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Nissi valla ajaleht

valla kultuurimajade
See sügis tuleb teisiti. Nissi
ringide tegevus 2013/2014
Või siis ei tule?
Tarvo Jõeste

LASTELE

Eesti keskmisest soojemale suvele
järgneb kunagi sügis. Milline, veel ei
tea. Paljudes aedades on õunapuud
juba viljade all murdunud, mahl ja
selle derivaadid voolavad purkidesse, tünnidesse ja vinkudesse. Teised
jälle vaatavad nukralt oma puud ja
mõtlevad ... järsku ikka mõlemad
õunad saavad valmis? Ei olnud õnne
sellel aastal!
Kas meil Nissi vallas on õnne sellel
aastal? Mõneski vallas? Rohkem kui
eelmistel aastatel?
Valimised. Eesti rahval on müstiline
omadus visalt ja järjekindlalt uskuda, et iga nelja aasta järel astub kuskilt kivi alt mõjusa sinise suitsu saatel välja „uus jõud“, kes on vähemalt
sama tark kui Jumal ja ühegi plekita.
Too tapab võimul olevad (parem veel
kui ka kõik teised) inimesed, kes on
ilmselgelt rumalad ja korrumpeerunud ning loob uue Eesti – Eesti,
kus pitsilise põllega linalakk tüdruk
tuleb üle hommikuuduse karjamaa
lehmakellade hellal kõlinal ja pakub
värsket musta leiba. Linase rätiku
alt. Musta leiba – mõtelge! Teises
käes on lüpsisoe piim. Mannergus.
Põlletaskus suur karp Tallinna kilusid ja talus kummutinurgal Pätsi
pilt. Nii ilus!
Loe edasi lk.2

Noorte suitsetamisest
Anželika Raagmets Kirjutan probleemist, mis mulle

viimasel ajal Nissi vallas silma on
jäänud. Üritan mitte lihtsalt viriseda vaid pakkuda ka ideid, võib olla
on need liialt idealistlikud, kuid võib
olla ka mitte. Sinul, hea lugeja, jääb
alati õigus minuga mitte nõustuda.
Suitsetamine - üks tohutult halb
pahe, mille küüsi inimesed ikka sattuma kipuvad. Mulle teeb muret see,

et nende inimeste seas on ka noored.
Ma ei usu, et tänapäeval suitsetavad
noored rohkem, kui aastate või aastakümnete eest ning ei taha ma ka
hakata heietama, et varem oli taevas sinisem ja muru rohelisem ning
mina ja minu sõbrad teismeeale eelnenud vanuses korralikumad. Miski
on aga siiski muutunud.

Lõikuskuu Kirbuturg
Järjekordne "Lõikuskuu Kirbuturg"
sai järjekordselt teoks augustikuu
teisel pühapäeval. Ilmataat oli Naisseltsi poolt, kogu ürituse aja säras
päike!

Seekordsel kirbuturul oli üle kolmekümne kaupleja, kohale oli tuldud
lähemalt ja kaugemalt. Lisaks oma
valla rahvale oli kaubaga kohale sõidetud Haapsalust, Tallinnast, Märjamaalt ja Laitsest. Juba enne kella 11

hakkas vilgas äri käima. Kirbuturult
oli võimalik lisaks erinevale riidekaubale soetada endale ka tibupoegi,
küülikuid, villast lõnga, raamatuid,
erinevaid hoidiseid ja köögivilju,
värskelt küpsetatud leiba, värsket
mett, käsitööd, koolikotte … Kõike ei
jõuagi siinkohal üles lugeda, kaubavalik oli tõepoolest kirju.
Õnneloosi auhinnaks oli seekord
kolm kilo värskelt püütud ja puhas-

Põnnikool

juhendaja Katrin Õisma

Showtants (6.-7.aastastele)

juhendaja Helve Kruusement TK

RK

Showtants (I-III kl. )

juhendaja Helve Kruusement TK

Seltskonnatants (I-III kl.)

juhendaja Helve Kruusement RK

Seltskonnatants (IV-VIII kl.)

juhendaja Helve Kruusement RK

Rahvatants (3.-7.a.)

juhendaja Piret Kunts

RK

Laste lauluring (3.-16.a.)

juhendaja Jaan Vaidla

RK

Näitering (I-III kl.)

juhendaja Anne Kuusk

TK

Näitering (5.-6.a)

juhendaja Anne Kuusk

TK

Rahvatants (I-IV kl.)

juhendaja Piret Kunts

TK

Rahvatants (V-IX kl.)

juhendaja Piret Kunts

TK

Karatee (3.-7.a.)

juhendaja Anton Niidas

RK

Riisipere Kammerkoor

dirigent Gätly Hein

RK

Naiskoor Nelli

dirigent Tõnu Kangron

TK

Naisrahvatants Turba Tantsupisik

juhendaja Piret Kunts

TK

Naisrahvatants Roosi

juhendaja Piret Kunts

RK

Naisrahvatants Roosi vilistlased

juhendaja Sirje Nokkur

RK

Memmede rahvatants Haspel

juhendaja Piret Kunts

TK

Memmede rahvatants Riisipere
memmed

juhendaja Piret Kunts

RK

Naisansambel Laululust

juhendaja Terje Rand

RK

Naisansambel Cantus

juhendaja Kersti Reintam

TK

Hiina võimlemine

juhendaja Reino Bürkland

RK

Eakate võimlemine

juhendaja Anneli Üksik

RK

Seltskonnatants algajatele

juhendaja Helve Kruusement RK

Seltskonnatants edasijõudnutele

juhendaja Helve Kruusement RK

Inglise keele kursus taasalustajatele

juhendaja Margit Levoll

TK

Käsitööring

juhendaja Mare Tedremaa

RK

TÄISKASVANUTELE

Käsitöökursused
Ringide ajad ja osalustasude info
kultuurimajades.
Riisipere Kultuurimaja juhataja
Evi Vendla , telefon 55600276

Loe edasi lk.3
tatud lesta. Õnneliku käega võitjaks
osutus 2-aastane Margaret Siimut
Nissist. Palju õnne talle ja head isu!
Huvitava ja lõbusa atraktsiooniga
lastele oli kirbuturule tulnud Ermil
Miggur, kes pakkus lastele sõitmist
mänguhobustega. Et hobu sõidaks,
tuli lastel oma keharaskust ja jalgu
kasutades suurt osavust üles näidata.

Ega muud ei oskagi lõpetuseks öelda, kui et

Ja üks tore asi on selliste ürituste
juures veel - kohata tuttavaid ja häid
sõpru, sest jällenägemise rõõm on
mõlemapoolne.

Naisseltsi naised olid õhtuks väsinud, aga õnnelikud. Õnnelikke nägusid nägin laadaplatsil ringi käies
ka kauplejate ja ostjate nägudel.

AITÄH KÕIGILE, KES KAUPLEMA TULID JA KÕIGILE INIMESTELE, KES MEIE KIRBUTURGU
KÜLASTASID!
Suur aitäh ka Turba Kultuurimaja
juhataja Anne Kuusele, kes ikka ja
jälle Naisseltsile appi tuleb!

TK
TK - Turba kultuurimaja
RK - Riisipere kultuurimaja
Turba Kultuurimaja juhataja
Anne Kuusk, telefon 55510147,
www.turbakultuurimaja.ee

Siinkohal on Nissi Naisseltsil on
hea meel teada anda, et selleaastase
"Lõikuskuu kirbuturu" tuluga soovime toetada Nissi Põhikooli ja Turba
Gümnaasiumi õpilasi (5.-7. klass)
ühe ühise bussisõiduga Tallinna
teatrisse.
Mis siis muud, kui kohtumiseni järgmisel, 2014. aasta kirbuturul, augusti teisel pühapäeval!
Anu Parts
http://nissi-naisselts.blogspot.com/
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See sügis tuleb teisiti.
Või siis ei tule?
Tarvo Jõeste

algus lk.1
Ja kõik kordub iga nelja aasta
tagant, vahel ka tihedamini.
Uskumus saab ägedama hoo
Riigikogu valimiste eel. Aga
ka kohalikud omavalitsused
kõlbavad – nüüd tuleb Kalev
koju!
Viimase paarikümne aastaga
on Nissi vallaski tehtud mehetegusid. Palju häid ja tarku otsuseid on tehtud, ka viimasel
ajal. Aga on olnud ka lauslollust, tölplust, lühinägelikkust
ja väledat sebimist ametniku
eksisteerimise õigustamiseks.
Ja ilmselt palju tegusid ootab
ees – mõlemat sorti. Kahjuks?
Või siis õnneks?
Inimene peaks globaalses
mõttes muutuma aasta aastalt targemaks – uued avastused asjade olemusest, uued
teadmised inimese käitumisest ja reageerimise põhjustest jne. Kummalisel kombel
on kõik vastupidi – teemasse
süvenemise, läbimõtlemise
ja seostest arusaamisega on
järjest rohkem raskusi. Keerulisi probleeme püütakse lahendada pauguga nagu Chuck
Norrise filmis ja lihtsa, igaühele omase talupoja tarkuse
leidmiseks kutsutakse kokku
nõukogu. Suurem koosolek
vähemalt. Vaadatakse teineteisele otsa ja arutatakse 5
päeva. Jõudes lõpuks täpselt
algusesse. Ja olles 5 päeva vanem.

kogu aeg müügil olnud, miks
te siis ei ostnud seda? Ostsite
40 sendiga Hollandi tomatit,
mitte 1.40 eurot maksvat eestimaist?
Turba poe juures on päevast
päeva saada tuhandet eri sorti välismaist riidekraami ...
aga aiasaadusi ostame poest
– Hollandi, Poola ja Maroko
tublide talupoegade kasvatatud. Hoole ja armastusega
valitud. Koos kõikide vahendustasude ja kasumitega.
Aga traktoristile maksame
„mustalt“!
Variserlikkus? Ei taipa seost?
Tuleb mõtlema hakata! Rohkem enda peaga ja vähem
Delfi kommentaariumeid või
muud sotsiaalmeediat studeerida.
Kurki, tilli, tomatit, kaali, kartulit ja kapsast mitte keegi ju
Nissi vallas ei kasvata ega oma
valla inimestele müüa taha.
Näiteks kord kuus sealsamas
poe ees nimetatud riiete asemel?
Või teine näide – terve Eesti
on täis eurorahaga tehtud supersileda asfaldiga kergliiklusteid. Eriti tihedalt on neid
maapiirkondades, kus nad üllatavalt tihti algavad ei kuskilt
ja lõppevad ei kuskil. Kes neid
mööda liigub? Kust ja kuhu?
Ja mind väga huvitab, mis
saab neist ~15 aasta pärast, kui
oleks tarvis uus asfalt panna,
et kannataks rulluiskudega
kuidagigi sõita. Kust see raha
hakkab tulema?

on meil vähemalt 3 teed – tervislikult ehk autovabalt liikuda kõlbab
neist peaaegu ühel. Mitte
küll igasuguste vahenditega. Ja võibolla varsti peab ka
seal hakkama pinda jagama
Stadleri tehase toodanguga.
Samas, rongiga tahaks küll
sõita – nooremad inimesed
ilmselt enam ei mäletagi, kuidas raudtee välja näeb ja milleks see mõeldud on.

Aga Nissi vallas ei ole kergliiklusteed. Pole jamamist uue
asfaldipanemise finantseerimisega 15 aasta pärast. Ja
kuni sinnani pole ka inimestel
probleemi, kus näiteks rulluiskudega sõita. Sõidad autoga Keilasse või Tabasallu või
Vasalemma või kuhu iganes
ja rullitad seal. Aga selle eest
Turbast Riisiperre saamiseks

Veel ei kulu meil suurt raha
kõnniteede hooldusele. Asulates on ju täiesti normaalne liikuda teepervel. Lapsed on õnneks väledad - jõuavad teega
enam-vähem sama laia rekka
või paaniliselt kihutades oma
kadumakippuvat IQ’d püüdva bemmimehe eest kraavi
hüpata. Lapsevankri või muu
aparaadiga on see mõnevõrra

Nissi Vallavalitsuse
istungitel otsustatust

määrati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus
AS-le Jaanika külas kiiruskaamera liitumisprojekti koostamiseks.

Ühekülgsus, pealiskaudsus
- mis toimub? Näide elust
enesest: tekkis suur, suisa üleEestiline probleem Intsu talu
tomatitega, mida härra tonnide viisi turgudel tasuta jagas, sest kaubanduskett ütles
tellimuse üles ja vili kippus
riknema. Rahvas tõstis kisa:
„Kaubanduskett on paha,
kiusab talunikku!“ Kallid inimesed - Intsu talu tomat oli

25. juuni
väljastati ehitusload Nissi tiigi
rekonstrueerimiseks ning Riisipere aleviku kaugküttetorustiku
rekonstrueerimiseks.

kõrval ning Vilumäe külas mõisa
pargis asuv pumbamaja.
kehtestati „Nissi Vallavalitsuse
kui ametiasutuse ametnike värbamise ja valiku kord“.

suunati sotsiaalteenusele Munalaskme Hooldekodusse kaks abivajavat isikut ning määrati neile
hooldekodutoetus.

kehtestati „Rahvaraamatukogu
direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“.

otsustati maksta lasteaiatoetust
ühele taotlejale 22 eurot kuus
ajavahemiksu 01.06–31.12.2013
ja ravimitoetust kahele taotlejale
kogusummas 68,18 eurot.

moodustati Lehetu Raamatukogu likvideerimiskomisjon.

kinnitati OÜ Nissi Elamud 2012.
aasta majandusaasta aruanne.
võeti peremehetute ehitistena
arvele Ellamaa külas kelder Ellamaa tee ääres, laut Pajumaa
maaüksuse kõrval, pumbamaja
Männi ja Kuuse korterelamute

8. juuli
otsustati jagada Mustu külas
asuv Puusepa katastriüksus kaheks katastriüksuseks.
otsustati maksta koolitoetust
ühele taotlejale 50 eurot, suunati üks isik tähtajaliselt ööpäevaringsele põetusteenusele Munalaskme Hooldekodus.

väljastati ehitusluba Lehetu
külas Sauna kinnistu elamu rekonstrueerimiseks, anti kirjalik
nõusolek majandushoone püstitamiseks Siimika külas Augu
kinnistule ja kuuri püstitamiseks
Lehetu külas Sauna kinnistule,
väljastati kasutusluba korterile
Lille 11 Turbas.
anti raieluba Taskar OÜ-le Lehetu külas Sireli kinnistult kahe
lehtpuu raiumiseks.
tunnistati edukaks OÜ ÜLE pakkumus Mustu tee pindamiseks
(29960 € käibemaksuta).
moodustati hankekomisjon lihthanke „Nissi valla õpilasliinidele
2013/14. õppeaastaks vedaja leidmine.
keelduti ühe elukohateate rahuldamisest.

keerulisem. Ja kui ei jõua?
Kahju, et õnne ei olnud?
Aga võibolla peabki koolitee
olema huvitav, nö. ellujäämise
kursus? Koolilapsed on Turbas suhteliselt kaduv nähe. 9
aastat (rääkimata 12 aastast)
järjest koolis käia ei sobi tänapäevasesse kiiresse ja võimalusterohkesse ellu. Jääb ajale
jalgu. Peaasi, et ei jääks jalgu
poe taga ega hilineks Tallinki
laevale. Vähemalt pool koolis
õpetatavast tuleks kohe välja
visata, rääkimata matemaati

22. juuli
väljastati ehitusluba aiamaja
ehitamiseks Siimika külas Augu
kinnistule, anti kirjalik nõusolek
garaaži ehitamiseks Lepaste külas Tõrvasalu kinnistule.
suunati ööpäevaringsele hooldusteenusele üks hooldust vajav
isik ning määrati talle hooldajatoetus.
anti luba avaliku ürituse „X aianduspäevad – Eestimaa kauniks ja
roheliseks“ korraldamiseks Nurga puukoolis 16.–18. augustini
2013. a.
peremehetute ehitistena võeti
arvele Riisipere mõisakompleksi
kuulunud ait-kuivati vare ja vesiveski vare.
kooskõlastati puurkaevu rajamine Siimika külas Augu kinnistule.

12. august
väljastati ehitusload Turbas Lille
tn 11 korterelamu rekonstrueerimiseks ja Tabara külas üksikelamu püstitamiseks; anti kirja-

ka, muusika, kehalise kasvatuse, keemia, füüsika ja keeletundidest. Nendes ei pea
minu andekas laps küll käima.
Ja see, et ta sunnitakse õppima iga päev kodus järjest üle
paari tunni – no see on täiesti
üle mõistuse! Ja nii see jääb ka
neile, tulevastele vanematele.
Üle mõistuse! Kahjuks. Sõna
otseses mõttes!
Koolgi lahendab seda probleemi. Omamoodi. Teeme tavalist kooli ja seda, mida hari-

lik nõusolek kahe väikeehitise
püstitamiseks Odulemma külas;
väljastati kasutusluba elektri
maakaabelliinile Ellamaa külas
Kütusetankla kinnistul.
suunati üks hooldust vajav isik
põetusteenusele Munalaskme
Hooldekodus.
määrati õpilastoetus
Marleen Tammele.

Marta-

tunnistati edukaks FIE Maido
Kaljuri pakkumus Nissi valla
õpilasliinide
teenindamiseks
2013–2014.
eraldati reservfondist
Lasteaiale 700 eurot.

dusametnik
paberisse
kirja pani, ei kriipsugi rohkem. Erilisus on vaevaline.
Nõuab pingutamist ja mõtlemist. 7 päeva nädalas. Hommikust õhtuni. Ebameeldiv
ja tülikas. Alati on nii tehtud tavaliselt. Rahulikult. Mõelda
pole eriti vaja, sest mõtlemine
tekitab erinevaid arvamusi ja
see omakorda vaidlusi. Erinevalt arvata ei ole viisakas. Siiani oleme ju vastu pidanud ja
vilistlased on ka rahul. Pealegi
juba vanarahvas ütles, et tark
ei torma. Tõepoolest. Siis lisas
vanarahvas, et rongist võib nii
küll maha jääda.

otsustati maksta toetusi kogusummas 5243,47 eurot; ühele
taotlejale toetuse maksmisest
keelduti.
anti 4 korraldust vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse
andmiseks ning 3 korraldust
erastatava vaba metsamaa katastriüksuse moodustamiseks.
määrati koha-aadressid kaheksale riigi omandisse jäetavale maaüksusele.
määrati
Joale.

õpilastoetus

Joanna

Turba

määrati vallavolikogu valimisi
korraldavate valimiskomisjonide
liikmete tasustamise alused.

väljastati ehitusluba Jaanika külas Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee 16,1 km-le kiiruskaamera
elektrivarustuse ehitamiseks.

kehtestati Nissi vallas tegutsevate huviringide osalustasud alates
1. septembrist 2013.

26. august

kooskõlastati rajatavate puurkaevude asukohad: Nurme külas
Iie kinnistul ning Vilumäe külas
Jiriku kinnistul.

volikogule otsustati esitada
määruse eelnõu „Koduteenuste
osutamise kord“ ja otsuse eelnõu
„Erakorralise toetuse maksmine“.
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Noorte suitsetamisest
Anželika Raagmets
Nissi valla elanik,
noorsootöö üliõpilane

algus lk.1
Kõndides oma koduvallas
ringi näen ma üha rohkem ja
üha nooremaid inimesi avalikult suitsetamas. Just see
hirmu ja häbitunde puudumine on see, millest mina aru ei
saa. Mäletan, et olen minagi
noorelt kõrsi põlema pannud
ja mänginud, et suitsetan.

Kas nüüd tasuks
küsida tänapäeva klassikute moodi: „mis on sellel
pildil valesti?“. Järsku huvitavad asjad toimuvadki juba seal,
kus meid ei ole. Juba mõnda
aega. Kas järjest kaugemal?
Või järjest meile lähemal? Aga
kuidas meile meeldiks?

Öeldakse, et maailm algab
igast inimesest endast. Laps
aga tahab avastada, nii see
kord juba on. Selleks, et tema
avastusretked jääksid piiridesse, tuleks temaga tööd
teha kodus. Kodune kasvatus
– termin, mida nii tihti kasutatakse. Lapsed kasvavad ise
on teine väljend, mida võib
ikka ja jälle kuskilt kuulda.
Just nii mõtlevatele lapsevanematele tuleks meelde tuletada lauset, millega seda lõiku
alustasin – maailm algab igast
inimesest endast. Üks laps,
kellele pole suudetud kodus
selgeks teha suitsetamise
kahjulikkust ega suudetud
piirata tema huvi selle tegevuse vastu või pole tehtud selgeks fakti, et alaealine suitsetaja olla on häbiasi, võib anda
suure lükke suitsetamise
levikule. Olen veendunud, et
kui ühes suures sõprusringis
üks laps suitsetamist proovib,
tulevad ka kõik teised sellega
kaasa, sest inimene on kergesti mõjutatav. Just sellepärast peabki iga lapsevanem
tegelema oma lapsega, sest
ainult nii ei ole seda ühte, kes
kõik teised halvale teele kaasa
tirib.

Ei oma mingit tähtsust, mis
on vallavalitsuse liikmete või
vallavanema nimi. Aga on väga
oluline, kas nad on mõtlemisvõimelised ja keskmisest laiema silmaringiga. Või ei ole nad
seda mitte. Ja ei maksa oodata
mingit salapärast „uut jõudu“,
kes kõik plaksuga korda ajaks.
Just selliselt nagu mulle meeldiks, sest naabrimehe arvamus
mind eriti ei huvita – ta ei tea
midagi. Mida aasta edasi, seda
vähem on klassikalises mõistes „valitsejal“ ja „võimul“
tähtsust. Sest olulisi asju otsustab järjest rohkem kogukond –
Sina ja mina. Meie koos teeme
siin vallas toredaid asju! Kui
mõistust on. Ja omavalitsusel
peaks olema tarkust, julgust ja
tahtmist seda keskkonda luua,
et head teod sünniksid. Sinu
head teod. Ja ka tegematajätmised.
Seetõttu minge kindlasti valima!
Minge valima ka need, kes seda
tegelikult teha ei kavatsenud.
Sest muidu valitakse teie eest –
valitakse reeglina see, keda teie
kindlasti ei valiks. Ja pärast on
jälle nagu „Intsu talu tomatitega“. Soovmõtlemine!

kinnitati Nissi valla 2012.
aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne.
asutati Nissi valla kalmisturegister ning kehtestati selle
põhimäärus.
määrati Nissi Vallavolikogu
järgmise koosseisu, mis valitakse 20. oktoobril 2013, liikmete arvuks 13.
moodustati valla valimiskomisjon: komisjoni esimees on
vallasekretär Mare Rabi, liikmed Annika Roosimägi, Kaie
Saar, Elen Turi, asendusliige
Raivo Tammert.
muudeti vaba põllumajandusmaa
kasutusvaldusesse

noorsootöötajad ja koolid.
Ometi tundub mulle, et koolihariduses peetavad loengud
sellest, kui halb see suitsetamine on, ei vii soovitud tulemuseni. Need loengud on
vajalikud ja see info, mis noor
sealt tervise kohta saab, kindlasti talletub kuskil. Reaalsed sammud kehva olukorra
lahendamiseks peaksid aga
tulema inimeselt, kellel on
noorega usalduslik suhe ning
asutuselt, kuhu noor läheb
hea meelega. On ju teada, et
pahatihti on noortel kooli vastu trots ja just see vähendabki
kampaania mõtte omandamist. Mitteformaalse õppe
kaudu, mida juhivad noorsootöötajad, on kampaania efekt
palju suurem. Siit aga küsimus. Miks me pöörame noorsootöö osatähtsusele noore
arengus vähe tähelepanu?
Kui pole rahaliselt võimalik
hoida töös avatud noortekeskuseid, kas siis sellele ei ole
võimalik leida alternatiive?
Miks mitte luua külaseltse või
kultuurimajasid kasutades
projektipõhiseid ettevõtmisi
kindlatel teemadel. Sellised
mitteformaalsed
arutelud,
töötoad ning mängulised teemakäsitlused muudavad meie
kogukonda paremaks.

See on see, millesse mina
usun.

Olukorras, kus esmane õpetus moraali ja tervise kohta
on kodus andmata jäänud või
mingil põhjusel pole paraku
mõjunud, saavad appi tulla

Nissi Vallavolikogu
istungitel otsustatust
19. juuni

Kuid see kõik toimus nii salaja ja nii lühikest aega, et mitte keegi ei tohtinud seda iial
teada. Praegu aga tundub, et
noortel ei ole vahet, et täiskasvanud inimesed nende tegevust näevad ja maha teevad,
tundub nagu ei kavatsetakski
vaid proovida. Kunagi varem
pole minu käest lapsed (ma
nimetan lapseks kuni 13 aastaseid, kes seaduse järgi on
küll defineeritud kui noored)
suitsu küsinud ega mu silme
all maast või prügikastist konisid korjanud, veel vähem
olen seda teinud mina koos
oma sõpradega.

Nende projektipõhiste tegevuste võtmesõnaks on minu
meelest integreeritus. Toon
lihtsalt paar näidet, võib olla
tunduvad need natuke ulmelised, aga mulle meeldib
mõelda, et kõik siin maailmas
on seotud ja kõik inimesed,
kes noorega kokku puutuvad,
on mingil määral vastutavad
tema arengus. Näiteks tantsuõpetajad. Selliseid ringe,
kus kohalikud noored erinevaid stiile tantsimas saavad
käia, on ju meie vallas küll ja
küll. Kas on täiesti mõtlematu, et ringijuht peab noortega,
kes teda usaldavad, suunatud
vestluse suitsetamise teemal
või teeb tantsukava „Suitsetamine kahjustab tervist“?
Kunstiringis saab ju paluda
noortel joonistada sellist inimest, milline aastaid suitsetanud isend välja võiks näha.
Lisaks sellele on täiesti võimalik korraldada filmiõhtuid,
maailmakohviku
meetodil
arutelusid, joonistus- ja fotovõistlusi; kas või mängude
päevi, kuhu on sisse integreeritud see muret tekitav teema.
Kõik on võimalik, kui tahta.
Selleks aga peaksid eranditult
kõik inimesed mõistma, et kui
sa puutud noorega kokku, siis
sa mõjud talle mingit moodi.

saajate nimekirja: nimekirjast kustutati Maia Väljaru
maatüki nr 261 osas.
otsustati seoses vee- ja kanalisatsioonitorustike
rajamisega koormata 21 Nissi
vallale kuuluvat kinnistut
isikliku kasutusõigusega AS
Nissi Soojus kasuks.
otsustati anda 255 m2 suurune maatükk Riisipere alevikus
Lasteaia haljasala maaüksusest viieks aastaks kasutusse
Lembit Nõmmele.
võeti seisukoht Nissi valla
üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekutele.

Algatati uue Harju maakonnaplaneeringu
koostamine
Vabariigi Valitsus algatas oma
18.07.2013 korraldusega nr
337 kõikides maakondades
maakonnaplaneeringu koostamise. Tulenevalt Planeerimisseaduse § 7 lõikest 4 on
kehtestatud
maakonnaplaneering aluseks valla ja linna
üldplaneeringute koostamisele. Seega on maakonnaplaneeringute eesmärk suunata
planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. Juhtudel,
kui üldplaneering puudub või
kui maakonnaplaneeringust
varem kehtestatud üldplaneering ei kajasta maakonnaplaneeringus
sätestatut,
on maakonnaplaneering ka
detailplaneeringute või projekteerimistingimuste
väl-

jaandmise aluseks. Maakonnaplaneeringu koostamisel
lähtutakse üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise ajal kokku lepitud visioonist ja arengusuundadest,
planeerimisseaduses toodud
ülesannetest ning teistest üleriigilistest ja maakonna arengudokumentidest.

2 on maakonnaplaneeringu
koostamise puhul keskkonnamõju strateegiline hindamine
kohustuslik ning hindamine
algatatakse selle vajadust põhjendamata.

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013
korralduse nr 337 täitmiseks
algatas Harju maavanem oma
30.07.2013 korraldusega nr
1395-k Harju maakonnaplaneeringu

Maakonnaplaneeringu ja selle
keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamist korraldab Harju Maavalitsus. Planeeringualaks on kogu Harju
maakonna
territoorium.
Planeeringu kehtestab Harju
maavanem. Keskkonnamõju
strateegilise hindamise koostaja selgub hanke käigus.

2030+
keskkonnamõjude
strateegilise hindamise. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p-le

„Harju maakonnaplaneering
2030+“ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korraldustega
on võimalik tutvuda Harju

Maavalitsuse
kodulehel:
http://harju.maavalitsus.ee/
et/harju-maakonnaplaneering-2030.

Täpsemat infot planeeringuprotsessi kohta on
võimalik saada Harju
Maavalitsuse arengutalitsusest (Roosikrantsi
12, Tallinn)
tööpäevadel
E-N kl 8.15-17.00 ja
R kl 8.15-15.45,
tel 611 8789,
e-post alan.rood@
mv.harju.ee.
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Igal sügisel ma rännuteel,
lõunasse kui lendab lind.
Siis kui astreid peenral õitseb veel,
koolimaja kutsub mind….
On olnud erakordselt ilus suvi: päike
on meid kõiki pruuniks põletanud
ja andnud hulganisti energiat, mille
varal uuele õppeaastale vastu minna. Tänaseks on soojad päikesekiired vaheldunud vihmahoogudega,
tuuleõhk on toonud kõrvu algava
sügise hääli. Käes on september,
koolikuu, mis on pühendatud haridusele. Meis kõigis tärkab jälle igatsus kooliteele astuda, uusi õpikuid
lehitseda, vanu sõpru näha ja uusi
koolikaaslasi tervitada ning kuulda
koolikella helinat, mis kutsub uutele tarkuseteedele ja innustab meid
uusi pingutusi tegema.
Õppeaasta alguses valdab meid ikka
ootusärevus, et uus tuleb vanast
parem, et oleme ise paremad. Paremaks saamine algab aga suhtumisest, hoiakutest ja väärtustest.
Kallid õpilased! Teie tulevik on täna
siin. Kõik, mis juhtub sel õppeaas-

tal, ka see, kuidas te oma igapäevast
õppetööd teete, sellesse suhtute,
kujundab Teie tulevikku. Soovin, et
võtate igast päevast just seda, mida
Teile antakse. Loodan, et tunnete
ära kõige südamelähedasema, mis
Teid sisemiselt enam toidab. On
see siis hea kirjanduse nautimine,
matemaatikaülesannete kallal ragistamine, muusikaga tegelemine,
sportimine või mõni muu lemmik.
Oluline on, et naudite õppimist!
Ebaõnnestumiste puhul ärge heitke
meelt, vaid minge ikka edasi. Meie,
õpetajad, oleme Teile toeks, jagame
tarkust, motiveerime ja tunnustame.
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Algas pikk koolitee

Soovin, et me kõik tahame kooli tulla, oleme siin õnnelikud, oleme üksteise suhtes viisakad ja lugupidavad.
Soovin, et meie koolis valitseks sõbralik ning hea õhkkond, siis toimib
koostöö.
Rõõmsat uut kooliaastat!
Annely Ajaots
Nissi Põhikooli direktor

Käesoleval õppeaastal alustab Nissi kooli 1. klassis kooliteed 17 uut tüdrukut ja poissi, kooliperes kokku on 128 õpilast.

Nissi Naisselts avas Turbas
parkuur-mänguväljaku
Turba lapsed igatsesid juba ammu
kaasaegset mänguväljakut, kus kokku saada, lustida ja puhata. Augustikuu eelviimasel kolmapäeval saigi
nende unistus teoks - Turbas avati
piduliku lindilõikamisega kaasaegne
parkuurmänguväljak.
Parkuur ehk vabajooks on uus väljakutsuv sportlik tegevus, mille
eesmärgiks on ületada sujuvalt ja
kiirelt erinevad takistused ning läbida seejuures mänguala võimalikult
sirgjooneliselt. Parkuuriväljakud on
ohutud ja mitmekülgsed ning pakuvad tegevust erinevas vanuses poistele ja tüdrukutele. Lisaks väljaku
infotahvlil kirjas olevatele reeglitele,
on iga mänguelemendi külge kinnitatud QR-kood, mille abil leiab nutitelefoniga internetist parkuurimist
õpetavad videod.

Parkuuriväljaku kõrval leiavad tegevust ka väiksemad lapsed. Lapsed
saavad ronida, kiikuda ja karussellil
sõita.
Mänguväljaku ehitamise taga seisavad Nissi Naisseltsi http://nissinaisselts.blogspot.com ettevõtlikud
naised, kes võtsid oma õlule väljaku
rajamisega seonduva organiseerimise.
Mänguväljak läks maksma 36 511 eurot, millest 32 860 eurot sai Naisselts
Lääne-Harju Koostöökogult. Ülejäänud osas finantseeris mänguväljaku
ehitust Nissi vald. Mänguväljaku
aluse maa andis tasuta kasutamiseks
Kaido Katalsepp. Mänguväljaku ehitas Fixman Eesti OÜ. Oma panuse
uue mänguväljaku ohutuks kasutamiseks annab Jüri Kaerpõld, kes
valmistab mänguväljaku reeglite
jaoks ilusa aluse.
Aitäh kõigile partneritele!
Reelika Väli
Nissi Naisselts

Missivalimised Lehetus
Kolmekümnendal augustil valiti
Miss Lehetu 2013. See on üritus,
mis on toimunud nii palju aastaid,
et keegi ei oskagi öelda, millal see
alguse sai; suurem hoog saadi sisse 2002. aastal, seega võib öelda, et
tublisti üle kümne aasta on Lehetus
minimisse kroonitud, 2004. aastal
krooniti ka Mister Lehetu. Üritus
on Lehetus populaarne ning selle
võlu peitub selles, et ei külaselts ega
teised täiskasvanud võta korraldamist enda peale. Iga aasta korraldab
võistluse see, kes eelmine aasta võitis. See on suurepärane motivaator,
tahetakse anda endast parim. Ja
minu meelest ei ole üldse oluline,
et õhtujuhi poolt peetav kõne on
lihtsakoeline ja lühike ning et vahel
muusika valel ajal kinni pannakse
või riietusruumist kostab osaliste
naeru ja elevust väljendavaid lauseid
– see, mis loeb, on korraldaja initsiatiiv võtta kätte ja teha see üritus ära,
õpetada ja suunata omavanuseid, ise
õppida ja areneda, saada julgemaks

ja eneseteadlikumaks.
Alles see oli, kui Eesti meedias küttis kirgi laste missivõistluste korraldamine, probleemiks selle ürituse
moraalne ja eetiline pool. Meie missivalimistel ei rüüpa žürii šampanjat
ning osalejad ei matki täiskasvanud
modelle. Voorud on lustakad ja lapsed laval rõõmsad, ilma paksu meigikihita ja tikk-kontsadeta, nad on
ilusad ja armsad, nad on lapsed, lihtsad tüdrukud, kes kõik tahavad olla
printsessid.
Eelmise aasta võitja Lii kroonis Miss
Lehetu 2013, kelleks on Ketlin Linnas, kes võttis sellest üritusest osa
viiendat aastat järjest ning lõpuks
saavutas ka esikoha.
Palju õnne võitjatele, aitäh osalejatele!
Üritust toetasid Saidafarm ning Lehetu Sepikoda.
Anželika Raagmets
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Tants ja puhkus käsikäes
Kogu reisi säilis rõõmus meel ning
ka üksikud ettetulnud tervisemured
olid õnneks imepisikesed ja ruttu
mööduvad.

mägesid; läbitud kilomeetrite kaupa
tunneleid (isegi mere all) ning pea
igal hilisõhtul söödud õhtusöögiks
ikka kana ja kana ja kana.

Tantsuliselt läks kõik väga hästi.“
Oleks rohkemgi tahtnud tantsida!“oli kõigi ühine arvamus. Andsime
kaks kontserti . Esimene oli igati ühe
lõunamaa külakoha moodi: kontserdi alguse hiliemine pea poolteist
tundi, tänaval lahendati erimeelsusi valjuhäälselt ja rusikatega; WC-s
meenutasid paarikümne aasta tagust lauluväljakut augud põrandas,
helitehnika veidi streikiv jne. Aga
tantsijad olid tublid.

Teepealsetest paikadest oli ehk kõige sügavam ja vastuolulisem mulje
Makedoonia pealinn Skopje. Linn,
mis algul lausa ehmatas oma lagunenud ja räämas eeslinnadgea, üllatas
üliilusa ja suursuguse vanalinnaga.
Imelised sillad ja tohutu hulk skulptuure. Ja siis purskkaev- see värvidemäng!

Teise õhtu esinemine oli soliidsem
(nii oli lubanud ka kohapealne giid).
Ümbruski lõi juba meeleolu, palmid
ja mereäär. Esinemispaigaks väike
amfiteater (küll tänapäevane ehitis).
Kõik algas täpselt ja kreekasedki olid
rahvarõivais. Ja me esinesime hästi.
Kohe tõesti hästi! Kõik toimis, pealeja mahaminekud, emotsioon ja muu,
mis tehniliselt selgeksõpitud tantsudele selle salapärase sajaesimese
protsendi annab.

Piret Kunts

„Riisipere Roosi“ ja
„Turba Tantsupisiku“
vahvad tantsijad osalesid
Kreekas Nafpaktoses II
Rahvakunstigruppide
Festivalil „Tants ja puhkus käsikäes“

Lõppeval suvel võtsid tosin Nissi
valla rahvatantsijat ette ühe aegade
pikima tantsureisi. Osaleti Kreekas
Nafpaktoses toimunud II Rahvakunstigruppide Festivalil „Tants ja
puhkus käsikäes“.
Reis kestis 14 päeva. Lisaks Eestile
ning sihtkoht Kreekale „saadi kirja“
Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Ungari, Serbia ja Makedoonia .

Reisiseltskond oli suur ja „kirju“ aga
mõnus! “Bussi ühiselu võlu ja valu“
jagati Ääsmäe väikeste ja suurte
rahvatantsijatega ning fännidega nii
Nissist kui Ääsmäelt. Noorim reisija oli üheksane ning kõige eakama
tantsumemme vanus( küll ainult
passi järgi!)küündis üle seitsmekümne. Oli neid, kel see esimene pikem reis ning neid, kes said kirja 34.
ja 35. uue riigi.

Paljud (ka tantsijad ise) kiitsid meie
kava vaheldusrikkust. See oli võimalik tänu erinevatele rühmaliikidele.
Olid lapsed ja noored, memmed ja
naised.
Lisaks enda tantsurõõmule nägime
kreeklaste tantse, rahvarõivaid, elustiili tänapäeval ja minevikus (etendusena) .
Saime proovida jooksmist iidsel
olümpiastaadionil, ronida Akropolil
ning käega katsuda Delfi varemeid.
Samuti said muidugi järgi proovitud
sealse mere soolsus ja lained; imetletud mägesid, mägesid ja veelkord

Kõigest ju kirjutada ei jõua või õigemini, mina jõuaks aga leheruum on
ju piiratud.
Üks asi siiski veel, mis sel reisil esmakordne! Uudne ja esmakordne
seiklus oli nimelt bussi katki minek.
Oleme aastaid kasutanud Hansabussi teenust ning vaatamata sellele
seigale (õigemini tänu sellele) teeme
seda arvatavasti ka edaspidi! Miks
siis ometi? Sest kõik toimis. Mõne
tunniga oli kesk Kreekat uus ja kõigile nõuetele vastav buss olemas!
Kohapealsed kaks asendusbussi teenindasid meid 6 päeva. Jah, oli keeruline aga tagantjärele põnev. Ja kui
suur oli kõigi rõõm siis ühel õhtul
taaskohtuda oma hea Hansabussiga
ja bussijuhtidega, kellega said suisa
eesti keeles kõnelda ning nad mõistsid sind!
Võimas reis oli. Aitäh kõigile, kes
osalesid ja neile, kes ühel või teisel
moel kaasa aitasid!
Ilusat uut tantsuhooaega kõigile
Nissi valla rahvatantsijatele! Julgelt
vastu tantsupeo ülevaatustele ja uutele põnevatele reisidele! Ja kõike
ilusat meie fännidele ning toetajatele!

Naisrahvatantsurühm Roosi II
käis Kuressaare merepäevadel
Augusti esimesel nädalavahetusel
peeti Saaremaal Kuressaares merepäevi. Kuressaare merepäevad on
üheks tuntumaks Saaremaa suvesündmuseks, kus kõik mere- ja Saaremaa sõbrad kokku saavad. Juba 17.
korda toimunud üritusel oli kasvas
hulgaliselt erisuguseid ettevõtmisi,
üritusi ja kontserte. Rahvakultuuri alal esines kuus kollektiivi 240
tantsija-lauljaga, nende hulgas astus
oma kavaga üles ka Riisipere naisrahvatantsurühm Roosi II.

supeolt "Ajamustrid", osa aga just
selle ürituse tarbeks selgeks õpitud.
Tantsude vahajal esines meeleolukate sketšidega Sirje Salumets. Lisaks tantsukeerutamisele said rahvatantsijad osa ka laadamelust, tegid
meeldejääva meresõidu mootorlaev
"Maryga" ning külastasid toimunud
kontserte.

Roosi tantsijad esitasid ühtekokku
11 erinevat tantsu, millest osa juba
tuttavad Harjumaa Laulu- ja Tant-

Reelika Väli
Riisipere naisrahvatantsurühm

Kaunite päevade mälestust meenutab kingiks saadud latern ja tänukiri.

Riisipere Kammerkoori elu-olu

Kammerkoori jaoks emotsionaalne
suvi hakkab otsa saama ja mõtted
lähevad tasapisi juba uude hooaega.
Mis saab edasi, kas laulame ikka ?
Nimelt oli kammerkooril 13. juulil
Karuse kirikus viimane kontsert
koos senise dirigendi Pille Saatmäega.
Pille seisis koori ees 25 aastat. Elu
teeb omad käigud ja korrektiivid ja
ühe asja lõpp on uue algus.
Täna saame rõõmsalt kõigile fännidele ja koorilaulu sõpradele öelda, et
Riisipere kammerkoor läheb laulupeo hooajale rõõmsalt vastu.
Koori ees seisab uus noor dirigent
Cätly Hein.
Koos katsume jätkata seniste kontserditraditsioonidega , alustada uute
huvitavate ettevõtmistega.
Esimene kokkusaamine ja lauluproov on seljataga ja lauljad on
rõõmsad - omavaheline klapp on
olemas esimesest hetkest.
Kammerkoor astub kuulajate ette
juba 5. oktoobril 2013 EELK Nissi
Maarja kirikus - kiriku 140 aastapäeva kontserdil.

Tere Pille.
Suur tänu veel
kord väga hea
ja
emotsionaalse
kontserdi eest.
Midagi nii hing
eminevat pole
ammu kuulnu
d.
Terve see näda
lavahetus oli ku
i
üks suur rõõm
upidu.
Veel eile õhtulg
i sa
mõttes teid kõik i mõeldud ja
i kallistatud.
Meelis

Karuse Margareeta
koguduse juhatuse esimehe
Meelis Malk tänu koorile
peale kontserti

6 kultuur
Öeldakse, et enne kui lähed
Pariisi, käi ära Nuustakul.
Seda on ka nüüd Nissi kultuuritöötajad ka arvesse
võtnud. 20. augusti – taasiseseisvumise üheks ürituseks
oligi tutvumine oma vallaga.
Meie giidiks oli Marje Suharov, kes oli põhjalikult tutvunud valla eri piirkondadega
ja võis nuud meilegi rääkida
muistsest, asulakohast Odulemmas, ohvrikividest, kunagisest lubjapõletus ahjust,
endistest mõisaasemetest ja
parkidest ning paljust muust.
Et meie hulgas oli inimesi,
kes mäletasid kolhoosiaegu
oli neilgi midagi lisada kunagise Odulemma karjamõisa
lautades paiknenud karjafarmi, sealsete töötajate elu-olu
kohta. Kahju,et seda kunagist
ruumikat hoonet, kus Nissi
kultuuritöötajad
esinemas
käisid, enam eiole. Samal
moel on lagunenud või põlenud Nurme ja Munalaskme
mõisahooned. Eriti kahju on
aga ühest Eesti arhitektuuripärlist – Riisipere mõisahoonest ja kaunist pargist,
mis nüüd võttis meid vastu
räämas ja hooldamatuna.Kas
tõesti ei jätku riigil ega vallal
jõudu ja vahendeid, kuidas
mõjutada omanikku midagi otsustavamat ette võtma?
Kaunis ümberus, isegi veekogu olemasolu, võimaldaks
ju puhkekompleksi rajamist,
aga muidugi nõuaks nüüd
suuri summasid, sest lagunemine on juba väga kaugele
arenenud.
Otse vastupidi mõjus vana
Riisipere mõisa külastamine
Kivitammis, mis erakätesse
läinuna on leidnud tubli peremehe. Uued omanikud on siis
rajanud uhke eluhoone, aga
oskavad seda väärtustada, mis
on endisest mõiskompleksist
alles jäänud, seda kujundada
ja vana uuega siduda. Tohutu
tööga on rajatud lillepeenrad,
on istutatud puid ja põõsaid.
Neil on töökust, maitsekust ja
loovust. Jätkugu neil tervist
ning jaksu. Aitäh ilusa elamuse eest!
Positiivsete muljetega naasime ka Ellamaalt Muntsi
talust, kus huumoririkas
peremees, peremehe märk
rinnas, meid vastu võttis. Ta
tutvustas meile lõbusa näidise abil kust talu oma nime on
saanud, näitas mitmeid vaimukaid konstruktsioone millest meeledejäävaim oli tema
kerge sarkasmiga tutvustatud
karjääriredel ja tegi selgeks,
et ka sel kombel olemat põllumees – võib endale sisukat
tegevust leida ja oma keha ja
vaimu rakendada. Jaksu tallegi oma pargi kujndamisel,
maja remontimisel ja huvitavatele vaimuvälgatustele kuju
andmisel.
Igatahes töökaid, omapäraseid ja loovalt mõtlevaid
inimesi Nissi vallas on. Päev
lõppes simmani ja toreda
Leigarite kontserdiga Nissis.
Kahju, et publikut oli vähevõitu. Esinejad tegid omalt
poolt kõik, et toredat tuju
luua.
Ingrid Bärenklau
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Nissi valla eakamal rahval on olnud
väga kirev suvi. Jagunud on ekskursioone,
kultuuriüritusi, kontserte
ja muid vahvaid ettevõtmisi.
Nissi valla eakad käisid 19 .juulil tutvumas Lahemaa kaunite
paikadega – Kolga mõis, Loksa,
Viinistu Kunstimuuseum, Käsmu kaunis loodus, Võsu, Altja ja
lõpuks veel kaks pärlit – Sagadi ja
Vihula mõisakompleksid. Tänud
meie giidile Jaan Masingule, kes
väga põhjalikult tutvustas meid
Lahemaa elu-olu ja vaatamisväärsustega. Tagasiteel koju aga rääkis
oma muhedaid mäletusi Ingrid Bärenklau, kelle esimene töökoht oli
Vihula vallas Annikvere koolis.
27. juunil organiseeris Riisipere
Kultuuriselts Leader-programmi
toetusel ekskursiooni Pärnu- ja
Viljandimaa pärandkultuuri radadele.

2013. a. suvel toimusid Evi
Vendla organiseerimisel väga
toredad ekskursioonid.
30. juulil sõitsime Vooremaale.
Vooremaa nimi oli tuttav, kuid
ma ei teadnud sellest midagi.
Voored kannavad nimetust
Kalevipoja künnivaod. Nüüd
nägin, mida see tähendab. Tee
kulges ikka üles-alla, metsa
peaaegu ei olnudki, lage maa.
Nüüd mõistan, miks sealt kandist pärit inimestele ei meeldi
metsad – midagi polevat näha,
avarus puudub. Käisime ka
Jääaja keskuses, kus saime
ülevaate jääajast, jää mõjudest
loodusele. Jääaja keskus avati
2012. a. kauni Saadjärve kal-

30. juulil oldi jälle ratastel ning
taas Riisipere Kultuuriseltsi ja Leader-programmi toetusel, seekord
suunaks Vooremaa kaunimad paigad, Kalevipoja muuseum, Elistvere loomapark, Jääaja muuseum ja
Soomepoiste tuba-muuseum Lähtel.
20. augustil taasiseseisvumispäeval
oli meie rahval võimalus tutvuda
oma koduvallaga. Soovijaid oli rohkemgi, kui buss mahutas.
Peale huvitavat ekskursiooni väike
piknikupaus ja siis juba meeleolukas kontsert rahvatantsurühmalt
„Leigarid“, SimmaniDuolt Tartumaalt ja „Laululustilt“.
21. augustil oli „Laululustil“ küllakutse Kilingi-Nõmmele. Teel külastasime Tori kirikut, mis jättis meile
kõigile unustamatu mulje, käisime
läbi Tori põrgust ja vaatasime hästi
korrastatud surnuaeda. Läbi Sindi
ja Paikuse jõudsime Kilingi-Nõmmele, kus ootasid meid perekond
Kaljur ja Saarde valla keskkonnaspetsialist Eesi Kolla. Meile anti
väga põhjalik ülevaade Saarde vallast, viidi tutvumiskäigule pea kõikidesse valla allasutustesse, näidati
kaunimaid kohti ja pakuti üks tubli

kõhutäis
kohalikus
restoranis. Tänutäheks
„Laululusti“ poolt väike
kontsert meie võõrustajaile.
Tagasiteel põikasime Reiu mereranda, kus leidus üks julge hing, kes
mereveegi ära proovis. „Laululusti“
rahvas on väga tänulik oma pikaajalisele sponsorile Väino Pärnastele,
kelle toetusel meie reis ka teoks sai.
Nissi suvemuusika raames on korraldatud väga nauditavad kontserdid Nissi kirikus, kus esinesid Kadri
Ploompuu ja Olari Viikholm ning
Riisipere Kultuurimajas sopran
Alla Popova ja klaveril Riina Pikani.
Kontserdil osalejad said väga suure
muusikaelamuse osaliseks. Kahju, et meie rahvas ei ole harjunud
käima taolistel kontsertidel, sest
kuulajaid võiks olla küll kordades
rohkem.
Suur aitäh kogu suve ürituste korraldajaile, rahastajatele! Usun, et selle
suvega oleme saanud väga meeldivaid ja positiivseid emotsioone,
näha kui palju kauneid ja avastamata paiku ja toredaid inimesi on Eestimaal ning suudame rõõmsa meelega minna vastu pikale sügisele ja

dal, sees saab tutvuda jääaja
loomade ja taimestikuga, näha
,kuidas jää kujundas loodust.
Nüüd oli pilt Vooremaast selgem – looduseraamat avanes
lugemiseks.

ka koolimuuseum, otsisime
meie-aegseid
koolipinke,
meenutasime oma kooliaegu.
Giid oli väga jutukas, pajatas
Kalevipojast huvitavalt, lausa
kutsus lugema raamatut.

Samal sõidul käisime ka Elistvere loomapargis Eestimaa
metsades elavaid loomi vaatamas. Piisonidki olid vist kunagi Eestis elanud, olid teised
ikka võimsad loomad. Ega oma
metsades kunagi vist ilvest ei
näe, ka karu on peidus olev
metsaelanik.

Teine suvine ekskursioon toimus Nissi vallas. Olen juba
peaaegu 50 aastat elanud siin,
kuid vallast õiget ettekujutust
ei olnud. Nii palju on vallas
muistsete asulate ja elupaikadega seotud kohti, nimed on
tuttavad, kuid ülevaadet nagu
ei olnud olemas. Marje Suharov oli imeline giid, oli sõidu
põhjalikult ettevalmistanud.
Suurematest keskustest eemal oli näha inimeste armas-

Väga huvitav oli Kalevipoja
muuseum, mis asus endises koolimajas. Huvi äratas

talvele.
Kui teid
aga vahel
kipub kimbutama üksindus või nukker
tuju, siis hea rohi
selle vastu on leida tee Riisipere või
Turba kultuurimajja,
kus teid võtavad vastu
alati lahked ja naeratavad majaperenaised Evi
või Anne, kes kindlasti leiavad teile ka kaaslasi ja tegevust ringitöödes.
Kõigile taidluskollektiividele
rõõmsat ja teguderohket hooaja
algust!

tust oma elukoha vastu, korda
tehtud majad, aiad. Mulle oli
täiesti uus elamus tutvumime
Odulemmaga. Olin kuulnud
nime, aga ei teadnud sellest
kandist midagi. Ka Munalaskmes oli väga huvitav, kaasas
oli inimesi, kes olid olnud seal
kandis tööl. Nad rääkisid elust
Munalaskmes aastaid tagasi.
Ka nägime palju lapsi majade
ümbruses mängimas. Ilmelt
on vallavalitsesel vaja rohkem
tähelepanu pöörata sealsete
inimeste elu-olule.
Külastasime ka uut Riisipere
mõisa. Mõistatus on, kuidas

Merike Kiisel

on nii ilus mõis on täiesti
käest lastud, kurb hakkas. Kas
tõesti ei saa siin midagi teha?
Edasi sõitsime Vana-Riisipere
mõisa. See oli ilusaks ehitatud,
kaunistamine ja juurdeehitused olid tegemisel.. Olen kindel, et mõne aasta pärast on
sealsetel inimetel ilus kodu.
Sõit kulges edasi Ellamaale
Müntsi tallu kohtuma huvitava mõttemaailmaga mehe Endel Puusaluga.
Suur tänu Evi Vendlale, kes on
juba kaks aastat organiseerinud nii huvitavaid sõite.
Tiiu Aro
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Tööharjutus Nissi vallas Lehetu Külakeskuses
Eesti Töötukassa tegi Nissi
Vallavalitsusele ettepaneku
esitada pakkumus tööharjutuse teenuse osutamiseks Nissi
vallas.
Pakkumuse esitamise ettevalmistamisega alustati juba
2012. a. oktoobrikuust. Nissi
Vallavalitsus osales riigihankel 2013. a. aprillis, esitatud
pakkumus osutus edukaks.
Tööharjutuse eesmärk oli
töötu sotsiaalse kaasatuse
suurendamine ja tema ettevalmistamine iseseisvaks töö
otsimiseks ning tööl käimiseks. Tööharjutus oli suunatud eelkõige töötu kollektiivis
töötamise, tööalase vastutuse
ning tööks vajaliku kohusetunde ja täpsuse kujundamisele.
Tööharjutuse läbiviimiskoht
oli Lehetu Külakeskus. Tööharjutust viidi läbi ajavahemikul 13.05. - 02.08.2013a. Tööharjutus toimus kuus tundi
päevas neljal päeval nädalas.
Tööharjutajatele võimaldati
korralik ja maitsev lõunasöök
Rita Škaperina (MTÜ Mängumuru) poolt.
Teenuse sihtrühm oli Eesti Töötukassas töötuna arvel
olevad Nissi valla töötud, kellel puudub tööharjumus ning
kellel on takistusi osalemisel
teistes aktiivsetes meetmetes
või tööle asumisel. Tööharjutusel osales 15 tööharjutajat,
neist 2 olid naised. Lisaks oli
ootejärjekorras 2 klienti, kes
kohtade puudumise tõttu kahjuks antud tööharjutusel osaleda ei saanud.

viduaal ja karjäärinõustamise eesmärgiks oli õpetada ja
anda edasi oskused edukaks
tööotsinguks, et soodustada
tagasipöördumist aktiivsesse
ühiskonda. Lisaks tagada isiku
enesekontrolli saavutamine ja
soodustada positiivsete väärtushinnangute omandamist.
Arvutiõpetuse eesmärgiks oli
toetada tööotsijat arvuti kasutamisel, CV ja kaaskirjade
koostamisel ning tööotsingutel. Arvutiõpetuse läbinu tunneb algtasemel arvutit, oskab
arvuti abil vormistada tööotsimiseks vajalikke dokumente
ja tunneb internetipõhiseid
tööotsimise võimalusi. Arvutiõpetuse tunnid viidi läbi
Turba Gümnaasiumi arvutiõpetuse klassis õpetaja Eerik
Sarapuu juhendamisel.
Praktilise töö kaudu õpetati ja
harjutati tööajast kinnipidamist, täpsust, töötegemisele
keskendumist, töötamist kollektiivis, tööruumide ja töövahendite eest hoolitsemist,
säästlikku materjalidega ümberkäimist.
Praktilised tööd olid heakorratööd nii siseruumides kui ka
välistingimustes. Lisaks käeli-

sed tegevused: heegeldamine,
savi- ja puutöö.
Sisetöödega korrastati ja anti
Lehetu Külaseltsi ruumidele
organiseeritum, puhtam ja
värskem välimus. Tehti koristus-, lammutus- ja ehitustöid.
Välitöid teostati nii Lehetu Külaseltsi territooriumil
(haljastustööd, aiavärava ümbertõstmine, mänguväljaku
värskendamine, õuepaviljonile katuse panemine) ja selle
lähiümbruses (haljastus- ja
heakorratööd, teadetetahvli
uuendamine Lehetu külas) kui
ka teistel Nissi valla objektidel (Turba jaama juures Nissi
valla sünnipäevapeoks platsi ettevalmistamine, Turba
Kultuurimaja juures puude
ladumine, Nissi kalmistu kiviaia võsast ja prahist puhastamine, Riisipere Kultuurimaja
jaanituleplatsi korrastamine,
Munalaskme
Hooldekodus
haljastus- ja lammutustööd).
Transpordi eest hoolitses Teet
Lehtme.
Käeliste tegevustega tegelesid
tööharjutajad vastavalt oma
võimetele ja soovidele. Tööharjutajatel oli võimalus lõikuda vanu rõivaid ja saadud

materjalist heegeldada vaipu,
istumisaluseid vms. Üheskoos valmis ühisvaip, mida on
võimalik näha Lehetu Külakeskuses. Savivoolimisel sai
kasutada polümeersavi väikeste esemete valmistamiseks
(nt. meened, võtmehoidjad)
ja kõrgkuumussavi tarbeesemete valmistamiseks (kruusid, vaagnad, meelepärased
kujud). Peale esmaste juhiste
saamist kasutasid tööharjutajad oma loovust, et valmistada
iseseisvalt endale meelepäraseid asju.
Haljastaja Reelika Väli juhendamisel valmisid puutööna
lindudele pesakastid ja lillekastid. Pesakastid on pandud
üles Lehetu Külaseltsi territooriumile ja Valgejärve matkarajale. Lillede õitsvat ilu on
võimalik senini Lehetus vaadata ja nautida.
Lisaks tähistasime üheskoos
üritusi, sünnipäevi ja käisime
ekskursioonil Valgejärve matkarajal. Ürituste tähistamiseks valmistasime ise lihtsalt
ja säästlikult erinevaid soolaseid ja magusaid roogasid.

Tööharjutust viisid läbi vastutavad juhendajad Nissi
Vallavalitsuse
sotsiaaltöö
spetsialist Kairi Nargla ja humanitaarvaldkonna juht Kaie
Saar. Heakorratööde planeerimise ja koordineerimise eest
vastutas keskkonnaspetsialist
Karin Lehtme. Lisaks olid kaasatud Lehetu Külaseltsi juhatuse liikmed Irina Aboltõn ja
Elvi Urgas.
Juhendajate poolt koostati ja
kehtestati sisekorra reeglid,
tunnustus- ja motiveerimissüsteemid. Tagati järjepidev
kontroll ja kontakt klientidega.
Lisaks olid iganädalased koosolekud, et analüüsida toimunut
ja planeerida järgnevaid tegevusi.
Tegevuste teostamisel olid
suureks abiks vabatahtlikud
koostööpartnerid: Ergo Paimla (Lehetu Sepikoda OÜ),
Merike Niitla (FIE), Juhan
Särgava (Saidafarm OÜ), Reet
Rajatamm (Haapsalu Humana
kauplus), Teet Lehtme (Nissi
Vallavolikogu sotsiaal - ja heakorrakomisjonide aseesimees),
Toivo Väli (Gatto Plus OÜ),
Turba Gümnaasium, Turba
Lasteaed, Urmas Taal (Turba
Puukoda OÜ) ja Vello Enniste
(Seve Ehituse AS).
Lõpetuseks, suvekuud möödusid töises meeskonnatöö
meeleolus. Vaatamata negatiivsetele käitumismustritele
ja väljakujunenud arvamusele, näitasid tööharjutajad oma
positiivseid külgi: töökust,
osavust, sõbralikkust ja abivalmidust. Pideva kontrolli, järelevalve ja motiveerimise tulemusena olid enamus tööharjutajad
kohal ning pidasid kinni sisekorra eeskirjadest.

Tööharjutuse päev sisaldas nii
grupitööd (sh arvutiõpetus)
kui ka praktilist tööd. Grupija praktilistes töödes osalesid
naised ja mehed võrdsetel
alustel.

Täname
koostööpartnereid
igakülgse abi ja toetuse eest!
Tööharjutajatele aga soovime kindlat meelt ja edu edaspidiseks!

Tööotsingualase grupi-, indi-

Saidafarm pälvis Läänemere-sõbraliku taluniku tiitli
Helsingis avalikustati 28. augustil 2013. aasta Läänemeresõbralik põllumajandustootja,
kelleks osutus Juhan Särgava
juhitav OÜ Saidafarm, Harjumaalt. Särgava tõsteti üheksa
riigi talunike seast esile uuenduslike, mitmekesiste ja säästlike lahenduste kasutamise
eest suurtootmises. Lisaks
tunnustusele toetati mahetootjat 10 000-eurose auhinnarahaga.
Kolmandat aastat Läänemere äärsetes riikides ühiselt
korraldatava konkursi võit
tuli Eestisse esmakordselt.
1992. aastast tegutsev Eesti
üks suurimaid mahetootjaid
Saidafarm on üks Eesti säästva tootmise pioneere, kes on
kasutusele võtnud mitmeid
keskkonnasõbralikke ja säästlikke lahendusi, mis aitavad
muuhulgas vähendada liigsete toitainete veekogudesse
jõudmisest tingitud vetikate
vohamist.
“Mahetootmine teenib nii
keskkonda kui ühiskonda. Alternatiivsete põllumajandus-

viiside tutvustamine ja tunnustamine aitab ühiskonnas
teadvustada säästva põllumajanduse võimalikkust ja kasu
ning ühtlasi inspireerida ka
teisi tootjaid,” lausus Saidafarmi eestvedaja Juhan Särgava.
“Keskkonnahoidliku ja tervislikku toitu eelistava tarbija
kujundamisel mängib samuti
olulist rolli tootja,” lisas Särgava.

Nii rahvusvahelise kui Eesti
eelvooru žüriid tõid Saidafarmi puhul esile säästvate ja
uuenduslike meetodite rakendamist suures mahus. Näiteks
võttis Saidafarm hiljuti kasutusele looduslikke ressursse
säästva vee taaskasutamise
süsteemi. “Saidafarmi pikaaegne tegutsemine ning
areng näitab, et ka suurtootjad
saavad edukalt kaasa aidata
Läänemere olukorra parandamisele ning sealjuures olla
jätkusuutlikud,“ tõdes Eesti
vooru žürii liige ja Eestimaa
Looduse Fondi keskkonnasõbraliku põllumajanduse ja
merekeskkonna ekspert Aleksei Lotman.

Läänemere-sõbralik talunik
kuulutati välja rahvusvahelise
Läänemere-sõbralike põllumajandustootjate konverentsi
“A Greener Agriculture for a
Bluer Baltic” raames. Konkurssi eesmärk on tõsta heade
eeskujude kaudu tähelepanu
põllumajanduse mõjule ning
vajadusele keskkonnahoidlikuma põllumajanduse järele
kogu Läänemere piirkonnas. Auhinda antakse välja
koos Maailma Looduse Fondi, Eestimaa Looduse Fondi,
Läänemere Maade Talunike
Keskkonnafoorumi ja teiste
partneritega aastast 2009 ja
sellel osalevad riikide loetelu talunikud. Varasemalt on
tiitli pälvinud Poola, Rootsi
ning Soome põllumajandustootjad. Eestit on eelmistel
aastatel rahvusvahelisel konkursil esindanud Viraito OÜ
Põlvamaalt, Toomas Jaadla
Marjasoo talust ja perekond
Tobreluts Põlvamaalt.
Läänemeri on üks saastunumaid meresid. Reovete ja
põllumajanduses kasutatud
väetiste merre valgumine on

merekeskkonnale
suureks
ohuks. Selle ohu kõrvaldamine eeldab tugevamat kontrolli toitainete loodusesse
sattumise üle ning keskkonnahoidlikumat põllumajandustegevust. Värsket raportit
Läänemere olukorrast saab
lugeda interneti aadressil goo.
gl/Ppn8dG

Mariliis Tago
Eestimaa Looduse Fondi
teabejuht
Tel: +372 5623 1633
Email: mariliis@teemeara.ee

Katja Nuorvala
WWF Soome
kommunikatsioonijuht
Tel: +358 40 592 6532
Email: katja.nuorvala@wwf.fi

Algava kütteperioodi
eel vaata kriitilise
pilguga üle oma
korsten ja ahi
Ilmad muutuvad jahedamaks ja
külm sügis koputab uksele. Õnnetuste vältimiseks peavad enne kütteperioodi algust olema korras nii
maja ahi kui korsten.
Eelmisel aastal sai tervelt 297 hoonepõlengut alguse küttekoldest,
nende hulgas tahmapõlengutest
alguse saanud tulekahjusid hoonetes oli 108. Puhastamata lõõridest
alguse saanud tahmapõleng on väga
ohtlik majale ning ka ümbritsevatele
hoonetele. Üldjuhul käib tahmapõlengu korral leek kõrgelt korstnast
välja ning sädemed lenduvad kaugele. Selliseid põlenguid on võimalik
hoida ära ainult regulaarse küttekehade ja korstnate hooldamise ning
puhastamisega.
Talvise kütteperioodi eel ainult
korstna pühkimisest ei piisa. Alati
tasub vaadata üle terve küttesüsteem. Ahjudes, korstnates ja soemüürides ei tohi kusagil olla pragusid. Lisaks tuleohule on pragudest
väljuv ving ohtlik ka inimese tervisele. Küttekeha vigade likvideerimisel
on mõistlik kasutada elukutselist ja
kutsetunnistusega pottseppa. Samuti ei tohi korsten olla pigitunud
ning tahmaluugid peavad olema
korralikult kinni.
Küttes aastaringselt puiduga, tuleb
kütteseadmeid puhastada kaks korda aastas. Hooajalise kütmise korral
tuleb kütteseadmeid puhastada üks
kord aastas, seda enne kütteperioodi algust. Samuti tuleb korra aastas
puhastada gaasikütteseadmeid. Eramus on lubatud korstnat puhastada
ise, kuid üks kord viie aasta jooksul
peab seda tegema kutsetunnistust
omav korstnapühkija. Korterelamutes, ühiskondlikes hoonetes ning ettevõtetele kuuluvates hoonetes peab
küttesüsteemi puhastama korstnapühkija kutsetunnistust omav isik
samuti vähemalt üks kord aastas.
Kutsetunnistusega korstnapühkija
käest korstna puhastamise järgselt
saadud akt tuleb säilitada järgmise
ametliku küttesüsteemi puhastamiseni. Korstnapühkija kutsetunnistuse kehtimist on enne töö tellimist
mõistlik kontrollida aadressil www.
korsten.ee
Omad reeglid on ka ahju kütmisel.
Ahju peaks kütma kuiva ja kvaliteetse halupuuga. Puidus olev keemia
talletub kergesti küttekeha seintele,
seetõttu ei sobi kütmiseks värvitud,
immutatud või muul viisil kemikaalidega töödeldud puitmaterjal.
Olmeprahi põletamisel tuleks jälgida samu nõuandeid. Enne kütmise
algust tuleb küttekolle puhastada
vanast tuhast. Kuuma tuha hoidmiseks on lubamatu kasutada kilekotti,
pappkasti või plastämbrit, see tuleb
paigutada metallnõusse. Siiber peab
kütmise ajal olema täielikult avatud.
Samuti peab kütmise ajal meeles
pidama, et ahi hakkab sooja andma
alles mõne aja pärast. Ülekütmise
vältimiseks tuleks külmade ilmade
korral kütta üks ahjutäis korraga,
seda mitu korda päevas. Enne kütteperioodi algust tuleb küttekeha
lähedalt eemaldada põlevmaterjal,
olgu selleks siis vaip, vanad riided
või tuppa toodud küttepuud. Muidu
võib tuleõnnetus tekkida lendu läinud sädemest või soojusülekandest.
Rohkem infot saab päästeala infotelefonilt 1524, samuti koduleheküljelt www.kodutuleohutuks.ee

8 reklaam ja teated
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Uued valla
kodanikud:

Isikut tõendava
dokumendi taotlemine

juuni 2013:
Annagreete Pihlak
(Turba)
Robert-Remek Krohn
(Jaanika)
august 2013:
Henry Tamm
(Munalaskme)

Õnnitleme!
Ausgust:
Anne-Maria Tammemägi 80
(Viruküla)
Aade Roosimaa 80 (Turba)
Helga Aasoja 80 (Riisipere)
Tiiu Kütt 75 (Riisipere)
Endel Baumer 75 (Riisipere)
Ain Päärson 75 (Turba)
Anne Edovald 70 (Riisipere)
Antonina Lensmann 70 (Turba)
Eduard Krõm 70 (Turba)
September:
Helje Spuhl 93 (Ürjaste)
Elvira Helene Kallas 92
(Munalaskme)
Zinaida Lall 92 (Riisipere)
Erna Sarik 91 (Riisipere)
Salme-Marita Sassi 90 (Riisipere)
Lia Tamm 85 (Lehetu)
Luule Vanamölder 80 (Riisipere)
Johannes Aasoja 80 (Ürjaste)
Eha Ruutu 75 (Turba)

Taaskord planeerime sõita
ID-kaardi ja/või passi taotlemiseks
Politsei- ja Piirivalveameti Migratsiooni- ja
Kodakondsusbüroo Sõle teenindusse

KUULUTUSED

27.09.2013.a. kell 10.00
Riisipere Kultuurimaja eest

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

Registreerimine ja lisainfo:
sotsiaaltöö spetsialist Kairi Nargla
tel. 6087203 või 55514224
e-post: Kairi.Nargla@nissi.ee

Turba Kultuurimaja
baariruumi remondi toetuseks algatas
rahvatantsurühm Turba Tantsupisik
heategevusaktsiooni. Selle ülla eesmärgi
läbiviimseks korraldati kevadel laat. Hoogne ja
heatujuline üritus kergitas ka annetuste kukrut
ja nii ongi tänaseks paigaldatud uued lambid,
värvitud üle lagi ning vahetatud baariruumi
elektrijuhtmestik.

Meie hulgast
on lahkunud:
juuni 2013:
Arvo Aljas (Turba)
Elga Paat (Riisipere)

Suur tänu rahvatantsu naistele ettevõtlikkuse
eest ja kõigile, kes nende innukust toetanud!

august 2013:
Valve Üksik (Riisipere)
Ivo Kopelmaa (Turba)
Selma Lehtme (Nurme)

Head inimesed on kulda väärt!

Ajaleht "Teataja"

Väljaandja: Nissi Vallavalitsus
Toimetus: Nissi Vallavalitsus
Küljendus ja joonistused: Ott Pilipenko

Järgmine number ilmub novembris 2013.
Reklaam ja kaastöö: ajaleht@nissi.ee
Materjalide saatmise tähtaeg 5.november 2013

