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Nissi valla aastapreemiad
Laulu- ja tantsupäeval 8. juunil anti üle Nissi valla aastapreemiad
Annely Ajaots, vallavolikogu esimees
Peedo Kessel, vallavanem

Vald tunnustab ja tänab
parimaid kohaliku elu
edendajaid valla aastapreemiaga. Aastapreemia
määratakse isikule, kollek-

tiivile või organisatsioonile
silmapaistvate või sügavamat tähendust omavate
teenete eest, millega on
elavdatud vallaelu ja/või
toodud vallale tunnustust.
Igal aastal määrab Vallavolikogu ühe aastapreemia.

Lisaks määrab Vallavolikogu kaks aastapreemiat valla
noorele (kuni 19-aastasele
isikule). Aastapreemia
saajaid autasustatakse
valla tänukirjaga ja rahalise preemiaga. Nominente
tänatakse meenega.

Nissi Naisselts
Nissi valla aastapreemia 2013

loe premeeritutest lk.2

Lause "Lapse päev muusikas" ümber oli koondatud Riisipere Kultuurimaja laululaste Kevadkontsert
esmaspäeval, 27. mail kell 17 – koolieelsete laululaste tavalisel prooviajal, täpselt kaks nädalat pärast
Riisipere Lasteaiaga kahasse antud
uhket ja rahvarohket Emadepäevakontserti spordisaalis.
Päev muusikas – sedapuhku armsas
väikeses saalis, ilma helivõimenduse ja mikrofonideta („akustiline“,
tavatsetakse tänapäeval täpsustada) - algas tänavuse juubilari René
Eespere lauluga „Aeg“ luuletaja
Jaan Kaplinski sisukatele sõnadele.

Lapse
päev
muusikas
Jaan Vaidla
Riisipere Kultuurimaja
laululaste juhendaja

Väiksemad laululapsed – Meri Liisu
taga, väike Hiie kõige ees, Lisanna
ja Elerin külgedel – astuvad kui pisikesed printsessid vahemängu ajal
kella kombel ringiratast ajaga ühte
sammu. Pöiasirutus on laval kõndimise juures väga tähtis, teab balletitundides treeninud Hiie kinnitada.
Suuremad laululapsed: Sanna, Helmi, Siiri, Ott, Brigitta ja Hannabel
– aitavad häälekalt kaasa.
Tänases
„tunniplaanis“
esimene on muusikatund. Piret Ripsi laul
„Muusika“
algab
klassikaliselt kauni eelmänguga.

Kas muusika algab vaikusest – või
siis sellest pulsirütmist, mida süda
kontserdiõhinas kiirenedes kaasa
taob, jääbki kuulajatele nuputada. Ka Franz Schuberti imekaunis
lõputu viis „Muusikale“ mahub
esimesse õppetundi. Ott laulab,
kontserti teadustuste ja vahelugemistega koos hoidnud ja kaunistanud ringivanem Anu Kaljumäe
aitab kaasa – nii kõlabki ligi paari
sajandi eest sündinud viis kaunilt
kuulajateni. Helmi oskab seda laulu
küll, kuid kardab, et sõnad lähevad
segi ja jääb targu pöialt hoides ja
laulu nautides istuma.
loe edasi lk.4
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Nissi valla aastapreemiad
Kümne Nissi valla aastapreemia nominendi
hulgast valis vallavolikogu Nissi valla aastapreemia 2013 laureaadiks
Nissi Naisseltsi

Valla aastapreemia
2013 nominendid

Nissi Naisselts tegutseb aastast
2008. Naisseltsi kuuluvad aktiivsed
ja tegusad Nissi valla naised. Seltsi põhiväärtusteks on heategevus,
haridus ja puhas koduvald. Seltsi
eestvedamisel toimub iga-aastane
Lõikuskuu kirbuturg, millest saadud
tuleu kasutatakse heategevuseks.
Nii näiteks toetas naisselts Nissi
kooli õpilaste keelereisi Suurbritanniasse ning Turba kooli pikapäevarühma õppe- ja tegevusvahendite
soetamist. Samuti toetab selts valla
hooldekodu ning lööb kaasa valla
heakorrastamisel. Vabatahtlikena
on seltsi liikmed tuntud üle valla,
pakkudes ja rakendades oma aega,
energiat ja oskusi kõikvõimalike ürituste korraldamisel ja läbiviimisel.
Naisselts korraldab alates 2008. aastast vestlusõhtuid „Märka koduvalla
inimest“, tunnustades ja tutvustades põnevaid koduvalla inimesi.

Evi Vendla
Alati sõbralik, toetav, abivalmis.
Andnud suure panuse valla kultuurija seltsitegevusse.

Anne Kuusk

Noore aastapreemiad oli meil suur
rõõm üle anda
Adeele Rassile
ja Ats Kiisale.

Nissi Naisselts kutsuti kokku 2008.
aasta maikuus, mis tähendab, et sel
kevadel sai naisselts juba – kuhu see
aeg küll kadus! – viie aastaseks.
Oleme varem oma sünnipäevi tähistanud, külastades koos oma abikaasade-elukaaslastega mõnd head
teatrietendust. Sel aastal oli arutelu
sünnipäeva tähistamisest veidi teistsugune: kas teha üritus ainult seltsi
liikmetele, seltsi liikmetele koos abikaasade-elukaaslastega või hoopis
üritus kogukonnale. Et Nissi Naisselts on ninast sabani heategevuslik
organisatsioon, sündis kergesti ühine
otsus, et oma viiendat sünnipäeva
tähistame, tehes head kogukonnale. Kuna ka Nissi valla sünnipäev on
kevadel, sai kaks sünnipäeva kokku
pandud ja sündis Nissi Naisseltsi ja
Nissi valla ühine sünnipäevapidu.

Naisseltsi naiste, aga ka paljude teiste vallaelanike südames on head mälestused aastaid tagasi aset leidnud
valla laulu- ja tantsupäevast. Seepärast tahtsime me ka tänavust valla ja
seltsi sünnipäeva just laulu- ja tantsupäevana tähistada. Naisseltsil on
väga hea meel, et meie mõtetega tulid
kaasa kõik valla isetegevuslased, kelle poole pöördusime - rahvatanstulapsed, -naised ja -memmed, lauljad
ja pillimehed. Juhendajad panid kokku ilusa ja isamaalise kava.
Laulu- ja tantsupäeva korraldamise
käigus tundsime kogukonna toetust,
abikäsi jätkus igale poole ning näiteks - peoplatsi puhastasid ära valla
töötud. Kuigi korraldustoimkonnast
jäid sel korral välja kultuurimajade
juhatajad – naised lihtsalt arvasid, et
nad on väikese puhkuse ära teeninud

Ott Pilipenko

Piret Kunts

Meie koduvalla lasteaia- ja koolilaste
loodushariduse töövihikute illustraator, valla ajalehe ning infotahvlite
kujundaja.

Meie valla rahvatantsu edendaja,
laste, naiste ja memmede rahvatantsu ringide juhendaja Riisipere ja
Turba Kultuurimajas.

Ellamaa Loodusselts

See, et Naisselts sai Nissi valla 2013.
a. aastapreemia, on meie jaoks väga
suur tunnustus. AITÄH TEILE KÕIGILE, kes te meie kandidatuuri üles
seadsite!
Nissi Naisselts tänab kõiki toetajaid
ning laulu- ja tantsupäeva läbiviimisele kaasaaitajaid!
Kutsume Teid kõiki üles ikka märkama abivajajaid ja olema avatud pakutud abi vastu võtma. AITAMINE
TEEB SÜDAME SOOJAKS JA INIMESE ILUSAKS!
Kohtumiseni
Anu Parts

Väino Heinsaar

Silmapaistev näiteringi juhendaja.
On andnud suure panuse valla
kultuurielu edendamisse.

Meie valla loodushariduse edendaja.
Koostöös valla haridusasutustega
on koostanud ja väljaandnud meie
koduvalla lasteaia- ja koolilaste
loodushariduse töövihikud ning
lauamängu.

Ingrid-Signe Bärenklau

Mihhail Jallajas

Ain Kilk

Andnud suure panuse emakeele ja
kirjanduse õpetajana, rahvatantsu ja
näiteringi juhendajana.

Kodanikualgatuse korras puhastas
võsast avas vaatamiseks meie valla
kultuuripärandi - Riisipere mõisa
ait-kuivati.

Nissi valla kauaaegne saavutus- ja
rahvasportlane, kes on eeskujuks
oma sportlike eluviisidega.

Nissi Jahimeeste Seltsi algataja ja
kauaaegne juht, pikaaegne volikogu
liige.

Adeele Rass

Ats Kiisa

Noore aastapreemia

Noore aastapreemia

Turba Gümnaasiumi 9. klassi õpilane Adeele Rass on väga järjekindel, töökas ning kohusetundlik.
Käesoleva aasta märtsikuus andis
Adeele välja omakirjutatud raamatu, milleks oli noorteromaan „Kasuisa“. Adeele eakaaslaste hulgas ei
ole sugugi tavaline, et antakse välja
romaan. Selline saavutus kinnitab,
et Adeele teeb oma unistuste elluviimise nimel tublit tööd ning suudab
saavutada püstitatud eesmärke.

– siis ikka ja jälle küsisid ka Evi ja
Anne, kuidas nad saavad meile abiks
olla.

Audentese Spordikooli õpilane Ats
Kiisa on juba praegu silmapaistev
kergejõustiklane, kelle head tulemused on ikka ja jälle andnud põhjust
temast rääkida ka väljaspool koduvalda. Atsi suurepärased tulemused
kergejõustikus on saavutatud tänu
tahtejõule, sihikindlusele ja töökusele. Ats on eeskujuks kõigile teistele
Nissi valla noortele ning tema saavutused ja sportlik eluviis innustavad
teisi noori kehalisele aktiivsusele,
aga miks mitte ka pürgima sama
kõrgele ja kaugele, kui seda on juba
nüüd suutnud Ats.
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Nissi Vallavalitsuse
istungitel otsustatust
15. aprill
Väljastati ehitusload Lehetu
külas Uus-Salu kinnistule elamu ehitamiseks ja Turba alevikus Lille tn 11-16 korteri rekonstrueerimiseks.

Nagu päris
Mark Joa

Nagu puuga pähe saanuna
Turba kultuurimajas mängitud tükist “Mats von Kartoffel”, ei suutnud ma välja
mõelda, kuidas õnnestub
seltskonnal, kelle põhitöö
pole näitlemine, puupüsti täis
saalile selline etendus anda.
Loomulikult olid laval andekad inimesed, pole kahtlust.
Aga kuidas see ikkagi nii saab
olla, et nad pealtsaja inimese
silmisse taolise vaimustuse
manada suudavad?
Küsisin lavastaja Kaja Kaasikult. Tuleb välja, et see algas
õnneliku juhuse läbi, kui Kaja
paar aastat tagasi end Viinis
koos Iveta Jürissoniga avastas. Otse loomulikult asusid
nad, 22 aastat viimasest kohtumisest möödunud, kohe
asja kallale. Edasi ei tarvitsenud kaugelt otsida Nissi valla
esinemishingega inimesi, kes
ilma pikema jututa olid valmis
kaasa lööma paljulubavas projektis.
“Mina ei vali punti, vaid nemad leiavad minu,” räägib
Kaja, “ja ma pean ütlema, et
kunagi pole mind valitud andekama pundi poolt!” Ta selgitab, et inimestele ei saa asju
peale sundida ning ikka peab
ise tahtma teha. “Peab olema ühtne sõnum, mida edasi
kanda. Siis tuleb töö ja tööd on
palju,” rõhutab ta.

Mitte mingi liikumisega
kuuldemäng
Ja tõepoolest, “Mats von Kartoffeli” selgeks õppimiseks
kulus septembrist mai lõpuni.
Iganädalastes proovides tegutseti väga professionaalselt.
Kõik kohtumised algasid profinäitlejatelegi tuntud hääle- ja soendusharjutustega,
pidevalt teritati kaaslasega
harmoonias olevat lavatunnetust ning lõputult süübiti oma
rolli olemusse.

Täpselt nii nagu päris. “Ütle
nüüd, et kaheksa kuud (detsembris proove ei olnud) on
liiga palju,” paneb Kaja mind
proovile, “juba rolli omaks
võtmine kulutab selle aja. Veel
on vaja aru saada, mida teised
teevad ning selgeks teha kuidas see kõik vaatajateni tuua.
Ning alles siis, kui kõik muu
hakkab looma, tuleb sõnade
pähe õppimine.” Sellise tulemuseni ei jõuta ainult üksi sõnade selgeks õppimisest, selgitab ta. Seda viimast kutsub ta
liikumisega kuuldemänguks,
mida Kaja ei aksepteeri.

Distsipliin on õnne alus

Iga viimne detail on viimistletud täpselt nii perfektseks, kui
aega olnud on. Esietenduseks
ette valmistades teavad kõik
meie näitlejad täpselt, millise
tooli peale tema rekvisiidid
asetatud on ning millises järjekorras ta need lavale viib.
“Distsipliin on õnne alus,”
ütleb Kaja, “Laval pole enam
aega ahhetada ja ohhetada, et
kus mu mõõk on või kes pidi
tule põlema panema. Siis on
aeg olla rollis ning tegutseda
kõrvaliste asjadega masinlikult.”
Ja siis ta algas. Distsipliinist
polnud kuskil näha jälgegi.
Kõik oli loomulik ja vaatajad
unustasid tunniks-pooleteiseks, et nende tuttavad (Kadri
Tamm, Kaie Saar, Vaido Holm,
Olvia Laur, Kaido Katalsepp,
Tarvo Jõeste, Timo Tamm,
Merike Palts, Teevi Noortoots,
Merike Oldekop, Alliky Katalsepp, Katrin Jõeste, Enel Pitk
ja Day-Lee Holm, lavastaja
Kaja Kaasik ja muusikaline
juht Iveta Jürisson) pidid täna
Turba kultuurimajas esinema.
Meie ees olid karismaatilised
ja lõpuni usutavad rollid näidendist “Mats von Kartoffel”.
Lõbus ja hoogne, aus ja lihtne.
Nagu päris!

Väljastati kasutusluba elektri maakaabelliinile Riisiperes
Haaviku tn 9.
Määrati projekteerimistingimused Turbas Ristikilu 1 kinnistule laste mänguväljaku
projekti koostamiseks ja Turbas Lehetu tee 15 olemasoleva
tootmishoone laiendamiseks.
Otsustati maksta hooldekodutoetust kahele isikule ja erakorralist toetust kahele taotlejale
kogusummas 239,12 eurot.
Määrati õpilastoetus 300 eurot
Erika Kuldlale, kes osaleb rahvusvahelisel rahvakultuurifestivalil Kreekas Ääsmäe rahvatantsurühma koosseisus.
Nõustuti jäätmeloa andmisega
AS-le Epler & Lorenz.
Kinnitati Nissi valla 2013. aasta
hankeplaan.

19. aprill
Selgusid lihthanke „Muru niitmine Nissi valla haljasaladel
2013–2015“ tulemused: edukaks tunnistati OÜ TecCen pakkumus kui madalaima hinnaga
pakkumus.

29. aprill
Väljastati ehitusload:
Nissi
Naisseltsile mänguväljaku püstitamiseks Turba alevikus Ristikilu 1 kinnistule, Elektrilevi
OÜ-le Ellamaa külas Kütusetankla kinnistu elektrivarustuse ehitamiseks ja AS-ile Tootsi
Turvas Lehetu külas Riisipere
turbatootmisala 3 ja 4 kaevandusrajatiste ehitamiseks.
Otsustati maksta hooldekodutoetust ühele taotlejale 20 eurot, ravimitoetust kahele taotlejale kogusummas 51,74 eurot.
Otsustati võimaldada isikliku
abistaja teenust ühele isikule
ning tugiisiku teenust ühele
perele.

Anti luba avaliku ürituse „IV
Nissi valla rahvajooks“ korraldamiseks 22.05.2013.
Muudeti Nissi valla 2013. aasta hankeplaani – plaanist jäeti
välja Mustu ja Turvaste kruusateede pindamise hange.
Selgusid väikehanke „Lehetu
katlamaja korstna lammutamine“ tulemused: edukaks
tunnistati OÜ Laaseri Puit pakkumus kui madalaima hinnaga
pakkumus.

20. mai
Väljastati ehitusload: Expertus
Trade OÜ-le üksikelamu ehitamiseks Virukülas, Industri
Textil Job OÜ-le viilhalli lammutamiseks ja tööstushoone
laiendamiseks Turbas, Gaute
Kivistikule ja Eneken Maripuule elamu rekonstrueerimiseks
Riisiperes.
Väljastati kasutusluba kauplusehoonele Riisiperes Metsa
tn 2.
Määrati projekteerimistingimused Riisiperes Nissi tee 51
kaubandushoone laiendusprojekti koostamiseks.
Otsustati maksta koolitoetust
õpilaskodu üüri tasumiseks
ühele taotlejale 45 eurot, ravimitoetust ühele taotlejale
46,02 eurot, erakorralist toetust kolmele taotlejale kokku
284,58 eurot.

Rakendati Nissi Vallavolikogu
14. märtsi 2013 määruse nr 7
„ Nissi Vallavalitsuse palgajuhend“ paragrahvi 11 Nissi Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate suhtes.
Määrati vallavanemale töötasu.
Määrati Nissi valla konsolideerimisgrupi 2012. aasta majandusaasta aruande audiitoriks
Grant Thornton Rimess OÜ.
Anti nõusolek aktsiaseltsile
Nissi Soojus väljastatud vee erikasutusloa nr HR01181 muut-

Määrati projekteerimistingimused Madila külas Kärva kinnistu elektriliitumise projekteerimiseks.
Otsustati maksta õpilastoetust Annabel Carina Katalsepale 190 €, Aap Jõestele 190
€, Merily Simovardile 190 €
ja Mihkel Vaarmaale 186 €
seoses osalemisega Harjumaa
Noorte Puhkpilliorkestri Junior koosseisus kontsertreisil
Soome Kokkola linna 28.06–
01.07.2013.
Pikendati Kadakaaru maa tagastamise õigustatud subjekti
maa tagastamise menetluses
vajalike toimingute lõpuleviimise tähtaega kuni 31.12.2013.
Nõustuti 20 maaüksuse riigi
omandisse jätmisega.
Otsustati anda lühiajaliselt üürile korterid Riisiperes Metsa
tn 3-43 ja Metsa tn 20-10.
ühele taotlejale korteri üürileandmisest keelduti.
Anti load avalike ürituste korraldamiseks: Nissi valla laulu- ja tantsupäev 08.06.2013 ja
etendus „Tiina Tauraite traktor
20.06.2013; kooskõlastati Marimetsa Kapp Enniste Piirsalu
VIII rattakrossi läbiviimine.

10. juuni
Väljastati ehitusluba Nissi vallale pumbamaja veetorni lammutamiseks Riisiperes Sauna tn 4.

Suunati üks isik hooldusteenusele Munalaskme Hooldekodus
ja määrati talle hooldekodutoetus.

Määrati projekteerimistingimused Madila külas Vilja alajaama fiidri rekonstrueerimis-projekti koostamiseks.

Seati hooldus ühele raske puudega isikule, määrati talle hooldaja ning hooldajale hooldajatoetus.

Otsustati maksta koolitoetust
neljale taotlejale kogusummas
270 eurot, ravimitoetust neljale
taotlejale kogusummas 100,22
eurot, erakorralist toetust kolmele taotlejale kogusummas
306 eurot.

Otsustati jagada Lehetu külas
asuv Arro katastriüksus kaheks
katastriüksuseks.

3. juuni
Väljastati ehitusload: Ellamaa
184 Korteriühistule Männituka elamu rekonstrueerimiseks,
AS-ile Nissi Soojus katlamaja
rekonstrueerimiseks.

Nissi Vallavolikogu
istungitel otsustatust
18. aprill

Väljastati kasutusluba elektri maakaabelliinile asukohata
Lehetu küla, Terjatu puhastusjaam.

miseks seoses Lehetu küla reovee juhtimisega läbi rajatava
reoveepuhasti suublasse.
Otsustati korrata Nissi valla üldplaneeringu avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu. Nissi
valla üldplaneeringu ja selle
keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande avalik väljapanek toimub alates 9. maist
2013. a nelja nädala jooksul
Nissi vallmajas ja Turba raamatukogus. Üldplaneeringu avalik
arutelu toimub 3. juulil 2013. a
kell 18.00 Nissi vallamajas.

Suunati üks hooldust vajav isik
hooldusteenusele Munalaskme
Hooldekodus ning määrati talle
hooldekodutoetus.
Anti luba Riisipere kultuurimajale avaliku ürituse „Nissi
valla jaanituli“ korraldamiseks
23.06.2013.

23. mai
Nissi valla kalmisturegistri asutamine ja registri põhimäärus
oli esimesel lugemisel.
Nissi Kalmistu kasutamise eeskiri oli esimesel lugemisel.
Tunnistati pumbamaja veetorn
Riisipere alevikus kõlbmatuks
ja otsustati maha kanda.
Seati Nissi valla Munalaskme
külas asuvale Metsavahi tee kinnistule sundvaldus Elektrilevi
OÜ kasuks.
Otsustai alates 1. septembrist
2013. aastal lõpetada Lehetu
Raamatukogu tegevus.
Määrati Nissi valla aastapreemia Adeele Rassile, Ats Kiisale
ja Nissi Naisseltsile.
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Nissi kooli perepäev

Isad tegid teatrit

ühe (mängu)pere silmade läbi
Oletame, et sa ei osalenud 26. mail
Nissi Põhikooli meeleolukal perepäeval (iseenesest arusaadav, sest sel
pühapäeva hommikul sadas kergelt
vihma ja polnud kindel, kas see üldse lõpebki), aga tahaksid teada, millest sa ilma jäid. Ühe kohal käinud
perekonna (nimed väljamõeldud:
isa Peep, ema Ülle ja lapsed Kadri ja
Mihkel) pühapäev kulges umbes nii:
“Juba vana koolimaja väravatest sisenedes kuulsime koolimaja õuelt
tulevat valju muusikat. Vihm oli
õnneks järele jäänud, nagu tellimise peale täpselt enne kella kahtteist.
Kadri märkas õue peal jalutavat
hobust esimesena ja jooksis kiirelt
järjekorda ning Mihkel märkas kiikinguplatsil klassivendi, kes Urmas
Sepa juhendamisel üle võlli saada
üritasid. Meie Üllega tervitasime
lasketiiru üles sättivat Aivo Traksi
ja tuleb tunnistada, et ega see märki
laskmine nii lihtne polegi. “Ehk veab
vibulaskmises, seda saab ka seal aia
ääres katsetada,” lohutas Aivo.
“Aitäh ansambel magnetofonile ja
palume nüüd kõiki perekondi, kes
juba kohale tulnud maja ette võimlema. Tuleb tegus päev, nii majas sees
kui väljas leidub kõigile põnevat tegevust ja ilmataadilegi on edastatud
tellimus, et päeva lõpuks läheb kohe
päris ilusaks,” kõlas Gaute Kivistiku hääl mikrofonist. Kuigi mulle on
alati libauudised meeldinud, siis ütlesin Üllele, et mingu tema üksi - ma
juba hommikul võimlesin - ja põikasin kiirelt kiikingu juurde. Kuigi Ülle
mind loomulikult uskuma ei jäänud,
siis toetava abikaasana sai ta minust
aru ja liitus sõbrannadega kooli ukse
ees võimlemistandril. Mihkel oli just
alustamas oma elu esimese kiikingu
katsega ja talle paistis see asi küll
meeldivat. Sepa Urmase ja abiliste
valvsa pilgu all ja paari hea nipi abil
paistis poisil see üle võlli kiikumine
mängleva kerglusega minevat, aga
kui Urmas mulle ettepaneku kiigule
astuda tegi, sooritasin järjekordse
põgenemiskatse: “Ei taha pannkookidest ilma jääda..”
Parajasti oli ka võimlemine läbi
saanud ja Gaute juhtnööride abil
suundusime koolimajja sisse, kus
väidetavalt pidi muude tegevustubade seas olema ka mänguruum
alla kolmeaastastele või täiskasvanud meestele, kel muul ajal pole
aega klotsidega mängida. Ukse peal
panime nimed kirja, väidetavalt oli
kohale tulnud pea kakssada inimest
ja kõik väljasolijad polnud veel isegi registreerimas käinud! Võib-olla
sellepärast jooksidki Virve Pipar ja
Merike Marie Nimmerfeldt muna,
jahu ja suure laadungi rabarberiga
kokandusklassi poole, ise omavahel
sosistades, et esimene laar kooki
hakkab juba otsa saama.
Sees oli asi juba väga kirju. Alumine
korrus oli inimesi täis ja iga nurga
peal oli midagi, kuhu pikemalt peatuma tasus jääda. Ülle oli juba sees
ja istus lõuendi taga joonistava tüdruku vastas, keda ma ära ei tundnud.
Aga ma polnud ainuke, kes seda oli
märganud. Oli ju esimest korda perepäeval sellist sorti võimalus, et
sust koha peal portree tehakse. “See
on Turba kooli vahetusõpilane,”
sosistasid möödujad tunnustavalt,
“tõesti andekas, vaata - see on ju
täitsa Ülle!” Ja tõepoolest, sarnasus
oli imekspandav. Turba õpilased
olid oma töötoa kohe kunstniku
selja taha sättinud ja Mihkel sai ise
rinnamärgi teha. “KIIGUN ÜLE

Teist aastat järjest otsustasin
emadele-vanaemadele mõeldud peole kaasata ka isasid.
Eelmisel aastal olid peol näidendi tegelasteks Buratino
rühma laste isad ja etendati
kaasajastatud varianti “Punamütsikesest.” Selles etenduses
osalesid isad Teevi, Mauno
ja Tavo. Sel aastal ühendasin
etendusse ka teiste rühmade
isasid, et etendada muinasjuttu “Jänku tare.” Pidu on ju
mõeldud kõigile kolme rühma
emadele-vanaemadele. Juba
esimesena saabunud isajänese
ilmumine saali tekitas pealt-

VÕLLI” seisis uhkelt märgi peal, et
kellelgi see saavutus kunagi meelest
ei läheks.
Aga minu tähelepanu hakkas hajuma, sest rabarberikoogi lõhna pidi
kuskilt siit samast lähedalt tulema.
Jah, oligi kokandusklass ja ahjus
kerkisid värsked koogid, mida valvasid õpetaja Ulvi Lepplaan ja Ain
Karutoom, kes koogi valmimise ajal
soovijatele ravioolide valmistamist
õpetasid. Küllap Ülle siin pikemalt
peatub, mõtlesin, ja liikusin tagasi rahvasumma keskele. Koridoris
avatud akendest ei kõlanud enam
plaadimängija, aga siiski olid hääled
kurjakuulutavalt tuttavad. Mihkel ja
Kadri olid - kellele kahjuks, kellele
õnneks - mikrofoni juurde pääsenud
ja üritasid kõva häälega publikule
selgeks teha, et “mina olen Ott ja
sina oled Ott...”
Mina karaoket laulma ei kippunud
ja tundus, et teiselt korruselt kostuvad pinksipalli põrkamise hääled. Ja
nii oligi, et teisel korrusel tegutses
“salaja” Joel Joa, kes oli soovijatele
üles seadnud pinksilaua ja väikese
minigolfi raja, kus perepäeval osalejad siis mõõtu võtsid. Sain seal
üsna pikalt katsetada, aga tulemused jätan esialgu enda teada. Olin
just seda golfinõksu selgeks saamas,
kui karaokest väsinud Kadri mind
lõunat sööma kutsus. Mõnusa supi
ja maitsva rabarberikoogi kõrvale
rääkis Mihkel, et ta oli suures saalis
veel puldiga juhitavate autode peale
sattunud ja Kadri rääkis sellest, kuidas nad emaga ravioole valmistasid.
Kui küsisin, miks mina nendest ilma
jäin, siis vastas Ülle lihtsalt, et tema
ja lapsed olid võimlemisest nii väsinud, et sõid sellevõrra rohkem. Kuna
aga mina võimlemas ei käinud, siis
küllap jaksasin ma ka lõunani ära
kannatada.
Mõtlesin veel kindla peale kontrollima minna, kas Ain mulle näidiseid
maitsta annab, aga juba kutsutigi
meid suurde saali perepäeva niiöelda aktusele. Ka Mihkel ja Kadri olid
isetegevuses kaasas - Mihkel luges
saalile õudusjutte, mida nad juhendaja Kajaga juba paar kuud harjutanud olid ning Kadri klass esines
uuesti oma võiduka Moeshow etteastega. Külas olid ka Turba kooli rütmikatunni esimese klassi õpilased
ning lõpuks esines Nissi kooli playboxi publiku lemmik meeleoluka
popurriiga.
Peetigi veel paar kõnet, loetleti kohal käinud perekonnad, keda oli direktor Annely Ajaotsa sõnul rekordilised 48(!) ja tänati kõiki ürituse
toetajaid. Ilma kahtlusteta oli kõigil
ülejäänud 47 perekonnal niisama
lõbus nagu meil. Sellele pühapäevale tagasi mõeldes jääb kripeldama
ainult see, et ma ei lasknud endale
ukse peal näomaalingut teha ja ei
võtnud kuulda Gaute soovitust põigata läbi laste mängutoast. Algab
töönädal..”
Mark Joa

vaatajates suurt elevust. Isa
Maunol tuli aga kaasa teha ka
tantsusamme koos karupoistega ja laulda koos nendega.
Toredaks üllatuseks oli etendus ka lastele ja teistele õpetajatele, sest nemadki ei teadnud
eelnevalt näidendi sisu. Alati
on tore, kui isad on nõus kaasa lööma, aga eriti suur rõõm
oli sellest, et nad olid nõus ka
laulma. Lasteaia õpetajaskond
on ju eranditult naised, hoopis
teine “tera” on näha ja kuulda
meesterahvaid etlemas. Peale
osatäitjate ühislaulu ja näidendi lõppu kostnud tugeva

aplausi põhjal võib järeldada,
et üllatus meeldis kõigile.
Loomulikult ei puudunud
peol ka laste laulud ja luuletused emadele-vanaemadele.
Peo lõpp ühendas kõik lapsed
ja emad ühte ringi, et oma ema
kallistada ja talle musi anda
laulu “Kalli, kalli” saatel.
Aitäh teile emade, vanaemade,
laste ja õpetajate poolt, lahedad isad Teevi, Tavo, Urmas,
Mauno ja Janek!
Tiina Umbsaar
Turba Lasteaia
pedagoog-metoodik

Laululust Müntsi talus

Raudmehe rännak
Tegevuse aeg ja koht:
03.-04.05.2013
Lehetu Külaselts
Osalejaid projektis - 31
Raudmehed - 16
Köögimeeskond - 4
transport - 3 autot
rajaturvajad - 2
kohtunikud rajal - 8
meditsiinitöötaja - 1

Lapse päev
muusikas
algus lk.1

Loodusõpetuse tunni sisustavad väiksemad laululapsed. Entel-tenteli päevist tuntud „Kurg ja konn“ ning oma
õpetaja seatud sõnadega saksa lastelaul „Konnake“ pakuvad nii laulu- kui
ka liikumisrõõmu. Lausa lust on
vaadata, kuidas pisikesed
tüdrukud napi neljataktilise vahemängu ajal
kord nokka plagistavaks kureks muutuvad, siis jälle tillukeseks krooksuvaks
konnaks
saavad.
Konnakesele ja teistele tegijatele tausta
laullvad
kalakesed
jäävad Helmi, Siir ja
Oti kehastada..
Emakeele tunnis kõlab
muidugi Tõnu Raadiku
hoogne laul „Emakeel“
Kuulajad võiksid lõpus
kaasa plaksutada, kuid
klassikaline kontserdivorm
kammitseb – veel ei söanda.
Laululapsed ise aga naudivad
täiega.

Raudmehe rännaku 2013 osalejad kogunesid Lehetu Külaseltsimajas 03.05. kell 17 00,
kus toimus osalejate toitlustamine ja esmane varustuse
kontroll. Osalejate transport
starti , Padise kloostrisse, toimus kolme autoga ja väljasõit
Lehetust kell 19 00. Stardis
tegime põhjaliku varustuse
kontrolli ja lasime raudmeestel tutvuda kloostriga. Esimeseks ülesandeks oli kaardi
koordinaatide
märkimine,
mille abil selgitati võistlejate
järjekord, kes ja millal rajale
saab. Avastart anti kell 20 00,
raja kogupikkuseks oli ca 34

Kirjanduse tunnis kuuleme Martin
Körberi laulu „Minu isamajakene“.
Need sõnad sündisid enam kui poolteist sajandit tagasi. Eelmisel aastal
peeti Saaremaal Körberi 195. sünniaastapäeva ja tänavu kevadist 130
surma-aastapäeva tähistati just Nissi
kirikus. Ferdinand Mühlhauseni kauni viisi esitasid Helmi, Ott ja Siiri kolmekesi. Kokku harjutati kuu aja eest,
kuid kõige kõrgemadki noodid on selgelt ja kõlavad.
Maateaduse tunni sisustab Tõnu Raadiku „Maakera“ Henno Käo sõnadele.
Hannabelil on käsi kipsis ja viiulisoolo kõlab sedapuhku klaveril. Kes pühapäeval, 2. juunil praostkonna lastepäeval kirikusse jõudis, võis seda taas
kuulata – poolesaja lapse laulduna;
see on ka Lastepäeva laulude CD-l kenasti olemas – ainsana Kevadkontserdi lauludest, lauljaks Anu Kaljumäe.
Klassijuhatajatund ja Anne Ermasti
laul „Minu maa“. Aprillis võitis Helmi Holm just selle lauluga Harjumaa
Laululapse võislusel Kiilis oma vanuserühmas III koha, olles Nissi valla
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Kui taluperemees Endel Puusalu kutsus meid üritusest osa
võtma, ei osanud sest esialgu
midagi arvata. Suur oli üllatus, kui eelneval „luurekäigul“
avastasime eest väga laheda
peoplatsi ja tõelise edu taieste
kompleksi , mis koosneb mõttemonumendist, ajaväravast
koos meedialaternaga ja karjääriredelist koos sooja kohaga
ning lisaks veel paljust muust
huvitavast.

km Padise- Nissi-Lehetu, millest suurem osa läbiti esimese
päeva õhtul ja öösel. Nii mõnelgi raudmehel kujunes retk
pikemaks. Ikka nendel samadel põhjustel, mis igal aastal:
väsimus, pimedus ja liigne kiirustamine. Vaatamata sellele
ei jäänud ühtegi raudmeest
metsa maha. Raja kümnes
kontrollpunktis pidid osalejad
täitma erinevaid ülesandeid,
milleks olid laskmine, kauguste määramine, tuletegemine
tulepulgaga, viktoriin, asjade
meelde jätmine jm. Esimene puhkeala oli Nissi Avatud
Noortekeskus, kus osalejad

2. juunil kella kolmeks oli
Müntsi tallu kogunenud paras seltskond nii nooremat kui
ka eakamat rahvast, et ühiselt
nautida ilusat suvepäeva ja veeta lõbusalt aega.
Kompleksi avamiseks olime taluperemehe kavandi järgi teinud päevakohase laulu, mille
Laululust peo algul ette kandis.
Edu taieste kompleksi avamiseks kutsuti kohale päeva
kõige tähtsam külaline (KTK),
kelleks osutus naabrimees Urmas Sepp ja koos idee autori
Endel Puusaluga sai kompleks
avatud. Sellele järgnes autorilt
väga põhjalik humoorikas ja
teatraalne selgitus kompleksi
mõtte ja ka karjäärigiidi kohta.
Seda kõike ümber jutustada ei

said kinnitada keha ja mõned
tunnid ka magada. Reipamad
tegelased leidsid endas jõudu
veel isegi paar mängu piljardit
teha. 04.05.2013 hommikul
starditi vastavalt sellele, kuidas keegi puhkealasse jõudis.
Esimene osaleja startis kell
05 00. Laupäeva hommikuks
oli jäänud võistlejatel veel
läbida neli kontrollpunkti ja
lõpujooks Lehetu Külaseltsi.
Külaseltsi majas pakkusime
osalejatele ka hommikusööki
ja saatsime nad koju puhkama. Suured tänud kõigile, kes
aitasid seda üritust korraldada. Eriti tahaks tänada öö-

tublidest esindajatest edukaim. Tookord toetas teda refräänis Ott, nüüd
laulavad kõik suuremad laululapsed
– elavalt ja innuga. Ott ja Hannabel
laulavad teist häält.
Kool läbi, käes klaveritund. Külla on
tulnud lauluringi juhendaja õpilane Murastest – Tabasalu Ühisgümnaasiumi II klassi poiss Siim Laane.
Klaverit hakkas ta õppima sügisel ja
nüüd kõlavad Clementi Sonatiini kõik
kolm osa kaunis veenvalt. Teadustaja
selgitab , et Siim mängib seda teost
tervikuna esimest korda. Tegelikult
ongi see Siimu esimene avalik ülesastumine pianistina. Seda innustavam
on kuulajate toetav suhtumine ja vägev aplaus. Laulumees Ott innustub
sedavõrd, et palub klaveri tiiva langetamisega veidi viivitada: temagi on ju
„Nissi Trollides“ mitte ainult kitarri,
vaid ka klaverit õppinud. Särtsaka loo
pealkiri, jääbki saladuseks, aga ootamatult hargnenud muusikaline võistlus sai haarav, soe ja sõbralik.
Kes 2. juunil kirikus praostkonna lastepäeval käisid, said sama Siimu ka
orelit mängimas kuulda. Kaks Bachi

Pilte valla sünnipäeva rongkäigust

Ansamblil Laululust oli 2. juunil võimalus osaleda Ellamaa
küla eakama rahva kokkusaamisel ja samuti edu taieste
kompleksi avamisel Müntsi
Romantika talus.

ole võimalik, seda peab igaüks
ise nägema ja kogema.
Edasi toimus Laululusti meeleolukas kontsert, võimalus
juua pokaal šampust ja pidada
piknikku, jalga keerutada ning
kuulata ka peremehe selgitusi muudegi teostatud ideede
kohta. KTK kohta olgu öeldud,
et kõik need ideed on koostöös
Urmasega teoks saanud.
Meie siiras tänu Endel Puusalule selle suure entusiasmi
eest, millega ta on loonud Nissi
valda väga vahva koha ürituste
korraldamiseks ja samuti võimaluse veeta üks mõnus suvepäev koos sõpradega.
Laululusti ansamblivanem
Merike kiisel

sel kontrollpunktides olnud
noorkotkaid ja kodutütreid,
ilma kelleta oleks väga raske
olnud. Aitäh, Joonas Karm,
Kertu Sassi, Taavo Karja, Saskia Sofia Eller.
Raudmehe rännaku autasustamine toimus Lehetu Külaselts majas emadepäeva kontserdil 19.05.2013 ja sel aastal
viis rändkarika koju Daniel
Rei.
Järgmiste kordadeni

prelüüdi kõlasid kindlalt ja võimsalt
ning panevad ootama ja lootma noorte muusikute üha uusi kohtumisi –
kas lauldes või pilli taga, Kultuurimajas – või ka kirikus. Oreli mängupuldil
on kiri: „6. oktoober 1873“. Ees on selle uhke hoone 140. aastapäev.
Näiteringi tund... Kaks laulu Aino
Roomere ja Liina Raudsiku laulumängust „Kevadpidu metsas“. Sügisest saadik on väiksemad laululapsed
karu moodi kõndinud ja jänku moodi
hüpanud. Nüüd räppisid suuremadki
laululapsed rõõmuga kaasa.
Muusikalise päeva lõpul lähevad
poiste- tüdrukute teed lahku. Ott
kiirustab vanaisa juurde ja siis jalgpallivõistlusele. Tänavuse juubilari
Valter ojakääru laulud „A ja O“ ning
„Jalgpallivõistlus“ Ain Kaalepi ja Heldur Karmo sõnadele kõlavad julgelt
ja veenvalt. Esimese laulu õpetlik iva
tuleb selgesti esile ja lõpukiirendus on
tõeliselt haarav. Veelgi haaravam on
aga „Jalgpallivõistlus“ - tõeline muusikaline spordireportaaž. Ott teeb
meisterlikus kehakeeles mänguplaani mõistetavaks igaühele. Pole ime,

Irina Aboltõn ,
Mauno Reinmann

et Ott sai selle lauluga Harjumaa Laululapse võistlusel Kiilis artistlikkuse
eest eriauhinna ning oli žürii liikme
– kuulsa Rapla lauluõpetaja thea Paluoja isiklikuks lemmikuks.
Tüdrukud veedavad õhtu kontserdil.
Brigitta laulab Andres Valkoneni laulu Leelo Tungla sõnadele „Lootus“.
Ott on seda varem esitanud ja laulab
refrääni kaasa. Brigitta vaikne, kuid
hingestatud laul paneb kuulama. Pärast arvavad teadjamad, et just Brigitta on aastaga kõige enam arenenud
– esinemisjulguse ja hingestatuse
suunas.
„Unistuste aed“ – sellist pealkirja
kannab Taani helilooja Rolf Løvlandi
viis „Song Of A Secret Garden“. Ehk
ongi eestikeelsed sõnad esimesed,
mis selle kauni viisiga kokku said. Ehk
mängib Hannabel seda kunagi viiulil.
Praegu aga laulab – julgelt ja hingestatult. Hea on tunda, et kuulajad elavad
kaasa, toetavad... Nii laulja kui ka kuulaja sai siit tõelise elamuse.
Kontserdi lõpus kõlavad meie eurolauliku Birgit Õigemeele lauldud

lood..
„Kõrgemale pilvist“ – taas Rolf Løvlandi viis. „You Raise Me Up“ kõnelevad Brendan Grahami sõnad,
eestikeelse teksti autorist aga internetiavarused vaikivad. Laulab seni
kontserti teadustuste ja vahelugemistega juhtinud ringivanem – ja ühtlasi
Siiri ema Anu Kaljumäe. Esitus on nii
haarav, et klaverisaatjagi hakkab kaasa ümisema. Kuid Mihkel Mattisen
Birgit Õigemeele saatjana laulis samuti... Kui kõlab kontserdi lõpulugu
„Et uus saaks alguse“, laulavad juba
kõik suuremad laululapsed refrääni
kaasa.
Ongi käes meie muusikas veedetud
päeva õhtu. Kui suuremad laululapsed Priit Pajusaare kauni lauluga
Evelin Samueli sõnadele „Hiigelsoojad pilvelambad“ väikesi laululapsigi
kummardama kutsudes otse kuulajate ette jõuavad, ongi aeg öelda tänusõnad esinejatele ja kuulajatele,
kontserdi korraldajale Evi Vendlale,
ringivanemale – kontserdi juhile ja
lauljale Anu Kaljumäele, samuti veel
eelmisel aastal kaasa teinud Avele,

kes seekord proovis abiks oli – ja kogu
kontserdi videosse salvestas. Eelmise aasta kontsert „Lapsepõlv on lahe
aeg“ kogub siiani netiavarustes kuulajaid. Kas seekord samamood ? Vaevalt küll – ja ehk pole vajagi. Mälestus
õnnestunud esinemisest on edasises
arengus parem teejuht kui salvestuse
korduval vaatamisel tuvastatud eksimused, mida elava ettekande puhul
ikka leidub. Kas see oli ka laululaste
viimane kontsert, nagu teadustusest
kuulsime ? Aeg näitab. Võib vaid öelda, et lauluoskuse kujunemiseks ei
ole ühislaulmised muusikatunnis ja
laulukooris – või siis masinamuusikaga kaasalaulmine – kaugeltki piisavad. Laululastele on jäänud aega
selgitada, et laulmine ei ole pingutus
vaid rõõm. Et lauldakse kas suure ja
valju häälega või hästi vaikselt, mitte
iial aga kõvasti või suisa sosinal. Kaks
häälepaela ja üks hääl – seda võib olla
väga palju, kui hääl avaneb, kasvab ja
areneb. Laululastega koos on olnud
rõõm seda kogeda.
Jaan Vaidla
Riisipere Kultuurimaja laululaste
juhendaja
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IV Nissi valla rahvajooks
22.mail 2013 toimus IV Nissi valla
rahvajooks Turba Gümnaasiumi
staadionil, alevikus ning Riisipere
ja Turba vahelisel Läänemaa terviseteel.

PÕHIRADA 5,8 KM
Osalejaid 55
VÕISTLEJA

AEG

KOLLEKTIIV

1

Ain Kilk

Aeg:20:11

Eesti worldloppeti klubi

Ilm oli sel päeval kevadiselt soe ja
jooksuks ideaalne.

2

Meeme Lindre

Aeg:22:11

3

Riho Ment

Aeg:22:34

FB jooksmine

Esimesena said rajale tilluraja 2-7
-aastased poisid ja tüdrukud, distantsiks oli 400 m. Kõik 79 südikat
osalejat läbisid raja ja said preemiaks šokolaadimedali ja kosutuseks kaneelisaiakese. Iga vanuseklassi kolme parimat autasustati
medaliga.

4

Jaan Kiik

Aeg:22:56

Tallinn

5

Maido Kaljur

Aeg:23:06

Harju KEK RSK

6

Aivo Traks

Aeg:23:20

NMT

7

Jaagup Liiv

Aeg:23:36

Nissi Mihklid

8

Andrus Pajur

Aeg:24:12

Rapla

9

Reeno Niinepuu

Aeg:25:05

NMT

10

Aap Jõeste

Aeg:26:11

Turba

11

Kathleen Mägi

Aeg:26:50

Kohila

12

Priit Laanekivi

Aeg:27:23

Nissi Mihklid

13

Aavo Kergand

Aeg:28:02

Kohila

14

Anu Jõulu

Aeg:28:27

Turba

15

Tarvo Jõeste

Aeg:28:30

Turba

16

Timo Saaliste

Aeg:29:15

Turba Gümnaasium

Kohe peale miniraja starti said Riisipere lasteaia lapsed bussiga lasteaeda ja kepikõndijad starti.

17

Geily Sinijärv

Aeg:29:23

Nissi Mihklid

18

Rauno Gutmann

Aeg:29:44

Turba Gümnaasium

3

Peale miniraja autasustamist koguneti taas bussi peale, et sõita
põhijooksu starti. Stardis oli 55
jooksusõpra, keda ootas ees 5,8 km.
Kõik võistlejad jõudsid õnnelikult
finišisse ja said suu magusaks, kaneelisaiakesest kosutust ning janu
kustutamiseks vett.

19

Frank Aron Ragilo

Aeg:30:07

Ürjaste küla

4

20 Oleg Ragilo

Aeg:30:10

Ürjaste küla

21

Andres Pitk

Aeg:30:15

22

Annely Gubinski

Aeg:30:34

Varbola Lasteaed-Algkool

23

Elina Kutti

Aeg:30:37

Ürjaste küla

24

Ranno Rüüberg

Aeg:30:53

Turba

25

Anton Koptei

Aeg:31:07

Turba Gümnaasium

5

26

Tõnu Saaliste

Aeg:31:39

Turba Gümnaasium

6

27

Urmas Lehtoja

Aeg:31:03

28

Annabell-Carina
Katalsepp

Aeg:31:47

Turba Gümnaasium

29

Katrin Ubaleht

Aeg:32:07

Leipste küla, Saarde vald

30 Mari-Liis Kaljur

Aeg:32:10

Harju KEK RSK

31

Anne Vendla

Aeg:32:39

Raigaste küla

32

Karmen Kilk

Aeg:33:04

Riisipere

33

Heidi Kuningas

Aeg:33:37

Profile

34

Heli Tamm

Aeg:34:28

Nissi Põhikool

35

Karin Lehtme

Aeg:35:45

Nurme küla

3

36

Evelyn Rüüberg

Aeg:36:02

Turba

4

Kokku oli IV Nissi valla Rahvajooksul 210 osalejat.

37

Ragnar Rannok

Aeg:36:47

Turba

38

Mare Pukk

Aeg:36:47

Turba

Taaskord oli rõõm näha, et kohale oli tuldud Tallinnast, Kohilast,
Raplast, Varbolast, Laagrist, Ääsmäelt, Kilingi-Nõmmelt ning loomulikult Nissi valla küladest/alevikest.

39

Heli Kiisa

Aeg:36:47

Turba

40 Martin Peebo

Aeg:38:34

Nissi Põhikool

41

Laura Malofejev

Aeg:39:49

Nissi Põhikool

7

42

Maarja-Liisa Peebo

Aeg:44:18

Nissi Põhikool

8

43

Katriine Laanjärv

Aeg:44:21

Suur tänu kõikidele kaasaaitajatele, kelle abil üritus teoks sai. Erilised tänud Eesti Kultuurkapitalile
ja Nissi Vallavalitsusele.

44

Brigitta Pruual

Aeg:44:25

Nissi Põhikool

10

45

Getter Lehtsaar

Aeg:44:54

Varbola Lasteaed-Algkool

11

46

Marlen Enok

Aeg:44:55

Varbola Lasteaed-Algkool

12

47

Grete Aun

Aeg:45:24

Turba Gümnaasium

13

48

Ardo Vinkler

Aeg:55:27

Turba Gümnaasium

8

49

Randel Vinkler

Aeg:55:29

Turba Gümnaasium

9

50 Erich Voomets

Aeg:55:34

Nissi Põhikool

10

51

Kevin Kuningas

Aeg:55:43

Turba Gümnaasium

11

52

Jaan Talirand

Aeg:55:48

Turba Gümnaasium

12

53

Remo Kiin

Aeg:55:48

Turba Gümnaasium

13

54

Jan-Janis Lazarev

Aeg:58:19

Nissi Põhikool

14

55

Risto Priimägi

Aeg:01:07:21

Turba Gümnaasium

15

Kohe peale tilluraja võistlejate autasustamist said rajale miniraja
7-16 -aastased poisid ja tüdrukud,
distantsiks oli 1,1 km. Kõik 69 vaprat osalejat lõpetasid ja ka nemad
said suu magusaks ning vanuseklasside kolm parimat said kaela
medali.

Põhijooksu võitis taas kord
Kilk.

Ain

Kepikõndijaid oli seekord 7.
Kui kõik olid finišeerunud, said
parimad medalid kaela ning sai
alustada loosiauhindade loosimisega. Seekord oli fortuunaks Nissi
vallavanem Peedo Kessel, kes ka
autasustas kõikide vanuseklasside
parimaid.
Peale loosiauhindade jagamist said
osalejad bussi peale istuda ja kojusõitu nautida.

Kohtumiseni järgmisel aastal!
Mari-Liis Kaljur
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Suvekuudel upub purjuspäi ujudes palju noori mehi
Sirle Matt
Päästeamet, Põhja päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Möödunud aastal uppus Eestis piltlikult öeldes reisibussitäis inimesi.
Kõige rohkem upub inimesi soojadel
suvekuudel, juulis ja augustis. Sellel
perioodil uppunutest on suures enamuses mehed vanuses 20-29 aastat.
Valdava osa nende juhtumite juures
on mängus alkohol.

Uppumisi:
2010 – 97 inimest,
neist 81 mees ja 10 naist, 6 last
2011 – 55 inimest,
46 meest ja 7 naist, 2 last
2012 – 54 inimest,
neist 44 meest ja 8 naist, 2 last
2013 (1. juuni seisuga)
13 inimest,
neist 9 meest, 3 naist ja 1 laps

Joobes inimesed upuvad ujudes, sest
ei saavuta hingamise ja liigutuste vahel rütmi ning hingavad vales kohas,
tõmmates vett hingamisteedesse.
Joobes inimene arvab, et kõik tema
keha funktsioonid toimivad samamoodi nagu kainena, kuid paraku on
joobeseisundis inimese koordinatsioon paigast ära. Ka kõige parema
ujuja koordinatsioon on joobes olekus häiritud ning vaatamata heale
ujumisoskusele võib ta uppuda. See
kehtib nii alkoholi- kui narkojoobe
korral.
Joobes inimene kipub ka tuikuma
ja kergemini tasakaalu kaotama.
Maa peal komistades ja kukkudes
on tagajärjeks kriimustused ja marrastused. Vees tasakaalu kaotades,
puudub aga toetuspind, mille najale
pidama jääda ning tagajärjeks võib
olla uppumine.
Uppunud tuuakse veest välja ena-

Grillimiseks vali ohutu koht
Armand Jürgenson
Päästeameti Põhja päästekeskuse
menetlusbüroo juhataja

Nii oma maja hoovis kui looduses
grillides peab silmas pidama tuleohutusnõudeid.
Puuküttega grillahi tuleb tuleohutusnõuete kohaselt paigutada vähemalt viie meetri kaugusele metsast,
hoonetest või muudest põlevmaterjalidest. Grillsöega grillides peab
see vahemaa olema vähemalt kaks
meetrit. Grillimise koha ümbrus
tuleb puhastada selliselt, et oleks takistatud tule levik juhuks, kui söed
maapinnale kukuvad. Metsas tohib
grillida tähistatud lõkkeplatsidel.
Sobivad kohad on RMK lõkkeplatsid, mille asukohta saab vaadata ka
veebist www.rmk.ee.
Gaasigrillile asukohta valides tuleb
juhinduda kasutusjuhendist. Juhendis on kirjas kas tegemist on välitingimustes või sisetingimustes kasutamiseks mõeldud grilliga. Eestis
müüdavad gaasigrillid on enamikus
välitingimustes kasutamiseks.
Rõdu ja hoonega ühes osas olev terrass loetakse hoone osaks ja seal
puudega või grillsöega köetavat grilli
ning väli-gaasigrilli kasutada ei tohi.

Rõdul ja terrassil tohib kasutada
üksnes elektrigrilli ja sisetingimustes kasutamiseks mõeldud gaasigrilli.
Lisaks tuleb nii grillimisel kui lõkke
tegemisel hinnata ka hetkel valitsevaid ilmastikuolusid (tuule kiirus
ja suund, kuivaperiood jne). Mida
kuivem on loodus ja suurem tuleoht,
seda ettevaatlikum peab lahtise tule
kasutamisel olema. Väga suure tuleohu korral võivad kohalikud omavalitsused keelata metsas viibimise ja
tähistatud lõkkekohtade kasutamise.
Grillseadme kasutamisel tuleb tagada pidev järelevalve. Pärast grillseadme kasutamist tuleb põlemisjäägid lasta täielikult ära põleda,
summutada või kustutada need veega.
Ohutuse eest vastutab grillseadme
kasutaja!

masti üsna kalda lähedalt. See tähendab, et uputakse üsna selle koha
läheduses, kust vette mindi. Purjus
inimese jaoks võib vees osutuda ületamatuks ka üsna lühike vahemaa.
On juhtumeid, kus veest välja toodud inimese kopsudest lahangul vett
ei leita. Selle põhjuseks on organismi kaitsereaktsioon. Kui vesi satub
ootamatult hingamisteedesse, võib
tekkida reflektoorne hingamisteede
sulg. Hingamisteed sulguvad ja häälepilu tõmbub kokku, et vesi kopsu
ei satuks. Sellises olukorras ei pääse
aga ka õhk enam kopsudesse ning
inimene ei saa ka appi hüüda. Sellest
hetkest hakkab lämbumine. Sellisel
juhul on tegemist kuiva uppumisega.

si, mille tagajärjel satuvad noored
mehed haiglasse või jäävad vigastuse tõttu elu lõpuni ratastooli. Enne
vette hüppamist peab olema veendunud, et vesi on hüppamise kohas
piisavalt sügav ning põhjas ei ole
risu, mis võiks inimest vigastada.
Tumeda põhja korral ja ka hämaras
on silma järgi võimatu hinnata vee
sügavust või tuvastada põhjas olevaid esemeid. Lõbu pärast tervisega
riskimine ei tasu ära.

Hüpe ratastooli
Lisaks toimub igal aastal hulgaliselt
vigastustega lõppevaid veeõnnetu-

Tuleohu seisukorda
looduses saab vaadata
tuleohu kaardilt
www.emhi.ee ning
infot metsa mineku
keelu kohta päästeala
infotelefonilt 1524.

Jäätmete
põletamine
kodus on ohtlik
Kaire Kikas
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimesele tervisele ja keskkonnale
Mõõtmised näitavad, et kodude
korstendest võib lühikese aja jooksul
kordi rohkem ohtlikke saasteained
õhku paiskuda, kui ühest prügipõletustehasest paljude aastate jooksul.
Kahju on ka sellepärast suur, et kodude korstnad ei ulatu teab kui kõrgele ja seetõttu langevad kahjulikud
ained kõik oma koduaeda või naabruskonda. Ja me hingame ja sööme
selle ise sisse. Iga aednik teab, et
tuhk on hea väetis ja kahjurite tõrjuja ning raputab aeg-ajalt seda puude
ja põõsaste alla, aga kui seal on sees
ka kahjulikud ained, mis pärinevad
plastikutest või kahtlase väärtusega
puidust, siis ei ole see enam hea.
Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel
ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad
tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt
koduahjus või õues lõkkes ära. See
saastab keskkonda, on kahjulik tervisele ning seetõttu ei ole seadusega
lubatud.
Koduses küttekoldes või lõkkes tohib põletada ainult töötlemata puitu, kiletamata paberit ja pappi. Isegi
selliseid kilekotte, millel on märk
“PE” või “PP” või tekst “võib põletada” ei tohi kodus ise põletada, sest
ka nende põletamine nõuab eritingimusi, mida kodus olevates ahjudes
ja kaminates on raske saavutada.

Jäätmete põletamisel koduahjus või
lahtises lõkkes eraldub hulk kahjulikke aineid, sest temperatuur ei
tõuse piisavalt kõrgele, et plastiku ja
muude jäätmete põletamisel põleks
ohtlikud ained ära. Samuti ei ole sellistes kodustes tingimustes võimalik
ohtlikke aineid kinni püüda, nagu
tehakse seda spetsiaalsetes põletustehastes filtrite abil.
Lisaks keskkonna saastamisele ja
tervise rikkumisele kahjustab jäätmete põletamine küttekoldeid ja
korstnaid, mis võib lõppeda tõsise
õnnetusega. Seega siit-sealt kokku
kogutud töödeldud puitmaterjali ja
muude jäätmete ahjus põletamine ei
olegi enam kulude kokkuhoid.
Viimasel ajal on probleemiks tõusnud ka vanaõlide põletamine kodustes õliküttekolletes. Poodides ja
internetis müüakse isegi vanaõlipõleteid, kuid Eestis neid vanaõlide põletamiseks kasutada ei tohi.
Vanaõlid on ohtlikud jäätmed ning
neid tohib põletada ainult vastavaid
keskkonnalube omavas jäätmepõletustehases. Vanaõli põletamisel,
nagu ka muude jäätmete põletamisel, eraldub palju kahjulikke aineid,
mis jäätmepõletustehastes filtrite
abil kinni püütakse. Samuti ei saa
inimene veendunud olla, et vanaõli
ei sisalda ka muid põlevaid vedelikke. Kui vanaõli on näiteks segatud
bensiiniga, siis sellise vedelikuga kasutamine võib olla plahvatusohtlik.
Jäätmete põletamisel kodustes tingimustes tekib hulgaliselt ohtlikke
aineid, mis kahjustavad nii inimeste
tervist kui keskkonda. Tekkivad ained võivad inimestel tekitada mürgistusi ja kahjustada erinevaid organeid, paljud neist ainetest on ka
vähkitekitavad. Seega oma ja ümbritsevate inimeste tervise huvides
tasub põletamise asemel jäätmed
sorteerida ja viia nii palju kui võimalik taaskasutusse pakendikonteinerite ja jäätmejaamade kaudu, sest
ainult nii saab kindel olla, et need
jäätmed ei tekita meile ja keskkonnale kahju.

8 TEATED JA REKLAAM
Uued valla
kodanikud:
April:
Rivendell Looveer
(Turba)
Eke Joonas Kivistik
(Riisipere)
Mai:
Rauel Dudarenko
(Ürjaste)
Meribel Haggi
(Ellamaa)

Meie hulgast
on lahkunud:
Aprill:
Enno Tulmin (Odulemma)
Kaljo Veskioja (Vilumäe)
Elvi Niinemaa (Odulemma)
Meta Uusen (Turba)
Mai:
Õie Kersa (Turba)
Jevgenia Porozinskaja (Turba)
Leida Heide (Riisipere)
Astra Tubli (Lehetu)

Õnnitleme!
Juuni:
97 Alide Tuisk (Turba)
91 Linda Arro (Lehetu)
85 Zinaida Armson (Jaanika)
80 Aleksandr Veselov (Turba)
Juuli:
91 Ester Vesiloo (Turba)
80 Maria Kessel (Turba)
80 Astrid Suursalu (Turba)
80 Edna Kabel (Odulemma)
70 Leili Joa (Tabara)
70 Jaan Vissak (Riisipere)
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Nissi Suvemuusika
kontserdid

27. juuni 2013

Pärimusaasta
retk Pärnu- ja
Viljandimaale

Voltveti klassitsistlik mõisahoone, Mulgimaa pealinn Abja-Paluoja, Karksi lossivaremed, väärikas
Viljandi, kultuurilooline Vändra
Tasuda 20.juuniks 2013

14. juulil
kell 19.00 Nissi
kirikus
Olari Viikholm (bass)
Kadri Ploompuu (orel)

17. augustil
kell 19.00 Riisipere
Kultuurimajas
Alla Popova (sopran)
Riina Pikani (klaver)

27. septembril
kell 19.00 Riisipere
Kultuurimajas
Sigrid Kuulmann (viiul)
Marko Martin (klaver)

-----------------------------------------------------------30. juuli 2013

Sissepääs: 3 €, 2 € (sooduspilet)

Vooremaa –
Kalevipoja
lood ja Jääaja
keskus,Elistvere
Loomapark

Riisipere Kultuuriselts

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.
Tasuda 8.juuliks 2013
-----------------------------------------------------------E. Vendla 6087276
Kõiki gruppe saadab Loodusringi giid Arne Timm

12.00 tule pühitsemine Eesti
Sõjameeste Mälestuskirikus Toris
13.30 tule lähetamine
Pärnusse jooksjate kandel
17.00 tule saabumine
ja tervitamine Pärnu Rüütli platsil
18.00 tule tervitamine Pärnu-Jaagupis
19.00 tule tervitamine Märjamaal

21.00 tule tervitamine Tallinnas Vabaduse
väljakul Võidusamba jalamil

22.30 tule tervitamine Nissis
Vabadussõja mälestusmärgi juures
23.30 tule saabumine Haapsalu
Toomkirikusse

Eksursioonide hind 15 €

Veel on vabu kohti,
kiirusta !

KUULUTUSED
Kasutatud
kodumasinate
müük. Transpordi võimalus.
Asume Märjamaal, Pärnu
mnt 68. 55669903, www.
dracula.ee. Avatud iga päev

Ajaleht "Teataja"

Väljaandja: Nissi Vallavalitsus
Toimetus: Nissi Vallavalitsus

Võidutule
teekond
22. juunil

Järgmine number ilmub septembris 2013
Reklaam ja kaastöö: ajaleht@nissi.ee
Materjalide saatmise tähtaeg 3. september 2013

Tori kiriku altaris pühitsetud tuli
ühendatakse 23.juunil kell 9.00
eelmisel õhtul süüdatud muinastulega. Peatõrvik ulatatakse Vabariigi
Presidendile, kes saadab võidu- ja
jaanitule laiali üle terve riigi.

