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Traditsiooniline
Maakaitsepäev
toimub
sel aastal
Nissi vallas
Harju Maakaitsepäeva traditsioon
ulatub aastasse 1996
Harjumaalt alguse saanud maakaitsepäeva traditsioon on olnud
eeskujuks kõikidele sarnastele maakaitsepäevadele üle Eesti. 1996. aastal peeti Rae vallas Jüris soomlaste
eeskujul esimene maakaitsepäev
ning ürituse lipukirjaks sai „Mees
sa pead kodu kaitsma“. President
Lennart Meri hindas kõrgelt Harjumaa algatust ja soovitas ka teistel
maakondadel oma maakaitsepäeva
tähistada. Alates 2001. aastast ongi
Harjumaalt alguse saanud traditsioon muutunud üleriigiliseks.

Tammepuu istutamine Vabaduse hiide Lool
Harju XIX Maakaitsepäeva, millega tähistame Võidupüha, alustame
juba 22. juunil Lool Vabaduse Hiies,
kus traditsiooniliselt istutab tammepuu see omavalitsus, kelle territooriumil Maakaitsepäev toimub.
Tänavu siis Nissi vald. XV Maakaitsepäeva raames paigaldati Vabaduse Hiide punasest Mäntsäla graniidist mälestuskivi, mille annetas
Soome Vabariigi Uusimaa Reservistide Liit. Kivile kinnitati toimunud
Maakaitsepäevade
korraldajate
nimed ja aastaarvudega sepistatud
tahvlikesed. Igal aastal lisatakse
koos korraldaja omavalitsusega ka
kivile järjekordne sepistatud tahvel.
Üritusel osalevad Harju maavanem,
Harjumaa omavalitsuste juhid,
Kaitseliidu esindajad ning Harju
maleva koostööpartnerid Soomest
Uusimaa Reservistide Liidust.

Riisipere Lasteaia
sünnipäev

loe edasi lk 2

Vana vahva maja see
lapsi ootab iga päev.
Tulijaile ütleb Tere!
selle maja töökas pere.
Sõnad Sirje Salumets.
Viis Ivi Küla.

Meie lasteaia lauluga algasid lasteaia sünnipäevapeod nii reedel kui
laupäeval. Lastest esinesid Mariel
Pedanik, Jürgen Simovart ja Hugo
Sassi lauludega, mis kõlasid ka lauluvõistlusel Riisipere Laululaps.
Sünnipäevapeod möödusid reedel
koduses seltskonnas ja laupäeval
koos endiste töötajate, vilistlaste
ja külalistega. Külakostiks esinesid
laulude ja pillilugudega vilistlasedKeiti ja Sander Roosimägi, Helerin
ja Harri Säär, Johanna Joa, Triin
Oder, Cristin Pootsmaa, Kristin Saar
ja Ott Ajaots. Suured, suured tänud
Teile!
Neljapäeva õhtupoolikul tegime
lastega reedeseks peoks küpsisetordid, mis said kokku pannes ühiseks
suureks sünnipäevatordiks. Tort oli
väga maitsev ja lapsed sõid isukalt,
ei jäetud ilma ka töötajaid - moodustame ju koos ühe toreda seltskonna.
Õpetajad olid selgeks õppinud nukunäidendi Kakuke, mida kuulati ja
vaadati hiirvaikselt. Täname andekaid näitlejaid!
loe edasi lk 5

2 KULTUUR JA VALLA JUHTIMINE

Maakaitsepäev
Nissi vallas
Harju XIX Maakaitsepäev
toimub sel aastal Nissi vallas
Harju Maakaitsepäeva viiakse
läbi igal aastal erinevas Harjumaa omavalitsuses.
23. juunil saab toimuma Harju XIX Maakaitsepäev Nissis.
Päev algab pärgade asetamise
tseremooniaga Vabadussõjas
langenute mälestuseks Nissi
Maarja kiriku juures. Mängib Tallinna Tuletõrjeühingu
Puhkpilliorkester, peadirigent
Aigar Kostabi juhendamisel.
Seejärel toimub operatiiv-ja
kaitsejõudude pidulik rivistus
ja jalutuskäik. Paraadi juhatab
Kaitseliidu Harju maleva pealik Urmas Susi ja paraadi võtab
vastu Harju maavanem Ülle
Rajasalu. Maakaitsepäeva pidulik jalutuskäik liigub puhkpilliorkestri saatel rongkäiguna Nissi Põhikooli juurde.

Tegevuste rohke päev kogu
perele
Keskpäeval avab päevajuht
Madis Milling Nissi Põhikooli
juures Harju XIX Maakaitsepäeva.
Kogu päeva jooksul saab külastada kaitseväeüksuste ja
eriteenistuste tehnika, varustuse ja relvastuse näitusi. Toi-

mub eriteenistuste, kaitseliitlaste ja ajalooliste mundrite ja
varustuste demonstratsioon,
kus osalevad ka politseikoerad.
Sõdurisuppi pakub Harju maleva naiskodukaitse, avatud
on erinevad müügipunktid.
Toimub maakaitsepäeva traditsiooniline jooks, pikkusega
2014 meetrit. Ootame rohket
osavõttu nii individuaalselt
kui meeskonnana! Auhinnafond Harjumaa Spordiliidult.
Päeva põnevamaks osaks on
läbi aegade kujunenud demolahingud - relvastatud ja ohtlike kurjategijate kinnipidamine, leekides maja kustutamine
koostöös Harju maleva, Tallinna maleva, päästeameti ja
vabatahtlike pritsimeestega.
Ajalooklubi Front Line Eesti
MTÜ korraldab Vabadussõja
teemalise demolahingu , kehastudes Kuperjanovi partisanideks. Tõelist märulit pakub
Politsei-ja
Piirivalveameti
eriüksus, loodame et koos kiirreageerijate ja ka helikopteriga. Läbirääkimised erinevate
jõustruktuuridega veel käivad,
seega täpsema programmi
leiate eeldatavasti juba maikuus. Kindlasti saab öelda
seda, et tulemas on põnev päev
kogu perele.
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Teeme ära!
Keskkonnahoid on
igapäevase elu loomulik osa
Selleks, et nautida puhta ning
kauni naabruskonna ja elukeskkonna eeliseid, ei pea
elama alati ökokogukonnas.
Armastada, austada ja korras
hoida saab iga naabruskonda.

Kalmistu
teated
03.05.2014 tuuakse Nissi kalmistu taga olevale platsile liiva.

Ükskõik, kus sa elad, kas oma
majas või korrusmajade piirkonnas, tasub vaadata kodukohas ringi ja leida põhjuseid,
miks see koht on elamiseks
hea ja mil viisil saab seda veel
paremaks teha. Sellepärast
kutsub Nissi vald kinnistuomanikke ja korteriühistuid koristama ja korrasta-

ma on kinnistuid ja sellega
piirnevat ala. Kui sa ei soovi
tulla 3. mail „Teeme ära“ talgute raames korrastama avalikke valla platse, siis tee seda
vähemalt oma kodu või korterimaja ümbruses, et sul oleks
pärast hea aknast või rõdult
vaadata puhtamat ja ilusamat
koduvalda.

03.05.2014 ja 10.05.2014 toimub kella 15.30 – 18.00 kalmistu keskmise värava juures FIE Merike Niitla lillede
müük, arveldamine toimus
sularahas.

Nissi vallas toimub pühapäeval, 3. mail 2014

Ohtlike jäätmete kogumine
03.05.2014a. kell

Kogumiskoht

10.00

Riisipere vana kauplus, Nissi tee 17, Riisipere

10.30

Nissi tee 49, Riisipere

11.00

Aedniku kinnistu, Nurme küla

11.30

Saida kinnistu. Lehetu küla

12.00

Metsa 3, Turba

12.30

Pargi 1, Turba

13.00

Ellamaa garaazid, Kuusetuka kinnistu, Ellamaa küla

13.30

Hooldekodu kinnistu, Munalaskme küla

Vanad rehvid ja elektroonikaromu võetakse vastu aastaringselt aadressil Nissi tee 87
Info Vallo Sassi 5168792

Kulu põletamine on jätkuvalt
aastaringselt keelatud
Sel aastal on kevad tulnud
suhteliselt varakult. Sulanud
lume alt on ilmunud nähtavale
päästjate igakevadine mureallikas – kulu. Juba on tulnud
palju teateid erinevatest kulupõlengutest, paar varaseimat
jäid juba veebruari lõppu.
Eelmisel aastal registreeriti
Harjumaal 181 kulutulekahju.
Kõige rohkem oli neid maikuus, tervelt 76. Arvestades
suhteliselt sooja kevadet, algab kulupõlengute kõrghooaeg sellel aastal kindlasti varem.
Kulu põletamine on kuritahtlik ja keelatud tegevus. Põlev
kulu teeb kahju nii eluslooduMaakaitsepäeva lõpus toimub
Eesti Vabariigi presidendi
Toomas Hendrik Ilvese poolt
Valgas süüdatud võidutule
pidulik vastuvõtmine ja maavanema poolt üleandmine
kõikidele Harjumaa omavalitsusjuhtidele.

Harju Malev ja Tallinna Malev, Kaitsevägi, Politsei-ja
Piirivalveamet, Päästeamet,
MTÜ ajalooklubi Front Line,
Harjumaa Omavalitsuste Liit,
Kultuurkapital, Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkester
ja Nissi vald.

Harju Maakaitsepäev on Harju maakonna aasta suurüritus,
kuhu tasub tulla terveks päevaks ja kogu perega.

Kohtumiseni Nissi vallas 23.
juunil

Harju maakaitsepäeva koostööpartnerid on Kaitseliidu

Terje Lillo
Harju maakaitsepäeva
korraldustoimkonna juht

sele kui keskkonnale. Kulutulekahjust võivad süttida nii
inimeste kodud kui muu vara.
Eelmisel aastal hukkus kulupõlengus ka inimene.
Ohtlik kulutuli saab enamasti
alguse hooletust või tahtlikust
inimtegevusest. Paljud kulupõlengud on alguse saanud
lõkkest. Lõket ei tohi teha tugeva tuulega ning lõkkekoht
peab olema ümbritsetud mittepõleva materjaliga. Lõket
tehes peavad olema käepärast
esmased kustutusvahendid
ning tuld ei jäeta laste valvata
või hoopis järelvalveta. Lõkkel
tuleb lasta rahulikult lõpuni
põleda, lõkkejäägid kustuta-

takse veega või summutatakse
näiteks liivaga.
Veel võib kulu süüdata mõtlematult kuluheinale visatud
suitsukoni või puruks löödud
pudel. Põlenguid võivad põhjustada ka hooletult tehtud
tuletööd. Samuti on ohtlik näiteks ATV-ga kuival kuluheinal sõitmine. Kulupõlengute
ennetamine pole niisiis keeruline, palju raskem on juba
toimunud õnnetuste põhjal
järelduste tegemine.
Indrek Hirs
Päästeamet
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Nissi Vallavalitsuse
istungitel otsustatust
17. veebruar
Otsustati väljastada kasutusluba elamule, asukohaga Lehetu küla, Uus-Salu, ning elektri
maakaabelliinile Madila külas.
Tunnistati edukaks TMT Pro
OÜ pakkumus (4100 € käibemaksuta) Nissi valla ÜVK arendamise kava uuendamiseks.
Otsustati vabastada üks Viruküla küla jäätmevaldaja liitumisest
korraldatud jäätmeveoga kolmeks aastaks.
Otsustati maksta koolitoetust
õpilaskodu üüri tasumiseks
ühele taotlejale kahe lapse eest
kokku 456 eurot, lapsehoiutoetust ühele taotlejale 100,88
eurot, abivahenditoetust ühele
taotlejale 32,50 eurot ja erakorralist toetust ühele taotlejale
120 eurot.

Vastu võetakse järgnevaid ohtlike jäätmeid:
Patareid ja akud
Värvijäätmed
Vedelad õlijäätmed
Õlifiltrid
Päevavalguslambid
Kineskoobid (ilma kestata)
Printeri tahmakassetid
Ravimid
Mürkkemikaalid ja teised kemikaalid
Tulekustutid
Pestitsiidid
Saastunud materjalid ja pakendid

Otsustati seada hooldus ühele
raske puudega isikule ning määrati talle hooldaja, hooldajale
määrati hooldajatoetus 20 €
kuus.
Vabastati üks taotleja transporditeenuse eest tasumisest 15%
ulatuses teenuse hinnast.
Määrati õpilastoetus
Taavo
Karjale ja Ats Kiisale, kes osalevad kergejõustikuvõistlustel
Rootsis ja treeninglaagris Hispaanias; toetuse summa kokku
1200 eurot.
Kooskõlastati Riisipere Lasteaia
ja Turba Gümnaasiumi töötajate koosseis.
Otsustati anda ruum nr 19 Riisipere lasteaia hoones 5 aastaks
tasuta kasutamiseks MTÜ-le
Riisipere Kultuuriselts.
Otsustati jagada Turba alevikus
asuv Saare katastriüksus kaheks
katastriüksuseks: Saare ja Kergliiklustee.
Määrati Munalaskme külas ja
Ellamaa külas asuvate biotiikide
teenindamiseks vajalik maa.
Tunnistati edukaks ML Novator
OÜ ja Fusion Varahalduse OÜ
ühispakkumus (46 390,32 eurot) valla koolidele arvutikomplektide kasutusrentimiseks.

3. märts
Otsustati vastu võtta Toa detailplaneering (Munalaskme küla),
planeeringu avalik väljapanek
toimub 17.–30. märtsini 2014
vallamajas ja Riisipere raamatukogus.
Otsustati maksta lasteaiatoetust ühele taotlejale kahe lapse
eest kogusummas 112,50 eurot,
lapsehoiutoetust ühele taotlejale 100,88 eurot, ravimitoetust
ühele taotlejale 54 eurot.
Vabastati üks taotleja transporditeenuse eest tasumisest 25%
ulatuses teenuse hinnast.
Määrati õpilastoetus á 300 €
Egle Sillale ja Ave Kaljumäele,
kes osalevad rahvusvahelisel
rahvakunstifestivalil Austrias
18.–28. juulini 2014.
Seati sundvaldus vee- ja kanalisatsioonitorustike talumiskohustuse kehtestamiseks AS Nissi Soojus kasuks Riisiperes Nissi
tee 60 kinnistule.
Anti raieluba kümne männi mahavõtmiseks Odulemma külas
Maasika kinnistult.
Vabastati kaks Jaanika küla,
kaks Vilumäe küla, üks Tabara
küla ja üks Mustu küla jäätmevaldaja liitumisest korraldatud
jäätmeveoga kolmeks aastaks.

17. märts
Kooskõlastati puurkaevu asukoht aadressil Ürjaste küla, Allika-Oti Meelise.
Anti kirjalik nõusolek AS-le
Nissi Soojus Ellamaa külas
Pumbamaja kinnistul pumbamaja rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba Riisiperes Metsa tn 11 rekonstrueeritud korterile nr 24.
Väljastati kasutusluba elektri
maakaabelliinile Madila külas
(Karni eramu elektrivarustus).
Otsustati maksta lapsehoiutoetust kahele taotlejale kogusummas 201,76 eurot, koolitoetust
õpilaskodu üüri tasumiseks
ühele taotlejale 228 eurot, abivahenditoetust ühele taotlejale
31,50 eurot, erakorralist toetust

Nissi Vallavolikogu
istungitel otsustatust
20. veebruar

13. märts

Nissi valla 2014. aasta eelarve teine lugemine katkestati.

Nissi valla 2014. aasta eelarve teine lugemine katkestati.

Esimesel lugemisel oli toetuste kord, Nissi Vallavolikogu ja Nissi Vallavalitsuse
liikmete teenistuslähetusse
saatmise kord ja Turba Kooli
põhimäärus.

Otsustati Nissi Valla Noortekeskuse tegevus lõpetada.

Kinnitati sotsiaalkomisjoni,
hariduskomisjoni, heakorrakomisjoni ja kultuurikomisjoni tegevuskavad.

20. märts
Kehtestati toetuste kord.
Kehtestati Nissi Vallavolikogu ja Nissi Vallavalitsuse
liikmete teenistuslähetusse
saatmise kord.

Ajaleht "Teataja"

kolmele taotlejale kogusummas
162,50 eurot.

Nõmmetaguse
katastriüksus
kaheks katastriüksuseks.

Seati hooldus ühele raske puudega isikule ning määrati hooldajale hooldajatoetus.

Otsustati vabastada üks Riisipere aleviku jäätmevaldaja liitumisest korraldatud jäätmeveoga
kolmeks aastaks.

Keelduti õpilastoetuse maksmisest kahele õpilasele, kuna
Turba gümnaasiumi keeleõppeprogrammi rahastatakse vallaeelarvest.
Otsustati nõustuda Aude külas
Tomani katastriüksuse, Nurme
külas Koidupõllu katastriüksuse ja Ellamaa külas Onni katastriüksuse jagamisega.
Nõustuti jäätmeloa andmisega
AS-le EcoPro ja OÜ-le EKOVIR.
Väikehanke „Nissi vallamaja sisekoristus- ja heakorrateenus“
võitjaks tunnistati OnSite OÜ,
kelle pakkumus oli 10027,20 eurot (aasta).
Otsustati korraldada lihthange
valla teede (Riisipere Lasteaia
esine tee, raudteejaama parkla
tee, Turvaste tee, Lepaste tee
algus, Turba võimla sissesõidutee, Vilumäe küla sissesõidutee)
pindamise tellimiseks.
Otsustati mitte toetada eelnõu
„Turba Lasteaia liitmine Turba
Kooliga“.

31. märts
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Ellamaa külas Allika kinnistule.
Anti kasutusluba elamule asukohaga Aupa, Viruküla.
Otsustati maksta ravimitoetust
ühele taotlejale 54 eurot, abivahenditoetust kahele taotlejale
kogusummas 103,25 eurot, erakorralist toetust neljale taotlejale kogusummas 200 eurot.
Seati hooldus kahele raske puudega isikule ning nende hooldajatele määrati hooldajatoetus.
Otsustati maksta õpilastoetust
Romet Kaljole 300 eurot ja Karl
Georg Kuusemetsale 300 eurot
(osalevad rahvusvahelisel rahvakunstifestivalil Austrias) ning
Taavo Karjale 300 eurot, kes
osales võistluste Saksamaal.

algatati Nissi valla üldplaneeringu kehtestamine.

7. aprill
Anti kirjalik nõusolek pumbamaja imbväljaku ehitamiseks
Ellamaal Pumbamaja maaüksusele.
Määrati projekteerimistingimused Nurme külas Järve kinnistule aiamaja ehitusprojekti
koostamiseks.
Määrati projekteerimistingimused Turbas Tehase tn 2 katlamaja ehitusprojekti koostamiseks.
Otsustati maksta lasteaiatoetust ühele taotlejale 165 eurot ja
sotsiaalteenuste toetust ühele
taotlejale 105,12 eurot.
Anti luba Nissi Põhikoolile avaliku ürituse „Jüriööjooks 2014“
korraldamiseks 23. aprillil 2014.
a.
Otsustati anda mittetulundustegevuseks ühekordset toetust
Maido Kaljurile 200 eurot (V
Nissi valla rahvajooksu korraldamine), Riisipere Lauatenniseklubile 200 eurot („Külade
Mängud 2014“ I etapi korraldamine), Muusikaseltsile Nissi
Trollid 200 eurot (Norra orkestri vastuvõtmine ja osalemine
Saue festivalil), MTÜ-le Kultuuri Klubi 200 eurot (teatriõhtu
korraldamine Turba kultuurimajas) ja Lehetu Külaseltsile
144 eurot (küla ühisürituste
korraldamine).
Määrati Turba alevikus maaüksuse Jõujaama tiik sihtotstarbeks üldkasutatav maa 60% ja
veekogude maa 40%.
Otsustati omandada Turba alevikus asuv Kergliiklustee katastriüksus hinnaga 978 eurot.

Riisipere Lasteaiale otsustati
eraldada 130 eurot seoses 35.
aastapäevaga, mida tähistatakse
05.04.2014.
Otsustati jagada Siimika külas

Võeti vastu Turba Kooli põhimäärus.
Lõpetati Nissi valla 2014.
aasta eelarve teine lugemine.
Kinnitati eelarve-ja arengukomisjoni tegevuskava ning
revisjonikomisjoni tegevuskava.
Kooskõlastati vallavanema
puhkuse aeg.

27. märts
Võeti vastu Nissi valla 2014.
aasta eelarve.
Anti nõusolek osaühingule Kekkilä Eesti Sooniste ja
Sooniste II turbatootmisala

Väljaandja: Nissi Vallavalitsus
Toimetus: Nissi Vallavalitsus
Reklaam ja kaastöö: ajaleht@nissi.ee

kuivendusvete ärajuhtimiseks Turba peakraavi, mis
suubub Ellamaa ojja.
Otsustati esitada Harju maavanemale taotlus Turba alevikus asuva maaüksuse (Jõujaama tiik) andmiseks Nissi
valla munitsipaalomandisse.
Lükati tagasi Nissi Vallavolikogu 17. oktoobri 2013
määruse nr 20 "Pedagoogide töötasustamise alused"
muutmise eelnõu.
Jäeti kooskõlastamata Nissi
Põhikooli ja Turba Gümnaasiumi palgajuhendid.
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Riisipere Laululaps 2014
Pühapäevane pärastlõuna, Riisipere
Kultuurimajas käib vilgas sagimine.
Siin-seal laulavad laululapsed häält
lahti ning juhendajad jagavad viimaseid nõuandeid. Vanemad ja vanavanemad otsivad saalis istekohad ning
jäävad rõõmsa ärevusega hinges
kontsedi algust ootama. Kohe-kohe
on algamas ülevallaline lauluvõistlus Riisipere Laululaps 2014.
Nii algas aprillikuu esimesel pühapäeval oodatud kontsert Riisipere

Kultuurimajas. On rõõm, et meie
vallas laulust lugu peetakse ja lauljaid toetatakse. Just toetusest ja tunnustusest laululastele rääkis kohale
tulnud pealtvaatajate hulk.
Laululapse kontsert algas žüriiliikmete kaasahaaravate etteastetega,
mis pakkusid kuulamiseks erinevaid
žanre. Seejärel astusid üksteise järel
võistlustulle juba tublid laululapsed,
kelle hulgast žürii kuue vanusegrupi
parimad välja valis.

Südamlik tänu Nissi ja Turba vanaemadele ja vanaisadele, kes laululastele kuldsed šokolaadimedalid
kinkisid. Samuti suur tänu Riisipere
Nobenäppudele soojusega valmistatud kaunite lilleprosside eest. Suur
tänu ka Turba Gümnaasiumi kunstiringi lastele ja õpetaja Piret Tammele pilkupüüdva lavakujunduse meisterdamise eest ning Merike Niitlale
Turba Lillepoest fuajee kaunistamiseks kingitud rõõmsavärviliste tulpide eest. Aitäh!

Rõõmu ja õnnestumisi neile, kellele
žürii andis võimaluse esindada Nissi
valda 25.-26. aprillil Kehras toimuval võistlusel Harjumaa Laululaps
2014! Igast väikesest algusest võib
ajapikku kasvada välja midagi suurt.
Kes aga sel korral oma laulu veel üles
ei leidnud, saab uue võimaluse juba
järgmisel kevadel.
Riisipere Kultuurimaja ootab mais
kõiki laululapsi väljasõidule Kardioru parki.

Koolid vahetasid kogemusi

Kui tahad edasi minna,
pead teadma, kus oled

Infoajastu üha kiirenev tempo ja
teadmiste pidev uuenemine on
möödapääsmatu, seda ka hariduses. Täna, kus üha enam räägime
õppimisest ja arengust läbi kogu
inimese elukaare, on õppimiseõpetamise protsess kooliseinte
vahel suutnud püsida üsna muutumatuna. Õppimine pole enam
pelgalt õpetaja poolt ette antud
materjali äraõppimine (kuigi vahel
ka seda!), pigem on see kulgemine,
kus õpetaja roll seisneb lapse arengu jälgimises ja suunamises. Üheks
olulisemaks „aineks“ sealjuures on
õpioskused. Paljukirutud uuendamine haridussüsteemis näib olevat
paratamatu, seda just ühiskonna
enda pideva muutumise tõttu. Aega,
kus kõik on valmis ja nii jääbki, tõenäoliselt ei tule. Ja nagu me teame,
tähendab paigalseis tagasiminekut.
Nissi kooli õpetajad on alati olnud
avatud kuulama, mis mujal tehakse. Siiski saavad muutused alguse

alles sellest hetkest, kui vanaviisi
enam kuidagi ei saa. Kuna siiani on
saadud ja päris hästi, on see hoidnud ka õppekorralduse (tunnid,
vaheajad, veerandid, hinded) üsnagi muutumatuna aastaid. Samas on
erinevaid haridusteemasid omavahel palju arutatud, olgu selleks siis
veerandi pikkus, hindamissüsteem
või koolipäeva alguse kellaaeg. Nendest arutlustest kujunes välja soov
jagada ühiselt oma mõtteid kellegi
omasugusega; mõne kooliga, kel
samad põhimõtted ja suunad, kuid
kes oleks meist sammukese ees. Sai
otsitud ja sai leitud. Oktoobrikuus
peale hindamise koolitust sündiski
mõte külastada üht vahvat väikest
kooli Tartu linnas. Märtsi vaheajal
sai see teoks, külastasime õpetajatega Tartu Erakooli. Esmane siht oli
uurida maad õppeperioodide, vaheaegade ja hindamise kohta. Aga
nagu pilt võib jutustada rohkem,
kui tuhat sõna, nii võib ka kohtumine anda kordades rohkem, kui tundidepikkune loeng koolitusel. Nägime palju, kuulsime palju, jagasime

palju. Kuna kevadine koolivaheaeg
on Tartu Erakoolis erinev meie
kevadvaheajast, oli nende koolipere külastuse ajal täies tööhoos.
Saime näha kõike just nii, nagu see
ühes koolipäevas on – külastasime tunde, vestlesime õpetajatega,
sõime suppi koolisööklas. Aega on
möödunud mõni nädal, muljeid on
piisavalt palju, et kõik nähtu-kuuldu oma isiklikes mälufailides õige
koha leiaksid. Ja kuigi koolidena
oleme üsnagi võrreldamatud – üks
linna, teine maakool, üks era-, teine
munitsipaalkool - on eesmärk meil
siiski ühine: aidata parimal võimalikul moel kaasa noore inimese
kujunemise tähtsal teel. Oli väga
rikastav ja vaimu ergutav koolitus,
mõtted edaspidiseks on juba eos.
Üks tähelepanek, mis taaskord kinnitust leidis, on see, et hea asi sünnib siis, kui koos on ühiste väärtustega inimesed, kel ühine soov teha
head asja. Nii lihtne see ongi.
Day-Lee Holm
Nissi Põhikooli õppealajuhataja
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Riisipere kammerkoor pürib taaskord laulupeole. Laulupeo laulude
õppimist alustasime juba sügisel.
Enne suurt pidu tullakse ikka kokku ka ühiselt proove tegema ja näpunäiteid saama, kuidas täpselt
korraldajad soovivad, et õpitavad
laulud kõlaksid. Seekordse peo
eel on kõikidel kooridel ka ettelaulmine. Laulupeo kavas on laule,
mille omandamine nõuab rohkem
pingutamist ja just nende laulude
hulgast on valitud ka ettelaulmise
laulud. Nii saavad korraldajad olla
kindlad, et kõigil on laul ikka selge

ja laulukaare all kõik õnnestub. Samuti oli korraldajatepoolseks tingimuseks, et niipalju, kui on lauljaid
ettelaulmisel, nii palju saab neid
laulukaare alla.
Riisipere kammerkoor käis ettelaulmisel veebruaris ja teisel korral 4. aprillil. Hoolimata sellest, et
teine ettelaulmine oli keset tööpäeva, olid kammerkoori liikmed
kõik kohal. Tagasiside korraldajate
poolt on olnud napisõnaline, aga
konkreetne ja mis kõige tähtsam,
positiivne: tubli koor! Korralik töö!
Väga ilus lõppakord!

Lõpliku vastuse annavad korraldajad 8. maiks. Kammerkoor on lootusrikas ja läheb rõõmsalt suvele
vastu.

Kammerkoori
kevad

Enne suurt pidu teeme kindlasti ka
kevadkontserdi, nii et kellel huvi
koorimuusika vastu - jälgi reklaami!
Kohtumiseni!

Riisipere Lasteaia sünnipäev
algus lk 1
Selleks, et sünnipäevapeod õnnestuksid, olime selle nimel mitu kuud
tööd teinud. Kes õppis laule, näidendit, kes otsis pilte fotonäitusele, koos
otsisime nostalgianäitusele pilte ja
aastakümnete taguseid põnevaid
asju, kes koristas, kes remontis saali,
kes kaunistas lasteaia ruume. Kõigil
olid käed-jalad tööd täis - lastel, töötajatel, lapsevanematel, vilistlastel
ja külalistel, kes mõtlesid, kuidas
sünnipäeval üllatada. Abikäe pakkusid ka Nissi Põhikool ja Riisipere
Kultuurimaja.

Õnnitlema olid tulnud - Nissi Valla
esindaja Kaido Katalsepp, Riisipere
Kultuurimajast Evi Vendla, Riisipere Raamatukogust Aita Ojand, Turba Gümnaasiumist Heimar Tihane,
Nissi Põhikoolist Annely Ajaots ja
Day-Lee Holm, Riisipere Naisseltsist Merike Marie Nimmerfeldt,
Mariann Hatto ja Anu Parts, Nissi
memmed nobenäpud, Nissi Maarja
Koguduse õpetaja Lea Jants-Ylönen
ja lindudega ja loodusega sinasõber
Tiiu Belimov. Ta rääkis selle aasta
linnust – jäälinnust - ja kutsus üles
jäälindu joonistama. Joonistustöid

oodatakse 1. maini.
Suured südamlikud tänud kõigile
kingituste, lillede ja heade sõnade
eest !
Kingituseks on meile ka ka värskelt
remonditud saal. Tänu Marko Baldisele, hoolekogu liikmetele Nele
Lepale, Piret Põllukivile, Kuldar
Kuttile ja abivalmis lapsevanematele. Kaunistuselemendina ehib saali
akendealust Nissi triip, mille värvimisega olid ametis Eneken Maripuu, Piret ja Ralf Põllukivi. Teleri
paigaldasid Eerik Sarapuu ja Heimar
Tihane.

Täname lasteaia direktorit, Katrin
Õismani, kes andis töötajatele seinapilt - tänukirjad ja lille. Leidis sponsorid (üks meie koostööpartneritest
on All of Fresh) ja koondas enda ümber tublid hoolekogu liikmed, lapsevanemad, naisseltsi ja tänutäheks
said nemadki seinapil t- tänukirjad
ja lilled.
Koostöös õnnestus sünnipäevapidu
suurepäraselt!
Terje Lehtme
Riisipere vanemõpetaja
ja hoolekogu liige

6 SPORT JA AJALUGU

Teataja 2/2014

Jane Paju võitis valdadevahelises
mäesuusatamises pronksi
1. ja 2. märtsil võistles Nissi valla
võistkond Jõhvis Eestimaa valdadevahelistel talimängudel. 48 valda
võtsid omavahel mõõtu mäesuusatamises, males, kabes, lauatennises
ja korvpallis, Nissi vald saavutas 12.
koha. Tuleb välja, et Nissi valla mäesuusatajad on tasemel – naiste klassis saavutas Jane Paju auhinnalise
kolmanda koha ja viienda koha Jane
õde Aivi Paju. Samuti tuli noormeeste klassis viiendaks Frank-Aron Ragilo. Koos Rauno Peeli ja Magnus
Leetmaaga saavutati võistkondlikus
üldarvestuses tubli neljas koht.
Lauatennises tegi väga hea võistluse
Joel Joa, kes suutis võita kõik mängud. Koos Rain-Mati Pesoriga teeniti võistkondlik 19. koht. Nii kabes kui
males saavutas Nissi vald 15. koha.
Väga positiivselt üllatas esimest korda kabevõistlustel osalenud Aleks
Kroon, kes jagas noormeeste arvestuses seitsmendat kohta 12 punktiga
22-st.

Rando Komissarov sai lauamängude
mitmevõistluse
Eesti MV-l hõbemedali
29. märtsil võisteldi Tihemetsas
lauamängude mitmevõistluse Eesti
meistrivõistlustel. Kabest, malest,
lauatennisest ja koroonast koosneva
mitmevõistluse tihedas konkurentsis saavutas teise koha Rando Komissarov ja viienda koha Mark Joa.
Väga põneva võistluse võitis mõttemängude maailmameister Andres
Kuusk, kuid Rando suutis tõusta teiseks jättes enda selja taha neli endist
Eesti meistrit. Nissikate omavahelises kohtumises mängiti 1-1 viiki nii
lauatennises, koroonas kui kabes,
kuid oma paremuse pani Rando
maksma 2-0 võiduga males.

Külade Mängude kardisõidu
võitis NMTÜ
30. märtsil aati selle hooaja Külade Mängude hooaeg kardisõiduga
Triobeti Kardikeskuses. Tasavägise
võistluse võitis NMTÜ võidusõidutiim eelmise aasta võitjavõistkonna
Turba ees.

Riisipere lauatenniseklubil ei õnnestunud esiliigasse püsima jääda

Päeva parima ringiaja sõitis välja
naisteklassis võistelnud Kelly Miido (Turba), kes edestas selles arvestuses Kristjan Viili (Odulemma) ja
Rasmus Õisma-d (NMTÜ).
Külade Mängud 2014 jätkub juba
õige pea võrkpalliga.

Nissi valla võistkonda kuulusid
Jane ja Aivi Paju, Frank-Aron Ragilo, Magnus Leetmaa ja Rauno Peel
mäesuusatamises; Joel Joa, RainMati Pesor ja Jürgen Lehtme lauatennises; Rando Komissarov, Mark
Joa, Aleks Kroon ja Karmen Kilk kabes ning Märt Lebert, Paavo Tromm
ja Mihkel Vaarmaa males.

Selle hooaja viimane etapp võistkondlikel meistrivõistlustel lauatennises oli Riisipere LTK-le suur
pettumus. Kuigi mõlemale lähikonkurendile – naabritele Haiba SK-le
ja Pärnu LTK Vint-90-le – kaotati
napilt, tähendas see ikkagi esimese
liiga kaheksandat kohta. Riisipere
LTK esimese meeskonna koosseisus
mängisid sel hooajal Mark Joa, Rando Komissarov, Joel Joa ja Joosep
Lall.
Sama kurvalt lõppes ka Riisipere
LTK teise meeskonna hooaeg, kui
välja langeti kolmandast liigast.
Meeskonda kuulusid Aleksei Krainov, Rein Ramst, Rain-Mati Pesor,
Enno Vinne ja Jaan Sinisaar.

Otto Tief - mees tuultepöörises II
Peeter Krall

Eesti Vabariigis

Otto Tiefi sõjajärgne karjäär ei
erine oluliselt sõjaaegsest – ettevõtlikule ja haritud spetsialistile oli noorel Eesti riigil tööd
pakkuda palju ja nii sai värskest
juristist aastateks 1926-27 juba
Töö- ja hoolekandeminister
ning seejärel 1928. aastal kohtuminister.

Otto Tief . Foto dateerimata
(umbes 1930)

Vabariigi algusaastatel oli Otto
Tief aktiivselt tegev ka riigi
poliitilises elus: ta oli valitud

Riigikogu III ja V koosseisu liikmeks ning lisaks eelnimetatud
ministriameteile oli ka juhtivale kohale Kaitseliidu Tallinna
Malevas.

1928. aastal 3. juunil abiellus
O. Tief endast 13 aastat noorema Emilie Kuntleriga. Samal
aastal sündis perre ka esimene
tütar Lilian. Riigilt kingiks saadud asundustalu Tartumaal ei
sobinud enam kasutuseks oma
kauguse tõttu ning see otsustati ära müüa. Saadud raha eest
soetati Harjumaale, Nissi valda
Jaanika külla kinnistu, mis küll
heakorrastuse poolest silma ei
paistnud, kuid pindalalt senisest oluliselt suurem oli ning
maaparandaja silmaga Ottole
ahvatleva väljakutsena tundus.
Tegemist oli vana Jaanika (Janiko) mõisaga ja mõisamaadega, mille Tiefid edaspidi Jaanika
taluks, või ka karjamõisaks nimetasid. Mõis, mis kunagi iseseisva haldusüksusena hiljem
Munalaskme mõisa abimõisaks oli liidetud, oli viimastel
aegadel käest lastud ning üsna
nukras seisus. Mõisahoone
koosnes üsna tagasihoidlikust
madalate akendega kivimajast,
oli põllumaad olid kivised ja
savised ning liigniisked, soised
olid ka heina- ja karjamaad.
Nagu A. H. Tammsaare Tões
ja õiguses Andres oma soisesse Vargamäesse, nõnda armus
ka Otto Tief sellesse 200 hek-

tarilisesse maatükki Jaanikal.
Järjest enam keskendus ta talu
edendamisele, võttes kasutusele oma teadmised ning rakendades töösse ka mõningaid
uuendusi maaparanduse alal.
A. Adson kirjutab oma mälestustes sellest perioodist:

„Ott toppis raha eesti mullasse
– tegi otse rabast ja soost ühe
eeskujuliku suurtalu, töötades
varahommikust hilja õhtuni
välja – see oli tõeline maaparandaja – romantik, sest töö oli
kurnav.“
Koduloouurija Endel Sulepi on
kirjutanud, et „Otto Tiefi talu
oli üle 200 ha suur, millest palju oli soist ala. Peeti umbes 20
lehma. Hobuseid oli 7 – 8, hädavajalik arv talutöödeks. Tulu
andis piim, mis veeti raudteel
Tallinna. Selleks nõutas Tief
ministrina raudteelt Jaanika
(algse nimega Ingu) teivasjaama, kus oli ka piima laadimise
platvorm. Tief oli peremehena
täis põllumehe verd. Kui Tallinna või kuhu iganes mujale sõitis, käis hommikul veel põllul
nn. “Rakvere raibet” vilja seest
kitkumas.
Kogu pere, kes söögilauas istus,
oli 23 inimest. Alati kui võimalik sõi peremees koos tööperega. Toit pidi olema korralik.
Ainult proua Emilie ei tulnud
kunagi tööperega koos sööma,
pidades neid ikka “matsideks”.

Oli juhus, kus virtin Asta kuulis
proua ja härra omavahelist nääklemist. Proua: “Mis sa nende
matsidega nõnda lahkelt suhtled?” Härra vastu: “Ütle, Emilie, kes sa ise olid, kui me abiellusime?” Tükk aega vaikust ja
siis härra vastas ise: “Mina abiellusin pesunaise tütrega.”
Jaanika talus käis külas ka kõrgeid valitsusmehi nagu Laidoner, Jaakson ja teisi.“

ambitsioonid ja poliitilisele
lehmakauplemisele eelistas ta
tõupuhta lehmakarja majandamist oma kodutalus. Advokaadipraksis tagas küllaldase
sissetuleku ja võimaldas talle
taluperemehe elu iseseisvana ja
sõltumatuna. See oli võimalus
teha just seda mida süda tegema
kutsus ning rohkemat Otto Tief
ei ihaldanud. temale sobis rohkem tegevus, mis reaalseid ning
käegakatsutavaid vilju kandis.
Ja neid vilju tuli. Perre sündisid esiktütrele lisaks poeg Jaan

saate sja neile ka ise oma autol
juhtimist õpetades Jaanika oli
koht, mida peremehel ei olnud
häbi ka külalistele näidata.
Eesti aja lõpus oli Tallinna vandeadvokaat Otto Tief võtnud
kaks v Richardi ennapoega,
nende hulgas enda juurde elama. Poisid õppisid autokoolis ja
tegid Tiefi autoga õppesõitu.
Teisalt oli aga ka kättejõudnud
ajastu oma poliitilise olukorraga selline kus mitmed poliitikud Tiefi ka alateadlikult

Suurem talutöö Jaanikal langeski just kolmekümnendatesse aastatesse, mil Tief poliitikast aegapidi eemaldus.
Miks seni nii hinnatud ja nii
mitmekülgset rakendust leidnud mees avalikust elust eemale tõmbus? Ehk on seda täna
isegi lihtsam mõista, kui toona.
Vabadussõda, millesse Tief oli
kriitilisel hetkel sukeldunud
aadete sunnil, oli nüüd saanud
spekulatsiooniallikaks. Endistest vabadussõjalastest alguse
saanud vabadussõjalaste (vapside) liikumine, mis kolmekümnendate esimesel poolel
sündis, kasvas ja 1934. aastal
juba oma kuulsusetu lõpu leidis, oli oma loomult riigisiseseks võimuvõitluseks loodud
ning sobis heaks mängumaaks
politikaanidele, kes eduka sõja
aupaistet oma isiklike poliitiliste ambitsioonide vankri ette
rakendada püüdsid.
Tiefil

puudusid

poliitilised

Vaade Jaanika mõisahoonele

(1931) ja tütar Astrid (1937).
Talu metsad ja karjamaad said
ajapikku kraavitatud, põllud
kividest puhastatud ja laudad
koos piimaköögiga üles ehitatud. Jaanika oli nüüd paik, mis
Otto Tiefile rahuldust pakkuv ja
kallis oli.Siia kutsus ta mõneks
ajaks elama ka oma kaks vennapoega, neid autokooli õppima

vältida võisid. Oli see mees ju
hetkeseisu üsna raskesti sobitatav – liialt printsipiaalne ja sirgeselgne, et õukonnamängudes
kuuleka statisti rolli etendada.
1934. aastal alanud ja kolmekümnendate teisel poolel väldanud Vaikiv ajastu kinnitas
tehtud valiku õigsust. Paljud
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Eesti kõige
kagupoolsemas
nurgas asub
omanäoline
Setomaa, millest
osa jääb praegu
kontrolljoone
taha. Setodel
on säilinud oma
arhailiste sugemetega keel, elukombed, kaunid
rahvariided.
Setomaal võib
nautida ka ürgse
looduse ilu ja
rahustavat metsavaikust.

See omapärane Setomaa - katõ ilma veere pääl
2-päevane ekskursioon 18.-19.august 2014

1. päev

2. päev

Vahepausi pikal teel teeme
Tartu Lõunakeskuses, Ahja
mõisas meenutame Väikese
Illimari radu. Moostes on
terviklikult säilinud mõisasüda, peahoones töötab kool
ja ka suur osa kõrvalhoonetest on mitmeti kasutusel.
Siin saame ka keha kinnitada.

Hommikusöök.
Kirik ja kalmistu, kus puhkab
ka Anne Vabarna. Seto talumuuseumis antakse
põhjalik ülevaade setude elust-olust läbi aegade,
võimalik tellida leelokontsert seto ansamblilt
(120 eu-ei ole hinna sees) ja seejärel kinnitada
keha toredas tsäimajas-ei ole rahastatud. http://
www.setomuuseum.ee/content/view/36/59/

Soliidne Sillapää mõisahoone Räpinas Võhandu jõe
käärus ning aianduskooli
iluaed. Võõpsu oli kunagi
väga vilgas kaubitsemiskoht. Mikitamäel näeme kohalikku tüüpilist pühakoda
- tsässonat. Majutus Värska
veekeskuses. õhtusöök .

vapside liikumisega kaasa läinud Tiefi endised sõjakaaslased
leidsid end Vabadussõjalaste
Liidu sulgemise järel peatselt
vangikongist – vangikongist
selles vabariigis, mille vabaduse
nad alles äsja oma vere hinnaga
olid kätte võidelnud.
Arvestades Otto Tiefi tutvusringkonda, kuhu kuulusid nii
kõrged poliitikud kui ka sõjaväelased, on selge, et ta valdas
poliitiliste tagatubade tegemiste kohta oluliselt rohkem ja täp-

Põnevust pakuvad Piusa koopad, huvi pakub ka
kohalike keraamikute käsitöö. Obinitsas ootab
meid seto lauluema monument. Ka siin võimalik
setopärane kehakinnitus, kui Värskas jääb liig
varajaseks. Tagasitee kulgeb läbi Väimela ja piki
maalilist vana postiteed. Vahepeatuse võiks teha
Tartu Lõunakeskuses.
Õhtul jõuame muljeterikkalt reisilt koju tagasi.

dis Nõukogude Liit endale sõjaväebaaside loomisvõimalust
Eesti aladel ning peagi täitusid
need baasid sõjaväelaste ja ründetehnikaga. Järgmisel aastal,
1940.aasta 17. juunil väljusid
relvajõud baaside piirest ning
neile liitus abivägi idapiiri tagant. Pärast Eesti territooriumi
okupeerimist NSV Liidu relvajõudude poolt 16.– 17. juunil
asendati Eesti Vabariigi nimi
Eesti NSV Ajutise Ülemnõukogu poolt 21. juunil 1940 nimetusega Eesti NSV.

nik oma poliitilise minevikuga.
Tiefid valmistusid võimalikeks
repressioonideks. Talu vormistati Emilie nimele ning Tiefid
otsisid võimalust uute võimumeeste
ülekavaldamiseks.
1940. aasta maareformile vastu
minnes otsustati kommunistide vastu kasutada nende endi
relva. 1940. aasta lõpupoolel
laekub Eesti NSV Põllutöö
Rahvakomissariaadile
avaldus Harjumaalt Nissi vallast
Jaanika küla elanikelt, milles
taotletakse luba endise Jaanika

Giid Arne Timm MTÜ
Looduring
Väljasõit kell 08.00 ja
tagasi jõuame kell 20.00
Reisi maksumus 72 €
tasuda 20. juuniks 2014
Tasuda saab sulas ja
ülekandega
Info ja registreerimine:
Evi Vendla
Riisipere Kultuuriseltsi
juhatuse liige

lus Emilie Tiefile. /---/ Asutajad moodustavad 6 perekonda.
Esialgu rohkem perekondi talu
toita ei jõua. Asutajatel enestel
ei ole maad, hooneid ega inventari. Maa nad saavad riigilt,
hooned Emilie Tiefilt ja elus
ning eluta inventari Otto Tiefilt
kollektiivi omanduseks tasuta.
/---/ Asutajatel oleks kohe vaja
esialgne tegutsemise luba, et
moodustada juhatus, kes võtaks üle Jaanika talu hooned
Emilie Tiefilt ja elus ning eluta
inventari otto Tiefilt. Valimised
on kavas pidada pühapäeval 1.
detsembril.“
Seletuskirjale on alla kirjutanud Otto Tief.

Jaanika karjamõisa veiselaut ( pildistatud 60-tel)

semat teavet, kui see suvalisele
tavakodanikule kättesaadav olnuks. Ning teave, mida ta omas
ja millele tugines, andis põhjust
püsida tagaplaanil...

Nõukogude Eestis

Alanud II Maailmasõda mõjutas saatuslikult riigikorda ka
Eestis. 1939. aasta sügisel nõu-

Võimuvahetus 1940. aastal oli
shokk tuhandetele, küllap oli
ka Otto Tiefile. Relvitu vaikne alistumine kunagisele auga
võidetud vastasele oli reaalsus,
mida oli raske ja valus omaks
võtta, kuid omaks see võtta paraku tuli. Õitsval järjel suurtalu
oli uuele võimule pinnuks silmas ning väiksemaks pinnuks
ei olnud ka selle suurtalu oma-

karjamõisa baasil Jaanika põllumajandusliku kollektiivi loomiseks. Avaldusele oli lisatud
ka loodava Jaanika põllumajandusliku kollektiivi Põhikiri
koos seletuskirjaga.
Seletuskirjast:
"Kolhoosi asutajad elavad kõik
Jaanika talus, mis varem kuu-

Peagi sai kollektiiv võimudelt
ka ametliku tegevusloa. 3. mail
1941 saadab Jaanika põllumajanduslik kollektiiv kirja nr 10
Nissi Valla TSN Täitevkomiteele, millel majandi nimetus on
märgitud nurgastambiga. Kirjas teavitab kollektiiv Täitevkomiteed samal päeval toimunud
kollektiivi esimehe valimistest,
mille tulemusena esimeheks
valiti A. Kiin. Kollektiivi esimehe valimisele on järgnenud kollektiivi ametlik kinnitamine.
Harju Maakonna TSN Täitevkomitee 5. mai 1941 koosoleku
protokollist:
„Maa osakonna juhataja suulisel ettepanekul Täitevkomitee
avalikul hääletusel kõigi häältega pooltolemisel otsustas kinnitada Nissi vallas asuv Jaanika
majapidamine kollektiivselt

kasutatavaks majapidamiseks.
Kolhoosi liige Emilie Tief ühes
oma perekonnaga Jaanika kolhoosi liikmeskonnast välja heita ja Jaanikalt lahkuma sundida
2 nädala jooksul. Otsuse täitmine panna Nissi Valla Täitevkomiteele.
Motiivid: Emilie Tief on endise ministri Otto Tiefi abikaasa,
Jaanika talund kuulus varem
Tiefidele. Et võimaldada endale mugavat äraelamist, poeb
reaktsiooniline Tiefide perekond ja sugukond kollektiivi
õilsa nime varju. Et ära hoida
kolhoosi laostumist, tulek Tiefide sugukonnal sealt lahkuda.“
Kuidas Nissi Valla TSN Täitevkomitee Tiefide sugukonna
Jaanikalt väljasaatmise ülesannet lahendas, selle kohta dokumentaalsed andmed puuduvad.
Viimati näeb Emilie Tiefi allkirja 7. mail Täitevkomiteele saadetud seletuskirjal, kuhu ta on
allakirjutanud veel kollektiivi
raamatupidajana.
2. juulil 1986 koduloouurijale
Julius Põldmäele antud seletuses Jaanika talu toonaste olude
kohta on endine Jaanika talu
teenija Marta Tulmin öelnud,
et tema mäletamise järgi valiti
kollektiivi esimeheks algselt
varasem talu (ehk karjamõisa)
valitseja Oskar Aas ning revisjonikomisjoni esimeheks tema
– Marta Tulmin. Marta lahkus
Jaanikalt 1941. aasta mai algul
ning siis elanud talu endised
omanikud veel Jaanikal.

Otto Tiefi plaan oma suurtalu
hävingust päästmiseks oli antud olukorras julge ja meeleheitlik: kollektiivse majapidamise loomise eesmärk – jätta
Jaanika suurtalu terviklikuna,
endiste maade, hoonete ja elusning eluta inventariga, samuti
endise omaniku (liikmete nimistusse kuulus ka Emilie Tiefi
nimi) ja senise töötajaskonnaga
eksisteerima kolhoosina, oli
küll võimude jaoks ehk liigagi
läbipaistev, kuid andis ometi
arvestatava ajavõidu, mis järgnevate sündmuste taustal üsna
oluliseks kujunes. Uus riigikord
tundus oma reaalsuses liiga
absurdne, et uskuda selle jätkusuutlikusse ning seetõttu oli
plaan talu päästmiseks toonast
olukorda arvestades üsna julge
ja asjakohane. Jäädes ise varju, oleks Otto Tiefil olnud oma
endise (ja talle ilmselt ustava)
mõisavalitseja juhtimisel ning
oma abikaasast raamatupidaja
kontrollimisel põllumajandusliku kollektiivi käekäigu üle arvestatav kontroll.
Paraku algasid kollektiivis peagi tugevad sisemised lahkhelid,
mis tipnesid esimehe korduva ümbervalimisega. Tiefid
lahkusid Jaanikalt teadmata
suunas ning tegid seda parima
ajastusega, pääsedes seeläbi üle
noatera sama aasta 14. juunil
toimunud suurküüditamisest,
mis neile suurima tõenäosusega saatuslikuks oleks saanud.
Järgneb
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8 reklaam ja teated
Uued valla
kodanikud:
veebruar 2014:
Liisi Aksberg
(Riisipere)
Karli Haas
(Turba)
Mia Indermitte
(Lehetu)
märts 2014:
Liisu Juhani
(Kivitammi)
Emma Indermitte
(Nurme)

Meie hulgast
on lahkunud:
veebruar 2014:
Renate Kitt (Turba)
Kersti Kull (Munalaskme)
Endel Baumer (Riisipere)
märts 2014:
Anette Luhaäär (Riisipere)
Niina Barinova (Turba)
Johanna Juhani (Viruküla)
Maili Tõll (Riisipere)
Mati Tampu (Ellamaa)
aprill 2014:
Maria Vilba (Lehetu)
Agda Tempel (Kivitammi)

Õnnitleme!
Märtsis
80 Laine-Miralda Härm
(Kivitammi)
80 Linda Vokka (Odulemma)
75 Aino Oja (Turba)
75 Eha Kalmu (Turba)
75 Elmo Orav (Turba)
75 Tõnu Sermann (Turba)
70 Helle Teesalu (Riisipere)
70 Anne-Elfriede Jürisson
(Munalaskme)
70 Evi Jaanus (Riisipere)
70 Johannes Linkholm (Riisipere)

Aprillis

92 Aino Hutrof (Turba)
85 Alli Kuldorg (Turba)
85 Endel-Albert Laursoo
(Ellamaa)
75 Lilli-Liidi Truuleht (Turba)
75 Maie Vaher (Turba)
75 Vello Haljamäe (Turba)
75 Tõnu Sal-Saller (Siimika)
70 Helgi Nurger (Riisipere)
70 Asta Kiiver (Riisipere)
70 Maie Müürsepp (Turba)

Kuulutused
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee
------------------------------------Puurkaevude puurimine,
projekteerimine, vee- ja kanalisatsooni tööd, septikute
ning süvaveepumpade müük ja
paigaldus.
www.baltipuurkaev.ee,
info@baltipuurkaev.ee,
5217415
2014 aastal on võimalik taotleda ka toetust Hajaasustuse
programmi raames. Lisainfo
vallavalitsusest.

Teataja 2/2014

------------------------------------Hotell Salzburg, aadressiga
Pärnu mnt 555 (Tallinna linna
piiril), pakub tööd ettekandjale ja hommikulaua kokale.
Töö graafiku alusel, vajadusel
pakume ööbimisvõimalust.
Täpsem info piano@salzburg.
ee või telefonil 6503 971.
------------------------------------Otsin alates 2014. aasta maikuust esivanemate haudade
hooldajat Nissi kalmistul.
Telefon 51 64 766

