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Nagu igal kodumaa sünnipäeva hommikul,
peeti ka nüüd pidulik aktus, mille sisustasid vanema rühma tõrutõnnid. Aktus algab
hümni laulmisega sini-must-valged lipud
käes.
Kodumaa sünnipäeva nädalal kaunistatakse rühmaruumid ja saal ning õpitakse
hümni sõnu, korratakse laule, luuletusi
ja mõistatusi. Lapsed teavad, kes on meie
president, teatakse lipu värvide tähendusi.
Mõistatustest teatakse, et sinise sakkidega
kleidiga tüdruk on rukkilill ja must mees,
kalasaba taga on suitsupääsuke.
Meie kodud on Eestimaal, kus räägitakse
väga ilusa kõlaga eesti keelt. Et eesti keel au
sees püsiks, sooviks, et vanemad loeks lastele jutte, muinasjutte ja luuletusi. Lastele
meeldib väga kuulata jutte, muinasjutte ja
ise luuletusi õppida ja lugeda.
Teame, et üks rahvas püsib niikaua, kuni
püsib tema keel. Igale rahvale on tema keel
hindamatu väärtus. Saame olla uhked, et
oleme eestlased ja räägime nii ilusa kõlaga
keelt. Emakeelepäeval esitasid vanema
rühma lapsed näidendi "Kuidas vikerkaar
endale värvid sai". Lastel tuli näitlemine
väga hästi välja. Tekstid olid põimitud
laulude ja tantsudega, tänusõnad muusikaõpetaja Ivile. Vanemad abistasid kostüümide ja peakatete muretsemisel ja valmistamisel. Täname!
Hoidke Eestimaad ja meie kaunist eesti
keelt!
Aprilli algul oli meie maja 33. sünnipäev.
Palju õnne kõigile meie maja tublidele
töötajatele! g
Terje Lehtme
lasteaiaõpetaja,
hoolekogu liige

Võrkpallipisik
möllab
Jüri Kaerpõld
treener

Ka sellel aastal võtsid Turba
kooli õpilased osa Harjumaa
koolidevahelistest
meistrivõistlustest
võrkpallis.
Tüdrukud vanusegrupis 7-9.
klass saavutasid 3. koha, jäädes silma Harjumaa Spordiliidule oma tugeva mänguga. Seega otsustas Harjumaa
Spordiliit saata vabariiklikele
meistrivõistlustele
Harjumaad esindama just
Turba tüdrukud!

Kuna võrkpallipisik on tabanud Turba noori, otsustati korraldada ka meie koolis
väike võrkpalliturniir.

Turniirile saabus osalejaid
Läänemaalt ja Harjumaalt.
Tüdrukutel läks jälle väga hästi - saavutati 1. koht. Poisid jäid
seekord neljandaks.
Treener Jüri Kaerpõld on
uhke ja rahul Turba noorte
võrkpallurite tulemuste üle
ja tänab ka Turba Gümnaasiumi koostöö eest turniiri
korraldamisel. Aitäh ka Piret
Tammele, Kristi Sambergile,
Regina Multramile, Raigo Katalsepale, Reigo Katalsepale ja
Heimar Tihasele. g

Keeleõppereis
Inglismaale
Juba kolmandat korda viimase 4 õppeaasta
jooksul võtsid 16 Nissi kooli õpilast, inglise
keele õpetaja, direktor ja huvijuht ette keeleõppereisi Inglismaale. Ikka selleks, et oma
inglise keele oskust parandada ja uusi kogemusi saada. Seekordne reis oli väiksesse mereäärsesse linna nimega Broadstairs, mis asub
Londonist umbes kahe sõidutunni kaugusel.
Loe edasi lk.5
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Nissi Vallavalitsuse
istungitel otsustatust
30. jaanuar 2012
Väljastati ehitusload elamu ja
garaaži ehitamiseks Ürjaste
külas Kruusiaugu kinnistule.
Väljastati projekteerimistingimused Riisipere puurkaevpumplate ja veetöötluse ning
vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojekti koostamiseks.
Määrati teenindusmaa Turba
alevikus Pargi tänavale seoses
maa munitsipaalomandisse
taotlemisega.
Eraldati MTÜ-le Lehetu Külaselts 130 eurot seoses 15. aastapäevaga.
Otsustati maksta lasteaiatoetust kahele taotlejale kogusummas 153,40 eurot, rehabilitatsioonitoetust ühele
taotlejale summas 95,56 eurot,
hooldajatoetust ühele raske
puudega lapse hooldajale 19,18
eurot kuus.
Kinnitati valla arengukava
koostamise teemarühmade
liikmed.

8. veebruar 2012
Riisipere lasteaia rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi
teostamiseks ning eeldatava
ehitusmaksumuse määramiseks otsustati sõlmida leping
osaühinguga P.P. Ehitusjärelevalve.
Väljastati ehitusluba Riisiperes Metsa tn 6 korterelamu
katuse ehitamiseks.

13. veebruari 2012
Määrati projekteerimistingimused Kivitammi külas VanaRiisipere maaüksusele tuulege-neraatori püstitamiseks.
Otsustati maksta lasteaiatoetust ühele taotlejale summas
61,36 eurot, koolitoetust õpilaskodu üüri tasumiseks kahele taotlejale kogusummas 588
eurot, ravimitoetust kolmele
taotlejale kogusummas 72,71
eurot, rehabilitatsioonitoetust
ühele taotlejale summas 32,77
eurot, hooldekodutoetust kahele taotlejale (ühele 177,20 €
kuus ja teisele 169,74 € kuus),
erakorralist toetust kolmele
taotlejale kogusummas 225
eurot.

Alustati kanalisatsiooni
projekteerimisega
Algas Riisipere ja
Lehetu ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimise
projekteerimine
Nissi valla reoveekogumisalade ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamise rahastamiseks on
vee-ettevõte AS Nissi Soojus
saanud toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (EL
ÜF).
Projektid hõlmavad Riisipere
ja Lehetu vee- ja kanalisatsioonivõrgu
rekonstrueerimist
koos pumplate ja mahutitega
ning reoveepuhastite rekonstrueerimist.
Hetkel toimub Riisipere aleviku veevarustuse- ja kana-

lisatsioonitorustike projekteerimine, samuti Riisipere ja
Lehetu reoveepuhastite projekteerimine.
Ehitusprojekti koostamiseks
võetakse kõigilt liitunud ja liituvate kinnistute omanikelt
kirjalik kooskõlastus vee- ja
kanalisatsiooni liitumispunktide ja/või majaühenduste
konkreetsele
paigutustele,
milleks on omanikele palve
osutada kaasabi projekteerija
Sweco Projekt esindajatele.
Riisipere asulas alustab peatselt tööde ettevalmistustega
ka ehitustöövõtja AS Terrat.
Reaalselt on vee- ja kanalisatsioonivõrgu ehitustöid Riisiperes plaanis alustada 2012.a.
kevadel, mille üksikasjadest
teavitatakse
elanikkonda
täiendavalt. g

Teataja 3/2012
Nissi Põhikooli koolilõuna
hinnaks kehtestati 0,78 € alates 01.03.2012. a.

300 eurot Christin Pootsmaale
seoses osalemisega rahvusvahelisel koorifestivalil Itaalias.

Otsustati jagada Siimika külas
asuv Ülejõe katastriüksus kaheks katastriüksuseks.

Kehtestati uued jäätmeveo
teenustasud alates 1. maist
2012. a.

Otsustati nõustuda 52 maaüksuse riigi omandisse jätmisega.

27. veebruar 2012
Väljastati ehitusload Aude
külas Juhani maja elamu rekonstrueerimiseks ja Turba
alevikus Jaama tee 1 ehitise
rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba elektri
maakaabelliinile Kivitammi
külas.
Otsustati maksta koolitoetust
huvialaringi osalustasu tasumiseks ühele taotlejale summas 10 eurot, ravimitoetust
ühele taotlejale summas 28,81
eurot, rehabilitatsioonitoetust ühele taotlejale summas
129,44 eurot ja erakorralist
toetust kahele taotlejale kogusummas 175,50 eurot.
Nõustuti 52 maaüksuse riigi
omandisse jätmisega Riigimetsa Majandamise Keskuse
ja Maanteeameti taotluste
alusel.
Otsustati maksta õpilastoetust

12. märts 2012
Väljastati ehitusload Riisipere alevikus Riisipere lasteaia
hoone rekonstrueerimiseks ja
Riisipere tanklas elektriautode laadimispunkti elektrienergia varustuse ehitamiseks.
Väljastati kasutusluba elamule
Turbas Jaama tee 19.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Munalaskme külas Raubri kuivati kinnistule.
Otsustati maksta lasteaiatoetust ühele taotlejale 46,02 eurot, hooldekodutoetust ühele
taotlejale 128 eurot; ühele isikule lasteaiatoetuse maksmine lõpetati.
Määrati õpilastoetus Egert
Miljanile 600 eurot ja Ats
Kiisale 600 eurot seoses osalemisega
rahvusvahelistes
treeninglaagrites Hispaanias
ja Rootsis ning Virge Laagile
300 eurot seoses osalemisega tütarlastekoori Ellerhein
koosseisus
rahvusvahelisel

rot kuus, erakorralist toetust
ühele taotlejale 70 eurot.

Kehtestati Turba Gümnaasiumi koolilõuna hinnaks 0,78
eurot alates 1. aprillist 2012. a.

Seati hooldus ühele sügava
puudega ja kahele raske puudega isikule ning seoses hooldusega kaasnevate lisakuludega otsustati hooldajatele
määrata hooldajatoetus.

Munalaskme külas Saviaugu
kinnistul kasvava metsa raieõiguse müügiks otsustati korraldada avalik suuline enampakkumine.

3. aprill 2012
Väljastati ehitusload Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle Siimika külas Nõmme ja
Õnnemäe kinnistute elektri
maakaabelliini ehitamiseks,
Ääsmäe-Haapsalu maanteega
ristuva elektri maakaabelliini
ehitamiseks Jaanika külas ja
Riisiperes Kungla 4 elektrivarustuse ehitamiseks.
Anti kirjalikud nõusolekud
puurkaevu rajamiseks Aarülli
kinnistule Rehemäe külas ja
Kruusiaugu kinnistule Ürjaste
külas.
Kooskõlastati rajatava puurkaevu asukoht Kingsepa kinnistul Ürjaste külas ja Nõmme
kinnistul Siimika külas.
Otsustati maksta ravimitoetust 5 taotlejale kogusummas
158,78 eurot, hooldekodutoetust ühele taotlejale 219,34 eu-

Nissi Vallavolikogu
istungitel otsustatust
21. veebruar 2012
Nissi valla 2012. aasta eelarve
teine lugemine katkestati.
Tuvastati Siimika külas asuva
elamu, Turba alevikus Tööstuse tänava ääres asuva keldri,
Rehemäe ringtee ääres asuvate elamu ja sauna ning Tabara
külas Kuusiku põigu ääres asuva pumbamaja peremehetus.
Nissi valla munitsipaalomandisse kuulub Munalaskme
külas asuv Saviaugu kinnistu,
millele on koostatud metsamajandamiskava
kümneks
aastaks. Kuna metsa majandamine vastavalt metsamajandamiskavale valla enda poolt
ei ole majanduslikult otstarbekas, otsustati Saviaugu kinnis-

tu metsa raieõiguse võõrandada avalikul enampakkumisel.
Otsustati osaleda projektis
„Lastega peresid jõustavad
teenused“ ning tagada projekti omaosalus teenuste käivitamiseks ja arendamiseks. Projekti eesmärgiks on arendada
ja tugevdada MTÜ Perede ja
Laste Nõuandekeskuse ja kohalike omavalitsuste vahelist
koostööd lastega peredele suunatud sotsiaalteenuste arendamisel ja osutamisel ning
lastekaitsevaldkonna arendamisel Harju maakonnas.
Esimesel lugemisel oli Nissi Vallavolikogu 20. jaanuari
2009. a määruse nr 1 „Pedagoogide töötasustamise alused“ muutmine.

Ohtlike jäätmete
kogumine Nissi vallas
Nissi Vallavalitsus avas 2009. aastal kodumasinate, olmeelektroonika, akude, patareide ja päevavalguslampide aastaringse
kogumispunkti aadressil Nissi tee 87a, Riisipere (autoremonditöökoja õuel). Samas saab ära anda ka vanu autokumme.
Vastuvõtt toimub igal tööpäeval kell 10.00-17.00
Info vastuvõtu kohta Vallo Sassi 51 68 792
Majandusnõunik Kalju Kallaste 6087209 g

Ajaleht "Teataja"

koorikonkursil „Ave Verum“
Austrias.

Väljaandja: Nissi Vallavalitsus
Toimetus: Nissi Vallavalitsus,
Nissi Vallavolikogu teabekomisjon

Järgmine number ilmub juunis 2012.
Reklaam ja kaastöö: ajaleht@nissi.ee
Materjalide saatmise tähtaeg 15. juuni 2012

Keelduti ühele isikule sotsiaalkorteri üürileandmisest.
Määrati õpilastoetus á 300 eurot Gerda Kiisale ja Saskia Sofia Ellerile seoses osalemisega
rahvusvahelisel rahvatantsufestivalil „Bracciano’s Castle“
Itaalias 19.–30. augustini 2012.
a.
TREV-2 Ehituse OÜ-le anti
üürile kaks korterit Riisipere
viadukti remonditööliste majutamiseks.
Kooskõlastati Ando Uusalule
ettevõtluse alustamise toetuse
andmine.
Anti luba õpilasmaleva korraldamiseks Nissi valla territooriumil 11.–24. juunini 2012. a.
Mittetulundustegevuseks anti
ühekordset toetust Maido Kaljurile III Nissi valla rahvajooksu korraldamiseks 100 eurot ja
Gerly Ragilole Jüriöö jooksu
korraldamiseks 75 eurot. g

8. märts 2012

liks alates 1. augustist 2014.a.

Nissi valla 2012. aasta eelarve
oli teisel lugemisel.

Võeti vastu Nissi valla 2012.
aasta eelarve

Muudeti Nissi Vallavolikogu
20. jaanuari 2009. a määrust
nr 1 „Pedagoogide töötasustamise alused“

Otsustati võtta Nissi vallale
varaline kohustus tasuda Riisipere lasteaia rekonstrueerimistööde eest valla omafinantseeringuna üheksasada
kakskümmend kolm tuhat eurot.

Määrati Nissi valla Ürjaste
külas asuva Männiku-Oti katastriüksuse sihtotstarbeks
elamumaa.
Otsustati esitada Harju maavanemale taotlus Nissi vallas Siimika ülas asuva elamu,
Turba alevikus asuva keldri,
Rehemäe külas asuva elamu
ja sauna, Tabara külas asuva
pumbamaja aluse ja nende
teenindamiseks vajaliku maa
andmiseks Nissi valla munitsipaalomandisse.

22. märts 2012
Otsustati korraldada Turba
Gümnaasium ümber põhikoo-

12. aprill 2012
Lõpetati Nissi Vallavolikogu
teabekomisjoni tegevus.
Määrati Nissi valla 2011. aasta
majandusaasta aruande auditeerijaks füüsilisest isikust
ettevõtja Ellen Pärm.
Nissi Vallavolikogu otsustas
toetada loa andmist OÜ-le
Nor-Est Wood Invest Harju
maakonnas Nissi vallas Odulemma külas asuva Hansu 7
kinnistu omandamiseks. g
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11.05

21.04

Jüripäeva laat Riisiperes. Loterii, töötoad
lastele ja täiskasvanutele, kontsert

21.04

Meeleolukas laupäeva õhtu Turba
Kultuurimajas
17:00 - avatud käsitöö näitus
18:00 - meeleolukas kontsert. Esinevad
oma valla taidlejad
19:00 - Ingrid Bärenklau lavastatud
näitemängu esietendus

23.04

Nissi kooli Jüriööjooks

27.04

Tutipidu Turba koolis

27.04 kell 20:00 Tantsupidu "RRR" (Reedeõhtu Rumba
Rütmis) Turba Kultuurimajas.
27.04

Nissi Valla Pensionäride Ühenduse
väljasõit Eesti Draamateatrisse
etendusele „Augustikuu „

28.04

Nissi Naisselts kutsub osalema
hekorratalgutele!

28 - 29.04

Maakondlik lauluvõistlus „Harjumaa
Laululaps 2012“ Viimsi Huvikeskuses
MAI
Koduvalla käsitöötegijate näitus Turba
Kultuurimajas
Koduküla näitemängu esietendus
(täiskasvanud) Turba kultuurimajas

5.05

Emadepäeva kontsert Turba
Gümnaasiumis. Koostöös Turba
Kultuurimajaga

Turba Gümnaasiumi 12.klassi lõpuaktus
Jaanipäev Lehetus
02.06-

Riisipere Kammerkoor Haapsalus
Laulupäeval

12.05 kell 12:00 Nissi Trollide kevadkontsert Riisipere
kultuurimajas

03.06

16.05 kell 19:00 Turba Kultuurimajas "Perepiduõhtu".
Esinevad Lehetu lastenäitering
(juhendaja Lea Kivisild) ja kultuurimaja
lastetantsuringid (juhendaja Helve
Kruusement).

Turba Kultuurimaja laste tantsurühmad
osalevad Tallinna Võimlemispeol Kalevi
Velotrekil

03.06 kell 12:00 Kolmainupüha jumalateenistus.
Lasteristimispüha.

11.05

Emadepäeva kontsert Nissi koolis

17.05 kell 18:00 Taevaminemispüha jumalateenistus

09.06 kell 14:00 Harjumaa Memme-taadi XVIII Lustipidu
2012 "Las jääda nii kuis oli"
Saue
vallas Vanamõisa vabaõhuplatsil.

19.05

Nissi valla sünnipäevapidu Riisipere
kultuurimajas

10.06 -

19.05

Nissi valla laste rahvatantsurühmad
osalevad Harjumaa laste
rahvatantsupäeval Viimsis

Laululust, Tantsumemmed,
Roosi esinemas Rocca Al Mare
Vabaõhumuuseumis

10.06-22.06.

Riisipere Roosi vilistlased Ohridis
Makedoonias Europeade festivalil

16.06

Nissi Põhikooli 9.klassi lõpuaktus

22.06

Nissi valla jaanipidu Turba pargis

27.06

Seitsme magajapäeva tähistamine
Lehetus

26.05 kell 16:00 Vennastekoguduse Nissi palvemaja 119.
aastapäev
26.05

Nissi valla pesamunade vastuvõtt
Riisipere Kultuurimajas

26.05 -

Teatriõhtu Turba Kultuurimajas. Oma
näitemängu esietendus. A. Kitzbergi "
Pila-Peetri testament".

JUULI
„Lehetu Missi“ valimised Lehetu
Külakeskuses

Lehetu küla heakorratalgud

27.05 kell 12:00 I Nelipüha armulauaga jumalateenistus.
Leerilaste õnnistamine. Laulab naiskoor
Nelli.

Emadepäeva tähistamine Lehtus

27.05

Nissi kooli perepäev

Turba kultuurimaja mudilaste tantsuring
osaleb Haapsalu Lasteaias perepiduhommikul

29.05

Nissi kooli tutipidu

Riisipere kammerkoori kontsertreis
Soome

30.05

Koolisaatmise pidu Riisipere lasteaias

Lehetu vabatahtlike motivatsioonireis

5.05

Turba kultuurimaja mudilaste tantsuring
osaleb Haapsalu Lasteaias perepiduhommikul

9.05

Turba Kultuurimaja laste peotantsuring
osaleb Taebla Gümnaasiumis
tantsupäeval

11.05 kell 11:00 Projekti „Olen tubli!“ lõpetamine Turba
lasteaias, külla tuleb Lõvi Leo

29.07

JUUNI
Koduküla aastalõpu kontsert Turba
Kultuurimajas. Esinevad kultuurimaja
taidluskollektiivid.
Turba Gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus
Turba Gümnaasiumi õhtuõppe 9. klassi ja
12. klassi lõpuaktus

Otsustasin külastada oma rühma lastega õppekäigu raames
kohalikke teenuseid pakkuvaid
asutusi ja ettevõtteid. Osades
neist töötavad või töötasid meie
rühma laste vanemad või vanavanemad. Eelnevalt oli saadud
nõusolek asutuse/ettevõtte juhilt või selle esindajalt.
Esimene õppekäik viis meid
sidejaoskonda, kus meid ootas alati rõõmsameelne Kaie.
Tädi Kaie rääkis postitöötaja
tööülesannetest ja näitas kasutatavaid templeid. Lapsed
said ise proovida lüüa templeid
paberitele ja need hiljem kaasa
võtta. Et tegevus toimus sügisel, kinkisime külakostiks laste
valmistatud pildi pihlakatega.
Tüdrukute nädala raames oleme külastanud juuksuriäri. Eelmisel

aastal käisime seal külas kõige
noorematega, nende jaoks oli
seegi paras jalutuskäik. Laulsime lastega laulu hommikust ja
nende tegemistest hommikul.
Juuksuritädi Viivel oli klient
toolil ja lapsed said jälgida tema
tegevust ja töövahendite kasutamist. Sõbralikul tädi Viivel
oli seekord meile varuks ka üllatus, lapsed said valida endale
juustesse sobivad värvi triibud,
kas rohelised või helepunased.
Tänuks vastuvõtu eest andsime üle laste abiga valmistatud
tänukaardi. Nii mõnigi lastest
oli mures, kas ikka peale lõunauinakut on veel värvi juustes
alles. Osa lapsi ei olnud nõus pärast tõusmist isegi juukseid läbi
kammima.
Noorema rühmaga oleme käinud ka perearsti keskuses, kus
tädi Vaike näitas lastele päris
arsti asju. Lapsed said proovida
kuulata üksteise südamelööke,
ja see tekitas palju elevust.
Tädi Vaike rääkis arsti tööst
ja näitas erineva otsatarbega
ruume: ooteruum, solaarium, vereproovi võtmise
ruum, arsti vastuvõtu ruum,
hambaarsti ruum ja kohvituba. Tädi Vaike andis kaasa
kaks maski arstimänguks
lasteaias.
Vanema rühma lastega viis
meid õppekäik puidutöötlemisfirmasse, kus hetkel
töötas ühe meie rühma
tüdruku vanaisa. Kuna
käik toimus isadepäeva
paiku, lugesime sobiva
luuletuse ja kinkisime pildi, mille olime kokku pannud/kleepinud kasutades

puude lehti. Onu Urmas oli
nõus lahkelt tutvustama, mida
ettevõte valmistab ja kuidas erinevad tööprotsessid toimuvad.
Poisse huvitasid muidugi kõige
rohkem masinad, nalja sai suure tolmuimeja laadse masina
juures, kõik tahtsid minna selle
alla korraga. Onu Urmas andis
meile kaasa kingituseks küünlalause.
Oleme käinud vanema rühma
lastega matemaatika tunni raames toidupoes, kus meid ootas
tädi Helvika. Ta tegi meile lastega ringkäigu poe erinevatesse ruumidesse ja rääkis müüja
tööülesannetest. Juhataja Õie
rääkis oma tööst. Lastel oli kaasas oma raha, igaüks pidi proovima ise arvutada, kas tal soovitud kaup sellest rahast välja
tuleb. Kassa juures tuli seista
järjekorras ja müüja Helvika
lubas kauba ise „läbi piiksutada“, mis palju elevust tekitas.
Tänuks vastuvõtu eest andsime
üle laste poolt valmistatud kaardi.
Selle aasta keskmise rühma
tüdrukute nädala raames tutvusime töökohaga, kus töötavad meie rühma kolme tüdruku ja ühe poisi ema/vanaema.
Kuna ka mina polnud selles
õmblusettevõttes kunagi käinud, ootasin seda minekut huviga. Kahekordses majas ootas
meid tädi Dea, ühe tüdruku
vanaema. Kingituseks viisime
laste käejälgedega maalitud tulpidega pildi (kahe lapse käejäljed, kelle ema ja vanaema seal
töötavad). Tädi Dea näitas, mis
tööd teevad meie laste ema ja
vanaemad ning missugune on

valmiv toodang. Lapsed jäid pikemalt vaatlema õmblusmasinaga õmblemist. Töötajatel on
firmas kena, kaasaegne puhkeruum, seal said lapsedki kommidega maiustada ja joogiaparaadist veega janu kustutada.
Usun, et lapsed saavad sellistelt
õppekäikudelt kaasa teadmise,
et iga töö on tähtis ja vajalik. Samas õpivad nad ka tähelepanelikult kuulama, tänaval liiklema
ja tegema rõõmu kingitustega.
Ehk lisavad laste külaskäigud
veidi vaheldust ka töötajate
tavatööpäeva. Hea, et osadelgi
vanematest on võimalus koha
peal töötada ja meie saame
nende töid/tegemisi vaatama
minna.

Surnuaiapüha Nissi kalmistul
AUGUST

Nissi valla töö- ja puhkelaager

Õppida saab erinevalt.
Tiina Umbsaar
Turba Lasteaia vanemõpetaja

Turba Tantsupisik osaleb Europeade
2012 Ungaris

11.08

Nissi Naisselts korraldab – Kirbuturg
Turbas

11.08

Turba Kultuurimaja
rahvakultuurikollektiivid osalevad Varbola
Puupäevadel

Sellekevadised
tegemised Turba
Gümnaasiumis
Lastevanemate infopäev ja koolitus
Ootame kõiki lapsevanemaid informatiivsele
ning toredale päevale, mil saate olla kaasatud
oma laste igapäevasesse kooliellu. Infopäev koos
koolitusega toimub 28. aprillil kell 9.00 – 15.30
(täpsem ajakava saadetakse õpilastega kodudesse, kuid on kättesaadav ka kooli kodulehel).
Sellel päeval on Teil suurepärane võimalus osa
saada oma laste tundidest, vestelda klassijuhataja ja aineõpetajatega ning võtta osa praktilisest
psühholoogilisest lastevanematele suunatud
koolitusest „Kuidas toetada oma last ja saavutada / taastada temaga usalduslik suhe?“.

Kirjeldatud õppekäigud on
toimunud erinevate aastate
vältel ja olnud seotud erinevate teemadega.
Aitäh Kaile, Viivele, Vaikele,
Urmasele, Helvikale ja Deale
lahke vastuvõtu eest meie kõigi poolt! g

Kevadkontsert
Jätkates käesoleva aasta toredate kontsertide
traditsiooni, mis sai alguse veebruaris toimunud
tšellokvartett C – Jam´i kontserdiga, on tulemas
meie oma kooli kevadkontsert.
11. mail kell 19.00 toimub Turba Gümnaasiumis
kevadkontsert, mis sel aastal toimub koostöös
Turba kultuurimaja ja muusikakooliga. Kontserdile ootame peale õpilaste ja nende vanemate ka teisi uudishimulikke alevielanikke. Lisaks
toredale kontserdielamusele on võimalus külastada ka selleks päevaks üles pandud kunsti – ja
käsitöönäitust.g
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Turba
koolilaste ja
kunstiringi
liikmete
valiknäitus
Kaie Saar
üks näituse külastajatest

Märtsikuus oli Riisipere kultuurimajas avatud Turba koolilaste ja kunstiringi liikmete
valiknäitus "Kunst on kui
muinasjutt, mis avaneb läbi
teiste silmade."
Turba kunstiringi näitus
Riisipere Kultuurimajas on
saanud traditsiooniks ja selle
eest soovivad kunstiringi juhendaja, Turba Gümnaasiumi õpetaja Piret Tamm koos
noorte kunstnikega tänada
Riisipere Kultuurimaja ning
Evi Vendlat.
Seekordsel näituse saab üldjoontes jagada kolmeks: esindatud olid Turba Gümnaasiumis õppinud ja nüüdseks
juba „oma teele" siirdunud
noorte kunstiteosed, praegu
Turba Gümnaasiumis õppivate noorte tööd ja detsembris toimunud projektipäeva
skulptuurid. Projektipäeval
juhendas kehalise kasvatuse
õpetaja Kristi Samberg skulptuuride valmistamist. Eeskujuks oli Tauno Kangro
looming. Põnevad taiesed
tulid plastiliinist ja aerosoolvärvidega. Kuid, kes on need
noored kunstnikud? Vastuse
koos omapoolsete kommentaaridega annab kunstiringi juhendaja Piret Tamm:

Raamatutarkadel
oli preemiapäev
Veebruarikuu lõpus kogunesid Nissi kooli lapsed Riisipere raamatukogusse, et võtta kokku
viktoriini tulemused tarkuseraamatute kasutamisoskuse kohta.
Selle ürituse traditsioon on kestnud juba väga
mitmeid aastaid. Osalevad 3. ja 4.klassi õpilased, nii et sel aastal sai ka meie klass osa võtta.
Viktoriin viidi läbi eelnevatel nädalatel, kui
klassid käisid õpetajaga raamatukogus küsimustele vastuseid otsimas.
Edasi pääsesid 3. klassist: Eerik Ehrpais, Hanna-Liisa Juhanson, Victoria Käsk, Märt Maasikas, Katriine Laanjärv, Alexander saage, Oliver
Tamm, Virgo Frank, Robin Tuulik , Ave Kaljumäe, Rianne Väli ja 4.klassist Kevin Kuuskor,
Kevin Uueni, Mihkel Vaarmaa, Brigitta Pruual,
Hannabel Säär, Carl Niidas, Alar Nort ja Maarja-Liisa Peebo
Lõpetamisele oli külaliseks tulnud õpetaja Ulvi
Lepplaan, kes rääkis ja näitas meile kivimeid,
mida saime ka ise katsuda. Lisaks vaatasime
filmikaadreid ja pilte. Kõik oli väga õpetlik ja
huvitav .
Mälestuseks sai iga osaleja huvitava raamatu
või lauamängu. g
Katriine Laanjärv
3.klass
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Turba Gümnaasiumi vilistlased:
MARGIT SELG ja NÄNSI PAALBERG - elavad ja töötavad Austraalias, on seal fotograafidena väga tublid
KARIN KARUTOOM - õpib Eesti Muusikaakadeemias, kel kunst ikka südames
SJUZANA SOLONENKOVA - lõpetas Tallinna Kunstigümnaasiumi, viljeleb kaasaegset kunsti
ANNA-MARIA SEPP - lõpetas Tallinna Kunstikooli ja
tegeleb edasi kunstiga
KERLY AAVIK - oli väga tubli "kunstiringlane", õpib
edasi
STIINA PREES - kunst ja fotograafia südames siiani ,
õpib Tallinnas
ALISE LEETSAAR ja LAURA LILLEORG - hingelt
kunstnikud ja kauni käsitöö tegijad, õpivad Noarootsis
MADIS KARRO - läks õppima Tartu Kõrgemasse
Kunstikooli skulptuuri Tore!

Näitus sai sooja vastuvõtu,
seda ilmestab katkend Riisipere kultuurimaja külaliste
raamatust: „Rõõm on näha
nii toredat eneseteostust ja järelkasvu kunstivallas. Tublid
olete!.“

Jätkuvalt loomingulist põlemist Turba Gümnaasiumi
kunstiperele ja tema väsimatule eestvedajale Piret Tammele!
Jääme ootama järgmisi kohtumisi. g

Turba Gümnaasiumi õpilased:
KADRI KADAKAS - 12.klass - suur soov kunsti edasi
õppida
CLAUDIA KÖSTER ja ANETTE -JOHANNA KADAKAS - 9.klass
MARET NIITLA ja ANTTI SUURSALU -11.klass jõuavad nii sporti, muusikat kui kunsti teha
KEITI LIIVAS - 8.klass - käib vabal ajal veel SALLY
STUUDIOS Tallinnas
CAROLINE MÄNNIK ja ERIKA KULDLA - 7.klass
- väga püüdlikud tüdrukud, nõudlikud oma tööde
suhtes
MARI VÄLJAOTS, JOHANNA URGAS ja ELISABETH VINKLER - 6.klass - töökad ja tublid kunstihuvilised
OVE-KRISTJAN KASEMETSA - 10.klass - korvpall ja
kunst sobivad küll kokku
Portree joonistas KADRI KADAKAS
taustaloleva maastikumaali tegi KARIN KARUOOM

Tagasi Kooli
12.ndal Märtsil külastasid "Tagasi Kooli" projekti raaems Turba
GÜmnaasiumi kaks vilistlast, et
pakkuda õpilastele loengut millestki enesele huvipakkuvast ja
veidi ka sellest, milliseid väljakutseid elus vastu on võetu. Oma muljetest taaskooliskäigust räägivad
Ott Pilipenko (44.lend) ja Andero
Nimmer (46.lend)
Ott: Võtan kohe alguses järgneva
kokku klassikalise lunastuslausega: Oli tore päev. Toredus seisnes
pingemomendis ja võimaluses ennast esile tõsta.
Pingemoment järgmine: minu
jaoks oli Turba kooli väisamine esimene õpieas auditooriumile esinemine. Minekule tõukav asjaolu oli
ka parajasti käsilolev projekt, mida
oli võimalus enda jaoks eksootilisema publiku peal testida. Või
siis jagada. Tegu oli kaasaskantava
galeriiga, mis ehitatud jope sisse.
Niimoodi pääses suurema vaevata
kunstinäitust Turbasse näitama ja

sai midagi õpilastelt ka linna kaasa
võtta. Kuuenda, kümnenda ja üheteistkümnenda klassiga tegime
kiiret sportlikku joonistamist teemal "kool", spetsiifilisemalt oleks
soovinud teemat "koolireform"
aga kuna vana hea 45 minutit nii
ehmatavalt kiiresti möödusid, ei
olnud aega õpilasi selle raskekaaluteemaga soojaks ajada. Jupike aega
jäi siiski ka näitusepiltide kokkusobitamiseks, mis on - nagu ma Arno
isaga Kunstiakademiasse jõudes
avastasin - veelgi olulisem kui piltide eneste tegemine. Viimase tehnilise lihvi andsin kodus, et naasta
pea kuu hiljem tagasi kooli ja installeerida koos õpilastega
nende

näitus galeriisse. Näituse lõpptulemus on elektrifitseerivas suhtes sõnaga koolireform. Annan vallalehe
lugejale võimaluse näituse sisuga
tutvuda interneti aadressi kaudu,
kus väike koomiksiraamat õpilaste
joonistustega üleval. http://tank.
kelder.ee/07_opsi-motteluger/
Andero: Haarasin Laika Virginiga
võidetud Eesti Muusikaauhinna,
pistsin koos mõnede plakatite ja
plaatidega seljakotti ning panin
Turba kooli poole ajama. Ühe plakati peal oli Chuck Norrise nägu,
kuid see vast ei olegi hetkel kõige
tähtsam. Pidin noortele rääkima
popmuusikast. Mul ei olnud aimugi, mida neile rääkida. Noored, 7-8.
klassi õpilased – nad on selles eas
veel unistajad. Vähemalt ma usun,
et nad on suured unistajad... Mina
küll kunagi olin ja olen praegugi,
kuigi nüüdseks on minu unistused
ehk veidi puretud, nad on läbi kõverpeegli käinud, küüniline elu on
neile jätnud rasvased käpajäljed,
ent kokkuvõttes on nad tugevamad
kui eales varem.
Minu eesmärk ei olnudki niivõrd
rääkida muusikast – pigem eesmärkide seadmisest, nende täitmisest ja ühest imeloomast, mida

minu meelest väheks on jäämas:
julgusest, heas mõttes ülbusest ja
nahaalsusest. Julgusest õnnestuda
ja samas läbi põleda. Ebaõnnestumisest on alati rohkem õppida
kui õnnestumisest, ütles Gaabrieli
Peeter eks. Julgusest vahel veidi
naeruväärnegi välja näha (mäle-

tate, kuidas Hendrix riides kais?).
Tahtsin, et noored ei unustaks, et
vabaviskejoon asub igas Eesti vallas korvist sama kaugel; vaja on
lihtsalt pidevalt korvi poole uhada,
nagu Kullamäe 90ndate algul. Ja
David Guetta klaver jaguneb ikka
valgeteks ja mustadeks klahvideks.
Ausõna, mul on koduski taoline,
laulab täitsa kaunilt. Ei ole nii, et
näiteks meie klaverid on kuidagi
halvemad või paremad, kui – ütleme et...need, mis kuskil Tallinnas
asuvad. Või Liverpoolis. Ma ei tea
praegugi, mida pooled neist klahvidest teevad ja – käsi südamele
– popis pole seda vajagi teada. Aga
mida tean, on see, et mul on veel
ambitsiooni välja uurida, mida
nendega korda võib saata.
Mäletan, et noortel oli silmis sära,
asjalikkus ja hullus. See on kõige
tähtsam. Tähtsam, kui teadmine,
kas suur karvane räppar Jarek
"Chalice" Kasar on Mäksi poeg
või on ta mees või naine. Noored
annavad vastu tohutult positiivset
energiat. Minu ajal käis Hendrik
Sal-Saller koolis rääkimas. Tuli
üks nahktagis mees, tegi suurema
osa ajast nalja ja mängis kitarri.
Praegu tundub, et tegelikult oli
see üks tõsisemaid loenguid, kuhu
kunagi sattunud olen. g

Turba kooli õpilased galerii TANKi külastamas
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Keeleõppereis
Inglismaale
Evelyn Tammaru
Nissi Põhikooli huvijuht

(algus esilehel)
Kool nimega Kent School of
English võtab pea terve aasta
läbi vastu erinevas vanuses ja
inglise keele oskusega õpilasi
üle terve maailma.
Kooli moto on, et õpilased
praktiseeriksid inglise keelt
igal võimalusel ja terve päeva,
seepärast kuulub koolikursuse
juurde ka ööbimine kohalikes
peredes ning lõunasöögi küsimine kohalikest söögikohtadest. Õpetajad ja tegevuste läbiviijad püüavad kõiki nii palju
kui võimalik vestlema saada.
Nii peavadki õpilased inglise

keeles rääkima sõna otseses
mõttes hommikust õhtuni.
Valisime oma keeleõppereisiks märtsikuu viimase nädala.
Meiega koos viibis sel nädalal
koolis pea 550 õpilast: belglased, sakslased, hispaanlased,
prantslased. Teisest rahvusest
õpilasi jagus ka igasse meie
kooli õpilase majutaja peresse.
Esmaspäevast reedeni kulusid hommikupoolikud koolis
tundides, kuhu kõik õpilased
jagati vastavalt esmaspäeva
hommikul tehtud keeletestile. Tunnid olid ka kõigil kaa-

sasolevatel õpetajatel. Pärast
lõunat, kell 14.00-17.00 vahel
toimusid erinevad tegevused:
bowlingumäng, orienteerumismäng linnas, Cantebury
linna ekskursioon, erinevad
sportlikud tegevused. Peale
seda käisid kõik kodudes ja sõid
koos sealse perega õhtusöögi.
Kella 20.00-ks koguneti taas
õhtusel tegevusele, milleks
olid erinevatel päevadel disco,
mängudeõhtu, kinoõhtu, kabaree, ja nn „küünitants“ koos
live-bändiga. Terve laupäev
jäi meil Londoni nautimiseks:
vaatasime põgusalt tuntumaid
vaatamisväärsusi, külastasime

World Education Day

Madame Tussauds muuseumi
ja shoppasime kuulsal Oxfordi
tänaval. Lisaboonuseks terve
nädala vältel oli soe ja päikesepaisteline ilm, sooja oli üle
20 kraadi ning Inglismaale nii
omane hoovihm jäi meil seekord küll nägemata.
Eesti gruppe käib Kent School
of Englishis vähe, kuid nad on
väga oodatud, kuna hakkavad
silma eelkõige oma hea inglise
keele oskuse ja viisaka käitumisega. Oli imetore kuulda
kooli staazika õpetaja suust,
et võime oma laste üle väga
uhked olla, sest nende õpeta-

Viivika Laak, Kristel Kadak,
Sirje Vinni

6-8 märts 2012 www.worldeducationgames.com

See üritus tähendas 3 x 48 tundi reaalajas arvutis olemist ja
ülesannete lahendamist inglise keeles (kuulamine ja õigekiri), matemaatikas (peastarvutamine) ja loodusteadustes.

Sten Pumbert, inglise keeles
Maarja Vilo.

Võistlustules olid sel päeval
1,57 miljonit õpilast üle terve ilma. Hea võimalus ennast
proovile panna erinevate maade õpilastega - võisteldakse
korraga kuni 3 lapsega maailma eri paigust.

III klassis- matemaatikas Roosi-Matilde Tamm, Ethel Noortoots, loodusõpetuses Cristin
Menind.

Meie koolil on juba välja kujunenud tore traditsioon võtta
osa ülemaailmsest matemaatika peastarvutamise võistlusest
internetis (WORLD MATH
DAY – 7.märts). Peastarvutamisele on nüüd lisandunud ka
inglise keel ja sel aastal ka loodusõpetus.
I klassis on väga tublid matemaatikas- Karoliina Säälik ja

II klassis- matemaatikas Kevin Klemm ja Gerli Aun, inglise keeles Kevin Klemm.

IV klassis- matemaatikas
Grete Aun, inglise keeles Rait
Elias.
V klass- matemaatikas Heili-Eliise Vainlu, inglise keeles
Gerda Kiisa.
VI klass – matemaatikas Timo
Saaliste, inglise keeles Aap
Jõeste.
VII klass- matemaatikas, inglise keeles ja looduses Caroline Männik.

Kogu maailma ulatuses olid
parimad
peastnuputajad
Saudi Araabiast, Indiast, Inglismaalt, Austraaliast, Pakistanist ja Malaisiast. Viimane
riik peab küll olema oma matemaatika (ja arvutiõpetuse!)
õpetajate üle uhke – pooled
maailma esisajast olid sealt
pärit (14-18.a).

mulikult esimeste seas Ühendkuningriigi, USA ja Austraalia
lapsed, aga 11-13-aastaste esikümnes oli 9 malaisialast ning
14-18a. grupis läks küll võit
Hiinamaale (Kanada ja India
ees), aga 20 parema hulgas
jälle 13 malaisialast. Huvitav,
mida nemad seal küll sellist
söövad, mis õppima paneb?!

Parimad inglise keele kuulajad
ja õigekirjutajad Turba Gümnaasiumis olid sel aastal 12.kl,
6.kl ja 10.kl.

Kõigi kolme päeva kokkuvõttes (inglise keel, matemaatika,
loodusteadused) olid 5.-9. kl.
parimad Heili-Eliise Vainlu,
TIMO SAALISTE, ROOMET
SÄÄLIK, Caroline Männik ja
KEITI LIIVAS.

Päeva (WORLD SPELLING
DAY – 6.märts) parimad tulemused tegid JAN VILOKAS
(10.kl – juba teist aastat järjest!), ANTTI SUURSALU (11.
kl.) ja HELEN DENGO (12.kl.)
Kui rääkida keelepäeva tulemustest riikide lõikes, siis
kahes esimeses vanusegrupis
(4-7a. ja 8-10a) olid üsna loo-

Tagumises reas (vasakult): Jan Vilokas, Keiti Liivas, Antti Suursalu, Helen Dengo ja Helmi Vainlu
Esimeses reas: Kevin Klemm, Caroline Männik, Cristin Menind ja Grete Aun

Osavõtt sellest üritusest andis
meie õpilastele võimaluse kasutada neid internetilehekülgi
tasuta veel 3 kuud. Lisaks on
maikuus oodata sarnast võistlust matemaatikas Euroopa
koolide vahel. g

mine oli Temale olnud puhas
rõõm.
Keeleõppereisid on tõestanud oma vajalikkust ja kasu
inglise keele ja kultuuri õppimisel ning mõistmisel, seepärast peaksid need kindlasti
jätkuma ka tulevikus. Õpilased saavad sõpru üle maailma
ja iseseisvust kodust eemal
olles hakkama saada, õpetajad
kolleegidega kogemusi vahetada. Kuna see oli juba kolmas
õppekäik, siis loodame, et sellest ei hakka saama Nissi kooli
traditsioon vaid see juba ON
traditsioon. Oleme väga tänu-

likud Nissi Põhikooli inglise
keele õpetajale Kristel Källole, kellelt pärineb keeleõppereiside idee.
Aasta alguses Nissi Põhikoolis toimunud Harjumaa
koolide 8. Klasside inglise
keele teemapäeval osalenud
24 kooli inglise keele õpetajate seast polnud keegi sellist
keeleõppereisi koos oma õpilastega ette võtnud, kuid seda
enam hindasid nad ühe väikese maakooli huvi ja initsiatiivi
pakkuda oma õpilasetele seesugust võimalust. g

Turba Gümnaasiumi
õpilased osalesid
teatrifestivalil.
31.mätsil osalesid Turba
Günaasiumi õpilased Gerda
Kiisa,
Helmi
Vainlu,
Virje Laak, Johanna Urgas,
Heili- Eliise Vainlu, Saskia
Sofia Eller, Erika Kuldla, Karl
Kuusemets Harjumaa Kooliteatrite Festivalil 2012 põhikoolide vanusesastmes Jüri
Gümnaasiumis. Võistlustules
oldi näidendiga "Tuhkatriinu".

up viis näitlejad otse lavale.
Žürii poolt saime kiita väga
hea ja selge kõnetehnika eest
ning kostüümide eest. GrandPrix sai Viimsi Keskkool, I laureaadi tiitli Kehra Kooliteater
ja II laureaadi tiitli Kotivere
Lasteteater.

Päev oli täis põnevusi. Osales
18 näitetruppi üle 200. näitlejaga. Vaadatud sai teiste
näitemänge, võistelda oma
näitemänguga, tutvuda uute
sõpradega, loota mingilegi auhinnale.

Hea oli kogeda , hea oli võrrelda, meeldiv tunnetada, meeldiv kuulda, et oma meeskonna
tööga, lisa harjutustundidega,
esinemistega, olime ikka tugevamate seas.

Esineti väga tublilt, kuigi algul
enne lavale minekut oli nii mõnelgi "närv sees". Igaüks andis
endast parima, mida mina kui
lavastaja vaadates tunnetasin. Suur abi oli Kairi Kuusemetsast, kelle tehtud make-

Jagati 5 näiteja preemiat ja
sealt noppisime meigi - Gerda
Kiisa sai Tuhkatriinu eest.

Kiidusõnad soovin anda ka
ürituste korraldajatele, kes
tahavad, soovivad, viitsivad lastele selliseid üritusi
korraldada. g
Tuhkatriinu lavastaja
Anne Kuusk
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Kevadvaheaeg

Toimekal
rahval ikka palju ettevõtmisi, nii ka Lehetu lastel
kevadvaheajal. Siit põgus tagasivaade meie tegemistest.
Nädal algas mänguliselt, nimelt külastas meid
Meelis Loover ja kaasa haaras erinevaid ja kaasahaaravaid lauamänge. Seda mängulusti jagus
nii pisikestele kui ka suuremetele, isegi sattusin
taas vaimustusse lauamängudest. Siinkohal aitäh Meelisele.
Teisel päeval tegime väikese ringreisi meie valla noortekeskustesse. Nissis võtsid meid vastu
Natalia ja Signe. Rääkisime erinevatel ja olulistel teemadel ja ka veidi tuleviku plaanidest.

Pensionäride
kohtumised
Oktoobrikuu algul tulid Lehetu küla memmed üle pika aja esimest korda kokku. Kogunesime Lehetu Külakeskusesse. Tublidest
memmedest olid kohal Klaara, Linda, Regina, Maria, Aita, Viivi, Kaisa ja Anne.
Esimesel kohtumisel külastas meid ka Turba
Pensionäride seltsi esinaine Evi Valdmees.
Evi tutvustas meile nende seltsi tegevustest
ja koos viibimistest. Kus nad on käinud ning
mida teinud. Meie memmede poolt kaasavõetud maiustusi süües ja sooja jooki juues
läks aeg väga ruttu.
Praeguseks oleme käinud koos iga kuu. Memmedele on käinud esinemas Lehetu Külaseltsi lapsed , Turba Gümnaasiumi Lastekoor,
Turba Kultuurimaja tantsijad.

Kuna talvel oli nii mõnelegi libeda teega käimine raske, siis ei jõudnud kõik kohale. Käes
on aga kevad ja peagi koputab uksele suvi,
palju rohelust ning päikest, mis meelitab
meie memmed külakeskusesse toredalt aega
veetma ning meenutama oma kogemusi/
läbielamisi Lehetu külas. Meie külas leidub
veel eakaid, kes pole jõudnud liituda teiste
usinate Lehetu küla memmedega. Oodatud
on ka need, kes mingil põhjusel on üksikud
või kodused. Tegime ettepaneku ka Nurme
eakatele ja ootame neid külla.
Elvi Urgas
Lehetu Külaseltsi liige
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ist. Esmalt paku mitmendat aastat rõõmusta
se, mis oli mei
sid
ti laia valikut id
sterlikult ja ka
unilt
amaiseid kõhu
väikesele kõhu
tanttantsu kursusel esitatud. Peokülalistele ülla
tu
e ning kohape
nõksud ja nipi
al õpetati selgek seks kutsuti kõiki
d. Selgus, et kõ
s mitmed kõhu
hutants ei oleg
mel. Teiseks et
i nii keeruline,
tantsu
teasteks olid sä
vähemalt alga
rtsakad ja kiired
de lõpetuseks
jate tasekutsuti kõiki so
mustlastantsu
d. Ka mustlasta
ovijaid kaasa lö
Lisaks tantsutr
ntsuöma - peolised
upile oli kutsut
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Edasi sõitsime külla Turba noortekasse,
kus meid ootas Helen. Kuna aega oli meil
varutud, siis noored said ka aktiivselt proovida piljardit ja muid huvitavaid mänge.
Lehetu lastele oli see ringreis vajalik, kuna
paljudel ei olnud aimugi, kuidas toimivad
teised noortekeskused või kus nad asuvad.
Suured tänud Maido Kaljurile toreda bussireisi eest.
Kolmapäeval mesterdamistuba - klaasimaal,
lauakaunistus ja väikesed nukud paberist.
Seda lõikumist ja kleepimist jätkus päris mitmeks tunniks, aga tulemus oli loomulikult ainulaadne ja kaunis.
Neljapäeval söögituba, eesmärk oli anda lastele
vajalike oskusi söögitegemisel. Lapsed jagunesid
kolme rühma - supimeeskond, pannkoogimeeskond ja lauakatjatemeeskond. Kõik tiimid asusid
usinalt oma tegevuste juurde ja märguande peale
pidid nad kohti vahetama. Nii said kõik erinevaid
tööülesandeid proovida. Koos istusime lauda ja
saime kõhu maitsvat rooga täis. Aitäh Ritale ja
Elvile.
Reedel külastas meid lastekaitsenõunik Elerin
Sagar ja koos lastega tegime grupitööd teemal
laste kohustused ja õigused. Teema oli põnev ja
kaasahaarav. Vahele mängisime mänge ja sõime
komme. Tänud ka Elerinile.
Ja kõige lõpuks suurimad tänud teile, mu kullakallid Lehetu lapsed, kes te minuga seda toredat
nädalat jagasite ja päikest igasse päeva juurde
lisasite oma kohalolekuga.
Ira Aboltõn
Lehetu külaseltsi liige

Erilised tänud valla sotsiaaltöötajatele Kaiele
ja Kairile. Suuremat muret tekitanud probleemid sai lahendatud.

Naistepäev

Vastlapäev
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Pilte

Lehetu küla elust
Sõbrapäev
Sõbrapäeval ehk Valentin
ipäeval, 14. veebruaril, ko
gunesid mõned väiksemad ja veidi suurem
ad Lehetu lapsed külak
eskusesse, et koos seda
päeva tähistada. Elvi juh
atusel meisterdati sõbrap
äevakaarte, et nendega oma parimaid kaasla
si rõõmustada. Toredas
meisterdamissaginas
juhtus aga natuke hirmu
tav lugu – järsku läks ele
kter ära. Oh õudust!
Kes naeris, kes kartis, kes
nuttis... Koos otsustati
aga, et pimedas ongi
põnevam. Õhtu lõpetusek
s joodi teed ja söödi kü
psiseid ning elektergi
tuli tagasi. Nagu öeldakse
lõpp hea kõik hea. Jõim
e teed ja sõime küpsist ja elekter tuligi tagasi
. Suured kallid Lehetu pis
ikestele sõbrapäeval
osalejatele. Suured tänud
abilistele ja toetajatele.
Tore õhtu oli!
Lehetu Külaselts

Sadolin Cup

Kergejõustlik

Veebruarikuus võistlesid Turba gümnaasiumi
gümnasistid võrkpallis. Võrkpallivõistlus Sadolin Cup toimus Viljandis, kuhu olid tulnud
võistlema õpilased erinevatest Eesti paikadest.

Tänavused kergejõustikuvõistlused on möödunud edukalt. Igalt
võistluselt on toonud mõni Turba Gümnaasiumi õpilane koju
auhinnalise koha.

Võistelda sai kahes grupis. Ühes võistkonnas
võis olla, kas 4 poissi ja 2 tüdrukut või 4 tüdrukut ja 2 poissi. Meie võistkond, Turba "DZINNID", erines seekord natuke teistest, sest sinna
kuulus 3 poissi ja 3 tüdrukut (Fredi Raba, Gert
Juhkam, Madis Kold, Anu Jõulu, Maret Niitla
ja Anette Kaerpõld).
Lahingud toimusid kahel päeval. Esimene
mäng ei läinud meil sugugi halvasti, kuid lõppes siiski 2:0 kaotusega. Mängude arvu ja pikka
ootamist arvestades olime õhtuks üsna väsinud. Ööbimine toimus Viljandi maagümnaasiumi ruumides. Öörahu algas kell 23.00, kuid
sellest ei peetud eriti kinni, sest ka kell 3 öösel
võis kuulda lõbusate võrkpallurite muljeid ja
kilkeid.
Järgmisel päeval toimus meil veel kaks mängu. Päev lõppes auhindade jagamisega ning auhinnad said ka iga võistkonna kõige üllatavam,
hasartsem ning parim mängija.
Meie kool esines Sadolin Cupil teist korda ja
loodetavasti osaleme me seal ka edaspidi. g

14.01.2012 toimusid Harjumaa meistrivõistlused. Turba Gümnaasiumit esindati järgmises koosseisus: Anette Kaerpõld, Taavo Karja, Aap Jõeste, Gerda Kiisa ning Egert Miljan.
14.03.2012 toimusid Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused. Need võistlused läksid edukalt. Võistlejad olid: Aap
Jõeste, Anette Kaerpõld, Taavo Karja, Eric Paimla ning Gerda
Kiisa. Harjumaa koolidevaheliste võistluste teise koha omanik
kuulitõukes oli Taavo Karja. Lisaks sai Taavo ka kaugushüppes
pronksmedali. Tüdrukutest tuli Harjumaa koolidevaheliste
meistrivõistluste kuulitõuke meistriks Anette Kaerpõld. Päev
kulges edukalt ka Aap Jõeste ja Gerda Kiisa jaoks.
21.12.2011 toimusid AUDENTESE SPORDIKLUBI LAHTISED
JÕULUVÕISTLUSED. Turba Gümnaasiumi esindasid nendel
võistlustel olid Anette Kaerpõld, Taavo Karja ning Eric Paimla.
Taavo Karja saavutas neljanda koha kuulitõukes tulemusega
13.36 (kuuli raskus oli 4kg).
21 - 22.01.2011 toimusid Lasnamäe spordihallis Eesti talvised
meistrivõistlused. Osa võttis sellest võistlusest Anette Kaerpõld, kes tõukas kuuli. Võistlused möödusid edukalt, Anette sai
finaali tulemusega 11.48. Suurimad tänud meie ülimalt positiivsele ja lõbusale treenerile Ants Kiisale, kes on ära teinud suure
töö ning näinud palju vaeva. g
Anette Kaerpõld

Nissi apteek Harjumaal I

Proviisor Voldemar Madison
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Pärast apteegi natsionaliseerimist
1940.aastal jäi endine omanik, proviisor Voldemar Madison Otto p. (sündinud 18.03.1878), juhatajaks edasi. Peagi
olukord muutus ja ta sunniti Haapsalu
vana apteegi juhataja käsutusse. Seal
oli Voldemar Madison lühikest aega
(01.02.1941-16.12.1941). Sel ajal juhatas
apteeki Johannes Leesment, kes oli apteegiassistent Nõmmel.
Tänu tutvustele pakuti Voldemar Madison võimalust end sakslasena kirja panna
ja maalt lahkuda, kuid ta loobus sellest.
Kuna kõik pereliikmed, nii tütred Natalja Gordejev (sündinud 20.12.1912) ja
Ljubov Hindre (sündinud 12.03.1918) kui
ka abikaasa Wera Madison (sündinud
01.09.1883 ja surnud 1948), olid apteegi teenistuses, kasutati võõrast abi vaid
lihttöödel. Palgati hobusemeest jaamast
kauba toomiseks, kojameest, puudelõhkujat, pesupesijat ja vee tassijat destilleerimisel. Praktiliselt oli tegemist pereapteegiga, seda kuni Voldemar Madisoni
pensionile jäämiseni.
Saksa ajal apteek reprivatiseeriti, tööd oli
palju: valmistati tinktuure, piiritusi ja salve. Ühes kuus kulus umbes 20 kg puhast
piiritust. Näiteks 1943.a. laboratooriumi
raamatus on viimane seeria nr.250. Kuu
sissetulekust enamuse moodustas retseptuur.
Varsti peale sõja lõppu, 7.-9. novembrini,
tähistati Suure Oktoobrirevulutsiooni
aastapäeva. Apteek tuli ehtida lippude

ja loosungitega, sisse seati punane nurk.
Juhataja nõutas sinna raadiovastuvõtja,
mida võis kuulata ainult kollektiivselt.
Peale lubatud saate lõppu pitseeriti aparaat ja pandi kappi luku taha. Juhataja oli
valves ööpäevaringselt.
Maja vajas remonti, kuid materjali saamine oli vaevarikas. Kui Nissi valla täitevkomitee andis 1946.aastal maja 10
aastaks Apteekide Peavalitsusele rendile,
uuendati katust, parandati korstna osi,
saadi uus pliit.
1948.aastal sooritab Natalia Gordejev
(alates 1966.aastast Oja) apteegiassistendi eksamid ja ta suunatakse Kallaste
apteegi juhatajaks. Kuna Natalia Gordejev oli saanud venekeelse üldhariduse (3
klassi koduõpetaja kutsega emalt ja edasi
Tallinna Vene Gümnaasiumist), sobis see
töökoht talle hästi. Samuti sai tema poeg
Dmitri seal venekeelsesse kooli minna.
Kuigi Madisonid elasid Nissis üle 40
aasta, jäid nad külarahvale kaugeks.

Vargsi üle aia piiludes imetlesid küla lapsed apteegi naispere tualette ja uudistasid suvel kummalisi päevavarje. Apteegi
tagaaias olid pikad ja sirged jalutamise
teed, mille piirjooni võib praegugi näha.
Voldemar Madison oli kutsetöösse kiindunud, seadusekuulelik, perekeskne ja
ühiskondlikult väheaktiivne. Ta valdas
kõnes ja kirjas eesti, vene ja saksa keelt
(tal oli saksakeelne gümnaasiumiharidus). Kodukeel oli vene keel, kuid päeva
kassat luges proviisor Madison saksa
keeles. Abikaasa Wera oli ema poolt ukrainlane ja isa poolt prantslane. Tema
pere, Donekerid, tulid Tallinnasse 1905.
aasta revulutsiooni kartuses Petrogradist. Wera onu Artur Doneker muretses
Nissi kiriku kõrvale hauaplatsi, kuhu juba1927.aastal mattis oma naise Josefine.
Voldemar Madison suri 1963 aastal. Koos
abikaasa Weraga on nad maetud Nissi kiriku juures asuvale surnuaiale. g
Juta Teras
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Uued vallakodanikud:
jaanuar 2012:
Marjete Aasa (Riisipere)
Mairold Mägi (Turba)
Rasmus Kraavi (Ellamaa)
veebruar 2012:
Marielle Säde (Lehetu)
Janar Mägisalu (Vilumäe)
Lisethe Pikkor (Riisipere)

Meie hulgast
on lahkunud:
jaanuar 2012:
Toivo Laagus (Ellamaa)
Arnold Kessel (Turba)
veebruar 2012:
Anneli Grossberg (Riisipere)
Astrid Härm (Riisipere)
Linda Ambel (Turba)
märts 2012:
Luule Oldna (Riisipere)
Linda Vackermann (Madila)
Tiia Ripats (Riisipere)
aprill 2012:
Jelizaveta Parkman (Riisipere)

Õnnitleme!
märts:
80 Maimu Rätsep (Aude)
80 Õie Põldsaar (Riisipere)
70 Enna Katalsepp (Turba)
70 Ants Lehtme (Nurme)
70 Nikolai Ragilo (Odulemma)
aprill:
90 Aino Hutrof (Turba)
85 Ilse Kuusaru (Viruküla)
80 Ellen Sauna (Riisipere)
80 Vilme Avik (Nurme)
80 Helmut Pajumaa (Ellamaa)
75 Maimu-Virve Kiviorg (Siimika)
70 Vaike Jõgi (Lehetu)
70 Eeva Kivimaa (Turba)
70 Anne Saulep (Turba)
70 Valentina Timofejeva (Turba)
70 Richard Kamarik (Turba)

OST-MÜÜK
Sooviks osta seisma jäänud
ja sõitvaid vanemaid autosid.
Tarmo 56634245 g
Ostan Eesti NSV aegseid rinnamärke (ka Norma märgid),
vimpleid, lauamedaleid jms.
Eriti pakuvad huvi kolhooside-sovhooside rinnamärgid.
Võin kohale sõita, samas võib
kaupa teha ka posti teel. Kontakt numbritel 6020906 või
5011628 Timg

kuulutab välja projektitaotluste
2012. aasta II vooru.
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader - meetme rakendamise raames alustab Keila,
Kernu, Nissi, Padise ja Vasalemma tegevuspiirkonnas moodustatud MTÜ Lääne - Harju
Koostöökogu vastu võtma järgmise taotlusvooru taotlusi projektitegevuste elluviimiseks.
Taotlusi saavad esitada Keila, Kernu, Nissi, Padise ja Vasalemma vallavalitsused ning nendes omavalitsustes tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühendused ja sihtasutused.
Lääne-Harju Koostöökogu Üldkoosoleku poolt kinnitatud 2012. a. strateegia rakendamise
rakenduskava alusel võetakse vastu taotlusi järgmistele meetmete osas:
Meede I

Investeeringuprojektide ettevalmistamine

Meede II

Ühistegevuse ja kogukonna
arendamine

Projektitaotluste 2012. aasta III voor
avaneb augustis:
Meede I

Investeeringuprojektide ettevalmistamine

Taotlusi võetakse vastu
30.aprillist - 09. maini 2012
Infopäev avatava taotlusvooru raames toimub 14. aprillil
2012.a. Lepiku Talus.
Taotlusi võetakse vastu 17.27. August.
Infopäev toimub 02. augustil
Kopli- Madise Talus

Lääne- Harju Koostöökogu
pakub tasuta nõustamist projektiideede analüüsiks, projekMeede III
Kohalike teenuste arendamine
titaotluste ettevalmistamisel ja
koostamisel.
Täiendavat informatsioon koduleheküljelt www.vomentaga.ee ja telefonidel 608 7833,
koordinaator Marje Suharov 53 30 4037, tegevjuht Annika Jõks 51 87 480. g
Meede II

Ühistegevuse ja kogukonna
arendamine

