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Teeme Ära talgupäev 4. mai 2013
Mis on talgupäev ning millal see
toimub?
Üle-eestiline Teeme Ära talgupäev
sai alguse 2008. aasta prügikoristusaktsiooni ja 2009. aasta mõttetalgute järel 2010. aastal. Nüüd saab
iga kogukond, ühendus või aktiivne
kodanik ise otsustada, mis vajab ärategemist, korraldada selleks talgud
ning kutsuda teised kaasa. 2012. aasta talgupäeval korraldati üle Eesti
1241 talgut kokku 32 000 osalejaga.
Talgupäeva eesmärk on edendada
ettevõtlikkust ja aktiivset eluhoiakut, parandades seeläbi meie ühist
elukeskkonda ja kodanikuühiskonda ning tugevdades kohalikke kogukondi. Tänavune Teeme Ära talgupäev toimub mai esimesel laupäeval
4. mail 2013.

Kuidas oma talgud kirja panna?

Talgute stardipakett

Kõik talgud saab alates 6. märtsist
kanda üle-eestilisele talgukaardile.
Selleks tuleb täita lihtne vorm kodulehel www.teemeara.ee. Seega on paras aeg mõelda, mis minu kodukandis tänavu tegemist vajaks. Oodatud
on nii värsked talguideed kui pikema
talgutraditsiooniga külad, linnad ja
ühendused. Peale talgute kirjapanekut saab iga talgukorraldaja ka talgujuhi stardipaketi. Aprilli keskpaigast
kutsume kõiki eestimaalasi omale
sobivaid talguid valima ja end osalejana kirja panema.

Iga talgud kirja pannud talgujuht
saab talgupäeva eel stardipaketi, kuhu on koondatud abivahendeid talgupäeva korraldamiseks:
esmaabitarbed, töökinnaste varu,
värvipott, ehitus- ja aiapoe sooduskupong, kevadised seemned, kriisijuhend, kuulutused, Talguhundi
kleebised, tee, šokolaad ning talgulugude CD ja ajaleht Talguline.

Oluline info töötutele
Kui Teeme ära talgutööle registreerivad end osalema töötukassas
töötuna arvel olevad isikud, palume
teil kindlasti sellest ka töötukassat
teavitada. Sel juhul saab isik kirja
positiivse linnukese aktiivsuse eest,
täienduse CV-sse ning Töötukassa
võimaldab osaletud päeva eest sõidutoetust ja väikest päevastipendiumi. Talgutööl osalemist tasustab
töötukassa ühe päeva eest.

Talgupäeva korraldavad: Eesti Külaliikumine Kodukant, Eestimaa Looduse Fond,
Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud, Teeme Ära
Minu Eesti, Vabaühenduste Liit EMSL.

Nissi vallas oli 4. aprilli seisuga registreeritud viis talgut, kindlasti tuleb neile lähiajal lisa.
Harjumaal kokku on seniseks teada
antud 80 talgu korraldamisest.
Talgute heaks kordaminekuks on
igas maakonnas teie jaoks abikäed
ehk maakondlikud koordinaatorid,
kelle poole võib pöörduda küsimuste ja ettepanekutega.
Head koostööd ja talguindu soovides
Anneli Kana
Teeme Ära Harjumaa koodinaator
Tel 53 242 511
annelikana@gmail.com

Talgupäeva rahastavad regionaalministri
valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
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Et parandada tööturule
naasmise võimalusi, on
alkoholiprobleemiga vanemaealised inimesed oodatud osalema nõustamise,
koolituse ja tööpraktika
projektis.

Kammerkoor sündis 25
aastat tagasi ühel sovhoosi peol kui Triole liideti nais-ja meesansambel, et laulda koos „Taas
punab pihlakaid“.

6. aprillil 2013 toimus
Riisipere kultuurimajas ülevallaline lauluvõistlus, kus kokku oli
esinejaid kolmkümmend, neist poisse viis.

Oma koduvalla tundma
õppimine on Ellamaa
Loodusseltsi südameasjaks olnud möödunud
aastal, mil andsime välja
Nissi valla töövihikud ja
lauamängu.

Ma kohtusin ühel õhtupoolikul Anu
Partsi ja Maire Kesseliga. Me olime
varem kokku leppinud, et võiksin
Teatajasse kirjutada Nissi Naisseltsist ja nende esimesest juubelist,
viiendast sünnipäevast. Nimelt 19.
mail 2008. aastal otsustasid kümmekond tegusat naist asutada MTÜ,
millest arvatavasti tänaseks teab
juba valdav osa Nissi valla elanikke.
Mõned on kuulnud igal aastal peetavast kirbuturust, või ehk isegi kohal käinud. Koolimajad teavad neid
kui heldekäelisi annetajaid ning
aktiivsed vallainimesed tunnevad
neid kui tegusaid vabatahtlikke, kes
nõu ja jõuga paljudes ettevõtmistes
kaasa löönud. Anu ja Maire silmad
löövad aga kõige rohkem särama
siis, kui rääkida nende korraldatud
vestlusõhtutest. „Märka koduvalla inimest“ on samuti viie aasta
pikkune traditsioon, mis sarnaselt
ETV Tähelennule kutsub inimeste
ette vestlema huvitava elusaatusega
inimese. Ma võin ainult ette kujutada, kui suur tunnustus see ühele
valla elanikule on, kui tema poole
sellise ettepanekuga pöördutakse.
Palju raskem on aga ette kujutada,
kui suure töö peavad Nissi Naisseltsi
liikmed tegema selleks, et inimestel
ka huvitav kuulata oleks. Maire sõnul on uurimistöö pikk ja põhjalik
ning ei kesta alla kahe kuu.
Ja nad ise, naisselts ma mõtlen, on
seejuures nii tagasihoidlikud. Korraga juba tol õhtul Mati Majas nendega vesteldes tabasin end mõttelt:
Aga kes siis neid märkab? Oleme ju
ikkagi neile tänu võlgu kogu selle viie
aasta jooksul tehtud hea eest. „Märka koduvalla inimest“ on avaldanud
austust Laine Villenthalile, Einar
Kraudile, Uno Ojandile, Tõnu SalSallerile, Milvi Roosilehele, Ksenja
Baltale, Ingrid Bärenklaule, Rene
Bürklandile, Helve Särgavale ja Rain
Ajaotsale, kutsudes neid selle viie
aasta jooksul kõnelema oma elust.
Märgakem ka Nissi Naisseltsi
panust meie valla heaolu tõstmisel, sest see tore seltskond on meile
sama suur uhkus, kui suured teod
spordis, hariduses, põllumajanduses
või riigiametites.
Palju õnne viienda sünnipäeva puhul! g
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Nissi vald teeb koostööd Sotsiaalkindlustusametiga
Üle Eesti on käimas projekt,
mille raames on võimalik saada nõu erinevatelt spetsialistidelt - psühholoogidelt,
võlanõustajatelt, tugiisikutelt.
Nõustamist püütakse korraldada võimalikult inimese elukoha lähedal, koduvallas või
lähedalasuvas suuremas linnas ja seda pakutakse inimestele, kellel erinevate takistuste tõttu puudub võimalus või
valmisolek oma igapäevaelu
hästi korraldada, sh kasutada
aktiivselt tööturuteenuseid,
minna tööle või säilitada töö.
Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt finantseeritava
projektiga „Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine
juhtumipõhise võrgustikutöö
piloteerimise kaudu“, mis on
üks osa riiklikust program-

Täiendav informatsioon
isikut tõendava dokumendi uuendamisel
Teatan, et meie väljasõit Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri Kodakondsus- ja Migratsioonibüroosse
toimub 26. aprillil 2013.a.
kell 10.00. Täpsema informatsiooni edastamiseks võtan
registreerunud
inimestega
ühendust 22. aprillil 2013.a.
Hetkel on veel vabu kohti, soovijatel on võimalik registreeruda kuni 19.aprillini 2013.a.

mist „Töölesaamist toetavad
hoolekandemeetmed 20122013“. Projekti eesmärgiks on
aidata raskustes inimeste toimetulekuvõimet parandada ja
suurendada nende tööhõivet.
Projektiga tegelevad Sotsiaalkindlustusameti
piirkondlikud koordinaatorid koos
valdade ja linnade sotsiaaltöötajatega. Nad kohtuvad omavalitsuses kohapeal toimetulekuraskustes inimestega ja
suunavad neid erialaspetsialistide juurde nõustamisteenuseid saama.

Tasuta nõustamist on selle
projekti kaudu võimalik saada
tööealistel inimestel ja nende
pereliikmetel, kes on raskustes oma igapäevase elu korraldamisega või töö säilitamisega. Raskustesse sattumise

põhjuseid võib olla väga erinevaid – kas on inimene töötuks
jäänud või võlgades, tal on vaja
hooldada pereliiget või on endal tervisemured, inimesel ei
ole tänasel tööturul toimetulemiseks oskusi või on muud
probleemid.
Nõustamisteenused, mida inimesed antud projekti kaudu
tasuta saada võivad, on psühholoogiline nõustamine (individuaalne ja perenõustamine),
võlanõustamine ja tugiisikuteenus.
Psühholoogilise nõustamise
eesmärgiks on toetada inimesi oma igapäevases elus probleemide lahendamisel ning
vajalike elumuutuste tegemiseks uute oskuste ja jõuvarude leidmisel. Psühholoogiline
nõustamine annab võimaluse

25. veebruar
otsustati maksta ravimitoetust
ühele taotlejale 46,02 eurot, abivahenditoetust ühele taotlejale
22,25 eurot ja erakorralist toetust
kolmele taotlejale kogusummas
273,49 eurot.
Määrati õpilastoetus 300 eurot
Christin Pootsmaale, kes osaleb
rahvusvahelisel koorikonkursil
Olomoucis Musamari koorikooli
lastekoori koosseisus.
Määrati projekteerimistingimused Virukülas Aupa kinnistule
elamu ehitusprojekti koostamiseks.

Võlanõustamine Riisipere Kultuurimajas

Väljastati ehitusluba Seve Ehituse AS-le Lehetu külas Tehase
kinnistul asuva saeveski laiendamiseks.

Ürituse eesmärk on teavitada
inimesi erinevatest võimalustest ja õigustest, et ennetada
võlgade tekkimist või leida
lahendusi
olemasolevatele
probleemidele.
Võlanõustaja Ülle Schmidt
informeerib ja vastab järgnevatele ning paljudele teistele
küsimustele:
•

Mida teha kui pangakonto on arestitud?

•

Kas kohtutäitur võib ära
võtta kogu raha?

•

Millal võivad aeguda trahvid ja võlad?

•

Missugune on pankrotimenetlus?

•

Käenduse ja tagatisega
laenude ohud, maksegraafikute sõlmimine, kohustuste peatamine jms.

Oodatud on kõik huvilised!
Üritus on tasuta
Lisainfo:
Sotsiaaltöö spetsialist
Kairi Nargla
6087203, 55514224
Kairi.Nargla@nissi.ee

Perenõustamine on abiks pereliikmete vahel ühise keele
leidmisel, konfliktide lahendamisel ning lähedussuhetes
raskuste ületamisel. Perenõustamisest on abi ka peres
toimunud muutustega toimetulekul ning vajalike elumuutuste tegemiseks ühiste ressursside leidmisel.
Võlanõustamisest võib tuge
olla inimestele, kellel on juba
tekkinud või tekkimas probleemid võlgadega. Võlanõustaja abistab inimest näiteks
võlakohustuste
kaardistamisel,
majapidamiseelarve
korrastamisel,
võlanõuete
õiguspärasuse hindamisel ja

Nissi Vallavalitsuse
istungitel otsustatust

Sotsiaaltöö spetsialist
Kairi Nargla
6087203, 55514224
Kairi.Nargla@nissi.ee

Nissi Vallavalitsus korraldab
23.04.2013.a kell 16.00 18.00 Riisipere Kultuurimajas
võlanõustamisalase ürituse

vaadata oma elule uue pilguga
ning leida väljapääs tekkinud
ebamugavast ja vahel lootusetuna tunduvast olukorrast.

Muudeti Riisipere Kultuurimaja
teenuste hindu: alates 04.03.2013
maksab pesupesemine 2 eurot,
sauna kasutamine treeninggruppidele 10 eurot ja spordisaali üür
müükide korraldamise puhul 10
eurot.

11. märts
Otsustati maksta ravimitoetust
kahele taotlejale kogusummas
25,77 eurot.
Määrati õpilastoetus 300 eurot
Saskia Sofia Ellerile, kes osaleb
rahvusvahelisel rahvakultuurifestivalil Kreekas Ääsmäe rahvatantsurühma koosseisus.
Määrati
projekteerimistingimused Tabara külas Reinbergi

kinnistule elamu ehitusprojekti
koostamiseks.
Määrati projekteerimistingimused Ellamaa külas Kütusetankla
kinnistu elektriliitumise projekti
koostamiseks.
Väljastati ehitusluba RRLektus
AS-ile Riisiperes Metsa tn 2 hoone rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba korteriomandile Riisperes Metsa tn 11-2.
Kinnitati Nissi Põhikooli hoolekogu koosseis: vanemate esindajad Taavi Ehrpais, Riina Kilk,
Merike Marie Nimmerfeldt, Ragnar Põllukivi, Meelik Rannakivi,
kooli pidaja esindaja Priit Laanekivi ja õppenõukogu esindaja
Helis Lall.
25. märts
Tunnistati väikehanke „Nissi vallamaja sisekoristus- ja heakorrateenus“ edukaks pakkujaks OÜ
Kemmerling, kelle pakutud hind
oli kõige madalam (8928,33 eurot/12 kuud).
Eraldati rahalist toetust 130 eurot Riisipere kammerkoorile seoses koori 25. aastapäevaga.
Otsustati korraldada lihthange
Nissi valla territooriumil muruniitmise tellimiseks aastateks
2013–2015.

1. aprill
Määrati teenindusmaa kahele valla teele, mida taotletakse
munitsipaalomandisse: Tabara
külas Kuusiku põik (0,16 ha) ja

võlausaldajatega läbirääkimisel, õpetab tulevikus võlgnevusi vältima. Võlanõustamine
ei muuda võlgasid olematuks,
kuid aitab kliendil tekkinud
olukorda paremini hinnata.
Võlanõustamise eesmärgiks
on inimese abistamine majandusliku iseseisvuse säilitamiseks, rahaliste kohustustega
toimetulekuks uute oskuste ja
teadmise saamine ning tulevikus võlgnevuste ennetamine.

Tugiisikuteenuse sisuks on
inimese abistamine juhendamise ja täiendavate jõuvarude
otsimise ning kasutamise abil,
et aidata tal paremini hakkama saada raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas, asjaajamisel, kontaktide loomisel
ja ametiasutuste külastamisel,
tema kohustuste täitmisel või
õiguste teostamisel.g

Munalaskme külas Seljamäe tee
L1 (1,34 ha).
Otsustati anda Riisiperes Metsa
tn 3-43 korter kaheks kuuks üürile osaühingule Stellana.
Otsustati väljastada ehitusluba
AS-ile Nissi Soojus Lehetu katlamaja korstna lammutamiseks
ning Johannes Rätsepale Aude
külas elamu rekonstrueerimiseks.
Seoses vajadusega hoida kokku
vallaeelarve vahendeid otsustati
lülitada valla asulates välja tänavavalgustus 10. maist kuni 7. augustini.
Otsustati maksta lasteaiatoetust
kolmele taotlejale kogusummas
230,10 eurot, ravimitoetust ühele taotlejale 46,02 eurot, hooldekodutoetust kahele isikule ja
erakorralist toetust kolmele taotlejale kogusummas 160,83 eurot.
Otsustati maksta mittetulundustegevuseks ühekordset toetust:
Maido Kaljurile 200 eurot IV
Nissi valla rahvajooksu korraldamiseks, MTÜ-le Riisipere Lauatenniseklubi 200 eurot „Külade
Mängud 2013“ teise etapi korraldamiseks, MTÜ-le Muusikaselts
Nissi Trollid 200 eurot orkestri
kontsertkava lindistamiseks.
Otsustati maksta õpilastoetust
Kenert Kaarmale 87,32 eurot
seoses keelepraktikaga Rootsis.
Otsustati sulgeda Riisipere Lasteaed ajutiselt personali puhkuse
ajaks 1. kuni 28. juulini 2013. a.
Otsustati esitada avaldus notarile
Emilie Norgi pärandi kohta pärimisõiguse tunnistuse saamiseks.
g

Kui teil on huvi nõustamise
vastu või soovite saada täiendavat infot projekti kohta, tuleks
ühendust võtta Sotsiaalkindlustusameti piirkondliku koordinaatoriga või oma valla/linna
sotsiaaltöötajaga
Kairi Nargla
mobiil 55514224
tel 6087203
e-post Kairi.Nargla@nissi.ee
SKA piirkondlikuks koordinaatoriks Harjumaal on
Mari-Ly Soomer
mobiil 59 127 899
tel 664 0103
e-post mari-ly.soomer@ensib.ee
Lisainfot projekti kohta leiab ka
Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.ensib.ee/projektid.

Nissi Vallavolikogu
istungitel otsustatust
21. veebruar
Nissi valla 2013. aasta eelarve II
lugemine katkestati. II lugemist
jätkatakse 7. märtsil.
Otsustati koormata Nissi vallale
kuuluvad kinnistud Terjatu puhastusjaam ja Lennuvälja tee L1
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
Esimesel lugemisel olid Nissi Vallavolikogu 17. mai 2012
määruse nr 4 „Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt
kaetava osa määr ja tasumise
kord“ muutmine ja Nissi Vallavolikogu 09.02.2006. a määruse
nr 1 „Toetuste maksmise tingimused ja kord“ muutmine.
Kehtestati Nissi Vallavalitsuse
struktuur ja teenistuskohtade
koosseis.

7. märts
Nissi valla 2013. aasta eelarve oli
teisel lugemisel.
Volikogu ei nõustunud laskepaiga rajamisega Lehetu külas
asuvale Sooniste turbatootmisalale.
Nissi Vallavalitsuse palgajuhend oli esimesel lugemisel.
Esimesel lugemisel oli ka Nissi
Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele ja oskustele esitatavad nõuded.

Nissi Vallavolikogu 17.mai 2012
määruse nr 4 „Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt
kaetava osa määr ja tasumise
kord“ muutmise eelnõu teine
lugemine katkestati.

14. märts
Võeti vastu Nissi valla 2013. aasta eelarve.
Katkestati Nissi Vallavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 4
„Koolieelse lasteasutuse kulude
vanema poolt kaetava osa määr
ja tasumise kord“ muutmine, II
lugemine ja Nissi Vallavolikogu 09.02.2006. a määruse nr 1
“Toetuste maksmise tingimused ja kord” muutmine, II lugemine.
Kinnitati Nissi Vallavalitsuse
palgajuhend ja Nissi Vallavalitsuse ametnike haridusele,
töökogemusele, teadmistele ja
oskustele esitatavad nõuded.
Anti arvamust Nissi Põhikooli
sisehindamise aruandele.
Anti arvamus kaevandamisloa
kehtivusaja pikendamise taotlusele.
Muudeti Maanteeameti põhja
regiooniga
Riisipere-Nurme
riigimaantee äärde jalgratta- ja
jalgtee, valgustuse ning bussiootekodade
projekteerimiseks
sõlmitud kokkulepet. g

Uus projekt aitab vabaneda sõltuvusest ja tööle naasta
Et parandada tööturule naasmise
võimalusi, on alkoholiprobleemiga vanemaealised inimesed
oodatud osalema
nõustamise, koolituse ja tööpraktika
projektis.
MTÜ Eesti Abikeskused Tallinnas viib läbi projekti, mis on
suunatud alkoholisõltuvusega

50-74-aastastele Tallinna ja
Harjumaa inimestele. Projekti
tegevuste raames oodatakse
osalejat esmalt psühhiaatrilisele nõustamisele, mille tulemusena määratletakse sõltuvusest vabanemiseks kõige
sobilikum raviviis. Inimese
nõusoleku korral on võimalik
nn ampulli panemine (depoopreparaadi impantatsioon),
millele järgneb taas psühhiaatriline nõustamine. Edasi
koostatakse osalejatele karjääriplaan, vajadusel saab igaüks
psühholoogilist-,
sotsiaal-,

võla- ja karjäärinõustamist.
Projekt jätkub tööklubiga,
kus antakse näpunäiteid töö
otsimiseks, CV kirjutamiseks,
tööintervjuul käitumiseks jne.
Olenevalt osaleja erialaoskustest, aidatakse tal oma oskusi
ja teadmisi tänapäevastada
ning kohandada tööandja
soovidega läbi erialakoolituse
ja tööpraktika. Kõik nõustamised toimuvad Tallinnas,
praktikakoht sõltub juba aga
tööandja asukohast. Nõustamised, tööklubid ja koolitused
toimuvad kas eesti või vene

keeles. Osalejale on võimalik
kompenseerida sõidukulud
ning maksta koolituse ja praktika ajal stipendiumi. Projekti
lõpuks on osalejad vabanenud
töö- ja tavaelu segavast alkoholisõltuvusest, omandanud
paremad erialased ja sotsiaalsed oskused. Projektis osalemise info ja registreerimine
telefonil 6999 691 või e-posti
teel mari-liis.mand@1220.ee ,
MTÜ Eesti Abikeskused SuurAmeerika 18a Tallinnn. Projekti „Tallinna ja Harjumaa
vanemaealiste alkoholisõltu-

vusega töötute tagasitoomine
tööturule“ rahastab Euroopa
Sotsiaalfond meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise
suurendamine“ kaudu.
Lisainfo:
Sotsiaaltöö spetsialist
Kairi Nargla
6087203, 55514224
Kairi.Nargla@nissi.ee
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Kammerkooril täitub 25 aastat Nissi valla
Kammerkoor sündis 25 aastat tagasi ühel sovhoosi peol
kui Triole liideti nais-ja meesansambel, et laulda koos
„Taas punab pihlakaid“. Tänu
Pille kursusevennale Juhan
Heinapuule, kes elas toona
Nissis, saigi lauluhuvilised ja
Pille kokku viidud. Pille oli
1987.a. sügisest asunud õppima dirigeerimist.
Täna laulab kooris kakskümmend
asjaarmastajat,
enamus nendest oma valla
inimesed, aga on lauljaid ka
Varbolast, Keilast ja Tallinnast.
Tore on tõdeda,et algusest
tänaseni on kooris viis lauljat
ja muidugi väsimatu dirigent
Pille Saatmäe, kes sõidab igal
esmaspäeval
kooriproovi

Lääne- ja Pärnumaa piirilt
Paatsalust.

Tähistasime oma 25. juubelit meeleoluka kontserdiga Riisipere kultuurimajas
23. märtsil 2013. Kontserdi
kavas oli laule erinevatest
ajastustest ja mitmest ˛anrist. Vahepaladeks erinevaid ülestähendusi ajast ja
armastusest, sekka ka pisut
Raimond Valgret ja instrumentaalmuusikat. Lauljad
on humoorikad, andekad ja
üllatusi täis ... teavad need,
kes kontserdil olid.
Lauljate rõõmuks oli kuulajaid üllatavalt palju: naabervallast Kernust,Varbolast,
Kullamaalt, aga ka Tallinnast
ja Tartust. Peale kauni muusika kuulamist ja rohkete

õnnitluste ja tervituste vastuvõtmist pakkusime kohalolijatele sünnipäevatorti ja
šampust.

Lauluarmastus on kooriliikmeid kokku viinud mitme toreda inimesega, kes ka meie
juubelikontserti aitasid korraldada ja läbi viia.
Aitäh Marke Tarmole õhtu
juhtimise ja vahva slaidishow
eest!
Aitäh Andreas Rahuvarmile
meiega koos laulmast ja meile musitseerimast!
Aitäh Eliisa Elfenbeinile ja
Ursula Roomerele kauni
muusika eest!
Aitäh Nissi Naisseltsile kauni
interjööri loomise eest!

Aitäh Merike Niitlale lillevõlu eest!
Aitäh kõik koorilauljad, et te
ikka igal esmaspäeval kohal
olete!
Juubelikontserdil
esitles
kammerkoor ka oma uut
plaati “Üks aeg“. Plaadi salvestamine sai teoks tänu Leader programmist ja Nissi vallast saadud toetusele. Plaadil
kõlavad laulud armastusest
selle erinevates etappides.
Kammerkoor soovib kõigile
kaunist kevadet ja teeb sügava kummarduse dirigendi ja
tänuväärt kuulajate ees.
Kohtumiseni kontserdil!
Koorivanem
Anu Parts

aastapreemia
Nissi vald tunnustab ja tänab alates 1997. aastast igal
kevadel valla sünnipäevpeol
parimaid kohaliku elu edendajaid valla aastapreemiaga.

Vabas vormis kirjalikke taotlusi aastapreemia
kandidaatide esitamiseks
ootab vallakantselei kuni
25. aprillini.

Sellel aastal määratakse üks
aastapreemia. Aastapreemia
määratakse isikule, kollektiivile või organisatsioonile silmapaistvate saavutuste või
sügavamat tähendust omavate teenete eest, millega on
elavdatud vallaelu ja/või toodud vallale tunnustust.

Taotluses tuleb esitada aastapreemia
kandidaadiks
esitamise üksikasjalik põhjendus, lisada võib fotosid ja
muid selgitavaid materjale.

Lisaks võib kaks aastapreemiat määrata valla noorele
(kuni 19-aastasele isikule).

Aastapreemia taotlused vaatab läbi ja aastapreemiad
määrab vallavolikogu maikuu istungil.
Täiendav info: http://nissi.
kovtp.ee/et/nissi-valla-aastapreemia g

Riisperes peeti
lauluvõistlust
6. aprillil 2013 toimus
Riisipere kultuurimajas ülevallaline
lauluvõistlus, kus
kokku oli esinejaid
kolmkümmend, neist
poisse viis.
Statistikat tehes oli esmakordseid esinejaid kolmteist.
Meeldiv on tõdeda, et juhendajatel on jätkuvalt tahtmist
noortega laulda ning vallas
musikaalseid lapsi, kes soovivad esineda.

Naisrahvatantsurühma Turba
Tantsupisikul on oma lipp!
Usun, et vähe on neid tantsurühmi, kellel oma lipp ja
veel enam – ametlikult pühitsetud lipp. Tehakse särke
ja meeneid, aga lipp..!
See on midagi ilusat, midagi
püha ja suurt. Kindlasti on
lipp, nagu Nissi kirikuõpetajaLea Jants-Ylonenen lippu pühitsedes ütles, midagi,
mis ühendab ja liidab ning

toetab rasketel aegadel. Arvan, et lipp on ka midagi
toredat, mille heiskamine
või uhkelt lehvitamine teeb
rühma rõõmuhetked veel
rõõmsamaks ning pidupäevad uhkemaks.
Lisaks pühalikkusele oli
väga tore ka lipu õnnistamisele järgnenud pidu. Lookas
toidulaud ja hoogne tants ja

trall.
Kindlasti suurimad tänud
rühmavanem Merjele, kelle
initsiatiivita seda lippu sündinud poleks! Tänud kõigile
tantsijatele, sest nendeta
poleks, kellega ühiselt sinna lipu alla koonduda! Tänud Leale ilusa tseremoonia eest! Tänud külalistele
- koos oli pidu vahvam!

Ma ei taha siinkohal küll välja hõisata mingit loosungit
„Igale rühmale oma lipp!“,
kuid loodan, et see esimene
pääsuke ehk siiski viimaseks
ei jää. Head mõtet võib ikka
heaks kiita, edasi arendada
ja omakski võtta.
Ilusat kevadet , ühtset meelt
kõigile Nissi valla rahvatantsijatele ja artikli lugejatele!
Piret Kunts
tantsurühma juhendaja

Sellel aastal hindas lauljaid
źürii koosseisus: Jana Perens
- Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium, Birgit Värno
- Tabasalu Tibutare Lasteaed,
Keiti Roosimägi - G.Otsa nim.
Tallinna Muusikakool, Kaido
Katalsepp - Nissi Vallavolikogu hariduskomisjoni esimees.
Harjumaa Laululaps 2013 lauluvõistlusele saab minna valda esindama ainult üks laulja
igast vanuserühmast.
Žürii otsusel pääsevad valda
esindama:
3-4-aastased Stella Vanamölder - Riisipere Lasteaed,
juhendaja Ivi Küla
5-6-aastased Minna Matilda
Reinmann - Turba Lasteaed,
juhendaja Tiina Umbsaar

7-9-aastased Helmi Holm
- Riisipere Kultuurimaja, juhendaja Jaan Vaidla
10-12-aastased Ott Ajaots
– Riisipere Kultuurimaja, juhendaja Jaan Vaidla
13-15-aastased
Christin
Pootsmaa, juhendaja Urve
Pootsmaa
16-18-aastased Joanna Joa,
juhendaja Iveta Jürisson.
Viimasele kuulus ka publiku
preemia ning õigus esitada
veel kord Mari Pokineni laul
„Paradiis“.
Eraldi tunnustas žürii Jaan
Vaidla suurepärast klaverisaadet ning Ott Ajaotsa taustalaulu Helmi Holmile.
Meeleolukas oli Liis Mäeväli
juhendatud Keila Muusikakooli saksofonistide ansambli
esinemine.
Rõõmu tõid päevajuht Eliise
Lall ja Kaisa Käsper.
Suur rõõm on näha, et lauluvõistlusest on kujunenud igakevadine oodatud suursündmus.
Tänan esinejaid, kuulajaid ja
meeskonda taas kord rõõmulise lauluvõistluse eest!
Evi Vendla
Riisipere Kultuurimaja
juhataja
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Vabariigi aastapäev
soomukautos
Otsustasime tähistada seekordset
vabariigi aastapäeva väljasõduga
Paldiski 1. Jalaväebrigaadi. Lastes
tekitavad ühised sõidud alati palju elevust. Juba nädal aega küsisid
lapsed, millal me läheme, mis me
seal näeme, kus see Paldiski asub?
Mitmed nende laste vanemad, kelle
lapsed igapäevaselt lasteaias kohal
ei käi tundsid huvi, kas nende lapsed
ikka ka saavad tulla.
Mina kui vastutaja olin muidugi mures nii libeda tee, kui laste käitumise
osas. Teisalt, kust see laps siis kogemusi saab ja käitumist grupiga õpib,
kui mitte kõike kaasa tehes. Bussis
tuli ikka meelde tuletada, et pole ju
turvavööd nagu autos ja tuleb istuda
selg vastu seljatuge.
Panin meid külastuse järjekorda
paar nädalat ette, peale Keila koole.
Reeglid näevad ette, et kõikide väeosa territooriumile sisenejate kohta
peavad väeosas olemas olema nende
andmed- nimed ja isikukoodid. Juba
nädal enne saatsin meilile kahe rühma laste ja õpetajate isikukoodid.
Meid oli nõus vastu võtma sõbralik
ohvitser Oliver Tsarski, keda minagi
nägin alles kohapeal esmakordselt.
Olime varem kokku leppinud telefonitsi, et ta toob territooriumile masinaid ja näitab relvi. Ta oli lahkelt
nõus ka ise pilte tegema, milleks oli

vanematelt eelnev luba olemas, sest
igal pool sellel territooriumil pole
võõrastel lubatud pildistada. Kuna
külastus toimus kahe rühmaga, siis
jaotati meid kaheks: üks rühm jäi õue
masinaid vaatama ja teine rühm läks
relvi vaatama. Scoutspataljon näitas
meie rühmale kõigepealt soomukit
ja luurajate maasturit. Vanema rühma lapsed said ronida maskeeritud
luureauto rooli taha, autosse ja kuulipildujast sihtimist proovida. Mõni
tüdruk hoidis kuulipildujat nii, nagu
poleks varem muud teinudki. Lapsed kamandasid mind ka soomukisse ronima ja esiaknast välja vaatama.
Saime proovida palju meid soomukisse ära mahub.
Siis tuli meie rühma kord minna relvi vaatama. Uues õppekorpuses tutvustasid Staabikompanii ajateenijad
relvi ja soovijad said neid proovida.
Poisid tahtsid kõik proovida. Abivalmis ajateenijad tutvustasid kuidas
mingit relva tuleb hoida ja kuidas
maas lamades sihtida. Lugesime
neile tänutäheks isetehtud luuletuse ja laulsime “Lipulaulu.” Teisel
korrusel klaasvitriinis oli võimalus

Moeshow järelkaja
14.märtsil toimus Turba Gümnaasiumis moeshow teemal „Lapsepõlv“. Ettevalmistused algasid juba
jaanuari keskpaigast. Kõik joonistasid kavandeid ja kollektsioonid tuli
ise õmmelda. Nii mõnigi klass tegi
õmblemisel koostööd lastevanematega. Koolis oli palju sagimist.
Lavale tuli 11 kollektsiooni. Esimesed kohad valiti kolmes vanusegrupis ja võitjateks osutusid kollektsioonid, mis otsast lõpuni olid ise
õmmeldud.

1.-4. klassi arvestuses võitis 1. klass
5.-7. klassi arvestuses võitis 5. klass
8.-12. klassi arvestuses võitis 9. klass
Võitjaid valis viieliikmeline žürii, kes
olid valdavalt väljastpoolt meie valla
piire. Anneli Joa oli ainukene žürii
liige, kes oli Nissi vallast ja ta andis
Nissi Põhikooli poolt eripreemia 7.
klassi Pudipõllede kollektsioonile.
Meie kooli saali tuli üritusele kaasa elama oodatust rohkem inimesi.
Meie laval esines ka tantsutrupp

Noored näitlejad
Riispere lasteaias
näha relvi, mis olid piiririkkujatelt
ära võetud.
Üks ajateenijatest pakkus meeldivaks üllatuseks välja, et meil oleks
võimalus minna vaatama ka soomukite sõidu harjutamist aastapäeva
paraadiks. Selleks sõtsime bussiga
veidi edasi ja jäime ootama masinate
tulekut. Nad tulid paari kaupa ja tore
oli see, et esimese soomuki juht andis lastele au. Olin üllatunud, et pole
need selle ala mehed nii surmtõsised
ühti, sest paljud neist juhtidest lehvitasid naeratades lastele.
Kingituseks viisime saabuva vabariigi aastapäeva puhul vanema rühma
lastega tehtud pildi Pika Hermanni
torni, eesti lipu ja rukkililledega.
Onu Oliver oli lubanud saata pildid,
kui need on kõrgemalt poolt üle
kontrollitud ja seda ta ka tegi.
Täname bussijuht Timot turvalise
sõidu ja Oliveri lahke vastuvõtu eest!
Tiina Umbsaar
Turba Lasteaia
pedagoog-metoodik

The Wild One Haapsalust, kelle
tants nakatas paljusid õpilasi koolis
ja ansambel Dread Pin rokkis täiega.
Peale auhindade jagamist tänasime
meie sündmuse toetajaid, kelleks
olid: Saidafarm, Jüri Kaerpõld ja
Roosta Puhkeküla.
Sellega meie õhtu veel ei lõppenud.
Peale toetajate tänamist algas disko.
Täname kõiki osalejaid, lapsevanemaid, diskor Raigot. Pilte saab vaadata lähiajal kooli kodulehelt turba.
edu.ee
Virje Laak ja
Heili-Eliise Vainlu

Talv on kevadele kätt ulatamas
Aeg on lennanud linnutiivul. Möödas on vastlapäev, sõbrapäev, kodumaa sünnipäev, emakeelepäev
- ees on ootamas kevad, Pähklipõnnide ja Kastanikrattide kevadpeod
ja lasteaia sünnipäev aprilli alul.
Vastlapäeva ilusal kargel hommikul
ootas hobune kenade naisterahvastega lasteaia värava taga, et alustada saanisõitudega. Lapsi oli palju ja hobusel
töine hommikupoolik. Õnneks olid
vanemad kaasa võtnud porgandeid ja
leivatükke, et hobusele meelepärast
pakkuda ja indu anda. Tänu hoolekogu ettevõtlikele naiste ideele said
lapsed tutvuda hobusega ja eks see
saanisõit jää lastele kauaks meelde.
Sõbrapäeva õhtupoolikul oli saal
lastest ja vanematest tulvil. Õpetaja
Katrin oma lastega esitas näidendi
"Buratino", mis oli hoogne ja särtsakas ning lapsed lustisid täiega. Ka
lasteaialastel olid selgeks õpitud luuletused ja vanasõnad sõprusest ja
sõprade vajalikkuse tähtsusest. Mõned vanemad olid küpsetanud ja väga
maitsekalt pakendanud maiustusi.
Nende maiustuste müügitulu läks esinemiskostüümide ostu toetamiseks.
Tänusõnad neile! Täname ka lapsevanem Enekeni, kes aitas organiseerida
sõbrapäevateemalise joonistusnäituse. Tema abikaasa Gaute esitas koos
lastega näidendi "Naeris". Õhtu lõpus
meenutasime vanematele, mida me
oleme viie aasta jooksul nende annetatud raha eest lastele muretsenud
(mänguväljakule turnimismaja, raamatuaastal raamatud, suusad, muusikapillid ja 2013.a. on plaan täiendada esinemiskostüümide varu).
Täname kõiki lahkeid annetajaid!

Kodumaa sünnipäev ja emakeelepäev
on kaks sõbralikku tähtpäeva. Väga
tähtsad on meile kodu ja kodumaa
oma emakeele - eesti keelega.Vanema
pühma Tõrutõnnid alustasid hümni
laulmisega, esitati ka laule ja luuletusi.
Emakeelepäeva sisustasid vanema rühma Tõrutõnnid. Neil oli
õpitud näidend "Jäneseema porgandipirukas",
mida
metsloomad kordamööda maitsmas käisid, sekka laulud ja luuletused.
Samal päeval toimus Riisipere Raamatukogus emakeelepäeva raames
luuletuste esitamise võistlus, kus
osalesid Nissi Põhikooli algklasside lapsed ja kutsuti ka kolm lasteaia
vanema rühma Tõrutõnni - Andrus Ehrpais, Liisbet Lehtme ja Sten
Egert Kaldjärv. Luulehuvilisena
olen lastele palju luuletusi õpetanud, et treenida laste mälu ja panna rõhku ilmekale esitusele. Sten
Egert Kaldjärv sai lisaks ka eripreemia luuletuse väga ilmeka esitamise
eest. Täname organiseerijaid kingitud raamatute ja maiustuste eest!
Vanema rühma kevadpidu toimus
enne ülestõusmispühi, kus vanematele esitati näidend "Jäneseema
porgandipirukas". Aplaus oli tugev, lapsed olid väga tublid ja said
näitlemisega väga hästi hakkama.
Pikisilmi päikselist kevadet oodates!
Terje Lehtme
Riisipere lasteaia vanemõpetaja
ja hoolekogu liige
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Nissi kooli ja Riisipere raamatukogu
ühine uus aasta
Uus aasta algas Nissi koolile taas
traditsiooniliste
oodatud
üritustega Riisipere raamatukogus.
Veebruaris „tuulutasid“ 3. ja 4. klassi
lapsed tarkuseraamatuid, entsüklopeediaid ja sõnaraamatuid. Eesmärk
oli panna proovile laste teadmised
sellest, kuidas kasutada selliseid raamatuid teadmiste täiendamiseks.
Küsimustikud olid õpetajad juba
eelnevalt raamatukogus ette valmistanud. Paari nädala pärast saime taas raamatukogus kokku, kus
toimus kokkuvõtete tegemine ja
tublimate autasustamine. Tublimad
said mälestuseks toreda raamatu.
Huvitavamateks küsimusteks osutusid: Mida tähendab „tilisang“? ja
Millega kärbsed tunnevad maitset?
Tublimateks osutusid 3. klassist Miia
Pent, Markus Källo ja Märten Nõmme, 4. klassist Ott Ajaots, Märt Maasikas, Eerik Ehrpais ja Alexander
Matthias Saage, usinuse eest nimetati Katriine Laanjärve ja Triin Kilki.
Lõpetuseks sai sõna meie oma kooli õpetaja Ulvi Lepplaan, kes kandis
ette esitluse teemal „Inimese põlvnemine“. Õpetaja Ulvi on igal aastal
sellel üritusel lastele midagi põnevat
looduse teemadel rääkinud, mida on
olnud huvitav kuulata nii suurtel kui
väikestel. Suur tänu õpetaja Ulvile!

Märtsis peetavat emakeelepäeva
tähistame meie alati luuletuste lugemisega. Seekordseks teemaks
oli “Linnud-loomad“. Kuna laste
huvi lugemise vastu aina väheneb,
ja eriti luuletuste vastu, siis see on
üks võimalusi lapsi luuletuste juurde suunata ja huvi tekitada. Juba
kuu enne üritust hakkavad lapsed
endale luuletusi otsima. Algul valitakse mitu luuletust ja siis peetakse
õpetajaga nõu, milline oleks kõige
sobilikum pähe õppida. Seejärel
arutletakse luuletuse sisu ja mõtte
üle, et siis vastavalt ka luuletust esitada. Selle töö käigus märkavad paljud, et ka luuletus võib põnev olla.
Kui kõik lapsed on end algul klassi ees proovile pannud, valitakse
välja parimad, kes pääsevad edasi raamatukogusse. Huvi ja soov
on suur! Õnnelikud on need, kes
edasi pääsevad. Nii ka seekord.
Nagu alati, tervitasid uksel meie
sõbrad tädi Maie ja tädi Aita.
Humanitaarnõunik, Kaie Saar, pidas
südamliku avakõne emakeele tähtsusest ja seejärel oli juba laste kord.
Luuletuste vahele esitasid 4. klassi
õpilased Ott Ajaots, Märt Maasikas
ja Rianne Väli muusikalisi vahepalu,
mis ilmestasid kogu toimuvat. Koolilastele olid külla tulnud ka väikesed
luulesõbrad lasteaiast Sten Egert
Kaldjärv, Liisbet Lehtme ja And-

rus Ehrpais koos kasvataja Signega.
Peale kõigi laste esitusi algas žürii raske töö. Žüriisse olid palutud
Nissi kooli eesti keele õpetaja Eve
Pae, 9. klassi õpilane Katariina Elisabeth Saage ja hoolekogu esinaine Merike Marie Nimmerfeldt.
Samal ajal oli lastel lõbu laialt noortemaja juhataja tädi Signe Traksiga,
kes mängis lastega toredaid mänge.
Oli aeg kuulutada välja tulemused!
Peaauhinnna võitis Märt Maasikas. Põhjuseks toodi välja tema
väga loomuikku esitust. Järgnesid Frank Aron Ragilo ja Mihkel
Kroon, kiita said ka Helerin Kadak,
Hannaly Kirsika Kaldjärv ja Eerik
Ehrpais. Mälestuseks said aga kõik
lapsed, ka need, kes võitjate hulka ei kuulunud, toreda raamatu.
Tänu avaldati ka žüriile ja õpetajatele hea sõna ja raamatuga. Eriline
tänu kuulus Merike Marie Nimmerfeldile, kes on selle ürituse
juures olnud juba viisteist aastat.
Kõige suurem tänu kuulub aga kindlasti raamatukogutöötajatele, kellega meil on tõeliselt head sõbrasuhted, kes alati avasüli meid vastu
võtavad ja kust lahkudes jääb hinge
eriliselt hea ja soe tunne. Loodame,
et saame selliseid tundeid koos läbi
elada veel ja veel.

Kell heliseb, algas söögiv
ahetund. Lapsed lausa joo
ksevad sööklasse, sest loo
mulikult paremad palad
saavad alati need, kes on esi
mesed. Ukse peal tervit
avad
Ülle ja Sveta, kes pakuvad
õpilastele lahkelt tänast
magustoitu, milleks on
šokolaad.
See on Turba Gümnaas
iumi söökla!
Tervislikest toitudest me
il küllalt ei saa. Iga päev
on
peale soolase ning magu
stoidu ka üks puuvili, mi
s sisaldab rohkelt vitamiin
e. Põhiroa koostisosades
on
samuti palju juurvilju nin
g magustoiduks pakutak
se
isevalmistatud desserte
. Vahel muidugi hellitata
kse
lapsi väikse šokolaadi või
magusa saiakesega.
Meie peakokk Ülle Toon
verk mõtleb palju laste
tervise peale. Talle on olu
line, et õpilased lahkuvad
sööklast täis kõhu ning
naerul näoga. Abiks on
Üllele ka Svetlana Kiinto
k ning Ester Uusen, kes
kontrollivad, kas kõigi kõ
hud on ikka ilusti täis.
Menüü on üleval nii kooli
kodulehel kui ka söökla
s.
Enne söömast lahkumi
st vaatab iga laps üle, mi
s
homme head-paremat pa
kutakse, sest siis on,
mida oodata. Kuulen tih
ti lapsi kooli peal rääkimas, kui hea kala täna
söögiks oli või kui väga
nad ootavad homset, ses
t siis saab ju pannkooki
moosiga.
Mina isiklikult pole vee
l näinud 12 aasta jooksu
l
nii rahulolevaid õpilasi,
kellele meeldib meie
sööklas absoluutselt kõ
ik, alustades toidust
ja lõpetades humoorikat
e kokkadega. Teeme
kooliperega Üllele, Svetal
e ja Estrile suure kalli
ja pika pai!
Anu Jõulu

Liivi Tammemäe

Pikapäevarühmas on põnev
Turba Gümnaasiumis ei lõpe
õpilaste sagimine tundide lõppemisega. Pärast tunde on väiksematel õpilastel võimalik osaleda
pikapäevarühma töös. Pikapäevarühm on hea võimalus nii lapsele kui ka vanemale. Vanemad,
kes käivad kaugemal tööl, ei pea
muretsema, et nende lapsed on
järelevalveta. Pikapäevarühmas
saab laps teha koduseid õppetükke, mängida ja olla koos sõpradega ning süüa kõhugi täis. Et üks

osa pikapäevarühma päevakavast
on mängimine, siis oli suureks
rõõmuks ja toredaks üllatuseks
meile Nissi Naisseltsi jõulukingitus, milleks oli rahaline annetus,
et osta pikapäevarühmas käivatele lastele mänguasju. Tänaseks
on lastel palju uusi ja põnevaid
mänguasju, nii õpetlikke kui ka
niisama lõbusaid ajaviitemänge.
Et olla kindel selles, et asjad, mida
ostame, on ikka need, mis lastele
kõige enam meeldivad, siis küsi-

sime nõu pikapäevarühma õpetajatelt. Tänu Nissi Naisseltsile on
meil juures mitmed täringumängud, Musta Notsu mängukaardid,
sõnaseletusmängud ja suuremad
ja väiksemad ehitusklotsid.
Südamlikud
Naisseltsile!

tänusõnad

Nissi

Kädly Künnap
Turba Gümnaasiumi direktor
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Lehetu külaseltsi elust
Talv seljatatud ja juba kevadki aknast sisse piilumas. . .

suurt elevust, kuna pealtvaatajaid oli kogunenud palju.

Kuid sellest pikast talvestki
on meenutada toredaid ettevõtmisi. Nimelt 24.02.2013
heiskasime lipu Lehetu Külaseltsiga Eesti Vabariigi auks.
Kaasa elama tulid paljud küla
elanikud.

8.03.2013 toimus naistepäeva teemaline tantsuõht külakeskuses koos Turba lionsklubi "šoti" meeste ja "Black
Coffe"tantsijatega, kes peale
oma imelise esinemise õpetasid rahvale ka seltskonnatantse ning õhtu tuju hoidis
üleval kapell Riisiperest.

Märtsi algul käisid Lehetu lapsed aga meenutamas
jõuluaega Turba Kultuurimajas ,külakostiks kaasas
näidend"Varesepere jõulud"
.Lastele pakkus esinemine

Tänud kõigile kaasaelajatele!
Lehetu Külaselts
Lea Kivisild
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Sinasõbraks koduvallaga
Oma koduvalla tundma õppimine
on Ellamaa Loodusseltsi südameasjaks olnud möödunud aastal, mil
andsime välja Nissi valla töövihikud ja lauamängu.
Nüüd on aeg teadmisi jagada.
Nissi valla lastel on õppetöös kasutada loodusvihikud. Nuputamist
on matemaatikast, loodusest ja
meie valla tähtsamatest sümbolitest vanasõnadena ja piltidena.
Lastel on põhjust vihikud kaasa
võtta loodusesse ja õppetöö raames kanda sinna andmeid ilmavaatluse, metsa või veekogude uurimuse kohta.
Töövihikud on välja antud kolmele vanuseastmele. Vihikutes on
peategelasteks metsaelanikud, kes
küsimusi esitavad ja seiklustesse
satuvad- metsanotsu, kopraonu,
siil, sookurg...
Loodusvihikute koostamisel oli
meil super meeskond, mis koosnes
kõikidest Nissi valla loodusainete
õpetajatest koolides ja lasteaedades.

Hõissa, aga meil olid toredad
vastlad...
Sellelgi aastal oli saginat
palju ja vaeva nähti kõvasti
nimelt pikim lina tuli sõita
oma valmistatud kelguga.
Kogunesimegi tiigmäele ja
erinevad võistlused võisidki alata. Selle aasta parimad
kelgumeistrid
tõestasid
veelkord, et leidlikusel ei
olegi piire ja tore on katsetada, kuidas need ehitised
hiljem ka libisevad. Siinkohal tubli kiitus meisterdajatele ja loodetavasti said
ka teised inspiratsiooni ja
julgust järgmiseks aastaks.

Samal-ajal, kui meil oli tegemis kelgumäel, tegi Külaseltsi majas Rita meile
parimaid kukleid ja kõige
maitsvama
mustikasupi.
Saime ka maiustada ja lastele väga maitses. Sellega aga
üllatused ei lõpenud ja vahetult peale sööki hiilis meie
hoovi ka üks hobune reega
ja seda lasterõõmu...., seltsi
õuel reel sõitjate naerukilked
on siianigi meeles.
Suured tänud, kes aitasid ja
tegid, kes tulid ja võtsid osa
meie toredast ühisettevõtmisest.
Lehetu Külaselts
Ira Aboltõn

Lisaks oli meie meeskonnas Turba
Gümnaasiumi vilistlane Ott Pilipenko , kelle omanäolised joonistused töövihikud elama pani.
Möödunud aastat võib Loodusseltsile lugeda päris viljakaks.
Laste poolt koostatud küsimuste
ning leitud faktide alusel teatmeteostest, ajalooarhiividest ja rahvasuust, sai kokku mõnus lauamäng „Sinasõbraks koduvallaga“.
Eesti mängu põhimõttel koostatud
mängus saab kontrollida oma teadmisi looduse, varia ja ajaloo teemadel Nissi vallas ja kihelkonnas.

Lauamängu saate mängida meie
valla raamatukogudes, kultuurimajades ja koolides. Kellel huvi
võib lauamängu tellida ka enda
perele. Võtke julgesti ühendust
Ellamaa
Loodusseltsiga:
marje.suharov@gmail.com
Nuputamist ja mängulusti!
Marje Suharov

Kas te teate kes on Nissi valla kodanikest saanud Valgetähe teenetmärgid? Mis aastal loodi Nissis
Harjumaa esimene laulukoor?
Millisel maršuudil alustas liiklust
Riisiperest Eesti esimene maabussiliin? Kui kõrge on Nissi valla kõrgeim looduslik punkt merepinnast ja kus see asub? Mitu
kolhoosi-sovhoosi asutati Nissi
valla aladel 1949-51? jne. Küsimusi
kokku on kaartidel 200, kuid need
lehes avaldades kaob mängu võlu.

Külade mängud koguvad tuure
Tali- ja motosport on sel aastal juba
peetud ja näib, et mängudesse jätkub nii põnevust kui ka meelelahutust. Alema suusarajale tuli sõitma
kuus võistkonda. Parimas sportlikus
vormis oli sel aastal Nurme küla, kes
võttis veenva revansi eelmise aasta
võitjate, NMT, ees. Järgnesid Nissi
Mihklid, Ürjaste, Lehetu ja Riisipere. Suurepärast meeskonnavaimu
demonstreerisid Lehetu sportlased,
kes suutsid ainsana kokku panna
kaks esindust ning andsid hea eeskuju kõigile küladele.

Hobikardi võistlusest võtsid osa
viis võistkonda. Favoriidid Turbast
saavutasid esikoha ning järgnevate
vahed olid väga tasavägised. Turba
järel lõpetasid teisena NMT kardisõitjad ning esikolmiku lõpetas Nurme küla. Minimaalse punktivahega
võttis neljanda koha Lehetu Nissi
Mihklite ees.

loorberitele puhkama jääda ei tasu
ning tagaajajatel pole ka põhjust
püssi põõsasse visata – kõik on lõpuni lahtine! Ja edasi valmistume juba
varasematelgi aastatel kavas olnud
võrkpalliks (täpne kuupäev teadmata, kuid ilmselt aprilli lõpp) ning uue
alana on seekord kalendris ka jooksuetapp, mis peetakse 22. mail.

Üldkokkuvõttes jagavad esikohta
Turba ja Nurme, kolmandal kohal
jätkab NMT. Kõigi kohtade vahed
on ühepunktised! Sel aastal läheb
viiest võistluspäevast kirja neli paremat punktisummat, seega liidritel

Täname korraldajaid Tanel Ehrpaisi
(suusatamine) ja Vaido Holmi (kart).
Olge sportlikud!
Mark Joa

Riispere Lauatenniseklubi mängijad
nopivad auhinnalisi kohti
Riisipere Lauatenniseklubi mängijatel on sel hooajal seni läinud edukalt, kuid jäänud on veel mitmeid
ponnistusi enne suve hakku.
Riisipere LTK esindusmeeskond
kaotas Eesti MV II liiga neljandal
etapil Maardu LTK II ja Haiba SK
meeskondadele ning lõpetas põhihooaja kolmanda kohaga. Tasavägiste mängude võidud oleksid tähendanud kohest edasipääsu esimesse

liigasse, kuid nüüd tuleb mängida
play-off mängud tugevate meeskondadega Haibast, Viljandist ja Haapsalust. Riisipere LTK II võistkond
lõpetas kolmandas liigas kümnendal
kohal.
Esindusmeeskonda kuulunud Mark
Joa saavutas Harju Meistrivõistlustel esikoha meespaarismängus,
teise koha meesüksikmängus ning
kolmanda koha segapaarismängus.

Joosep Lall ja Joel Joa jõudsid meespaarismängus mõlemad esimest
korda poolfinaali, kuid pidid tunnistama vastaste nappi paremust.
13. aprillil toimub Haiba karikasarja viimane etapp, kus Mark võistleb üldarvestuse esikoha eest ning
Joosep püüab võitu B-grupis.
RLTK
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Kuidas infomüras hakkama saada
Viimasel ajal on noorte tulevikuvalik päris teravalt avalikkuse tähelepanu all olnud ning erinevaid
diskussioone tekitanud. Ühe asjana
on välja tulnud ka see, et noorte karjääriplaneerimine on väga oluline
ning piisavalt varakult selle teemaga
tegelemine äärmiselt vajalik.

Üheks suureks etapiks karjääriplaneerimisel on õppimisvõimaluste ja
töömaailma tundmine. See tähendab siis seda, et mida rohkem Sul
infot on, seda lihtsam on otsust teha
ning seda rikkalikum on valik otsuse
tegemisel. Lihtne ja loogiline, kas
pole?
Informatsiooni meie ümber on aga
tohutult palju ning see jõuab meieni
läbi erinevate kanalite. Tihti jäävad
noored hätta just selle enda jaoks
selle õige eristamisega ning tihtilugu
arvatakse, et kõik, mis internetis kirjutatakse, on usaldusväärne. Kuigi
võib tunduda, et tänapäeva noored

teevad arvuti kasutamises ning internetis täiskasvanutele nö „silmad
ette“, siis paraku enda jaoks usaldusväärse, ajakohase ja korrektse
informatsiooni leidmisel jäävad nad
tihti siiski hätta või vajavad veidi juhendamist.

Haridus- ja töömaastik on pidevas
muutumises ning seetõttu võib ka
lapsevanematel olla raske nõu anda.
Näiteks on kutsekoolidel uued nimetused ning ka süsteem on oluliselt muutunud, suured muutused on
toimunud ka kõrghariduses. Heaks
abiliseks noortele tulevikuvalikute
tegemisel on portaal www.rajaleidja.
ee, mis võiks kõigile noortele ja ka
lapsevanematele teada olla. Kõik,
mis noortel vajalik hariduselu ning
ka tööeluga tutvumiseks, on sellel
internetileheküljel leitav. Samuti on
sealne ametikirjelduste andmebaas
suurepärane viis erinevate ametitega tutvumiseks.

Siiski tuleb ette seda, et tekivad küsimused, millele vastust ei leita.
Selleks on aga olemas inimesed, kes
selles osas aidata saavad. LääneHarjumaa noortele ja lapsevanematele saab selleks osas kasulik olla
karjäärikeskus, mis asub Keila Noortekeskuses. Karjääriinfo spetsialist
aitab sul leida vastuseid erinevatele
küsimustele: Millises koolis saan õppida kokaks? Kuidas saaksin minna
välismaale vabatahtlikuks? Millistel
tingimustel saan õppida juuksuriks?
Kuidas koostada CV-d? Ja paljudele
teistele sarnastele küsimustele.
Karjääriinfo spetsialistiga on võimalik ühendust saada mitmel viisil: Kirjuta e-mailil noorteinfo@keila.ee
või triin@keilanoortekeskus.ee; helista telefonil 6773950 või 53312139
või tule kohale: Keila Noortekeskuse
II korrus, Paldiski mnt 28f, Keila.
Olgem julged küsima! g

Mida silmas pidada kaevetööde tegemisel
Saabumas on kevad ja kinnistu omanikel ning majavaldajatel tekib taas
võimalus alustada töödega oma aias
või maavaldustes. Tehakse ehitustöid, kaevatakse kraave, paigaldatakse aiaposte, juuritakse puid või põõsaid jne. Selliste kaevetööde käigus
on aegajalt vigastatud sidekaableid,
mistõttu on tummaks jäänud telefonid või on kadunud telepilt. Antud
olukord põhjustab palju pahameelt
nii kaevetööde tegijale kui ka tema
naabritele. Naabrid pahandavad erinevate teenuste puudumise pärast ja
kaabli lõhkuja peab hüvitama kaabli
taastamiskulud ning kahjunõuded.
Selliste olukordade vältimiseks kirjutan siinkohal lahti, mida peaks
silmas pidama enne kaevetöödega
alustamist.
Võtke ühendust Elioni spetsialistiga
ja uurige välja, kus kaablid paiknevad
Paljud kaablid on paigaldatud kinnistutele aastakümneid tagasi ja
nende kohta puudub kohalikul omavalitsusel ja maaomanikel täpne

informatsioon. Sageli on kinnistu
mitmeid kordi omanikke vahetanud
ja seonduvad dokumendid kaotsi
läinud või jäänud vormistamata.

Kaablite vigastuste vältimiseks
soovitan uurida enne töödega alustamist, kas ja kus paiknevad kinnistul Elioni maa-alused kaablid.
Kui selgub, et kinnistul leidub sidekaableid ning maaomanik soovib nende asukohta teada saada,
siis tuleb kohale kutsuda Elioni
järelevalve
spetsialist.
Esmakordne kaablite asukoha fikseerimine on maaomanikele tasuta.
Igal kinnistu omanikul ja ettevõtjal
on võimalik tutvuda sidekaabli (liinirajatise) kaitsevööndis tegutsemise ja lubade taotlemise tingimustega
ka Elioni kodulehel www.elion.ee,
alajaotuses „Ärikliendid“ > „Arendajale“ > „Liinirajatiste järelevalve“
(http://arikliendid.elion.ee/arendajale/liinirajatiste-jarelevalve).
Liinirajatise

kaitsevöönd

ulatub

maismaal 2 meetrit mõlemale poole
kaablit ning liinirajatise kaitsevööndi ulatuses on mitmed tegevused,
s.h. mullatööd sügavamal kui 30 cm,
seadusega keelatud või lubatud ainult liinirajatise omaniku loal. Seega tuleb liinirajatiste kaitsevööndis
tegutsemiseks taotleda järelevalve
spetsialistilt tegutsemisluba. Seda
ka juhul, kui liinirajatis asub kodutalu õuealal, sissesõiduteel või läbib
erametsi, põlde ja heinamaid (vt.
Elektroonilise side seaduse 11.ptk
„Liinirajatis“).
Sidekaabli vigastuse korral teavita
Elioni Sidekaabli vigastamise, kahjustamise ohu, varguskatse kahtluse
või varguse toimumise korral palun
helistada Elioni klienditeeninduse
lühinumbril 165.
Liinirajatiste paiknemise kohta saab
oma küsimused edastada Elioni järelevalve spetsialistile e-postiga või
telefonitsi. Kontakt: Dmitri Kirsanov (tel: 51 34 904; e-post: dmitri.
kirsanov@elion.ee g

Isekasvatatud toit on jälle moes
Turumajandusele üle minnes, kui
äkki supermarketid täitusid kireva
välismaise kaubaga, oli oma pere
tarbeks aiavilja kasvatada justkui
häbiasi. Kes siis enam kurke sisse
vekkis kui poed importkurke ja muid
hoidised täis! Nüüd on tulnud ise
kasvatamine ja sissetegemine uue
ringiga tagasi - ja mitte sellepärast,
et poest midagi saada ei ole, vaid sellepärast, et ise kasvatades tead, mida
sööd. Kõik, mida saab kasvatada ise
võiks ise kasvatada, kui sul aiamaad
pole, siis on abiks sinu läheduses
elav talunik, keda tead. Nii saad puhta toidu, mis on loodustsäästvalt
kasvatatud ja raha jääb kohalikku
kogukonda, mitte suurte hulgi- ja
transpordifirmade ning välismaiste
supermarketite kukrusse.
Enamasti vaadatakse toidupoes
hinda ja palju vähem huvitutakse
väikeses kirjas koostisosadest, mille
kahjulikkuse hindamine nõuab ka
suurt uurimistööd. Suurtööstustel
ja suurfarmidel on huvi järjest odavamalt toota ja otsida odavamaid
koostisosi. Kui me mõtleks kohe
toitu ostes oma tervisele ja ravimikuludele ning laiemalt keskkonnale,
on selge, et puhast kohalikku kraami
eelistada tuleb soodsam. Ainus retsept selle vastu, et mürgid ei hävitaks ega manipuleeriks meie keha,

saab olla see: söö kohalikku kraami
väiketootjalt. Muidugi võiks kõigil
olla oma aiamaa ja talu, kust kõik
juurikad, liha, piima ja munad saaks
aga piisavalt hea on, kui ostad kohalikku kraami väiketalust.

Jah, tavaviljeluse toote kilogrammi
hind on odavam, aga kui me oma
tervise ja keskkonna saaste rahasse
arvutada saaks, siis poleks see üldse odav. Kuni uuringud annavad
vastukäivaid tulemusi, võiks toitu
ostes eelistada väikest ja kohalikku,
sest nii on ökoloogiline jalajälg kindlalt kõige väiksem ja kaup lähemalt
tulnuna kõige värskem. Lisaks jääb
raha Eesti talunikule, kelle põlde ja
karjamaid koos lammaste ja lehmadega meile edaspidigi meeldib imetleda. Maainimene, kes talu peab elab
ju oma saaduste müügist. Kui kõik
eelistaks globaalsete turgude odavaimat söögikraami, siis meil talusid
ei oleks.
Mahe või mitte on maitseküsimus,
aga kust see, mida me sööme pärit
on ja kes seda kasvatab võiks küll
igaüks kaupa ostes mõelda. Meie ostuvalikutest ju sõltub, milline on tuleviku põllumajandus. Miks kohalik
ja väiketalu toode tundub kallis? Tavatoit on praegu lihtsalt odav millegi
arvelt. Kaudselt maksame me kinni

GMO loomasööda ja odavad keemilised väetised, millega meie toitu ja
loodust kostitatakse. Kilogrammi
juurvilja või liha saad küll odavamalt
kätte, aga kui saastava suurtootmisega loodusele tekitatud kahju
rahaks arvutada, siis meie keskkonna saaste hind võib tulla hoopis
kõrgem. Parem on siis osta kohe
loodustsäästvat toitu ja ise seda võimalusel kasvatada. Kohaliku toidu
söömise ja väiketaludele müügivõimaluse pakkujana kutsub Maakaup
üles talunikke enda aiasaadustest,
mida teistele pakkuda saaks, teada
andma lehel www.maakaup.ee või
telefonil 5069069 Piret Müürisepp.
Samas pole ka meie vallas kõigil
peredel oma aeda, seega võiks mugavalt kohalikku talutoitu saada
ka oma valla inimene. Kui Sulle on
tähtis kohalike väiketalude toit, siis
anna endast samuti teada. Kohalikud saaksid nii värske rohelise, piimatooted, munad kui liha kõik ühest
kohast tellida ja oma vallast jaotuspunktist kätte.
Kohalikku talutoitu süües teed head
nii enda tervisele kui loodusele ja
raha jääb kohalikku kogukonda!
Piret Müürisepp
MTÜ Pontis

Köndistatud puud
Mida teha, kui täiskasvanud puu enam oma
kasvukohta ära ei mahu ja
probleeme hakkab tekitama?

Üha kõrgemalt paistev kevadpäike
äratab looduse tasapisi uuele elule.
Hoolas aiaomanik võtab oksakäärid ja
sae ning seab sammud oma puude ja
põõsaste juurde, et eemaldada kuivanud või murdunud oksad ning kujundada kasvava puittaime võra. Arukas
lõikamine ja õiged töövõtted parandavad puude ja põõsaste tervist, ergutavad neid uuele kasvule ning aitavad
hoida juurdekasvu sobivates piirides.
Hooldatud aias või haljasalal on inimestel hubane olla ja puittaimedel hea
kasvada.
Kahjuks on Nissi vallas liigagi palju
vale lõikusviisiga köndistatud puid,
mille nukrad tüvetüükad eriti nüüd
varakevadel silma riivavad. Seetõttu
olekski sobilik rääkida köndistamisest
ja selle kahjulikust mõjust lõigatavale
puule.
Köndistamiseks, aga ka tulbastamiseks, ladvalõikuseks või latvamiseks,
nimetatakse suurte puude lõikusviisi,
mille käigus saetakse maha jämedad
põhioksad ja tüvepikendus koos võraga 50-100% ulatuses. Enamasti on
eesmärgiks vältida krundil suure puu
varju, sügisest lehtedekoristamist,
puu kasvamist elektriliinidesse või
leitakse, et suur puu on muutunud
ohtlikuks. Paraku aga ei saa sellist
hooldusviisi ühegi juhul pidada vastuvõetavaks ei esteetilisuse ega puu tervise seisukohlalt. Õigupoolest on see
kõige negatiivsem lõikusviis üldse ja
mitmes riigis keelatud.
Puu võra ja juurestik on omavahel tihedalt seotud, võra varustab juuri toitainetega ja vastupidi. Kui eemaldada
puult lehemass ei saa fotosüntees toimuda, juured jäävad nälga ja puu on
määratud surema aeglast näljasurma.
Suurte lõikehaavade kaudu on haigusetekitajatel vaba tee puutüvesse, seda
ei saa paraku takistada ükski haavamääre ega tüügaste viltune lõikamine.
See seletab ka seda, miks leiab tulbastatud puudelt sageli seente viljakehi.
Tulbastamist peetaksegi peamiseks
põhjuseks puude nakatumisel tüvemädanikku, sest ladvast alguse saav
mädanik leiab pikkikiudu kiiresti tee
juurteni. Ladva varjava kaitseta jäänud puukoor aga muutub vastuvõtlikuks päiksepõletusele, mille tagajärjel
tekkinud koorekahjustused on samuti
soodsaks kasvupaigaks haigustekitajatele.
Võrast ilma jäädes käivitab puu oma
kaitsemehhanismi ja püüab ellujäämiseks kasvatada kiiresti suure hulga
lehemassi. Tüvekönt kattub vohavate
vesivõsudega ja puuomanikul on peagi
selge, et sügisene lehekoristus on taas
Artikli koostamisel on
kasutatud S. Järve ja V. Eskla
raamatut „Puude ja põõsaste
lõikamine“, Varrak 2010
Lingid: Eesti Arboristide
Ühing www.eestiarboristid.ee

mahukas ja aegavõttev. Kasvavad vesivõsud kinnituvad tüve külge nõrgalt ja
suuremaks kasvades muutuvad need
murdumisohtlikeks.
Suurest puust ei saa väikest! Paljast
tüvekönt mõjub nii linnas, asulas kui
koduhoovis ebaesteetiliselt. Eriti silmatorkav on see esimestel aastatel pärast lõikust. Hiljem katab sandistatud
puutüve suvisel ajal rohkete vesivõsudega ebaloomulik võra. Suuremal osal
aastast aga häirib vaadet väärastunud
ja haige puu raagus oksaräga. Lisaks
on köndistatud puude järelhooldus
ajakulukas ning vaevanõudev.

Segi ei tohiks ajada köndistamist ja
nudilõikust. Nudipuude vormimist
alustatakse juba noorel puul. Ainult
peeneid oksi lõigates saadakse regulaarse iga-aastase lõikusega sobiva
võrasuurusega puu. Taoline lõikusviis
on sobiv avalikel haljasaladel ning on
mõnel pool Euroopas olnud kasutusel
juba sajandeid. Õigesti nuditud puud
on elujõulised ja pikaealised.
Mida siis teha, kui täiskasvanud puu
enam oma kasvukohta ära ei mahu ja
probleeme hakkab tekitama? Suure
puu suuruse õige vähendamine peaks
toimuma harvendades, vajadusel jagatuna mitmele aastale. Esmalt peaks
eemaldama kuivad, ohtlikud või teisi
segavad oksad. Seejärel kärbitakse
latva ja põhioksi sobiva tugeva külgoksani. Vältima peaks jämedamate
kui 10 cm läbimõõduga okste lõikust,
eriti tüve lähedalt. Peenemate okste
puhul on oluline, et lõikus toimuks
oksakrae pealt ja võimalikult risti oksa
suunaga. Selliselt tekkinud lõikepind
on minimaalne ja oksakrae saab alustada lõikekoha kinnitasvatamist. Lõikamisel ei tohi jätta oksakönte, sest
sellised lõikuskohad ei parane iialgi
ning nende kaudu pääsevad mädanikutekitajad puutüvesse. Suurte puude
hooldus- ja lõikusküsimustega tuleks
pöörduda Eesti Arboristide Ühingusse
ja kutsuda puud hooldama kogenud
puuhooldaja. Hulgaliselt väärtuslikke
nõuandeid puude ja põõsaste õigete
hooldusvõtete kohta leiab aiapidaja ka
Sulev Järve ja Väino Eskla raamatust
„Puude ja põõsaste lõikamine“.
Kui puu on muutunud murdumisohtlikuks, kasvanud ette elektriliinidele
ja tema hoolduseks ei piisa hooldusja harvenduslõikusest, tuleks latvamisele eelistada puu eemaldamist.
Langetamiseks vajamineva raieloa
taotlemiseks tuleb pöörduda Nissi
Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti poole. Raieloa heakskiitmise järel
peaks kutsuma arboristi, kes kitsastes
tingimustes (majade vahel, kalmistul
jm) kasvava puu sobivat tehnikat kasutades ohutult langetab.

Reelika Väli
Gatto Plus OÜ
Aiakujundus- ja haljastusteenused
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Ekskursioonid pärandkultuuri
aasta raames

Uued valla
kodanikud:
detsember 2012:
Rait Rau (Riisipere)

MTÜ Riisipere Kultuuriselts toob ka sellel aastal rõõmu läbi LEADER’i ja Nissi valla toetuste
Ekskursioonid pärandkultuuri aasta raames

veebruar 2013:
Juhan Võõras (Riisipere)

27. juuni 2013
Vooremaa – Kalevipoja lood ja Jääaja keskus, Elistvere Loomapark

märts 2013:
Rasmus Sesmin (Mustu)

Läbi Kõrvemaa metsade sõidame Vooremaale, kus teeme tutvust Kalevipoja tegemistega. Saadjärve ääres asuvas
Jääaja keskuses saame teada, kuidas on vaheldunud jääajad ning kuidas liustikud on vorminud meie maastikku,
kuidas on vaheldunud ökosüsteemid vastavalt kliimamuutustele.

30. juuli 2013

Meie hulgast
on lahkunud:
veebruar 2013:
Boris Antonov (Turba)
märts 2013:
Jevgenia Antonova (Turba)
Endel Laanekivi (Riisipere)
Imbi Männi (Riisipere)
Allan Miinpuu (Ellamaa)
Heino Lebert (Riisipere)

Õnnitleme!
Märts:
Johanna Juhani 94 Viruküla
Ingrid-Signe Bärenklau 80
Turba
Maimu Kilm 80 Riisipere
Niina Barinova 70 Turba
Helve-Lisette Kedelauk 70
Riisipere
Aprill:
Aino Hutrof 91 Turba
Maire Rabi 75 Riisipere
Serhii Kolesnyk 75 Turba
Helvi Palgi 70 Ürjaste küla
Mai:
Alide Ralko 90 Turba
Ilse Kurt 85 Ürjaste küla
Elmar Kilm 85 Riisipere
Helja Sepp 75 Siimika küla
Laine Vester 75 Riisipere
Kalle Kont 75 Vilumäe küla
Hans Kuusemaa 75 Riisipere
Leo Kibus 75 Riisipere
Anna Izmetjeva 70 Turba
Mare Tammeoks 70 Tabara küla
Mai Tiik 70 Ürjaste küla

KUULUTUSED
Voodrilaudade müük, erinevad pikkused. Kvaliteetne käsitsi kruntimine ja värvimine!
Arca Nova majatehas Juurus.
Küsi pakkumist tel 4892794
e-post: saematerjal@arcanova.ee

Pärimusaasta retk Pärnu- ja Viljandimaale
Voltveti klassitsistlik mõisahoone, Mulgimaa pealinn Abja-Paluoja, Karksi lossivaremed, väärikas Viljandi, kultuurilooline Vändra
Kõik, kes soovib liituda ja osaleda ühistel väljasõitudel,
palun registreerida: Evi Vendla, telefon 6087276
Kõiki gruppe saadab Loodusringi giid Arne Timm

Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab tööle õmblejaid ja triikija.
Kontakttelefon: 6747567
Kasutatud
kodumasinate müük. Transpordi võimalus. Asume Märjamaal,
Pärnu mnt 68. Tel. 55669903,
www.dracula.ee. Avatud iga
päev

Riisipere Kultuurimajas

TASUTA VÕTMISEKS
laste-, naiste- ja meeste

kasutatud rõivad, jalatsid, kotid jms.
T
K

(16. aprill)
(17. aprill)

kell 12.00 - 20.00
kell 12.00 - 20.00

Lisainfo
Kultuurimaja juhataja Evi Vendla 6087276, 55600276
Sotsiaaltöö spetsialist Kairi Nargla 6087203, 55514224

Ajaleht "Teataja"

Väljaandja: Nissi Vallavalitsus
Toimetus: Nissi Vallavalitsus

Järgmine number ilmub juunis 2013
Reklaam ja kaastöö: ajaleht@nissi.ee
Materjalide saatmise tähtaeg 12. juuni 2013

