saajad kui ka kõik eelnenud laureaadid on
erakordsed inimesed, kes oma tegemistega
ongi Käru valla näo kujundanud selliseks,
et täna võin uhkusega öelda - „Mina olen
Kärust!”
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Volikogu vaatas tulevikku kinnitas eelarvestrateegia ja uuendas
valla arengukava

VALLAMAJAS ARUTATI JA
OTSUSTATI:

Volikogu oktoobrikuisel
istungil, 29. oktoobril, kinnitati Käru valla arengukava ja
tegevuskava uuendamine ning
uus eelarvestrateegia.
Istungilt puudusid Janek Hunt
ja Riina Kalvet.
Valla arengukavasse suuri sisulisi muudatusi ei tehtud. Tegevuskavast võeti välja
tehtud tegevused ning lisati plaanitavad.
Täpsustati tegevusi ja nende kavandatavaid
elluviimiseaegu, sest näiteks ka toetuste
taotlemisel on oluline arengukavas kajastatu selgus ja tegevuste ajaline mõõde.
Eraldi tõime välja koolihoone soojustus- ja
rekonstrueerimistööd, sest selge on, et see
maja vajab suuremat sorti remonti.
Eelarvestrateegiast selgub, et Käru valla
tulubaas on arvestades maksumaksjate arvu
rahuldav, kuid ei ole siiski piisav, et täies
mahus toime tulla kohalikule omavalitsusele seadusega ettenähtud ülesannetega.
Käesoleva eelarvestrateegia perioodi
langeb suur investeering - Käru aleviku
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Selle investeeringu finantseerimiseks on plaanitud võtta täiendavalt
laenu.
Koostatud eelarvestrateegia põhjal saab
teha järgnevad järeldused:
Käru valla finantsolukord on suhteliselt
hea – suudetakse katta jooksvad kulutused
ning vald on võimeline ellu viima kavandatud investeeringud
Kuna põhitegevuse tulem on plaanitud
positiivne, tagab see valmisoleku ka võimaliku majanduslanguse olukorras ning teisest
küljest ei pruugi omavalitsus heal majandusaastal võtta kavandatavat laenu või on
võimalik võtta laenu plaanitust väiksemas
mahus.
Omavalitsusele suurimaks riskiks on
tulubaasi kasvu liialt tuginemine ühele tulu
allikale – tulumaksule. Ühe tulu liigne
domineerimine suurendab tulubaasi riski
ning tulude vähenemine toob kaasa samas
mahus kulude vähendamise vajaduse.
Maa munitsipaalomandisse

Volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse Käru vallas Käru alevikus
Kopli, Jaama, Karja ja Nurme tänavatel
asuvate eramute vahelise haljasala, kohaaadressiga Nurme tn 1, ligikaudse suurusega 9900 m2, sihtotstarbega sotsiaalmaa
alaliik üldkasutatav maa.
Volikogu kinnitas määrusena Käru valla
Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja
hooldajatoetuse maksmise korra. Määruse
eesmärk on kehtestada täisealisele hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise,
hooldaja määramise, hoolduse lõpetamise
ja hooldajale hooldajatoetuse maksmise

tingimused ja kord.
Määrusega kinnitati Käru valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise
kord. Määrusega sätestatakse sotsiaaleluruumi mõiste, üürile andmise tingimused,
üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja
lepingu ülesütlemise kord ning sotsiaaleluruumi üürniku õigused, kohustused ning
piirangud sotsiaaleluruumi kasutamisel.
Välja antakse kaks teenetemärki

Volikogu arutas vallavalitsuse esitatud
teenetemärgi kandidaatide kinnitamist.
Vallavalitsusele esitati kolm kandidaati.
Volikogu otsustas 2015. aastal välja anda
kaks teenetemärki. Üheks teenetemärgi saajaks on Kädva küla elu eestvedaja Eha Vist
ja teiseks kohalik perearst Katrin Abel.
Teenetemärgid koos tunnistustega antakse
pidulikult üle valla sünnipäevale pühendatud vastuvõtul 25. novembril 2015.
Ühinemised on tulekul

Volikogu esimees Paul Sepp tegi ülevaate ROLi täiskogus arutatud haldusreformi küsimustest. 3. novembriks on kõik
Raplamaa valla esindajad kutsutud Rapla
valda haldusreformi ümarlauale, kuhu võtta
kaasa kirjalikud vastused Rapla valla koostatud alljärgnevatele küsimustele:
1. Suuremad ootused, mida Te ühinemisest loodate;
2. Olulisemad hirmud, mida ühinemine
võib kaasa tuua;
3. Millised on need tingimused, mille
rahuldamisel Teie vald oleks tõenäoliselt
liituja.
Käru vallavolikogu otsustas esitada
järgmised vastused:
1) ootused: Paraneb finantsiline olukord, et ellu viia Käru valla arengukavas
planeeritud tegevused; valla elanikud oleksid õnnelikumad, suureneb turvatunne.
2) hirmud: põhikooli kadumine;
süveneb ääremaastumine.
3) tingimused liitumiseks: valda jääb
alles põhikool; valla maadelt laekuv maamaks jääks piirkonda; valla teede
hooldamise ja remondi rahastamine.
26. novembril toimunud
istungi peateemaks oli I
lisaeelarve. Istungilt puudus
Kalev Palling, kes oli hõivatud
kooli karnevali korraldamisel.
Ülevaate lisaeelarvest andis pearaamatupidaja Ülle Sizask. I lisaeelarvega
suurendati põhitegevuse tulusid 39010 euro
võrra. Tulumaksu plaanile lisati 16000
eurot, põhikooli omatuludele 6709 eurot,
Päästeametilt on laekunud 3035 eurot Käru
vabatahtliku abikomando ülalpidamiseks,
hakkepuidu müügist laekus 2250 eurot.
Erinevatest kultuuri- ja tervisedenduslikest

projektidest ning Käru järve päeva sponsorsummadega on laekunud kokku 7334 eurot.
Toetusfondist eraldati täiendavalt 1953
eurot toimetulekutoetuse maksmiseks.
Põhitegevuse kuludele on lisatud 25795
eurot, vallavalitsuse personalikuludeks 203
eurot ja majanduskuludeks 1080 eurot,
Käru vabatahtliku abikomando majandamiskuludeks 4035 eurot, valla korterite
majandamiskuludeks 3375 eurot, Käru
Rahvamaja ürituste läbiviimiseks 5500
eurot, Käru Põhikooli lasteaiarühma personalikuludeks 2000 eurot, teiste KOV
lasteaiakuludes osalemiseks 3687 eurot,
Käru Põhikooli majandamiskuludeks 1761
eurot, koolibussi personalikuludeks 435
eurot ja majandamiskuludeks 736 eurot,
koolitoidule 150 eurot, lapsehoiuteenusele
648 eurot ja toimetulekutoetusele 1953
eurot. Põhitegevuse tulem suurenes 13215
eurot.
Investeerimistegevus: EAS-lt laekus
27134 eurot toetust Käru Rahvamajale
päikesepaneelide paigaldamiseks, tööd läksid kokku maksma 40963 eurot. Osaleti 919
euroga hajaasustuse programmis ja müüdi
3000 euro eest kinnistu Viljandi mnt.16-7.
Volikogu kinnitas I lisaeelarve.
Audiitorina jätkab AMC Audit

Volikogu määras valla 2015. aasta raamatupidamist auditeerima AMC Audit OÜ,
kes tegi kõige soodsama pakkumise.
Pakkumised küsiti seitsmelt audiitorfirmalt.
Pakkumised esitasid: Audiitorbüroo Fides
OÜ – 1200 eurot; Audiitorbüroo Roy
Vaimand OÜ – 3720 eurot; OÜ Infora –
1296 eurot; OÜ Hüva Nõu – 1500 eurot.
AMC Audit OÜ esitas pakkumuse maksumusega 1060.80 juba varem. Kolm audiitorfirmat pakkumust ei esitanud.
Arutati audiitori määramist Käru
Hooldusravi Keskuse 2015.a majandusaasta auditeerimiseks. Pakkumine esitati OÜ
Hüva Nõu audiitorile. Volikogu otsustas
eelnõu tagasi lükata ja küsida juurde teisi
pakkumisi. Uus eelnõu esitatakse
volikogule kinnitamiseks järgmisel istungil.
2015. aasta viimane volikogu istung
toimub 17. detsembril.
Vallaleht
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2016. aasta toob
olulised otsused
Aasta on jälle mööda saamas ja käes
aeg nii tagasi kui edasi vaadata. Kuigi
maailmas tervikuna polnud lõppev aasta
just rõõmsamate killast ja suurimad uudised olid katastroofidest, terrorirünnakutest
ning sõjatandritelt, siis Käru valla jaoks oli
aasta üldiselt rahulik ning kordaläinud.
Oleme ka sel aastal oma võimaluste
piirides ehitanud ja remontinud, samuti
valmistanud ette aleviku vee- ja kanalisatsiooniprojekti, mille ehitustööd algavad
järgmise aasta kevadel. Kõik selleks, et siin
oleks mõnusam elada. Aga valla elanike
arv ei kasva sellest hoolimata ning detsembri alguse seisuga oli Käru valla
elanikke 618. See on väga väike arv ja seab
iseseisva omavalitsusena jätkamise võimalikkuse küsimärgi alla. Aga peamine on
tegelikult see, et meie inimeste igapäevane
elu-olu oleks igal ajahetkel korras, seda
sõltumata vallamaja asukohast.
Ennustamine on tänamatu tegevus,
kuid siiski saab juba praegu öelda ühe
iseloomustava sõnapaari eesootava aasta
kohta. See on „strateegiline planeerimine”.
Kuigi ka igapäevaselt tuleb oma tegevusi
ette mõelda, siis järgmine aasta on otsustava tähtsusega kogu meie valla jaoks, sest
tõenäoliselt tuleb teha otsus, kellega aastal
2017 liituda. Ja sellise otsuste tegemine
pole lihtne ega igapäevane. Seetõttu ütlen
juba praegu, et vallavalitsus ja vallavolikogu vajavad nii kaaluka otsuse
tegemisel kõigi vallakodanike abi ning kui
ühel kenal päeval potsatab teie postkasti
kiri, milles küsitakse teie arvamust, siis
teadke, et sellele kirjale oodatakse ka vastust. Ainult koostöös ja ühiste huvide välja
selgitamise läbi tagame, et muutused ei
taba meid liiga valusasti. Meie tulevik ei
ole tume, vaid on täiesti meie endi teha.
Soovin kõigile teile ilusat jõuluaega ja
kaunist aastavahetust heade sõprade ning
pereliikmete keskel! Tegelikult on siin
ilmas kõige tähtsamad just need inimesed,
kes meid igapäevaselt ümbritsevad.
Hoidkem neid ja siis on kõik hästi!
Elari Hiis
vallavanem

Valmis
looduskalender
2016
Seekordne Käru valla kalender on
looduspiltidega. Enamus fotodest on
Sergei Trofimovi ja Aljona Suržikova
fotokogust ja pildile püütud just Kärus.
Maikuu foto autor on Liia Tõnismäe. Suur
aitäh fotode autotoritele.
Nagu tavaks saanud on koduvalla
kalendrid kirjas ka kõikide vallakodanike
sünnipäevad ja Käru valla 2016. aasta
suuremad sündmused.
Valla kalender jõuab postkasti jõuludeks.
Vallaleht
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Käru valda tunnustati abivajajate
toetamise eest
SA TÜ Kliinikumi Lastefond andis 13.
novembril toimunud fondi sünnipäevapeol
üle aasta sotsiaaltöötaja tiitli Antsla valla
sotsiaaltöö peaspetsialistile Vilve Lepikule
ning aasta kohaliku omavalitsuse tiitli Käru
vallale.
Lastefondi arendusjuht Eveli Ilves selgitab, et tiitlite jagamisega soovib fond
avaldada tänu ja tunnustust kohalikule
omavalitsusele ja sotsiaaltöötajale, kellega
Lastefondil on olnud väga meeldiv koostöö
ning kes on üles näidanud siirast hoolivust
abivajaja suhtes.
“Koostöö paljude kohalike omavalitsustega üle Eesti on näidanud, et see ei ole
kahjuks ülemäära levinud. Nii Vilve Lepik
kui Käru vald paistavad silma abivajajate
igakülgse toetamisega ning on teistelegi
eeskujuks tehes oma tööd hinge ja armastusega,” märkis ta.
Käru vallas elanud ning nii vallalt kui
Lastefondilt seoses lapse haruldase hai-

gusega toetust saanud Ingrit Ruddi peab
oma valda igati tiitlivääriliseks. “Vald on
alati meie pere suhtes väga abivalmis olnud
ning leidnud võimaluse meid toetada. Valla
töötajatega suhtlemine on olnud lihtne ja
väga positiivne.”
Aasta kohaliku omavalitsuse tiitliga
tunnustab Lastefond valda või linna, kes on
ajavahemikul november 2014 - november
2015 panustanud aasta peale kokku suurima summaga ühe Lastefondilt toetust
taotlenud oma piirkonna abivajaja kohta;
on Lastefondiga otseselt koostööd teinud
ning saavutanud kokkuleppe abivajaja
toetamise osas; on omalt poolt teinud
koostöö meeldivaks, positiivseks ja tulemuslikuks ning on asunud abivajajat toetama Lastefondile esitatud toetustaotlusega
seoses.
Sandra Liiv
SA TÜK Lastefondi tegevjuht

Rapla tegi Kärule ettepaneku
läbirääkimiste alustamiseks
Rapla vallavolikogu edastas Käru
vallavolikogule oma 26. novembri otsuse nr
48 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine
ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.”
Rapla Vallavolikogu otsustas algatada
haldusterritoriaalse korralduse muutmine
ning teha Juuru, Järvakandi, Kaiu, Kehtna,
Kohila, Käru ja Raikküla Vallavolikogule

ettepanek alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
eesmärgiga moodustada kohalike omavalitsuste ühinemise tulemusena uus
omavalitsusüksus.
Käru vallavolikogu vastust oodatakse
kahe kuu jooksul.
Vallaleht

Valda väisas keskkonnaminister
Jõulukuu 2. päeval toimunud keskkonnaministri Marko Pomerantsi Raplamaa visiit algas hommikul Käru valla
külastamisega. Esimene peatus oli Raplaja Järvamaa piiril Mädara oja ääres, kus
räägiti maaparandussüsteemide kohati
väga ebaloogilisest hooldamisest. Seejärel
istuti vallamajas laua äärde. Arutati
Keskkonna Investeeringute Keskuse
(KIK) keskkonnaharidusprogrammi ja
sellest lihtsustatud korras raha taotlemisest
koolidele, riigipoolsest ettearvamatust käi-

tumisest looduskaitseliste piirangute kehtestamisel, mis metsaomanikule suurt kahju
põhjustab ning KIK-i veemajandusprogrammist raha taotlemisega seonduvat.
Samuti räägiti põtrade poolt metsaomanikule põhjustatud suurest kahjust, mis
toob nii riigile kui erametsaomanikule tulevikus kaasa tulude vähenemise. Minister
jättis kuuldu ja nähtu meelde ning lubas
osundatud puuduste kõrvaldamiseks vajalikke samme astuda.
Elari Hiis

Ehitusregistri andmed peavad
vastama uuele ehitusseadustikule
Igasuguse ehitustegevuse (nii püstitamise, ümberehitamise, laiendamise, lammutamise kui osadel juhtumitel ka osa
asendamise samaväärsega) puhul tuleb eelnevalt tutvuda kehtivate seadustega, kitsenduste ja piirangutega ning kehtestatud
planeeringutega. Kõik ehitised peavad vastama heale tavale, ohutuse-, keskkonnasäästlikkuse- ja asjatundlikkuse põhi-

mõtetele ning ehitisele esitavatele nõuetele.
Ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele
toetuv asi, mille kasutamise otstarve,
eesmärk, kasutamise viis või kestvus
võimaldavad seda eristada teistest asjadest.
Ehitis on hoone või rajatis.
(järgneb pöördel)
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Ehitusregistri andmed ...
(algus lk 3)
Hoone on väliskeskkonnast katuse ja
teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga
ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone.
Võib-olla pisut lohisevate ja keeruliste
paragrahvide puhul võtab ehitustegevuse
kokku ehitusseadustiku lisas 1 ära toodud
tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta. Tabelis on üsna
selgelt ära toodud juhud, millal mis dokumendid peab koostama ja esitama vallavalitsusele.
Alla 20 m2 suuruse ning kuni 5 m kõrguse elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone ehitamisel puudub igasugune
teatamiskohustus. Samas peab olema
veendunud, et ehitis vastab eelpool nimetatud nõuetele.
Täiesti uue mõistena on kasutusele
võetud ehitusteatis. See asendab vanas ehitusseaduses kirjaliku nõusoleku mõistet.
Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme
päeva enne ehitise ehitamise alustamist
vormikohasel blanketil. Paljudel juhtudel
tuleb koos ehitisteatisega esitada ka ehitusprojekt. Kui vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul
vajadusest ehitusteatises esitatud andmete
täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist. Ehitusteatis on riigilõivuvaba. Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada
kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest
või täiendavate nõuete esitamisest arvates.
Kui on tegemist ehitusloa kohustusliku
ehitisega, siis on vaja esitada ka projekteerimistingimuste taotlus. Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat ning projekteerimistingimuste riigilõiv on vastavalt
riigilõivuseadusele 25 eurot. Ehitusluba
kehtib viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, kehtib ehitusluba seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Põhjendatud
juhul võib vallavalitsus muuta ehitusloa
kehtivust. Hoonete ja rajatiste ehituslubade
riigilõivud on riigilõivuseaduses.
Kui ehitamiseks on antud ehitusluba,
on ehitusloa taotlenud isik kohustatud esitama vallavalitsusele vähemalt 3 päeva
enne ehitamise alustamist teatise ehitamise
alustamise kohta.
Pärast ehitise valmimist, tuleb esitada
vallavalitsusele kasutusloa taotlus või
kasutusteatis vastavalt ehitusseadustiku
lisas 2 ära toodud tabeli kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse
kohta. Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt
10 päeva enne ehitise kasutamise alustamist. Kui vallavalitsus ei teavita kasutusteatise esitajat selle aja jooksul vajadusest kontrollida esitatud andmeid, siis võib
ehitist kasutama asuda. Ehitusloa kohustuslikele ehitistele tuleb pärast valmimist
taotleda kasutusluba. Kasutusteatis on
riigilõivuvaba, hoonete ja rajatiste kasutuslubade riigilõivud on ära toodud riigilõivuseaduses.
Ehitamist tuleb alati dokumenteerida,
see kehtib nii elamu kui ka mitteelamu
kohta ning nendel juhtudel, millal on vaja
esitada ehitusprojekt. Ehitustööde vastuvõtmisel peab olema vormistatud kaetud
tööde aktid. Tõendatud peab olema elektri-
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juhtmestiku paigaldus (elektripaigaldis),
pottsepatööd (pliit ja ahi), veevarustuse ja
kanalisatsiooni tööd, kütteseadmete
paigaldus jms.
Nõuetekohased vormid taotluste esitamiseks leiab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
kodulehelt:
https://www.mkm.ee/et/ehitisregister
Alates 1. aprillist 2016. a saab projekteerimistingimuste taotlusi, loataotlusi ja
ehitusteatisi esitada ehitisregistri kaudu
elektrooniliselt.
Ehitisregistris tuleb andmed korrastada
2020. aasta 1. juuniks. Seetõttu on väga
oluline, et igaüks kontrolliks endale kuuluvate ehitiste olemasolu ning andmete õigsust Ehitisregistri kodulehel. Andmetele
pääseb igaüks ligi ka ilma keskkonda sisse
logimata. Kui juhtumisi mõne ehitise (üle
20 m2 suuruste) kohta andmed puuduvad,
tuleks kontakteeruda vallavalitsusega.
Paljudel juhtudel on toimunud ehitamine oma äranägemise järgi, mis hiljem
võib kaasa tuua probleeme teiste ametkondade ja asutustega. Sellega seoses võib olla
raskendatud kinnisvara müümine ning ka
laenu saamine. Tagantjärgi seadustamine
on tihtipeale keerulisem, kui kohe
seadusekuulekalt käitumine. Tihtipeale
tuleb seaduste mittetäitmine teadmatusest,
aga nagu öeldakse, seaduse mittetundmine
ei vabasta vastutusest!
Küsimuste korral võtke julgelt ühendust maanõunikuga.
Janelle Leenurm
maanõunik
Vastuvõtt

E,N 9.00-12.00 ja 13.00-17.00
janelle@karuvald.ee,
telefon 489 2668

Teade!
2016. aastal käivitub taas
hajaasustuse programm.
Hajaasustuse programmi eesmärgiks
on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused
ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Käru vallas on hajaasustuse piirkondadeks Jõeküla, Kullimaa, Kõdu,
Kädva, Kändliku, Lauri, Lungu ja Sonni
külad.
Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist.
Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised
isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2016, millele
toetust taotletakse. Seega on veel on võimalik oma sissekirjutust muuta, et järgmisel aastal programmist raha taotleda.
Käesoleva aasta programmdokumendiga saab tutvuda Käru valla kodulehel,
tingimused järgmiseks aastaks on sarnased
selle aasta omadega. Teave 2016. aasta
taotlusvooru alguskuupäeva kohta ilmub
jooksvalt nii valla ajalehes kui ka kodulehel.

POLITSEI

Elupäästja helkur
Käes on aeg, kus päikese
tõusu ja loojangu vahele jääb
aega napid kuus tundi. Paljud
meist veedavad selle lühikese
valge aja tööl või koolis.
Tänavaliiklusesse satutakse enamasti
enne päikesetõusu või peale loojumist.
Suur osa liiklemisest toimub ajal, kui väljas
valitseb pimedus.
Aastaid on politsei ja Maanteeamet
sügisel läbi viinud erinevaid kampaaniaid
helkurite kandmise propageerimiseks ja
inimeste teadlikkuse tõstmiseks. Ikka selleks, et pilkases pimeduses liikuvad märkamatud muuta märgatavateks ja tõsta liiklusohutust.
Helkur on vajalik nii lapsel kui
täiskasvanul

Sügiseti on jälgitud intensiivsemalt
jalakäijatel helkurite kandmist. Pisteliselt
on seda tehtud ka maakonna koolide
juures. Kontrolli tulemused olid pehmelt
öeldes murettekitavad. Olenemata kooli
õpilaste arvust puudus helkur ligi kolmandikul õpilastest. Põhjuseid loetleti
erinevaid: kellel jäi helkur teise jope külge,
helkurid on kodus lauasahtlis, helkuri
kandmine ei ole popp, kes tegelikult jala ei
käi, vaid tuuakse autoga otse treppi.
Ometigi liikusid kõik helkurita noored
politseinikega kohtumise hetkel jalgsi.
Täna on helkureid erineva kuju ja tegumoega. Omale sobiv nende hulgast välja
valida, peab olema kõigile jõu- ja taskukohane. Asjata ei öelda, et helkur on
elupäästja, sest muudab meid autole lähitulede valguses nähtavaks 130-150 meetri
kauguselt. See vahemaa annab autojuhile
piisavalt aega, et sõitu aeglustada ja mööduda jalakäijast ohutult. Ärme hoiame seda
pisikest elupäästjat taskus luku taga või
kodus lauasahtlis. Riputame selle sinna,
kus ta oma tööd kõige paremini teha saab –
paremal küljel põlve kõrgusel!
Emad-isad ja vanaemad-vanaisad,
vaadake pimedas liiklusesse sööstes, et nii
Teil kui ka Teie lastel ning lastelastel on
riiete küljes rippumas pisikene elupäästja –
helkur. Usun, et me kõik tahame, et meie
lähedane õhtul elusa ja tervena koju tagasi
jõuaks.
Rahulikku jõuluaega soovides!
Jaan Sildoja
piirkonnapolitseinik
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Käru Põhikooli tulevikuvisioon sai
tugevad piirjooned!
Pühapäeval, 15. novembril
kogunes Käru Põhikoolis
aktiivne ja põhimõttekindel
seltskond, kes ütles kindla
„JAH“- sõna Käru Põhikooli
kestmajäämisele. Ja palju
rohkemgi veel – omanäolise
ja kogukonna ootustele
vastava kooli arengule.
Terves Eestis on maakoolid löögi all
mitmel põhjusel – ähvardav haldusreform,
tühjenevad maapiirkonnad, keerulised
olukorrad õpetajate leidmisel, laste vähesus,
kogukonnasisesed lahkhelid ja ka käegalöömise meeleolud. Mitmeid maakoole
on suletud ja jätkuvalt ähvardab sulgemine.
Seda protsessi saab peatada ainult
kogukond kooli ümber - koolikogukond,
kes ei nõustu „MEIE OMA KOOLI” kadumisega. Meeldiv oli tõdeda, et sellisel
seisukohal on ka Käru koolikogukond. See
on teistele maakoolidele eeskujuvääriline
suhtumine.
Koos arutasid Kooli tuleviku üle õpetajad, lapsevanemad, hoolekogu ja vallavalitus koolipidajana. Mõttetalguid juhtisid ja
vahendasid
Tulevikuhariduse
PIRN
haridusnõustajad Margus Saks ja Tiia
Lister, kes on ühtlasi Tartu Ülikooli
eetikakeskuse väärtusarenduse koolitajad.
Käru Põhikooli ajalugu on pikk ja traditsiooniderikas ja see ei tohi katkeda. Nii
saidki kogukonnapäeva alguses sõna kolm
kõige olulisemat võtmeisikut: praegune
Käru Põhikooli juhataja Reelika Lippur,
hoolekogu esimees Mari Vest ja vallavanem
Elari Hiis. Nende kõigi põhisõnum oli –
meie kool on hea kool, saab tulevikus
olema veelgi parem kool ja me kõik
seisame selle eest!
Oluline on koostöö kogukonnaga

Kool ei saa üksi hakkama – õlatunne ja
partnerlussuhted on väga tähtsad igas
mõttes. Väikeste maakoolide õnn on see,
kui nende lapsevanemad on aktiivsed ja
koolikogukond on panustamas kooli hea
käekäigu nimel. Võrreldes paljude teiste
koolidega on Kärus väga tegus hoolekogu,
kuhu kuuluvad ka mitmed kohalikud
ettevõtjad, mis on üks kooli ja kogukonna
tugevate sidemete ja hea koostöövõimaluse
näitaja. Selline kahepoolne tugev side –
kool kui kogukonna arenguressurss ja
kogukond kui kooli kaasaegsuse tähtis
mõjutegur – teeb kohalikust koolist äärmiselt tähtsa kogukonna südame. Paljudes
Eesti piirkondades on kohalikud inimesed
asunudki väga tõsiselt ja pühendunult oma
kooli jätkusuutlikkuse ja püsimise nimel
tegutsema, mõistes, et oma kodukooli ehk
kogukonnasüdame kadudes hakkab kogukond mõranema. Hoiatava ja märgilise tähtsusega loo valla põhikooli kadumisest

vahendas endine Lelle Põhikooli ja praegune Käru Põhikooli õpetaja Veera. See
pani koolikogukonna päevale tulnud
inimesed tõsiselt mõtlema, kuidas teiste
kogemusest õppida, ohumärkide ilmnemist
märgata ning õigeaegselt reageerida.
Käru kogukonna väljakutse ja kõige
tähtsam ülesanne on tugevdada oma
inimeste sõbralikke suhteid koostööks uue
kooli arengukava kokkupanemisel, kaasates
kõik osapooled – ka lapsed ja noored, peredest rääkimata. Väga oluline on meeles
pidada, et kommunikatsioonikanalid tuleb
hoida avatuna kõigile – kooliteema pole
saladus! Tuleks tunnustada aktiivseid
panustajaid, ennetada mittemõistmist ning
esile tõsta positiivset suhtumist omavahelises suhtlemises.
Koolikogukonnapäeval tõdeti, et koostöövõimelisi eestvedajaid oleks vaja mitmetesse valdkondadesse, aga eelkõige kõiki
osapooli kaasava omanäolise kooli visiooni
täpseks väljatöötamiseks ja sõnastamiseks
ning kooli sisuliseks arendamiseks uuele
õpikäsitusele üleminekul.
Kooli uus õpikäsitus tähendab lühidalt
lahtiseletatuna õppijakeskset lähenemist,
kus õpitakse koos ja positiivse kogemuse
kaudu, õppija seab ise eesmärgid, liigub
õppides omavalitud sihti mööda ja vastutab
oma tulemuste eest. Õpetaja roll on olla
sõbralik ja motiveeriv juhendaja ning nii
läbi heade suhete ja oskusliku juhtimise
õppija arengut ja eesmärke toetav.
Siinkohal on oluline, et õpetaja läheneb professionaalina aineteüleselt nii õppija tugevuste kui arengukohtade isikupära arvestades.
Käru Põhikooli meeskond oli käesoleval aastal valitud üheteistkümne Eesti kooli
hulgas uuenduslikule „Õppijakeskse kooli
juhtimine” koolitusele. Seetõttu oleme
veendunud, et oskusteave üleminekuks
kaasaegsele õpikäsitusele on Käru koolis
olemas. See on hädavajalik, et kool saaks
areneda omanäoliseks, iga last arvestavaks
lapsesõbralikuks ja õppivaks kooliks, kus
õpetajate poolt kasutatavad õppemeetodid
on pigem kaasaegsemad keskmises eesti
koolis kasutatavatest. Kooli areng ei saa
peatuda sellepärast, et pole teadmisi kooli
uuenduseks. Nüüd on võimalus pika koolituse jooksul ja ka Soomes Helsingi piirkonna koolide külastuste käigus saadud kogemused ning teadmised praktikasse rakendada.
Sõnastati paljud soovid ja ideed

Pikka kogukonnapäeva mahtusid
mitmed aruteluvoorud, kus erinevates
koostöörühmades saadi omavahel paremini
tuttavaks, õpiti tundma üksteise põhimõtteid nii väärtusmängu mängides kui ka
tõsiselt kooli arengu võimalusi ja takistusi
arutades. Ühistes aruteludes toodi tulevikuvisiooni põhipunktidena välja alljärgnevad

võimalused: lasteaia ja kooli sidususe säilimine parema ruumilahenduse korral, laste
huvitegevusega seotud mõtted, kaasaegse
digiühiskonnale kohane tehniline varustus
ja õpe, liitklasside kaotamise vajadus,
põhikohaga kogukonnas aktiivsed õpetajad,
lapsevanemate koolituste vajadus, tugisüsteemi parem ja läbimõeldud korraldus,
aineõpetajate omavaheline ja ka koduga
koostöö lapse heaks, õuesõppe korraldamise võimalused, õppimist toetava hindamise rakendamine ja KOOSTÖÖ!
Koostöö igal tasandil ja igas valdkonnas!
Siin toodi hea näitena huvihariduse
edasiarendamise võimalus koostöös kohaliku ettevõtlusega viisil, et juba varakult
alates lasteaia vanimast rühmast muutuks
huviharidus õppetöö osaks. Koostöös
õpetajatega oleks võimalus välja töötada
vastava ettevõtluse valdkonnapõhise
oskusteabega praktiline õppeaine, kus tunni
läbiviijateks on kohalikud ettevõtjad ise.
Igal inimesel on roll ja vastutus

Loomulikult räägiti rahast ja ruumipuudusest, nagu sellistel aruteludel tavaline,
aga rõõm oli kogeda, et kohaletulnud
kogukonnaliikmed mõistavad – inimesed,
omavahelised head suhted, koos õppimine,
uute võimaluste ja lahenduste otsimine,
selleks sõlmitavad ja järgitavad kokkulepped ning tulemuslik koostöö on kõige
otsustavamad tegurid!
Kui räägiti takistuste kõrvaldamisest
Käru Põhikooli tulevikuvisiooni teostumise
teel, siis jäi kõlama üks kõige olulisem
mõte: me vajame ühtset „meie – tundega“
pühendunud kogukonda ja siis on teised
takistused ka koos ületatavad. Leiti veel, et
vaja on avatust, üksteise ärakuulamist,
diskussiooni, ka selgeid ühiseid eesmärke ja
selliseid kokkuleppeid, mida siis saaks
kindlasti ka järgida.
On oluline, et iga inimene Kärus mõistaks oma isiklikku rolli ja vastutust ning
koostöö vajalikkust oma kooli säilitamisel.
„Tehtagu “-, „Ei saa, juba hilja“ – mentaliteediga inimesed teeksid oma kodukohale
karuteene, kui nad töötavad vastu ja ei
mõista, kui suur jõud on ühisel panustamisel ja pühendumisel. Edasi minna saab
ainult koos ja nendega, kes usuvad „MEIE
KÄRU“ tulevikku, „MEIE KOOLI“ säilimist hea koolina ning on valmis ise ka selleks piisavalt panustama.
Tänased arusaamatused ja üksteisest
möödarääkimised tuleb jätta seljataha…
Seda usume kindlasti ka meie Käru
sõpradena ja toetajatena.
Soovime omaltpoolt jõudu kõigi takistuste ületamiseks ja positiivseteks arenguteks Kärus!
Kogukonnapäeva
mõttetalgute läbiviijad
Margus Saks ja Tiia Lister
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2. klass uudistas
metsloomi
Ühel novembrikuu varahommikul sõitsime klassiga
Toosikannu puhkekeskusesse, et õppida
paremini metsloomi tundma.
Toosikannus võttis meid vastu Leo
Kass, kes sõidutas meid kollase bussiga
mööda metsateid. Teed olid auklikud ja
kurvilised, et buss lausa rappus. Leo jutustas meile, milliseid loomi meil on võimalus
näha ja tuletas ka meelde, et loomad on
väga terased ja arad. Kui soovime neid
näha, peame olema rahulikult paigal ja
vaikselt.
Veidi aega sõitnud, märkasimegi põtru
puude vahel. Üllatus oli päris suur. Nad on
loodusega nii ühte värvi, et silm ei osanud
looma puutüvedest eristadagi.
Seni kuni bussis istusime ja põtru läbi
klaasi imetlesime, olid need suured loomad
liikumatult paigal, kui aga bussist
väljusime, põgenesid ka põdrad metsa
peitu. Oligi esmane kogemus käes: ainult
vaikus ja rahu võimaldavad metsarahvaga
kohtuda.
Edasi sõites nägime tee ääres kraavipervel metsseakarja maad sonkimas. Nüüd
väljusime bussist hiirvaikselt ja jäime kohe
tee äärde seisma, et loomi mitte häirida.
Saimegi neid metsanotsusid kaua binokliga
jälgida ja pilte teha. Kuulasime huviga
kuidas ekskursioonijuht meile loomade
käitumisest ja toitumisest jutustas.
Kaugemas põlluservas nägime suurt
põdrakarja. Ees sörkis emapõder, vasikad
kannul ja karja järel olid isasloomad nagu
turvamehed.
Nüüd sõitsime metssigade söödaplatsi
juurde. Olime üllatusest keeletud kui meie
ees toimetasid suured kuldid, kihvadki
paistsid. Seekord me bussist ei väljunudki,
vaid imetlesime metsanotsude tegemisi
kaua läbi bussiakna. Kui nad lõpuks kõhud
täis said ja metsa sörkisid, läksime meiegi
vaatetorni ronima.
Tee kulges mööda metsaradu ja peagi
kõndis bussi eest läbi suur emapõder ning
talle järgnes kohe põdravasikas. Nii
lähedalt polnud meist keegi varem põtra
näinud. Tundus, et ka nemad olid meie
kohalolust üllatunud. Ega nad tegelikult ei
põgenenudki nii kiiresti, vaid lasid end
päris pikalt imetleda. Olid ikka suured küll.
Kui keskusesse tagasi jõudsime,
käisime veel jahikoerte puuride juures kutsikatega tutvust sõlmimas. Koeraema
haukus meie peale, ta kaitses nii oma
poegi. Kutsikad olid aga armsakesed.
Edasi jätkus meie tööpäev õppeklassis,
kus täitsime loodusõpetuse töövihikust
lehekülgi nähtud metsloomade kohta.
Suur tänu Leole, kes meile selle toreda
ja huvitava õppepäeva aitas korraldada.
2. klass ja
klassijuhataja Ly Paas

Koolipere pidas sünnipäeva ja
valmistub jõuludeks
Möödunud kuud koolielus on
olnud taaskord väga töised ja
mitmekesised ning toonud
kaasa nii rõõmu kui ka muret.
Meie kooli võistkond, kooseisus:
Marten Teetsov, Mirjam Hiis ja Krõõt
Oks, osales 1. kooliastme mälumängus, kus
saavutati üle keskmise tulemus. 3. novembril osales meie kooli võistkond rahvastepalli võistlustel, saavutades väga tihedas
konkurentsis 2. koha. Võistkonda kuulusid:
Rauno Valdmann, Keelika Ruddi, Kevin
Morten Viljak, Keiri Männik, Pamfilius
Singh, Laura-Liis Oeselg ja Andre
Meier. Aitäh õpilaste treenerile õpetaja
Virve Zimmermannile. Septembrikuus
osales meie kool Euroopa Spordinädalal ja
sealt võitsime loosiga priipääsmed Kalev
Spa veekeskusesse. 6. novembril saidki 15
õpilast, kes olid valitud igast klassist, käia
preemiareisil veekeskuse. Vallavalitsuse ja
kooli koostöös on korraldatud lastele hambaravi Järvakandis doktor Eve Kohvi
juures. Lasteaiapere on detsembri alguses
käinud vaatamas teatrietendusi. Noorema
rühma lapsed vaatasid Paides Viljandi
Laste- ja Noorteteatri etendust „Mašake ja
kolm karu.” Vanema rühma lapsed ja 1.
klassi õpilased käisid Tallinnas NUKU
Teatris etendusel „Võlupood”. Lastele
meeldisid mõlemad etendused väga.
Koolist mitme kandi pealt

Novembrikuu lõppu jäi kogu koolipere
ühine “Oma ooli nädal,” mille raames
toimus pidulik aktus tähistamaks kooli sünnipäeva ja aupäeva. Sellel päeval on traditsiooniks tunnustada kooli töötajaid väga
hästi tehtud töö eest. Kooli 251. sünnipäeva
aktusel tunnustati tänukirja ja väikese
meenega Angela Pallingut ja Liia Sizaskit
hästi toimiva meeskonnatöö eest, kus mõlemad osapooled teineteist täiendavad.
Marje Oksa märkamatult, kuid hästi
tehtud igapäevase töö eest. Ly Paasi järjepideva töö eest ainetundides ja töö eest
klassijuhatajana. Lea Karjast mudilaskoori, tütarlaste ansambli ja solistide
juhendamise eest. Riina Hunti kooliga
koostöö eest mitmes valdkonnas. Aitäh
kõigile kooli-töötajatele ja koostööpartneritele südamega tehtud töö eest!

Õppetöö mitmekesistamiseks on 1. ja 3.
klass kohtunud loodustundides Piret
Eensooga, et põhjalikumalt uurida Eesti
loomi talvel ja selgemaks saada prügi sorteerimist. 2. klass on teinud Keskustepäeva
väljasõiduga Toosikannu Puhkekeskusesse.
Eesti keele ja kirjanduse tunde on läbi
viidud raamatukogus jne. Sellised tegevused õppetöö mitmekesistamiseks on
saanud toimuda tänu õpetajate initsiatiivile
ja paljudele toredatele inimestele, kes on
nende mõtetega kaasa tulnud. Aitäh teile
kõigile, sest tänu teile on lastel õppimine
huvitavam.
Kool ootab arvamusi

Novembrikuus toimunud „Kogukonnapäeval” kaardistatud kooli hetkeolukord
ning ootused, võimalused ja taksitused on
andnud sisendi kooli arengukava koostamisele. Pöördun kõikide lapsevanemate
poole palvega osaleda Käru Põhikooli korraldatud rahulolu-uuringus. Täites vastava
küsimustiku, annate meile võimaluse hinnata tehtud tööd ning pöörata kooli arendamisel rohkem tähelepanu teile olulistele
teemadele. Teie poolt antud vastused
aitavad meid edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel ning koostöö tõhustamisel. Rahulolu-uuringu küsimustiku
leiavad kooliõpilaste vanemad e-koolist
vestluste alt ja lasteaialaste vanemad teile
saadetud e-kirjast. Kontaktisik küsitlusega
seotud teemade puhul on Reelika Lippur
(karupohikool@gmail.com).
Kuid 2015. aasta hakkabki oma otsi
kokku tõmbama ja koolipere valmistub
ühiselt jõuludeks. Koolisaalis on suur ja
uhke kuust oma koha juba leidnud ning ehitud laste enda tehtud ehetega. Sel aastal tõid
jõulukuuse saali meie kooli 6.-7. klasside
noormehed õpetaja Kalev Käpa juhendamisel, selleks meisterdasid noormehed
kuusejala ning käisid ise jõulupuud maha
võtmas ja saali toomas. Jõulumeeleolu on
loomas 14.-21. detsembril toimuv jõulunädal, kus leidub erinevaid tegevusi (jõululaat, päkapikupäev, jõulukommete tutvustamine jne) ja mis lõppeb koolipere ühise
jõulpeoga 21. detsembril kell 17.00
Ilusat jõuluaega!
Reelika Lippur
koolijuht

2. klassi õpi‐
lased õpetajaga
Toosikannus
loomavaatlusel.
Foto: Leo Kass
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Oma kooli nädal lõbus ja meeldiv
nädal
Käru Põhikoolis tähistati kooli sünnipäeva “Oma kooli nädalaga.” Nädal algas
reedel piduliku aktusega, kus tähistati kooli
sünnipäeva ja aupäeva. Aktusel lauldi,
luuletati ja tunnustati inimesi. Aktuse algul
süütasid kõik lasteaialapsed, kooli õpilased
ning külalised kooli auks küünla. Seinale
riputati kaunistuseks iga lasteaialapse,
koolilapse ja õpetaja paberist tehtud käsi.
Esmaspäeval oli kuuldemängudepäev.
Sellel päeval kõlasid kooliraadiost kuuldemängud, mida olid eelnevatel aastatel Türi
Ringhäälingumuuseumis salvestanud meie
kooli 2.-5. klasside õpilased. Kuuldemänge salvestanud õpilased rääkisid ka teistele,
kuidas üks salvestus toimub ja kuidas nad
tegid juttudele ise ka heliefektid.
Teisipäeval toimus kooliteemaline viktoriin, kus küsiti küsimusi kooli ja selle
ajaloo kohta. See oli lahe ja väga põnev,
sest küsimused olid väga erinevat laadi. Nii
näiteks saime teada, et koolimajas on
kokku 13 tualettruumi.
Kolmapäeval toimus koolis 5. ja 6.
tunni ajal spordipäev, mille raames
toimusid saalis erinevad mängud. Spordipäeva korraldajateks olid Virve Zimmermann ja Anne Sillamaa.
Neljapäev oli omaloomingupäev, kus
õpilased esitasid vahetundide ajal enda
loodud laule, luuletusi ja isegi näidendi.
Koolimaja seintel olid üleval õpilaste
tehtud joonistused, jutud ja luuletused.
Oma kooli nädal lõppes neljapäeval,
mil toimus heategevuslik karneval. See oli
meie meelest suurimaid üritusi mida meie
oma silmadega siin koolis näinud oleme.
Seal toimusid mitmed tegevused: õnneloos, kohvik, pood, ennustaja, esinemised,
tantsud ning veel palju muid põnevaid asju.
Saali oli üles pandud palju tehnikat, seal
olid valgustused, trummikomplekt ja isegi
suitsumasin. Lastel oli väga lõbus ja ka
täiskasvanutel.
Sellega “Oma kooli nädal” ka lõppes.
See oli väga lõbus ja meeldiv nädal!
8. – 9. klassi õpilased

Lasteaiarühmade
lahtiolek pühade ajal
Kolmapäev, 23.12
lasteaed avatud 7.15 – 15.00
Esmaspäev, 28.12 – kolmapäev, 30.12
lasteaed avatud 7.15 – 18.00
(avatud üks rühm)
Neljapäev, 31.12
lasteaed suletud (sisetööpäev)
Alates esmaspäevast, 4.01
lasteaed avatud 7.15 – 18.00
(avatud kaks rühma)

Karnevaliga tehti head
Käru kooli traditsioonilisele
kadrikarnevalile tehti sel
aastal heategevuslik taaskäivitus.
Käru kogukonnapäeval 15. novembril,
edastas lapsevanem Veiko Seera Käru
tüdrukute Helin Marii ja Iris Maria soovi,
teha koolis heategevusüritus ning saadud
tuluga toetada Eesti vähihaigeid lapsi.
Antud ideest saadi innustust ning moodustati lastevanematest ja kooli töötajatest korraldusrühm, mille eestvedajaks hakkas
hoolekogu esimees Mari Vest. Heategevusüritus otsustati ühitada kooli kadrikarnevaliga.
Hästi ettevalmistatud pidu sai hoo sisse
26. novembri õhtul ja oi kui kirju seltskond
kokku oli tulnud! Õhtu pakkus rohkeid
üllatusi, sest ammu pole kooli võimla olnud
nii omapäraselt kujundatud – võimlast oli
saanud linnak, kus tegevusi jätkus kõigile.
Suur tung oli Ennustaja Moori juurde, aga
osa võeti õnneloosist ning Kadriemad
toimetasid nii kohvikus ja müügitelgis,
pakkudes erinevaid suupisteid kui kauneid
käsitööesemeid. Mängutelgis sai panna
proovile oma osavust ja täpsusust silm
sirkel, nina vinkel, meetodil. DJ Tantsiv
Kuu keerutas plaati ja hoolitses nii
värvimuusika, kui salapärase udu eest, mis

aeg ajalt kattis saalipõrandat. Meeleolukate
etteastetega astusid üles lasteaia vanema
rühma lapsed. Tibudena lehvitas sabasulgi
ja tiibu kooli õpetajaskond. Seelikuid
keerutasid linetantsu saatel kantritüdrukud
ja setude Kadrelit esitati Kärutajate poolt
sel korral hoopis põnevates kostüümides.
Idla võimlemist harrastav seltskond pani
aga pallid põrkama džunglirütmide saatel.
Leidus sooloartiste trummide taha ja usun,
et nii mõnigi noor avastas endas varjatud
ande, mida võiks kindlasti edasi harjutada.
Ühel korralikul karnevalil on oma
näitemäng ja nii oli ka sel õhtul, kus
etendati näitemängu isa sokkidest. Kõik
osalejad said mängida, tantsida, kohvikus
head paremat nautides keha kosutada või
muul moel lustida ning pingil konutajaid oli
vähe, mis tegi suurt rõõmu.
Õhtu lõppes silmade särades osaliste
tänamisega ja kindla veendumusega saan
öelda, et see oli vahva pidu. Saali lage jäid
külaliste lahkudes kaunistama eri värvides
õhupallid.
Karnevali tulemusena koguti 495.83
eurot, mis Käru kooli poolt kanti üle Eesti
Vähihaigete Laste Vanemate Liidule.
Aitäh kõigile, kes andsid oma panuse!
Riina Hunt
lapsevanem

Küll on tegemist!
Võiks ju arvata, et pime
aeg on rahulik ja vaikne
hingamise (puhkamise) aeg.
Aga võta näpust!
Meil on kogu aeg palju tegemist.
Teame, et laps peab kasvama kindlas rütmis: päeva-, nädala-, kuu- ja aastarütmis.
Üritame oma tegemistes sellest kinni pidada ja laste järgi sammu seada, kuid ikkagi
käib kõik kuidagi ülikiires tempos. Õnneks
suudavad lapsed meiega kaasa joosta või
õigemini on nemad juba kaugel ees. Miks
me muidu räägime hüperaktiivsetest
lastest. Meie ei jõua n e i l e järgi ja eneseõigustuseks mõtleme asju välja.
31. oktoober oli halloweeni ja 2.
november hingedepäeva tähistamise päev.
Meie tegime kaks ühes (ikka aja
kokkuhoiu mõttes). Teisel novembril tulid
lapsed lasteaeda kostüümides. Istusime
hommikul kaks rühma koos ja rääkisime
sellest, miks ja kuidas kumbagi päeva
tähistatakse. Mis on oma ja mis natuke
kaugem ning miks ja kuidas nendel päevadel midagi tehakse. Lasteaiaaeg ongi ju
kõige suuremate MIKSide lahendamise
aeg. Ühe natuke õuduka muinasjutu
rääkimine ja kuulamine oli ka. Tantsisime
ja mängisime, kes vampiirina, ninjakilpkonnana, imeilusa Vassilissana või mõne
muu tegelasena.
6. novembril pidasime Isadepäeva. No

see oli ikka tõsiselt oodatud päev. Lapsed
valmistusid kontserdiks ja lugesid magamist vajavaid öid. Kingitused olid ammu
valmis meisterdatud. Kui hommikul
peaproovi tegime ja meeleolu loomiseks
vilkuvaid elektriküünlaid üles seadsime,
särasid lapsed rõõmust ja kiitsid, et küll see
on ikka tore lasteaed, kus nemad käivad.
Usun, et ka isad, emad õhtuga rahule jäid,
sest lapsed olid ikka väga vahvad.
Esinesime ka kooli sünnipäeva aktusel
ja käisime laulmas Käru Hooldusravi
Keskuses. Kõvad tegijad olime me
Heategevuslikul Kadrikarnevalil. See oli
tõsiselt vägev üritus ja tunnen kaasa kõigile, kes sellest osa ei saanud. Järgmisel
aastal tulge kindlasti!
Tänu Rasmuse emale, on meil seljataga
veel üks suur ühine piparkoogitegu. Aitäh
taigna ja glasuuri eest! Oli magus päev!
Praegu on käsil kõikvõimalike kaunistuste meisterdamine ja ruumide ehtimine.
Alanud on ettevalmistused Jõulupeoks.
Küll meil on ikka tegemist!
Sellest aastast on jäänud vaid päevad
aga uus aasta annab meile kaksteist kuud.
Kui palju põnevat ja huvitavat tegutsemist
küll sinna ära mahub!
Lasteaiapere soovib kõigile ilusat
aastalõppu ja teguderohket (püüdke
lastega sammu pidada) UUT AASTAT!
Õpetaja Liia
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Hooldekodu
muudab teenust
paremaks
AS Käru Hooldusravi Keskuses
remonditi oktoobris ja novembris II korruse ruume ja söögisaali. Tööde käigus
vahetati põrandakatted, värvivärskenduse
said ruumide seinad ja laed. Kokku tehti
töid ligi 200 ruutmeetril 12 000 euro eest.
Töid teostas Toomasson Grupp OÜ, kelle
hinnapakkumine osutust kolmest pakkujast
parimaks.
Remondiotsust aitas teha terviseameti
poolt koostatud inspekteerimise akt, kus
ametniku kontrollkäigu ajal tuvastati
põrandate kehv seisukord. Hooldekodus on
laudpõrandad, mis on kulunud ja nende
taastamine ei ole majanduslikult mõistlik.
Uus põrandakate on kaasaegsest PVC
materjalist, mis ei ima erinevaid vedelikke
ja on hästi puhastatav.
Tööde käigus tekitas elevust asjaolu, et
hoone kitsastes tingimustes tuli kogu maja
ümberorganiseerida voodikohtade leidmiseks. Seetõttu oli mitmeks nädalaks
maja saal kasutuses kuue inimese magamistoana ja remondi aeg tekitas külalistele
põnevust oma lähedase leidmisel. Tänan
hooldekodu elanikke, töötajaid ja külastajaid kannatliku meele eest, mis aitas ebamugavustega toime tulla.
Lisaks remondile said paljud toad uued
voodid. 2014 aasta augustis tuli hooldekodule Eesti Punase Risti Raplamaa Seltsilt
abipakkumine hooldekoduinventari osas.
2015. aasta sügisel saime Punase Risti
kaudu humanitaarabi korras ca 20 voodit, 3
ratastooli, 3 potitooli. Lisaks soetasime ka
ise neli uut funktsionaalvoodit erihooldust
vajavatele inimestele. Tänaseni on majas
kasutusel olnud tavalised puitvoodid,
millest mõned üksikud voodid on
mõningaste funktsionaalvõimalustega,
kuid tegelikkuses on olemasolev inventar
amortiseerunud ja vajab väljavahetamist.
Kaasaegsete
lahendustega
inventar
võimaldab hooldekodul pakkuda kvaliteetset hooldusteenust, samuti on asutusel võimalik töötajatele pakkuda paremaid
töötingimusi. Kokkuvõtvalt võib öelda, et
rahaliselt sai hooldekodu toetust 10 000
euro ulatuses inventari näol, mille abil
saame parandada klientide elamistingimusi
ja tagada kvaliteetse hooldusteenuse.
Järgmisesse aastasse planeerime I korruse remondi, mille raames vahetame I
korruse tubade ja üldkasutatava koridori
põrandakatted. Kui rahaline seis võimaldab, siis remondime ka läbi kahe korruse
ulatuva fuajee.
AS Käru Hooldusravi Keskus tegutseb
Käru vallas aastast 1995, elanikke on
majas 41 ja lepingulisi töötajaid 22. Pakume nii Käru valla inimestele kui ka teistest
valdadest hooldusteenust vajavatele
inimestele ööpäevaringset hooldusteenust.
Heili Burmeister

Rapla haiglas töötab massöör
Rapla haiglas töötab massöör Lii Mets,
kes teeb klassikalist massaaži. Klassikaline
massaaž on traditsiooniline ja kõige enam
kasutatud massaažiliik, mida tehakse õlidega või kuivalt. Olenevalt ravi eesmärgist
tehakse massaaži kogu kehale või
üksikutele kehaosadele.
Massaaži eesmärk on parandada organismi varustatust hapnikuga, kiirendada
ainevahetust ja korrigeerida lihastoonust.
Vastavalt kasutatud võtetele saab massaaži
toime olla lõõgastav või toonust tõstev.
Klassikalise massaaži tehnikad sisaldavad
silitamist, naha- ja nahaaluskoe hõõrumist,
lihaste muljumist, vibratsiooni ja erinevaid
kergeid löögilisi võtteid.

Klassikaline massaaž on täiendav võimalus ambulatoorses ja statsionaarses taastusravis. Kaasaegse massaažilauaga varustatud massaažikabinet asub haigla
ravivõimlemise saali kõrval.
Taastusraviarsti või teiste eriarstide
poolt määratud massaažiseanss, mis on
kooskõlas haigekassa hinnakirjaga, on
ravikindlustatud haigele tasuta. Muudel
juhtudel on massaaž tasuline: 30 minutit
maksab 10 eurot ja 60 minutit 18 eurot.
Massaažiseansile saate end kirja panna
polikliiniku registratuuris 48 44 050,
täpsem info Rapla haigla kodulehel
www.raplahaigla.ee.
Teksti toimetas Eleen Laasner

Perepäeval visati taldrikuid
Isadepäeval, 8. novembril olid kõik
Käru valla isad, emad ja vanaemadvanaisad oodatud koos lastega tähistama
isadepäeva sportlikult Paluküla mäel.
Perepäeva raames tehti tutvust disc golfiga,
mille harrastamiseks on Paluküla hiiemäe
ümbruses igati vahvad rajad üles seatud.
Valtu spordimaja instruktor Mai tegi Käru
rahvale ala reeglid mõne hetkega selgeks ja
seejärel saidki grupid radadele minna ja uut
ala ise katsetama hakata.
Ehkki ilm oli üpris vihmane, sobis kettaid lennutada vaatamata sellele. Ühelt
rajalt teisele kõndimine ja viskamine ise
hoidis keha soojana ja juba poole raja peal
olles, hakkas tunduma, et käed ja keha
hakkavad aru saama, mida neilt oodatakse
ja kuidas oma ketas siiski pesa poole
lendama saada. Disc golfi näol on tegu
kindlasti paljudele sobiliku harrastusega,
mis Eestis jõudsalt harrastajaid kogub. Ala
sarnaneb golfile, ent palli asemel on len-

davaid taldrikuid meenutavad kettad, mida
siis erinevatest kohtadest kettidega
„pesadesse“ peab lennutama. Paluküla disc
golfi pargis on 18 erinevat rada, mis on
erineva pikkusega. Kõige lühem on 60m ja
pikim 180m. Selleks, et kõik rajad läbida
kulub oma paar tundi ja on seda toredam
kui kaasas ka sõbrad, kellega mõõtu võtta.
Peale paaritunnist mängu ootas
perepäeval osalejaid aga Kädva külaseltsi
hubane maja ja selle sõbralikud perenaised.
Soe supp ja koogid maitsesid suurepäraselt. Aitäh kokkadele!
Tänan ka kõiki perepäeval osalenuid,
kes ei pidanud paljuks sel päeval välja
tulla, vaatamata kehvale ilmale ja said
seeläbi ehk ühe toreda kogemuse võrra
rikkamaks.
Eva Seera
Allpool Paluküla disc-golfi pargi kaart,
mille huvilised saavad omale välja printida
internetilehelt http://www.discsport.ee/
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Kädval kaubeldi
käsitööga

RAAMATUKOGU UUDISED

12. detsembril ootas Kädva
küla rahvas koduvalla inimesi
jõululaadale.
Laadal sai soetada nii kindaid kui
sokke, pitsilisi salle ja veste, keraamikat ja
vahvaid triibuvaipu, kootud ja tikitud
linikuid aga ka Traageldaja jõulukaupa ja
Tuppervare köögitarvikuid. Eha Metsallik
tutvustas oma vahvaid ja omanäolisi
kudumeid ning Janelin Metsallik esitles
heegeldatud kleite. Pealelõunal astus
laadaliste ette Lelle kapell. Kosutuseks
pakuti kohvi ja kooki.
Tore, et Kädva rahvas ikka oma sündmusi hinges hoiab. Küll aga võiks alevikurahvas olla aktiivsem naabrite külastamisel
ja juba tuleval aastal ka ise Kädva laadal
kauplemas.
Eva Seera

Noorteprojektist
tehti kokkuvõtteid

Raamatuseljaluule ?!
Raamatuseljaluule (bookspine poetry)
on meetod, kus virna laotud raamatute selgadel olevatest sõnadest moodustub luuletus. Idee autor on Ameerika kunstnik Nina
Katchadourian.
Õpilaste raamatutunnis panime kokku
ühiselt muinasjutu sugemetega luuletuse
“Elas kord...”.
Kätt ja silma prooviti “Kolme lihtsa
sõna” kokkupanekul,
Valmis said ka järgmised luuletused:
“Ah sa pagan”,
“Tere-tere”,
“Karud saavad aru”,
“Vanaema teab” jne
Täiskavanud luulehuvilistele on väljapanekus nii kriminaalse, romantilise kui
isamaalise hõnguga raamatute read.

Kuidas tappa oma unelmate
mees
Ühel külmal ööl
Kurja kuu valgel
Kummituste maja
Kuum jää
Sinine suits
Kuu soo kohal
Laske timukal tegutseda
Sosinad südaööl
Varjumäng
Halastuslask
Kiire lõpp
Hüvasti, Hamilton
Tere, pimedus
Pole halba ilma heata.

Kuidas ma lähen
Ära
Umbes ülehomme
Enne kui ma hüvasti jätan
Enne päikesetõusu
Nüüd ja igavesti
Vähemalt

Julgus elada
Igavesti
Jää kütkes
Püha kaljukitse radadel
Püramiidide maal
Päikesest ida pool
Kümme aastat hiljem
Ja saabub õhtu
Ta on tagasi.
Lisa saate lugeda raamatukogu veebilehelt: http://karuraamat.blogspot.com.ee/
2015/10/raamatuseljaluule.html
Kirjastuselt Tammerraamat on ilmunud
raamat „Imetabased jõulud”.
Jõulud võivad olla ootamatult
üllatavad. Seda siis, kui uurida, kuidas
inimesed maailma eri paigus jõule tähistavad. Sellest raamatust leiate tavapäratuid
jõuluettevalmistusi, eriskummalisi jõulupuid, imevärki kombeid, iseäralikke
ennustusi, huviäratavaid jõuluvanasid jne.
Miks peetakse jõululaulude festivali
Bostonis, miks Saksamaal kiidetakse külla
tulles jõulupuud, millisel maal saabub
jõuluaeg iidse traditsiooni kohaselt 11. kuu
11. päeva 11. tunni 11. minutil?

Jõuluõhtu
Läigib väli lumine,
üle kuuselatvade
liugleb lehviv tuuleke.
Kuusik vaikselt kohiseb
puu seal puule kõneleb:
jõuluõhtu läheneb!
Hugo Wühner (1877-1932)

Rahulikku ja
lugemisrohket pühadeaega!
Ilme Säde

Endalegi märkamatult on aasta otsa
saamas ning lõppeb projekt „Kogukondlik
ennetustegevus riskinoortega ja võrgustikutöö edendamine Rapla maakonnas.”
Novembri alguses toimus projekti raames
konverents Rapla Riigimajas. Konverentsil
sõnavõtjad ja osalejad tegid järeldusi, et
töö noortega on ääretult oluline. Mitmete
tegevuste käigus selgus, et noortel pole
olnud võimalust käia veekeskuses, kinos
või tegeleda keraamikaga. Noortejuhendajad leidsid, et lapsed olid toredad ning
tulid rõõmsal meelel tegevustega kaasa.
Konverents lõppes meenete ja tänukirjade
üle andmisega juhendajatele ja kontaktisikutele. Tänusõnu noortega tegelevatele
inimestele ja võrgustikuliikmetele ütlesid
Rapla maavanem Tõnis Blank ja projekti
koordinaator Karin Ratas.
Lühidalt kokku võttes, läks Käru seiklusringil päris hästi. Leidsime toreda
noortejuhendaja Ingridi, kes mõtles tegevusi välja ja viis neid ka läbi. Tegevusi sai
plaanitust vähem tehtud, kuid tegime hästi.
Ainult ühele üritusele ei tulnud ühtegi last ,
millest järeldasime, et lastele ei meeldi
organiseeritud õuemängud vaid nad eelistavad ise endale õues tegevusi otsida. Väga
rohkearvuline osavõtt oli filmiõhtul ja
Skypargi külastusel, kuhu oleksid tahtnud
paljud lapsed minna. Viisime läbi ka
küsitlusi, millest selgus, et noored osalevad
meelsasti nendel üritustel, kus on põnevaid
tegemisi või elamusi ning väike toidupala.
Lapsed said kindlasti juurde kogemusi ja
uusi teadmisi. Seiklusringi eesmärk oli
pigem näidata, et vaatamata sellele, et meie
vallas pole noortekeskust e. noortekat, on
võimalusi ja tegevusi, mida koos teha.
Tegelikult Käru seiklusring veel jätkub
ning seega ootame lapsi edaspidigi osalema. Üritusi aitavad korraldada Käru
Põhikool, Käru Vallavalitsus, Kaitseliidu
Rapla maleva Käru rühm ja vabatahtlikud.
Suured tänud neile!
Riina Hunt
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november - detsember 2015
TEATED

Käru kiriku teated
24. detsembril kell 15.00
Püha Jõuluõhtu.
27.detsembril kell 15.00
Jumalateenistus
pihi- ja armulauaga.

Õnnitleme
talvekuude eakaid
sünnipäevapsi!
Detsember
23. detsember

PAUL SILLAR 87
22. detsember

ANTS SÕMER 75
1. jaanuari ööl
kell 00.45-03.30
Käru pritsimajas
TANTSUGA UUDE AASTASSE
Tantsitab: ans. Koosolek
Pilet: 5.- eurot

Jaanuar
3. jaanuar

MILVI EENSOO 84

Käru valla jäätmejaam
Asukoht: Lai tn, Käru alevik
Avatud: E 17 – 18, R 10 – 11
Riiklikel pühadel suletud!
Tel. 5349 2487
Keskkonnajaam teenindab
ainult valla elanikke.

SIKSAK - Traageldaja E-POOD
www.siksak.ee
Uued gobeläänkangast
laudlinad ja linikud!
Ootame Sind ka
Kärus, Viljandi mnt.17
Tule kohale, hind 20% soodsam.
Info tel.55636562

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

Käru Vallaleht

3. novembril
SALME HALJASTE
Avaldame kaastunnet omastele

Keskkonnajaamas saab
tasuta ära anda:
segapakendijäätmed
paberi- ja papijäätmed
õlijäätmed
õlifiltrid
vanad akud ja patareid
päevavalguslambid
elavhõbedajäätmed
värvi- ja lakijäätmed
aegunud ravimid
olmekemikaalid
taimekaitsevahendid
Vastu ei võeta:
olmejäätmeid
ehitusjäätmeid
vana mööblit
vanu riideid

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

