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Teadupärast viskas Saue vald
kevadel õhku mõtte suurest
Lääne-Harju ühisvallast, kutsudes endale liitumispartneriteks
Nissi, Kernu ja Keila vallad ning
Saue ja Keila linna. Viimane
keeldus, aga ülejäänud kogunesid augustis esimest korda ühise
laua taha – fookuses ootused ja
võimalikud valupunktid.

Valik mõtteid
esimestelt koosolekutelt
Ühinemisskeptikud tahavad
selgeid argumente, mis muutub inimeste jaoks paremaks.
Üldine retoorika (kõrgem
haldussuutlikkus, parem juhtimisvõimekus) ei tööta, vaja
on konkreetsust.

Hirm, et ääremaal jäävad
teenused vähem kättesaadavaks, asutused pannakse
kinni.

Investeeringud koonduvad
keskustesse.

Ootused
Hariduskorralduse parandamine.

Kultuuri ja noorsootöö võrgustumine.

Sotsiaalhoolekande teenuste
paranemine ja ühtustamine.

Ühtsed keskuse ja kantide teenuste standardid, mis peavad olema
tagatud.

Ruumiloogiline toimimine
– võimalik ühendvald saab
olema väga suur, pikad vahemaad (Laokülast Laagrisse
35 km, Keila-Joalt Ellamaale
50 km), kas teenused saavad
kättesaadavamaks ja paremaks?

Ühendused keskusega, kuhu
iganes keskus tuleks, ehk
transport.

Külatasandi tähtsuse „lahustumine“, piirkondlike initsiatiivide eiramine, teenuse
kättesaadavus kohtadel halveneb, mitte ei parane.

Taristu arendamine – ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
probemaatika enamikus valdades.

Võimalus ametnike spetsialiseerumisele, suuremas
omavalitsuses ei oleks takistuseks isiklikud suhted.

Tugevam positsioon suhetes
riigi ja teiste KOV-idega (Tallinn).

Parem investeerimisvõimekus.

Ekspert: need liitumiskõnelused
on unikaalse perspektiiviga situatsioon,
võimalik on väga võimsa omavalitsuse
tekkimine
Nii probleemsete valdkondade
kui ka eesmärkide lõikes kattusid
osalejate hinnangud üsna mitmes
punktis. Nii Keila ja Nissi kui Kernu ja Saue nentisid lahendamist
vajavat ühisveevärgi ja kanalisatsiooni probleemistikku just suvilate
piirkondades ning kergliiklusteede
arendamist. Kernu ja Nissi tunnevad
muret sotsiaalhoolekande teenuste
pärast, mis ei vasta vajadusele, ka
ühistranspordi küsimused puudutasid kõiki valdasid, Saue linna samas
vähem. Ootused kattusid ses osas, et
ühiselt tekivad paremad võimalused
– olgu selleks transpordikorraldus,
investeerimisvõimekus, ühtlustunud teenuste ja ka ametnike professionaalsuse tase jne.

Strateegiline eelis tulevikuks
Iga sellist liitumiseks ettevalmistavat protsessi vaatlevad-nõustavad
kõrvalt ka haldusjuhtimise eksperdid. Kohal olnud professor Georg
Sootla sõnul saab läbirääkimiste
laua taga oleva viie omavalitsuse puhul rääkida täiesti uue mastaabi ja
reaalsuse tekkimisest, mis ei ole võrreldav seniste liitumisprotsessidega.
„Tulumaksu ja demograafia seisukohalt on situatsioon teistsugune
kui näiteks Saaremaal. Arvestades
asukohta Tallinna külje all ning
rahvastiku ja arenguperspektiive,
on võimalik arvestatava sõnaõiguse
tekkimine läbirääkimistes riigiga
ja teiste omavalitsustega sealhulgas Tallinnaga,“ prognoosib Sootla.
Teadlase hinnangul oleks see innovaatiline haldusreform piirkonnas
– täiesti uue omavalitsuskultuuri
kujundamine. „Üldjuhtimise detsentraliseerimise kaudu edendada
kogukonnapõhist omavalitsusjuhtimist – see on kui innovatsioon, nn
kärgühiskonna tekkimine. See liit
saaks aidata kaasa uue omavalitsuskorralduse vormi loomisele tervikuna,“ leiab Sootla. Samas möönab ta,
et raskusi tekib sellega, et vallakodaniku kasu ei ole võimalik nii suure
ühinemise taustal arusaadavalt ja
lihtsalt määratleda. Teisalt on just
see küsimus: „Mis minu jaoks paremaks muutub?“ valdavalt ühinemis-

piirkonna inimeste mõtteis ja seegi
vajab vastamist. Enne, kui vastata
küsimusele, mis muutub ja kuhu tuleb vallamaja, tuleb liitumispotentsiaaliga omavalitsustes järgmise
aasta-paari jooksul teha ära sisuline
töö. Selle jaoks otsustati moodustada neli temaatilist komisjoni: finants-, majandus- ja arengukomisjon; hariduskomisjon; sotsiaal- ja
tervishoiukomisjon; kultuuri-, spordi- ja kolmanda sektori komisjon. Lisaks n-ö juhtivkomisjon, mis toimib
katusena, koordineerides läbirääkimiste korralduslikke küsimusi ning
püstitades ülesandeid seisukohtade
kujundamiseks. Igasse komisjoni
nimetab iga omavalitsus kuni 3 esindajat – see võimaldab laiapõhjalist
kaasatust vallavalitsusest, volikogust ja kogukonnast.

Erakorralisi valimisi ei pooldatud
Osalejad leidsid, et läbirääkimised
ei peaks jääma lõputult venima ning
2015. aasta lõpuks võiks olla selge,
kes ja missugustel tingimustel on
nõus ühinema ning osapooltel olema
valmisolek sisuliselt ühinemisleping
allkirjastada. Selleks ajaks jõuab läbi
viia ka rahvaküsitluse, mille võiks
toimuda peale eelseisvaid riigikogu
valimisi 2015. aasta sügisel. Sellele
peaks eelnema süsteemne vallalelanike teavitusprotsess, mida on
ilmselt mõistlik ajatada valimiste
järgsesse aga, et vältida protsessi
sidumist võimalike populistlike sõnumitega. Eriarvamusele jäi Saue
linn, kelle arvates 2015. aasta lõpp
on reaalsete tulemuste kavandamiseks liiga lühike aeg. Positiivse
stsenaariumi korral saab kuni 2017.
aasta kohalike valimisteni tegeleda
eelnevalt kokkulepitud ühinemist
ettevalmistavate tegevustega. Erakorraliste valimiste läbiviimist enne
2017. aastat (mil toimuvad järgmised
kohalike omavalitsuste valimised)
läbirääkijad ei pooldanud. Potentsiaalse ühendavalla nimeküsimust
esimesel koosolekul veel ei tõusetunud, küll aga anti projektile koondnimetus - Lääne-Harju vald. ●
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Raigo Piilberg

Toimetus

Raigo Piilberg

Valla elanike informeerimisest
Olen tabanud end mõttelt, et
miks ei võiks valla lehes olla
selline rubriik, kus seletataks lahti valla elanikele valla
majanduseluga seotud probleemid. See võiks puudutada
valla arengukava, valla üldplaneeringut, valla eelarvestrateegiat jne. Võib öelda, et valla
lehes on ju kokkuvõtted Vallavalitsuse ja Vallavolikogu otsustest. Jah, on küll. Kuid vaja
oleks nende lahtiseletamist.
Miks on selline otsus vastu
võetud, mis on selle põhjuseks

olnud? Kirjutada võiksid sellest nii volikogu liikmed, valitsuse liikmed kui ka volikogu
komisjonide liikmed, kes seda
teemat valdavad.

Raigo Piilbergi väljendatud
mõte, et valla leht peaks rohkem ajaga kaasas käima (ja
mõnes osas ehk ettepoolegi
ulatuma), on mõistetav. Mõte
valla lehe arendamisest sisult
tänapäevaseks ajakirjandusväljaandeks ei ole uus. See
mõte, võiks ehk isegi öelda
unistus, kummitab järelejätmatult. Tahaks, et leht ilmuks
sagedamini, ning tahaks, et
ajalehe sisu eest hoolitseks
professionaalne ajakirjanik/
toimetaja. Unistus on jäänud soovi taha pigem leppida
vähema rääkimisega ja selle
asemel võimalikult palju teha.
Teisiti öeldes, valla lehe edasi-

arendamine eeldaks suuremat
rahastamist. Mille arvel seda
teha? Tuleb volikoguga nõustuda: ei leidu asja, mida tegemata jätta, et mõnest teisest
asjast rohkem rääkida saaks.

Lisaks sellele võiks valla lehes ka lihtsalt informeerida
elanikke sellest, mis ei ole otseselt küll valla valitsuse ega
valla volikogu pädevuses, kuid
mis toimub valla territooriumil ja selle tõttu see puudutab
elanike igapäevast elu. Näiteks:

Turba-Lehetu maantee rekonstrueerimise ja katlamaja
ehituse osas on Teataja ja valla
veebileht pidanud paremaks
vältida kaagutamist enne munemist. Peamiselt seetõttu, et
tegemist ei ole valla projektidega, mistõttu vallal ei ole
nende üle kontrolli ega ammendavat ja operatiivset teavet, mida ja millal tehakse.

Selle aasta juulikuust käib
Turbas suur tee remont.
Uuendatakse Turba-Lehetu
teelõiku 1,8 kilomeetri ülatuses. Mastaabid on tõesti suured. Nii palju teemasinaid ei
ole ilmselt Turbas enne nähtud. Häiritud on remontiva
teelõigu ääres elavate elanike elu. Paljudel on küsimusi
selle ettevõtta otstarbekuse
kohta – kas nii suurelt on ikka
vaja remontida? Miks kergeliiklustee läheb vaid tehase
juurde ja mitte edasi Lehetu

poole? On teadmatust. Seda
teadmatust oleks saanud vähendada, kui oleks valla lehes
ja ka valla veebi leheküljel
olnud informatsioon selle remondi kohta. Mis siis, et see
ei ole valla tee, kuid ta on valla
territooriumil. Oleks saanud
teha intervjuu projekteerijaga
ja asi oleks paljudele selgem
olnud. Oleks lahti kirjutatud
see, et miks üks või teine asi
tehti just nii ja mitte teisiti.

Samad küsimused tekivad ka
N.R. Energy OÜ poolt Turbas
ehitatava uue katlamajaga.
Millal valmib, kas trasse ka
uuendatakse, palju soojahind
sellest muutub? Need on küsimused, mida sageli küsitakse.
Vastused nendele küsimustele
võiks leida valla info allikatestlehest ja veebi leheküljelt.

Asjade käik ongi näidanud, et
näiteks teeprojekti maht on
riigile kuuluva reformimata
maa olude sunnil vähenenud.
Seda just kergliiklustee osas,
mille ehituse väljahõikamine
ja hilisem tagasivõtmine kindlasti suurt pahameelt oleks
põhjustanud.

kaasnev hüve elanike jaoks on
kergliiklustee. Maanteeamet,
kelle tellimusel rekonstrueerimist teostatakse, ei pea tegelikult enda ülesandeks kergliiklusteede ehitamist. Mistõttu
Maanteeamet ehitab kergliiklusteid üksnes lõikudel, kus
teekoridor on nii kitsas, et maa
eraldamine vallale ja kergtee
eraldi ehitamine võimalik ei
ole. Kus aga kergliiklustee on
projekteeritud
maanteega
külgnevale vallale kuuluvale maale, seal Maanteeamet
kergteed ei ehita. Kergliiklustee Tehase tänavast postkontorini jääb valla teha. Paraku
ei ole näha, et see lähiaastatel
võimalik oleks.

N.R.Energy OÜ uus katlamaja peaks plaani järgi valmis
olema novembri lõpuks, kuid
ehitusgraafik on ülipingeline
ning tähtaega mahtumine ei
ole sugugi kindel. Etteruttavalt võib vaid öelda, et igal
juhul on tegemist kaugkütte
tarbijatele hea uudisega, sest
hakkepuidu
kasutuselevõtt
alandab soojusenergia hinda.
Praeguse teadmise kohaselt
ei ületa uues katlamajas toodetava soojusenergia hind 67
EUR/MWh (ilma käibemaksuta). N.R.Energy OÜ ja valla
vahel on sõlmitud kokkulepe,
et kuni 1. jaanuarini 2020 ettevõte sellest kõrgema hinna
kehtestamist ei taotle. Kuid

Praeguseks on teostatava töö
maht juba selgelt näha. Lisaks
maantee rekonstrueerimisele on põhjust heameelt tunda
kahe kaasneva asjaolu üle.
Turba poe esine ehitatakse
ümber ohutumaks. Parklad,
nii poe esine kui ka kõrvalasuv
suurem parkla eraldatakse
sõiduteest. Ehitatakse välja
bussipeatuste taskud. Teine

On ikka 21. sajand ja informeerimise allikaid on piisavalt.
Miks siis neid mitte kasutada.
●
hind võib kujuneda ka madalamaks, sest tegeliku hinna
kooskõlastab Konkurentsiamet kujunevate kulude, sh
hakkepuidu ostuhinna alusel.
Praegu kehtiv hind on 85,98
EUR/MWh. ●

Valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni kavast
Nissi valla veebilehel on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arendamise kava (edaspidi
ÜVKA) aastateks 2014-2025
eelnõu avalik väljapanek. Eelnõu on välja pandud tutvumiseks, arvamuste avaldamiseks
ja ettepanekute tegemiseks.
Veega on nii nagu tervisega.
Kui tervist on, siis ei pane tema
olemasolu tähele, kui aga ei
ole, siis saad kohe aru, milline
väärtus tervisel on. Veega on
sama asi. Kui tekivad vee katkestused, siis saad kohe aru,
kui tähtis on vesi. Kui joogivett saab veel paakautoga kohale tuua, siis kanalisatsiooni
süsteem korrusmajades läheb
veevärgi rikke korral kiiresti
umbe. On tõsiasi, et kui halvata korrusmajades vee juurdevool pikemaks ajaks, siis sureb
elu korrusmajades ruttu välja.
Lisaks sellele mängib igapäevases elus suurt rolli ka joogivee kvaliteet ja veesurve.
Välja pandud ÜVKA on dokument, mis kirjeldab valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
olemasolevat olukorda ning
arengut järgneval 12 aastal.
Arengukava lugedes saab palju
huvitavat teada valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni hekeseisust.
Loota, et paljud valla elanikud
selle eelnõu ka korralikult läbi
loevad, oleks naiivne. Arengukava on koostatud küllaltki
lakooniliselt tehnilist teksti
kasutades ja mittetehnilist haridust omaval elanikul on selletõttu seda raske lugeda. Aga
teatud punkte sellest eelnõust

on siiski ka mittetehnilist haridust omaval inimesel mõtekas läbi lugeda selleks, et teada saada hetkeolukorda valla
veemajanduses ja teha sellest
omad järeldused.
Oleks mõtekas läbi lugeda:
Punkti 5.8:
KOKKUVÕTE NISSI VALLA
ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI
PROBLEEMIDEST.
Selles punktis on kokkuvõtlikult üles
loetud valla veevarustuse ja
kanalisatsiooni probleemid.
Probleemid on Turbas, Ellamaal,
Munalaskmes ja Vilumäel. Probleeme
pole Riisiperes ja Lehetus, sest seal on
renoveeritud põhjalikult ühisveevärki
ja -kananalisatsiooni.

Kui N.R. Energy OÜ omandus
ostetakse ära valla poolt ja teenindama hakkab Nissi Soojus,
siis tõusevad nii vee- kui ka kanalisatsiooni teenuse tariifid
Turbas ka nendel, kes elavad
praeguse N.R. Energy OÜ tegevuspiirkonnas. Praegu tuleb
vee ja kanalisatsiooniteenuse
eest maksta 1,73 eurot/m³,
aga siis tuleks hakata maksma
4,78 eurot m³ eest. Seega tõuseks makse suurus 2,76 korda.

Punkti 6:
VEE-ETTEVÕTLUSE ARENG
Selles punktis osutatakse tähelepanu
sellele, et oleks otstarbekas, kui Nissi
vallas tegeleks ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonisüsteemide
haldamisega üks vee-ettevõte, mis
on võimeline haldama olemasolevat
veevärki. Senine praktika näitab, et osa
Turba veevärki teenindaval N.R. Energy
OÜ-l (endine Avoterm OÜ) on
probleeme hallata
Turba veemajandust.

Punkti 8.4.2:
TARIIFIDE
PROGNOOS; STSENAARIUMID
Selles punktis on kirjas ka hetkel
vallas kasutatavad vee- ja
kanalisatsiooniteenuste tariifid.
Need on:

Punkti 7:
INVESTEERINGUPROJEKTIDE
EESMÄRGID JA INVESTEERINGUTE
STRATEEGIA
Selles punktis on juttu renoveerimist
vajavate objektide maksumusest.

N.R. Energy OÜ( endine Avoterm
OÜ) tegevuspiirkond:

AS Nissi Soojus tegevuspiirkond:

Elanikkonnale ja juriidilistele isikutele kehtivad ühesugused hinnad:

Elanikkonnale ning juriidilistele
isikutele kehtivad ühesugused
hinnad:

•

tasu võetud vee eest 0,82 eur/m3,
hinnale lisandub käibemaks.

•

•

tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest 0,62 eur/m3,
hinnale lisandub käibemaks.

tasu võetud vee eest 1,70 eur/
m3, hinnale lisandub käibemaks.

•

tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest 2,28 eur/m3,
hinnale lisandub käibemaks
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16. juuni
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Ürjaste külas Allika-Oti Meelise kinnistule.
Anti load Turba ja Riisipere jaanipidude korraldamiseks.
Eraldati reservfondist Riisipere
Lasteaiale 549 eurot muruniiduki ostmiseks.
Otsustati jagada Lepaste külas
asuv Kuiaru-Jüri katastriüksus
kaheks katastriüksuseks.
Otsustati maksta lapsehoiutoetust ühele taotlejale 100,88 eurot, laagritoetust seitsmele taotlejale kogusummas 326 eurot,
ravimitoetust kahele taotlejale
kogusummas 65,85 eurot, erakorralist toetust ühele taotlejale
50 eurot.
Otsustati lõpetada põetusteenuse osutamine Munalaskme
Hooldekodus alates 1. novembrist 2014. a.

Selliselt on tõusnud tariifid
seal, kus teenuse pakkujaks
on Nissi Soojus. Riisiperes ja
Lehetus on selline hinnatõus
põhjendatud, sest sealne veemajanduse olukord muutus
radikaalselt paremuse poole,
aga Turbas, Ellamaal ja Munalaskmes mingit teenuse kvaliteedi tõusu ei ole kaasnenud.
Paraku on asi solidaarsuses.
Turba, Ellamaa ja Munalaskme elanikud aitavad maksta
rutemini tagasi võetud laenud, et siis tekiks kiiremini
võimalus uue laenu võtmisega renoveerida nende asulate
amortiseerinud veevärk. Ilma
Nissi Soojusega ühinemata ei
saaks me ilmselt renoveerida
ka amortiseerinud ühisveevärki, sest vaevalt N.R. Energy
OÜ sellega Turbas tegelema
hakkab. Seega head lahendust
praegu ei ole. Selle tõsiasjaga
peavad osa Turba elanikke ka
arvestama.
On lõpule jõudnud projekt
„Nissi valla reoveekogumisalade ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamine“ summas 5,6 miljonit
eurot.
Et uuendada Turba, Ellamaa, Munalaskme ja Vilumäe
veemajandust aastatel 20142025, tuleb ÜVKA uurimusele
toetudes välja käia 6 302 100
eurot. See on suurem summa,
kui läks maksma valminud
projekt. Suurem osa sellest
summast tuleks küll Ühtekuuluvusfondist, aga 15% sellest
summast tuleks siiski endal
leida-see on natuke alla 1 miljoni euro. Kuna kõigis nendes
asulates on veevärk amortiseerunud, siis sõltub veevärgi
uuendamisest ka see, kui kaua
ja kui suures ulatuses nendes
asulates ka inimtegevus säilub. On selge, et kui pole vett,
siis pole ka elu. ●

Külas Karilepiku elamu rekonstrueerimiseks ja Ürjaste
külas Sepa elamu rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba Aude külas Tõnsu elamule ja Riisipere
aleviku kaugküttetorustikule.

14. juuli
Väljastati ehitusluba Munalaskme külas Metsavahi tee 4 elamu
ehitamiseks.
Suunati üks hooldust vajav isiku
hooldusteenusele Munalaskme
Hooldekodus.
Kahele taotlejale määrati hooldekodutoetus.
Kiideti heaks hajaasustuse
programmi projekti „Nõmmukse MÜ puurkaevu rajamine“
aruanne.
Otsustati, et valla õpilasliinide
teenindamist järgmisel õppeaastal jätkab FIE Maido Kaljur.

Otsustati maksta õpilastoetust
Ats Kiisale 300 eurot seoses osalemisega kergejõustikuvõistlustel Rootsis.

Otsustati maksta ravimitoetust
ühele taotlejale 54 eurot ja lapsehoiutoetust ühele taotlejale
100,88 eurot.

Otsustati mitte nõuda tagasi
ühele isikule makstud õpilastoetust, kes ei saanud temast mitteolenevatel põhjustel minna
YFU vahetusõpilaste programmi raames aastaks välismaale
õppima; toetust võib kasutada
leppetrahvi maksmiseks.

Kiideti heaks Tarmo Paltsi esitatud hajaasustuse programmi
projekti aruanne.

Otsustati sulgeda Riisipere Lasteaed personali puhkuse ajaks
1.–22. juulini 2014.
Otsustati likvideeritud Nissi
Valla Noortekeskuse vara jaotus
vallaasutuste ja Lehetu Külaseltsi vahel.

20. juuni
Väljastati ehitusluba OÜ-le Avoterm Turbas Jaama tee 6 asuva
balloonide lao lammutamiseks.

30. juuni
Otsustati algatada volikogu otsus „2014/2015. õppeaasta koolivaheajad Nissi Põhikoolis“.
Otsustati maksta õpilastoetust
Marta-Marleen Tammele kogusummas 479,73 eurot seoses
osalemisega
rahvusvahelisel
puhkpilliorganisatsiooni WASBE konverentsil Ungaris ja
rahvusvahelisel koorikonkursil
Itaalias.
Otsustati maksta ravimitoetust
ühele taotlejale 17,45 eurot, erakorralist toetust kahele taotlejale kogusummas 220 eurot.
Seati hooldus ja määrati hooldaja ühele raske puudega isikule
ning määrati hooldajal hooldajatoetus.
Otsustati anda aastaks üürile
1-toaline korter Turbas Lille tn
13-11.
Väljastati ehitusluba Nurme

Otsustati maksta pilastoetust
Christin Pootsmaale 300 eurot
seoses osalemisega rahvusvahelisel koorikonkursil Itaalias.

28. juuli
Otsustati maksta koolitoetust
kahele perele kokku 162 eurot,
ravimitoetust ühele taotlejale
27,80 eurot.
Jagati Nurme külas asuv Koidu
katastriüksus kaheks katastriüksuseks.
Algatati valla arengukava muutmise eelnõu.

18. august
Otsustati maksta lasteaiatoetust
3 taotlejale kogusummas 514,40
eurot, koolitoetust 15 taotlejale kogusummas 1944 eurot,
ravimitoetust ühele taotlejale
18,38 eurot, erakorralist toetust
2 taotlejale kogusummas 97,95
eurot, hooldajatoetust ühele
raske puudega lapse eestkostjale 19,17 eurot kuus.
Otsustati võimaldada tugiisiku
teenust ühele perele.
Otsustati osaleda Mittetulundusühingu TOETUS projektis
„Vägivalla ohvritega tegelevate
spetsialistide ja nõustajate jõustamine ja võrgustikutöö edendamine Harjumaal“ 240 euroga.
Otsustati maksta õpilastoetust
Merily Simovardile 60 eurot
seoses osalemisega puhkpillifestivalil Võrus ja Annabell Carina Katalsepale 35 eurot seoses
osalemisega Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri suvelaagris
Kloogarannas.

Nissi Vallavolikogu
istungitel otsustatust
14.august
Nissi valla arengukava aastateks
2012-2030 ja tegevuskava 20122016 muutmine oli esimesel lugemisel.

Muudeti Nissi Vallavolikogu
11.03.2010 otsust nr 11 "Vallavara võõrandamine" ja 10.03.2011
otsust nr 11 "Vallavara võõrandamine".

Otsustati jagada Lepaste külas
asuv Uue-Tammiko katastriüksus neljaks katastriüksuseks
ja Munalaskme külas asuv Toa
katastriüksus kaheks katastriüksuseks.
Otsustati anda raieluba 7 kuuse
raiumiseks Riisiperes Nissi tee
18 kinnistul.
Otsustati üks Riisipere aleviku
jäätmevaldaja vabastada liitumisest korraldatud jäätmeveoga
üheks aastaks.
Väljastati ehitusload Turbas
katlamaja ehitamiseks, Siimika
külas hoone ja tehnorajatiste
ehitamiseks, Nurme külas aiamaja ehitamiseks ja Riisiperes
elamu rekonstrueerimiseks.
Anti kirjalikud nõusolekud Munalaskmes ja Tabaras elamu
abihoonete ehitamiseks ning
Siimika külas rajatiste ehitamiseks.
Määrati projekteerimistingimused Turbas Jõujaama tiigi
maaüksusele
maakollektori
projekteerimiseks ja Lintsi sõjaväelinnaku elektrivarustuse
projekteerimiseks.
Rahuldati hajaasustuse programmi taotlused.

27. august
Otsustati maksta koolitoetust
11 taotlejale kogusummas 1188
eurot, koolisõidutoetust ühele
taotlejale 0,11 €/km.
Nõustuti Keskkonnaministeeriumi taotlusel Orkjärve looduskaitseala 1 ja Kloostri metskond
88 maaüksuste jätmisega riigi
omandisse.
Kiideti heaks TMT Pro OÜ
koostatud Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2025.

8. september
Otsustati maksta koolitoetust
kogusummas 1470 eurot, lasteaiatoetust kolmele taotlejale
kogusummas 593,56 eurot, erakorralist toetust kolmele taotlejale kogusummas 421,17 eurot.
Koolisõidutoetust
otsustati
maksta kolmele taotlejale.
Määrati projekteerimistingimused Riisiperes Veetorni tn 7
kinnistu elektriliitumise projekti koostamiseks.
Väljastati ehitusload Rehemäel
Tänavotsa kinnistul elamu ja
majandushoone rekonstrueerimiseks, Riisiperes Metsa tn 21
elamu rekonstrueerimiseks.
Moodustati erastatav Nurmefarmi maaüksus liitmiseks Nurmefarmi kinnisasjaga Nurme
külas.
Anti võimalus Munalaskme külas Potissepa maaüksuse ostueesõigusega erastamiseks.
Kooskõlastati puurkaevu asukoht Ellamaa külas Põllu katastriüksusel.
Eraldati reservfondist Nissi
Põhikoolile 325,97 eurot kohtvõrgu kommutaatori asendamiseks. ●
Kehtestati Nissi Põhikooli
2014/2015. õppeaasta koolivaheajad.

28.august
Vallavolikogu kiitis heaks Nissi
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2025 eelnõu.●

Projekt
„Ärgake, külad”
Käesoleva aasta suvel jõudis
minuni Eesti Külaliikumisest Kodukant info projektist
„Ärgake, külad”. Selle projekti eesmärgiks on suurendada
aktiivsete kogukondade hulka
ja aidata kaasa ülevallaliste
ühenduste tekkele. Projektiga
liituda otsustasin sel põhjusel,
et meie vallas on külaliikumine
küll aktiivne, aga aktiivselt me
tegutseme oma külades ning
naaberküla tegemiste kohta on
info kesine, ja et uuesti kokku
kutsuda valla aktiivsete elanike ümarlaud. Aga milleks on
vaja projekti, kui võiks aktiivsetele inimestele kutse saata ja
kokkulepitud ajal kokku tulla?
Nüüd on vist see koht, kus ma
tutvustan projekti lähemalt.
Käesolev projekt on abiks juba
tegutsevate külade ümarlaudade kogemuste tutvustamiseks
ja uute ümarlaudade tekkimise
toetamiseks. 12 külade ümarlaua esindajat on mentoriks
ehk meistriks 12 aktiivsele
eestvedajale (mentiile ehk sellidele), kes soovivad oma vallas
külade ümarlauda kokku kutsuda. Minu mentoriks sattus
MTÜ Vigala külade ümarlaud,
mis tegutseb aastast 2007. Ühel
ilusal juulikuu laupäeval tulidki
3 juhatuse liiget – Liina, Krista ja Tiit - Lehetu Külaseltsile külla. Kohtumine oli hästi
informatiivne ja juttu jätkus
mitmeks tunniks. Sellel kohtumisel saime kutse osaleda
augustis toimunud Vigala valla
külapäeval ja meie omakorda
tegime ettepaneku võtta osa
Lehetu Minimissi žürii tööst.
Augustikuu teisel laupäeval
võtsime neljakesi – mina, Elvi,
Kaie ja Marje – suuna Vigala
valla poole. Juba tuttavad Liina
ja Tiit tutvustasid meile Vigala
valla külaliikumist, üheskoos
külastasime Vana-Vigala mõisa
ja Vigala valla külaelanike poolt
rajatud külaplatse ning osalesime Kivi-Vigalas külapäeval,
kus võtsime aktiivselt osa töötubadest – valmistasime ilusaid
kaarte, kuulasime Vikipeedia
kasutamise võimalusi, tegime
käsitööd ja laulsime üldtuntud
laule. 19.08 toimusid Lehetu
Minimissi valimised ja nagu
lubatud, olid Liina ja Raili meie
väikeste tüdrukute etteasteid
hindamas. Septembris on projekti raames meistrite ja sellide
ühiskoolitus Piusal ning osalemine Kogukonna kärajatel.
Oktoobrisse oleme meister
Liinaga plaaninud Nissi valla
aktiivsetele külaelanikele infopäeva, kus tutvustame projekti lähemalt, räägime külavanematest ja kuulame Vigala
valla kogemusi. Infopäev saab
toimuma 25.10.2014. Kokkusaamise kohast ja päevakavast
anname teada oktoobri keskel. Head Nissi valla inimesed!
Kindlasti on Teil huvitavaid
mõtteid ja ettepanekuid , kuidas küladevahelist koostööd
edendada, siis palun kirjutage
nendest minu e-mailile olvialaur@hot.ee ●

Olvia Laur
Lehetu Külaselts

Nissi Vallavalitsuse
istungitel otsustatust

Projektiinfo on üleval Liikumine Kodukant kodulehel
http://kodukant.kovtp.ee/argake-kulad
Nissi valla ja Vigala valla kohtumisi saab vaadata
Lehetu Külaseltsi FB lehelt
https://www.facebook.com/lehetukulaselts
Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste
Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel,
toetab Siseministeerium.

Annely Ajaots
Nissi Põhikooli direktor
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Hea kooli eeldus on
omavaheline koostöö
Käes on september, tarkuse ja teadmiste kuu, mis kuulutab nii õpingute
algust, kui ka suvise elurütmi lõppu.
Seljataha jääb palju põnevat ja huvitavat. Kindlasti õnnestus kõigil
suve jooksul ka midagi õppida raamatut lugedes, maailma avastades,
sportides, mängides või taskuraha
teenides. See kõik on muutnud meid
targemaks ning avardanud silmaringi. Nüüd on algamas koolirütm, mis
puudutab peaaegu igat peret. Erilisim päev on see neile, kelle laps esimest korda kooliteele asub. See on
imepärane tee, igal juhul huvitav ja
kasulik tee.
Täna õpib Nissi koolis 133 õpilast.
1.klassis alustas oma kooliteed 13
tüdrukut ja poissi, klassijuhatajaks
õp. Helis Lall. Teistesse klassidesse
tuli juurde 6 õpilast. Algavast õppeaastast on meie koolis ka uusi koolitöötajaid: õppealajuhataja Kaie
Saar, poiste töö- ja tehnoloogia õpetaja Priit Laanekivi - mõlemad meie
kooli vilistlased. Koostöös Innovega
on sellest õppeaastast meie kooli
psühholoogiks Heinrich Rahe, koolitädina asus tööle Sveta Kuhi. Tagasi koolis on ka meie huvijuht Evelyn
Tammaru.
Kevadel lõpetas meie kooli 7 õpilast;
see oli kõigi aegade kõige väiksem
lõpuklass. Rõõmu teeb see, et kõik
õpilased jätkavad oma õpinguid: 1
õpilane vahetusõpilasena Brasiilias, 2 Noarootsi Gümnaasiumis,
1 Tallinna Prantsuse Lütseumis, 1
Tallinna Polütehnikumis, 1 Tallinna Teeninduskoolis ja 1 Tallinna
Tööstushariduskeskuses. Et pisutki
leevendada edasiõppimisega seon-

Õppetöö ajalisest
korraldusest
parema ülevaate
annab käesolev
tabel:

Elen Turi
Turba Raamatukogu
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duvat pinget, sõlmisime selle aasta
alguses koostöölepingu Nõmme
Gümnaasiumiga. Leping seisneb
selles, et Nissi Põhikooli õpilastel on
soovi korral võimalus kandideerida
Tallinna Nõmme Gümnaasiumisse
võrdsetel alustel Nõmme kooli õpilastega, „nelja-viielised“ (2.perioodi
hinded) kutsutakse gümnaasiumi
vestlusvooru ilma eelnevate katseteta. Koostööleping ei kohusta õpilast
millekski, kuid annab siiski pisut
kindlust ning leevendab seeläbi edasiõppimisega seonduvat stressi.
Tänane kool on teel uuenemise poole. Kuna elu muutub, on loomulik,
et muutub ka kool. Muutusteks valmistusime terve eelmise õppeaasta:
korraldasime koolitusi õpetajatele,
käisime kogemusreisil Tartu Erakoolis, pidasime aru hoolekoguga,
õpilasesindusega, tutvustasime oma
mõtteid lapsevanematele.
Selle õppeaasta üheks olulisemaks
suunaks meie jaoks on õppekava.
Soovime muuta õppimist õpilase
jaoks huvitavamaks, tuua teadmised elule lähemale, seostada akadeemilisi teadmisi igapäevaeluga.
Et kõigel, mis koolis toimub, oleks
omavahel seos ning kõik kannaksid üht eesmärki – toetada parimal
võimalikul moel lapse arengut. Et
erinevad õppeained moodustaksid
noore inimese arusaamades ühtse
terviku; et huviringid ei oleks lihtsalt ajaveetmiskohaks vanema kojutulekuni; et õppekäigud toetaksid
klassitunnis omandatut; et kooliüritused ja projektid ei jääks pelgalt
vahvateks tegemisteks tegemise
pärast, vaid neil kõigil oleks plaan,

1.õppeperiood

01.09-17.10 (35 päeva)

Sügisvaheaeg

18.10-26.10

2.õppeperiood

27.10-19.12 (40 päeva)

Jõuluvaheaeg

20.12-04.01

3.õppeperiood

05.01-20.02 (35 päeva)

Talvevaheaeg

21.02-01.03

4.õppeperiood

02.03-12.04 (30 päeva)

Kevadvaheaeg

13.04-19.04

5.õppeperiood

20.04-05.06 (35 päeva)

1.hindamisperiood 01.0928.11 (12 nädalat)
2.hindamisperiood 29.1106.03 (11 nädalat)

siht ja väljund. See aga eeldab suurt
ja põhjalikku läbimõtlemist kogu
koolipere poolt. Esimesed sammud
selleks on juba astutud, uue ja „päris
oma näoga“ õppekava valmimiseni
on veel pikk tee käia, aega selleks on
terve õppeaasta.
Muutunud on ka hindamine: kokkuvõtvalt hindame õpitulemusi
kolm korda aasta jooksul: novembri lõpul, märtsi algul ja juunis (endise nelja veerandihinde asemel).
Vähem numbri peale õppimist,
rohkem jooksvat konstruktiivset
tagasisidet õpilasele. Taaskord
pöördusime sellest õppeaastast
1.klassi õpilaste puhul hinnangute
juurde – numbrit asendab õpetaja
poolt antav sõnaline hinnang (nii
suuline kui kirjalik), mis toob välja
lapse konkreetsed edusammud ning
annab suuniseid edasiseks tööks.
Tavapärasest teisiti on ka meie koolivaheajad, lisandunud on talvevaheaeg veebruaris. Muutuse tingis
iga-aastane pikk ja kurnav 3.veerand, mis õpilastes suurt stressi tekitas, mis omakorda lapsed ka haigustele vastuvõtlikuks tegi ja pikki
puudumiseperioode tekitas. Lisaks
olid veerandilõpud täis kontrolltööde perioode, mis kevadeks viimsegi
koolirõõmu röövis. Soovisime seda
olukorda muuta ning otsustasime
jaotada kooliaasta töö- ja puhkeaega
ühtlasemalt. Kuna kokkuvõttev hindamine ei kattu meie koolis enam
vaheaegadega, loodame sel aastal
näha ärksaid ja rõõmsameelseid
õpilasi, õpetajaid ja seda isegi veel
märtsikuus.
Et kool areneks, on oluline inimeste omavaheline koostöö. Usume,
et meie kooli meeskonnal on soov
areneda ja kaasa rääkida. Usume ka
meie headesse partneritesse – lapsevanematesse, kes üha enam on valmis koolielus kaasa lööma.
Soovin, et meie kooliks valitseks
sõbralik ja soe õhkkond ning et meil
kõigil – nii lastel, kui õpetajatel –
oleks siin hea olla!

3.hindamisperiood 07.0305.06 (12 nädalat)

Nissi Põhikooli 1. klass _ Klassijuhataja - Helis Lall

Vastõnnistatud lipu üle tunnevad uhkust Nissi Maarja koguduse
Peedo Kessel ja lippur Taniel Johan Eller

Sisukaid koolipäevi ja põnevaid tunde! ●

"Suvine lugemisrõõm" Turba
Raamatukogus ja pannkoogipidu Valgejärve matkaraja tipi-telgis
Lastele suunatud suviseid lugemisprogramme korraldatakse üle Eesti paljudes raamatukogudes. Selle,
uute lasteraamatute avastamis- ja
lugemisrõõmu pakkuva programmi
algataja on Tallinna Keskraamatukogu, kes käesoleval suvel kutsus lapsi
lugema juba 11. korda. Nissi vallas
toimus suvelugemine esmakordselt.
Raamatukogud kohandavad lugemisprogrammi reeglid vastavalt oma
tingimustele. Nii ka meie. Tallinna
Keskraamatukogule tavaks saanud
kümne raamatu asemel, ootasime, et
programmis osaleja loeks suve jooksul läbi vähemalt viis raamatut. Kuna
uuemat kirjandust on Nissi valla raamatukogudel võimalik osta vaid üks
eksemplar, siis sai nimekiri valikute
tegemiseks parajalt pikk, peaasi, et
osaleja leiaks endale sobiva raamatu.
Lugemisprogramm kestis 1. juunist 1. augustini. Sel ajavahemikul võisid

lapsed lugeda etteantud raamatute
nimekirjast omal valikul raamatuid.
Nimekirjas oli 30 viimasel paaril
aastal ilmunud lasteraamatut, nii
eesti kui välisautoritelt. Programmis
osaleja sai ka passi, kuhu iga loetud
raamatu eest pandi kleeps. Kleepsu
saamiseks tuli joonistada ka raamatu ainetel pilt ning vastata küsimustikule. Osalejad, kes kogusid passi
vähemalt viis kleepsu, olid oodatud
lugemisprogrammi lõpetamisele Valgejärvele pannkoogipeole.
12. augustil Valgejärve matkarajal võis
kohtuda ühe lustliku seltskonnaga,
kel suled peas ning värvilised maalingud näos. Miks mitte – pannkoogipidu toimus ju tipi-telgis, mille sarnane
piisoninahkadega kaetud püramiidjas elamu on juba aegade algusest
olnud Põhja-Ameerika indiaanlaste
koduks. Telk ise asub Valgejärve matkarajast veidi eemal - sõnajalgadest

ümbritsetuna varjulises kohas. Kohale jõudes võisid kõik soovijad saada endale sulgedega peapaelad ning
näomaalingud. Et aga pannkookidele
kõhus piisavalt ruumi teha, suundusime matkaraja perenaise Marje juhtimisele väikesele rabamatkale, jättes
virgad pannkoogi- küpsetajad Heleni
ja Viivika tainast segama. Telki tagasi jõudes olid pannkoogivirnad juba
ootamas ning pidu võis alata. Kiidusõnu jagus kuhjaga, eelkõige muidugi pannkoogimeistritele maitsvatele
pannkookide eest. Kuid hea meel on,
et lapsed oskasid rõõmu tunda loodusest ning kiitsid põnevat matka.
Kuidas saavadki lihasööjad taimed
ning karu kriipimisjäljed puul kedagi
ükskõikseks jätta. Kui kõhud täis, oli
käes kokkuvõtete tegemise ning tänamise aeg.
Lugemisprogrammi raames alustas
lugemist 23 last. Lõpetamisele jõudis

neist 8: Martin – 28, Maris – 12, Gerli
– 10, Anneli – 7, Liisa – 7, Lenna Riin
– 6, Kris-Jan – 6, Kevin – 5 loetud raamatuga. Kokku laenutati programmi
jooksul raamatuid 103 korda. Enam
loeti rootsi lastekirjaniku Martin
Widmarki LasseMaia detektiivibüroo sarja, mis on ühtlasi paljude eesti
laste suur lemmik. Hea meel oli näha
lapsi luuletusi lugemas – mitmeid
kordi laenutati Jaanus Vaiksoo „Supipotikarnevali“ ning Leelo Tungla
„Porgand töötab porgandina“. Laste
ühiseid lemmikraamatuid on raske
välja tuua, sest uuemaid lasteraamatuid on raamatukogus vaid üks
eksemplar ning lapsed said seetõttu
teha erinevaid valikuid. Kui aga peaks
koostama soovitusnimekirja, siis
oleks seal kindlasti Mika Keräneni
Supilinna salaselts Rampsu sari, Epp
Petrone „Jassi pass“, Mare Müürsepa
„Viis vaba kutsikat“, Levi Hendrikseni
„Kuradisaare ingel“, Ketlin Priilinna

„Evelini lood“ ning Christine Nöstlingeri „Tulipunane Friederike“. Peaaegu ühest suust kinnitati, et kindlasti
oodatakse suvelugemist ka järgmisel
aastal. Tänuks lugemisprogrammi
eduka lõpetamise eest oli hea meel
kõigile lõpetajatele üle anda Turba
Raamatukogu logoga seljakotid ning
tänukirjad.
Turba Raamatukogu nimel tänan
abilisi, kes nii nõu kui jõuga aitasid
lugemisprogrammi ette valmistada ja
läbi viia. Aitäh Rändile, kes kujundas
lugemisprogrammi plakati ning passi. Tänu Turba Koolile ja Heimarile,
kes meid Valgejärvele viis ja tagasi
tõi. Suur tänu Marjele, kes pajatas
tipi-telgis lugusid indiaanlaste elust
ning viis meid toredale rabamatkale.
Kiitus Helenile ja Viivikale imeheade
pannkookide eest.
Rõõmsat uut kooliaastat kõigile ning
palju toredaid lugemiselamusi! ●
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Turba Kooli 1. klass _ Klassijuhataja - Viivika Laak

õpetaja Lea Jants, kooli logo autor Timo Tamm, kooli direktor Kädly Künnap, vallavanem

Uus õppeaasta
Turba Koolis

Pärast vihma metsa alla
keegi justkui nööpe kallas:
puravikud- päkapikud, kukeseened- mügarikud.
Üle öö on siin ja seal
samblast välja pistnud pea.
Sel aastal on tänu soojadele septembrialguse ilmadele metsad kuhjaga seeni täis. Emadel- isadel ja vanavanematel on hea lastega seenel
käia ja neile erinevaid seeni tutvustada ja võimalus talvevarusid täiendada. Kuigi soojad ja päiksepaistelised ilmad meelitavad marjule ja
seenele, on suvepuhkuste aeg möödas ja õppeaasta alanud nii lasteaias
kui koolis.

Sisulisi muudatusi on ette näha ka
igapäevases õppetöös. Meie kooli
eripärast lähtuvalt on põhikooli kolmandas astmes etiketi– ja protokolliõpetuse tunnid. Selle õppeaine raames tehakse tutvust üldtunnustatud
käitumis– ja viisakusnormidega.
Õpitakse igapäevaselt vajaminevaid
Turba ja Riisipere lasteaiaõpetajad
alustasid õppimist juba augusti viimasel laupäeval Merike Miti väärtuskasvatuse teemalisel koolitusel.
Oli huvitav teema ja päev kadus kiiresti. Õhtul külastasid Turba õpetajad ka meie lasteaia uut saali ja rühma. Meeldivat koostööd soovides
ja uusi huvitavaid ettevõtmisi kahe
lasteaia vahel!
Lasteaias oli esimeseks ürituseks
teadmistepäev. Alustati lasteaia
hümni laulmisega. Õpetajad esitasid lastele vaatamiseks käpiknukkudega näidendi „Kes on targem?“.
Metsloomadki said aru, et tarkus on
tarviline vara ja õppima peab hoolega.
Sel õppeaastal on lasteaiapere ühe
rühmatäie laste võrra rikkam. Lisaks
on meil sellest sügisest viis uut õpetajat ja üks õpetajaabi. Nende hulgas ka muusika- ja liikumisõpetaja.
Uued kolleegid on päris hästi sulandunud meie hulka. Edu ja kordami-

Muusikaõpetuse tundides hakatakse sellest aastast lisaks laulmisele tegelema pilliõppega. Riiklikust ainekavast lähtuvalt hakatakse 2. klassi
õpilastele õpetama plokkflööti.
Tarkusepäeva aktusel oli rõõm tervitada uusi õpilasi ja õpetajaid, kes
sellest sügisest Turba kooliperre lisandusid. Klassiõpetajana asus kooli
tööle Kadi-Ann Kraut ning loodusaineid õpetab sellest sügisest Eliko
nekuid neile alanud õppeaastal!
Rikkamad oleme ka uue remonditud rühma poolest. Suured tänud
neile, kes suvepuhkuse arvelt tööd
tegid, andes võimaluse paljudel
vanematel sügisest tööle minna.
17. septembril toimub lastevanemate üldkoosolek, kus tehakse kokkuvõtted eelmisest õppeaastast ja seatakse sihid uueks alanud aastaks.
Ega see sügise alguski enam kaugel
ole- siis läheb jälle terve lasteaiapere
sügise sünnipäevale piknikku pidama, lõket tegema ja sütes kartuleid
küpsetama. Oi kui maitsvad need
küpsekartulid on ja kui toredad tahmased pärast näod ja käed on. Ei
jää ka laulud laulmata ega mängud
mängimata. Õhtul jutustatakse vanematele huvitavast päevast.
Perekond Orutalud on meile suureks toeks olnud, korraldades üritusi ja erinevaid töötubasid. Väga
pilkupüüdvad ja armsad puidust ka-

Kõiv. Esimesse klassi asus õppima
15 last. Tänaseks on uutel koolijütsidel koolimaja ja kaaslased omaks
saanud ja õppetöö käib suure õhinaga. Klassijuhataja Viivika Laak iseloomustab oma õpilasi rõõmsate ja
elavatena. „Nad on uudishimulikud
lapsed, kes tahavad kõike teada ja
see teeb mulle ainult rõõmu“, nentis
õpetaja.
Üheks eelmise õppeaasta eesmärgiks oli andekate õpilaste märkamine ja nende arendamine. Kokkuvõtteid tehes selgus, et oleme oma
eesmärgi suurepäraselt täitnud, sest
võrreldes ülemöödunud aastaga on
ainealastel üritustel ja olümpiaadidel osalenud õpilaste arv suurenenud 35 %. Kooli esindanud õpilased
saavutasid häid ja väga häid tulemusi, koht esikümnes toodi koju rohkem kui pooltelt võistlustelt. Kuna
töö andekate õpilastega on järjepidev, siis on andekate õpilastega tegelemine ka selle õppeaasta üheks
eesmärgiks.
Kodulähedane põhikool on suur
väärtus, mida peame kõik koos hoidma ja edendama. Koolile on väga
oluline nii õpilaste kui vanemate
toetus ja seepärast ootame lastevanematelt aktiivset osavõttu koolielust, häid mõtteid ja ettepanekuid,
et igapäevast tööd veelgi paremaks
ja lapsesõbralikumaks muuta. Olete kooli alati oodatud oma mõtteid
väljendama või enda jaoks olulistele
küsimustele vastuseid saama.
Kohtumiseni koolis! ●

lendrid kaunistavad meie rühmasid.
Nüüd septembri hakul tõid nad küülikupojad lastele vaatamiseks- tutvumiseks. Teist on olnud palju abi!
Ootame põnevusega, mida uut teil
veel plaanis on?
Sügisel avatakse ka keraamika tuba,
kuhu ahi on kohe tulemas. Eelmisel
aastal kirjutatud projekt on kandnud vilja.Ootame põhnevusega! Tänud teile, Eneken Ja Katrin!
Aitäh ka hoolekogu ettevõtlikele naistele, kes augusti keskpaigas
mänguväljaku atraktsiooni ostu
toetuseks kirbuturu korraldasid. Täname südamest kõiki lahkeid annetajaid! Varsti on meie lasteaia mänguväljakule üks huvitav suur rong
tulemas.
Septembri teisel nädalavahetusel
on vanavanematepäev, pidage neid
meeles!
Sooja sügist ja rohket seenesaaki
soovib meie lasteaiapere! ●

Terje Lehtme
Riisipere Lasteaia vanemõpetaja

Uut ja huvitavat
Riisipere
Lasteaias

Käesoleval õppeaastal ootab ees
palju uuendusi. Sügisel saavad kõik,
kes soovivad, valida igapäevaseks
riietuseks koolivormi, mudelid on
olemas nii õpilastele kui õpetajatele. Koolivormi valimise protsess oli
pikk ja töine ning hoolekogu alustas
sellega juba ülemöödunud õppeaastal, mil õpilased joonistasid kavandeid, millisena nemad koolivormi
näeksid. Käesoleva aasta jaanuaris
moodustati töögrupp, kes antud teemaga tegelema hakkas. Koolivormi
valikul suheldi mitmete erinevate
firmadega, võeti hinnapakkumisi ja
vaadati üle näidiseid. Lõplik otsus
langes Norrisonile, firmale, mis pakub koolivorme paljudele Eestimaa
koolidele.

teadmisi ja oskusi. Väga olulisel kohal on praktiline pool, näiteks lipsusõlme tegemine, laua katmine või
teenindamine kooli jõululõunal
ning emadele pühendatud pidulikul
koosviibimisel. Koostööd on tehtud
erinevate valla asutustega, näiteks
Riisipere Kultuurimajaga, kus õpilased on praktilise tööna kaunistanud maja Riisipere Laululapse ürituseks, ka koolimaja on igal üritusel
õpilaste kaunistatud. Täiesti uue
ainena on õppekavas majandusõpetus ja seda nii teises kui kolmandas
kooliastmes. II kooliastme tundide
tegevused aitavad õpilasel paremini mõista seoseid koolis õpitava
ning igapäevase elu vahel, samuti
omandatava hariduse ja ametikoha
vahel. III kooliastme tundides käsitletu keskendub finantskirjaoskuse
arendamisele, toetades õppekava
kooliastme pädevuste omandamist.
Õpitakse tundma säästva majandamise põhimõtteid ja võimalusi.
Tundides käsitletu tähtsustab hariduse olulisust ja vajadust lõpetada
põhikool ning jätkata õpinguid.

Kädly Künnap
Turba Kooli direktor

Alates käesoleva aasta 1. augustist
kannab endine Turba Gümnaasium
Turba Kooli nime, koolist on saanud
põhikool. Koolil on uus logo ja moto,
mille disainis vilistlane ja Turba
elanik Timo Tamm. Esimese koolipäeva aktusel õnnistati sisse uus
lipp, millel olev sümboolika iseloomustab väikest ja omanäolist Turba
Kooli peret. Kooli eesmärgid ja põhisuunad tulevasteks aastateks on
paigas ja kindel siht silme ees.
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Muljeid teatrilaagrist Karepal
Teatriõpetaja Kaja: Juba kolmandat korda
kohtusid Kernu, Turba ja Nissi õpilased suvevaheajal teatrilaagris. Teatrilaagri idee autoriks on
Natalia Käsk, kes 2010 aastal korraldas Nissi valla
noortele telklaagri, kus tehti teatrit. Sel aastal
saadi kokku Karepal ja tegevust jätkus kaheksaks
päevaks. Valmisid filmid ja multikad, salsaetendus
iseväljamõeldud tantsuetüüdidest, liivaskulptuurid rannas ja fotolavastused kaunis looduses.
Meeldejäävaks kujunes mõttemängude õpetaja
poolt läbiviidud komokuturniir ning igaõhtused
diskod ja limbo tantsimine. Viimasel õhtul lennutasime mere kohale Hiina laternad, saates teele
oma parimad soovid.
Helmi: Alguses, kui ma läksin, siis me valisime
kõige parema koha, selle kämpingu ja seadsime
ennast sisse. Ma natuke muretsesin ja igatsesin
natuke kodu. Aga siis läks mure ära ja hakkas tore.
Kõige rohkem jäi mulle laagrist meelde multifilmi
tegemine ja lendamine – me hüppasime kõrgele
õhku ja siis tehti pilt. Laternate laskmise õhtu oli
imeilus ja ujuda oli ka lahe. Viimasel õhtul kõik
nutsid, sest väga kurb oli sõpradest lahkuda. Tegelt
ma natuke kaaluksin kunagi näitlejaks hakkamist.

Foto: Meelis Endla

Mihkel: Mulle meeldis filmi tegemine, seal sai palju näidelda ja ma polnud varem filmis mänginud. Pildistamine oli ka huvitav. Etüüde oli lahe
välja mõelda. Sain uusi tuttavaid ja
tüdrukud olid ilusad. Tegelikult mulle
kõik meeldis. Kui saaks, läheks veel.
Laura: Tore oli mängufilmi ja
multifilmi teha. Meeldis ujumas
käia. Diskod olid vahvad. Kõige
rohkem meeldis salsa õppimine
ja tantsimine, pildistamine oli ka
lahe.
Virje ja Elis: Meie meelest oli laager
väga äge. Saime laagrist hästi palju
toredaid sõpru, kellega siiamaani
tihedalt suhtleme. Saime palju uusi
teadmisi, näiteks kuidas kirjutada
stsenaariumit ja kuidas teha filmi.
Saime ka salsa põhisammu selgeks.
Need 8 päeva läksid nii kiiresti ja
loodame, et ka järgmine aasta on meil
võimalik laagrisse saada.

Heili-Eliise: Laager meeldis mulle
väga. Kõik olid üksteise vastu väga
sõbralikud ja see oli väga tore. Sain
ka uusi sõpru, kellega suhtlen siiani.
Eriti vedas meil laagris ilmadega, sest
ilmad olid väga soojad ja sai palju ujumas käia. Kõik päevad olid erinevate
tegevustega sisustatud, niiet igav ei
olnud.
Lapsevanem Helis: Aitäh Sulle,
Kaja, näiteringi juhendamise ja toreda laagri korraldamise eest!

Lapsevanem Merike: Mul on südamest
hea meel, et lastel oli võimalus olla Karepal teatrilaagris. Koju naastes olid Elise
muljed ülevoolavad, silmis igatsus laagri
ja sõprade järgi. Mulle meeldis ülevaade
laagris toimunust - fotot, filmid, videod.
Eriti tore oli kaasa elada interneti vahendusel laagri lõpupeole. Taaselustusid
oma laagrimälestused. Väga meeldisid
noorte poolt valminud filmid.

Suured tänud, Sulle Kaja ja teistele abilistele. ●

Killukesi eakate suverõõmudest
Taas kord on suvi peaaegu möödas
ja sügis koputab uksele. Jälle käib
kibe saagikoristus, sahvririiulid täituvad hoidistega, käiakse nobedasti
seenel ja marjul, aga õhtuti saab ka
mõtiskleda suvistest ettevõtmistest
ja kordasaadetust.
Maikuus lõpetasime oma igakuise
veekeskuse külastushooaja. See on
saanud väga populaarseks ürituseks,
kus ka meie meespere usinasti kaasa
lööb. Siinkohal ka teade, et järgmine Haapsalu Veekeskuse külastus on
16.oktoobril. Buss väljub Riisiperest
kell 11.00 ja Turbast 11.10 Ootame
taas aktiivset osavõttu.
Aga nüüd siis suvistest
ettevõtmistest.

31. mail toimus Kehras Harjumaa
Memme- Taadi päev, kus osalesid ka
meie tantsijad –lauljad. Ilmataat soosis
pidu, vahel viskas törtsu vihma, aga see
ei rikkunud kellegi peotuju. Kuna ise
osalesin lauljate poole peal, siis oli väga
hea vaade, kui üle kolmesaja tantsija
(kahjuks küll enamus memmed) murul
mustreid joonistasid ja uhkeid poognaid
võtsid. Pidu oli tore ja eks lõpuks jõudis
väsimuski kontidesse. Seda enam oli
südantsoojendav, kui pool meie bussiseltskonnast end Turba Kultuurimaja
ees maha poetas ja ruttu-ruttu meie kohaliku teatritrupi esietendust vaatama
tõttas. Aitäh neile visadele memmedele,
kes andsid oma osa peo kordaminekuks
Kehras ja ei unustanud ka koduvalla
tegemisi hindamast!

07. juunil olime taas ratastel,
seekord traditsioonilisteks
esinejateks Tallinna piirkonna
Memme-Taadi päevadel RoccalMares. Kohal oli kogu Riisipere
Kultuurimaja rahvatantsuvägi
ja ansambel „Laululust“ . Jällegi
oli meil ilmataadiga kokkulepe –
kui kodus kallas üsna mõnusasti
vihma, siis esinemised läksid juba
ilusa ilmaga. Tore, et suure kiituse
osaliseks said meie legendaarsed
tantsujuhid Sirje Nokkur ja Piret
Kunts ning muidugi ka Riisipere
kultuurimaja juhataja Evi Vendla.

Merike Kiisel

12.-13. juulil olid Riisipere Tantsumemmed ekskursioonil Hiiumaal.
Kui talv läbi käiakse iga nädal korralikult proovides Kultuurimajas, siis
suvel kulub ka üks ühine puhkusereis marjaks ära.

Lapsevanem Day-Lee: Väikese maakoha
lastel ei ole just liiga palju valikuid turvaliselt ja arendavalt oma suvevaheaega veeta.
Emana olen rõõmus, et selline võimalus sai
osaks tänu Nissi kooli teatriringile, kus mu
laps osaleb. Tänan teatriringi juhendajat,
Kajat, kes selle pealtnäha väikese, kuid tegelikult hiidsuure asjaajamise taga on ning
seda kõike meie lastele juba kolmandat
aastat võimaldab.
Teatripisikuga nakatunud lapsevanem
Miina: Tänan Kajat, et ta aitas Turba ja
Nissi noortel kogeda teatri ja filmi tegemise
võlusid ja valusid. Loodan, et ka teistele lastele oli see kogemus, need tegevused ja uued
tutvused pikaks ajaks, või ehk koguni kogu
eluks, meelde jäävad. Usun, et minu lapsele
jäävad. Seda tehatahtmisepisikut nii naljalt
enam ära ei võta. Edaspidiseks soovin, et
Nissi teatrirahvas arvestaks rohkem noorte
mõtetega. Pange nad proovile ka lavastajatena. Aastast aastasse samu näidendid vaadata
ei ole enam huvitav. Laske lastel improviseerida, lavastada ja näidendeid kirjutada.
Usun, et meid ootavad kõiki siis üllatused.

Sündmus on rahastatud
Lääne Harju Koostöökogu
LEADER grupi meetmete
toel.

09. august - Harjumaa eakate päev Ääsmäel, seekord juba
viieteistkümnes. Kuna sel aastal otsustasime minna oma bussiga,
siis oli meilt osalejaid ka 40 ringis. Taas tore päev – kohtumisi vanade tuttavatega, kuulata – vaadata teiste tegemisi ja ise
esineda, osaleda ühislauludes ja tantsudes ning maitsta ühise
piknikukorvi sisu.
Aitäh ürituse peakorraldajaile – Ääsmäe rahvale ja eeskätt Olvi
Suurkütile.

18.-19. august – Riisipere Kultuuriseltsi poolt kor15. juulil eakate traditsiooniline ekskursioon –
raldatud kahepäevane reis Setomaale. Sellel reisil
selleaastasele teele jäi meil Kuusiku Katsebaas ja
osales juba koos kolm põlvkonda ja reisile sooviHaide aed Raplamaal Kaereperes , seejärel Tori
jaid oli rohkemgi, kui buss suutis mahutada. Reis
põrgu, surnuaed, kirik, siis Sindi ja Kilingi-Nõmme.
oli väga- väga tore ja selle eest tänud Evi Vendlale,
Kilingi –Nõmmel ootas meid väga maitsev lõuna .
kes kirjutas projekti , sai sellele ka toetuse ja orgaAitäh kokkadele ja muidugi Mariliis Kaljurile, kes
niseeris kogu reisi.
oli selle meile korraldanud.
Edasi Häädemeeste, looduskaitse all
olevad rannapuisniidud, jalutuskäik mere äärde
ja merre ning
seejärel Rannametsa luited, mis
on koos oma 36
22. juunil oli ansambel „Laululust“ külalis28. august – oleme jälle ratastel – seekord
meetrise
vaatetorniga Eesti kõrgemaid.
teks Hanila vallas ja Virtsu pensionäridel.
sihiks Toompea ja Riigikogu.
Võimalus
torni
ronida,
jalutada
mööda
laudteed
Sõit sai teoks tänu meie heale sponsorile
Riigikogu liige Karel Rüütli pakkus meile
rabas, korjata mustikaid – pea keegi ei jätnud seda
Väino Pärnastele ja Virtsu rahva küllakutsevõimaluse tulla ekskursioonile Toompea lossi
juhust
kasutamata.
Lõpetasime
oma
reisi
Tahkuranle. Teel vaatasime Lihula mõisaümbrust, Haja Riigikogu ruumidesse. Oleme ju näinud ja
nas K.Pätsu kodukohas tema mälestusmärgi juures
nila valla vaatamisväärsusi ja päris põhjaliku
kuulnud sellest kõigest palju, aga ise taas koühispildiga ja siis juba kodutee. Meie giidiks oli sel
hal olla ja kõike uuesti kuulata ja vaadata oli
pildi saime Virtsu elust-olust. Väga meeldis
aastal Pille Vanker Märjamaalt, kellele tänud väga
päris tore. Peale ekskursiooni toimus ka kohkõigile Virtsu Seltsimaja ja Koduloomuuhuvitava päeva eest, Maido Kaljurile tänud kindla käe
tumine Karel Rüütliga sotsiaaldemokraatide
seum ühes majas. See on taas näide, mida
eest bussiroolis ja muidugi tänud meie fantastilisele
erakonna ruumides. Meie rahvas oli aktiivne
saab ühiste jõududega ära teha ja ka meie
küsija ja ka vastaspool andis ammendavaid
reisiseltskonnale,
kes
kõik
asjad
vapralt
kaasa
tegid
ja
ajalugu säilitada(mida kõike seal küll ei leivastuseid . Jäime selle päevaga kõik rahule.
rõõmsat
tuju
kuni
lõpuni
üleval
hoidsid.
dunud) Selle kõigega tutvumiseks kulub ikka
palju rohkem aega, kui meil paraku oli. Meie
Tore, et meie eakam rahvas on aktiivne ja võtab osa kõigest pakutust.
kontsert ja kohapeal kokku pandud kapell oli
Varsti hakkavad kultuurimajade juures taas tööle ringid ka eakamale rahvale – Riisipere
igatahes vahva ja rahvas lustis mõnuga – oli
kultuurimajas käsitööring „Nobenäpud“, võimlemisring „Puruvanakesed“, rahvatantsuju jaaniaeg. Kuna järgmisel päeval oli juba
ring „Riisipere Tantsumemmed“, ansambel „Laululust“, Turba Kultuurimajas pensionäride
Nissi vallas suur üritus - Harju maakaitseseltsing „Turbasammal“, rahvatantsuring „Haspel“, igakuine Haapsalu Veekeskuse külastus
jne. Kõigisse neisse ringidesse ja seltsingusse võetakse rõõmuga juurde uusi inimesi ja kõik on
päev – siis meie kahjuks pidime keset hoogsat
teretulnud. Tulge ka ise oma mõtete ja soovidega välja – kõik uued ideed ja soovid annavad ju
pidu lahkuma, et vähemalt südaööks koju
midagi paremini teha ja korraldada.
jõuda. Meie võõrustajatel oli siiralt kahju
Soovin teile kõigile toredaid sügis- ja talvepäevi koos kaaslastega kultuurimajades ringitöömeid ära lasta, aga maha jäi lubadus, et sügides, omavahel suheldes ja atiivset osavõttu kõikidel ühisüritustel! ●
sel kohtume taas Nissi vallas.
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Otto Tief - mees tuulte pöörises

Miss Lehetu 2014 valimised
ühes meenutusega möödunud aastatele
Miss Lehetu on iga aastane traditsiooniline üritus, mis toetub 100%-le
noortealgatusele. Nimelt korraldab iga aasta missivõistluse võitnud tütarlaps järgmise aasta konkursi. Seda vahvat tava järgides tõigi Miss Lehetu
2013, Ketlin Linnas, 19.augustil missivalimised taas meieni. Kaunil augustikuu teisipäeva õhtul kogunesid Lehetu Külakeskusesse ärevil noored neiud
- Leila, Veronika, Vanessa, Anete, Ester ja Marii-Heleen; kes kõik olid kohe
kohe alustamas võistlust Miss Lehetu 2014 tiitlile. Kohale oli saabunud ka
kandidaate hindama hakkav žürii koosseisus: külalisliikmed Raili ja Liina
Vigala vallast, Miss Lehetu 1998 Helle Taks ning aastaid Lehetus missivalimisi korraldanud Eneli Laanekivi. Samuti täitus külakeskuse saal uudistava
publikuga, keda oli kohal igas vanuses. Nende seas ka Miss Lehetu 2005
Kristiina ning Miss Lehetu 2008 Maria. Põhjus, miks saalis nii mitmeid
kunagisi misse viibis on lihtne. Lisaks traditsioonilisele missi valimise üritusele oli sel aastal majas üleval ka fotonäitus „Meie missid läbi aegade“, mis
kajastas antud traditsiooni alates 1998. aastast.
Sellel aastal krooniti missiks kõige noorem ja kõige tublim Anete, kes jäi
žüriile silma väga julge ja eheda oleku, kauni naeratuse ning hea etlemise
oskusega. Loomulikult olid aga kõik osalised väga tublid ning loodame, et
soov missiks pürgida ei kao. Jääme põnevusega järgmise aasta valimisi ootama, sest noor korraldaja on kindlasti väga tragi ja põnevate ideedega.
Mina, Anželika, olen selle traditsiooni endale hingeasjaks võtnud ning läbi
aastate kõiki korraldajaid nõu ja jõuga aidanud. Pigem toetanud ja olemas
olnud ning kontrollinud, mitte asju nende eest ära teinud. Ma näen noortes
suurt potentsiaali ise teha ja mõelda, neile tuleb selleks vaid võimalus anda.
Neid tuleb toetada, mitte nende eest otsustada. Positiivne kogemus ise
korraldatud ürituse õnnestumisest on suur samm noore arengus. Seepärast
tänangi ma suure kummardusega neid asutusi ja inimesi, kes on mõistnud,
et see traditsioon liigub noortelt noortele ning seda tasub toetada. Tänan
aastatepikkuse koostöö eest Lehetu Külaseltsi ning OÜ Saidafarmi. Aitäh, te
olete Miss Lehetu tõelised sõbrad. Kuid pea sama suured tänud lähevad ka
teistele toetajatele tänu kellele selle aasta auhinnad olid pingutamist väärt.
Aitäh Seve Ehitus, Lehetu Sepikoda, Lehetu Hobiautokeskus. Näituse fotode printimisel oli suureks abiks OÜ Fotoluks ning diplomid ja kaunid sildid
tegi Tiina Saun. Kohtumiseni aastal 2015! ●

Peeter Krall

kirjutab oma mälestustes:
(Järgneb)

Peaministri rollis

„Sidepaati meie evakueerimiseks Rootsi ei ilmunud.Puise
randa kogunenud rahvas läks
laiali, kuna Nõukogude väed
lähenesid. Mina läksin läbi vee
ühele saarele olukorda selgitama. Seal kuulsin, et järgmisel
saarel on ETK inimesi, kelle on
lootus korda seada mõni paat,
kuna neil olevat kaasas paadi
mootor. Kuid püsiva meretuule tõttu oli vesi kõrge, mis ei
võimaldanud jalgsi läbi mere
minna ja puudusid ka muud
vahendid. Sellepärast otsustasin tagasi minna Puisesse. Seal
selgus, et rand oli juba okupeeritud Nõukogude sõjaväelaste
poolt. Minu sumadanid olid
nende poolt ära viidud. Küla
vahele minnes lasti minu pihta mõned paugud selja tagant.
Kui peatusin, tuli minu juurde
üks vene keelt rääkiv ohvitser
ja nõudis mult taskukella, öeldes et seda on tal vaja. Ma andsin ka keti aga seda ta ei võtnud. Puises ootas mind Reigo.
Läksime temaga jala Haapsallu ja sealt sõjaväerongiga,
kuhu lasti ka eraisikuid, Riisipere jaama. Sealt läksin ma
koju Jaanika tallu, kuna Reigo
sõitis edasi Tallinnasse.(---)
10. oktoobril oli soe päikesepaisteline ilm. Mina töötasin kartulipõllul, kui tuli
talu ajutine perenaine, minu
vennanaine, kuna mu naine
lastega oli juulikuus pagenud
mootorpaadiga Rootsi ja ütles, et mulle on tulnud külalised. Palusin teda külaliste
eest hoolitseda, lubades varsti
tulla. Koju jõudes leidsin eest
mõned sõjaväelased – venelased. Üks neist nimetas end
kapten Zaharoviks ja teatas,
et mind oodatakse eesti Täitevkomiteesse, nimetas vist
kutsujana Karotammi, komitee esimeest. Ühtlasi nõudis
ka sõjariistade ja kulla väljaandmist ja vaatas kohe otsides
puhvetisse ja riidekappi, käskides sisse pakkida mu Eesti
sõjaväe mundri ja kaasa võtta
sumadaniga toitaineid, selga
panna talveriided, öeldes, et
ilm võib külmaks minna. Siis
käsutati mind autosse, kuhu
asus Zaharov ühe teise sõjaväelasega. Naabritalust omaniku Arnolt Ahmani äraolekul
toodi kinnisest kuurist kellegilt küsimata välja sõiduauto
ja seoti sleppi ning sõit läks
lahti.

21. septembril 1944 toimusid
Tallinnas relvakokkupõrked
Pitka meeste ja sakslaste vahel. Osa Vabariigi valitsuse
ja Rahvuskomitee liikmetest
lahkusid linnast kolme hangitud veoautoga üle Riisipere
Matsalu-Puise randa, et sealt
paatidel Rootsi evakueeruda.
Otto Tief jäi koos Helmut Maandi ja Juhan Reigoga Tallinnasse, et organiseerida rüüstamiste ärahoidmist. „Riigi
Teatajast“ oli trükitud 200 eksemplari, kui kella 16-17 vahel
algas Vene pommirünnak Tallinnale, mille käigus ka ERK
trükikoda tabamuse sai.
22. septembri hommikul kella
9 paiku lahkusid Otto Tief ja
koos temaga J. Maide, J. Reigo ning H. Maandi Tallinnast
Reichspost`i autobussil. Pika
Hermani torni jäi neist lehvima Eesti lipp. Kell 11.30 jõudsid linna esimesed Vene tankid. Vabariigi valitsuse liikmed
sõitsid esmalt Riisiperre, kus
kogunesid Riisipere seltsimajas. Sealt edasi viis põgenike
tee Matsalu-Puise randa, kus
Põgari palvemaja köögis peeti
viimane koosolek põgenemise
küsimustes. Oodati kiirpaati
Rootsist mille tulek oli kokkulepitud 22. septembril, paraku
jäi aga oodatud paat õigel ajal
tulemata ning seejärel puudusid juba põgenemiseks ka mistahes muud võimalused.
25. septembril lõpetati asjatu
ootamine, sest venelased olid
juba kuulduste järgi 15 kilomeetri kaugusele Ridalasse
jõudnud. Kohapeal peideti osa
kaasasolnud rahast ja valitsuse trükkimata jäänud deklaratsiooni ärakiri.
Aga andkem edasiseks sõna
asjaosalisele endale. Otto Tief

Otto Tief. Foto dateerimata
(umbes 1940)

Lõikuskuu kirbuturg
Selleaastane naisseltsi poolt korraldatud lõikuskuu kirbuturg, mis
toimus 10. augustil, oli natuke teistsugune kui kõik eelmised. Tavaliselt käib paar päeva enne kirbukat
veel viimane registreerimine ja info
kogumine kaupmeeste poolt, kuid
sel aastal olid kõned täis imestust ja
küsimusi, et kuidas see küll Turba
raudteejaama esiselt platsil saab toimuda? Seal on ju suured killustikuja asfaldikoormad ning teeremondiks vajalik rasketehnika. Aga vaat
sulle lops! Nagu öeldakse, et heal

lapsel on mitu nime, nii võib kirbukal olla mitu kohta. Kirbuturg leidis
uue koha peaaegu seal samas – suurte puude all lahedal haljasalal, mis
päikeselisel ja kuumal suvepäeval
pakkus nii kauplejatele kui ka ostjatele suurepärast rohelist varjupaika.
Lõikuskuu kirbuturule oli sel korral
registreerunud üle 30 kaupleja. Peamiselt oma valla küladest ja alevikest, kuid ka Tallinnast, Märjamaalt
ja Haapsalust. Müügiks oli kaupu
Haapsalu sallist, kirjutusmasinast

Tallinnas laial tänaval Pagari
tänava nurgal, kus asus ja asub
ka nüüd Julgeoleku komitee

– tšekistide (nagu nad endid
ise nimetavad) staap, peatati
mind tükiks ajaks mingisuguste vormaliteetide täitmiseks.
(---) Viimaks viidi mind ühte
pikka koridori, kus oli palju
teisi tundmatuid vahistatuid.
Mul tuli oodata kaua, ilma et
minu liikumist oleks seal jälgitud. Muidugi uksed olid valve
all. Viimaks viidi mind ühte
tuppa, kus kohe toimus minu
põhjalik läbiotsimine ja minu
ning äravõetud asjade registreerimine. Mingit süüdistust
mulle ei esitatud, ega küsimusi selle kohta ei vastatud. Mind
paigutati sama maja keldrisse.
Nii lõppes kutse külla Karotammile.“
Peagi viidi Tief Tallinnast
edasi Moskvasse Lubjanka
eeluurimisvanglasse,
sealt
edasi aga Butõrka vanglasse,
kus ta oma saatusekaaslastest kuni kohtuni midagi ei
teadnud. Kohus nende üle toimus 1945.aasta juuli alguses.
Laseme jätkata tal endal:
„Juuli algul 1945, vist 2. kuupäeval korjati meid kokku
„musta kaarnasse“ ja kõva
keelu all, et ei tohi rääkida,
välja piiluda, sõidutati meid
kohtusse.See oli Nõukogude Liidu Ülemkohus selle
sõjakolleegiumi koosseisus.
(---) Meid paigutati süüpingile vist järjekorras – Tief,
Maide, Susi, Pärtelpoeg, Sumberg, Pikkov, Kaarlimäe.(---)
Kohtukäik oli lühike. Kuna
puudus süüdistaja-prokurör,
anti sõna pärast süüdistusakti ettelugemist kohtualustele
nende istumisjärjekorras.(---)
Ärakuulanud kohtualuste seletused, läks kohus nõupidamisele. Otsus kuulutati välja
suuliselt vist järgmisel päeval.
Selle otsuse järgi olime me
südi mõistetud isamaa reetmises, mitte Nõukogude Liidust
lahti löömises, milles oli meile süüdistus esitatud. Otsus
oli lõplik ja edasikaebamisele
ei kuulunud. Karistuseks oli
vabaduse kaotus tähtajaliselt
kõigile peale Maide, kes oli
mõistetud mahalaskmisele.
Lisakaristuseks oli määratud
peale vabadusekaotuse lõppu
veel kodanikuõiguste kaotus
vist kõigile 5-ks aastaks. Vabadusekaotuse määrad olid: Tief
– 10 aastat, Susi ja Pärtelpoeg
8 aastat, Sumberg, Pikkov ja
Kaarlimäe – 5 aastat. Kuuldavasti muudetud Maide kõrgeim karistus 10-ks aastaks
vangistust, kuid kindlad andmed mul puuduvad“. ●

ja kaltsuvaipadest kuni aiapidajale
tarviliku mutipeletajani. Ei puudunud ka koerakutsikad ja kassipojad.
Hästi tore on aga see, et meie kirbuturu on kauplemiseks avastanud
meie oma valla lapsed ja noored, kes
oma küpsetiste ja enda meisterdatud ehete või asjadega „oma esimest
raha“ teenivad.

poolest, et kui me igal aastal oleme
kirbuturust saadud tuluga toetanud
valla tublisid õpilasi, koole, lasteaedu jne, siis sellel aastal toetame
mälestuspingi paigaldamist Nissi
kirikumõisa parki ühele Eesti tuntumaile heliloojale Raimond Valgrele, kes on sündinud Riisiperes 7.
oktoobril 1913.

Tõeliseks kirbuturu magnetiks on
saanud õnneloos ja Ain Karutoom.
Õnneloosi peaauhinnaks oli sel aastal 3 kg mett ja Ain pakkus laadarahvale Samarkandi pilaffi.

Aitäh kõikidele toetajatele ja abilistile! Oli tore kirbukas!

Teistsuguseks saab selleaastast lõikuskuu kirbuturgu pidada ka selle-

Lisaks mälestuspingi paigaldamisele Raimond Valgrele on sügisel tulemas ka kohtumisõhtu sarjast "Märka oma koduvalla inimest". ●

8 reklaam ja teated

Showtants (5..7.a.) Turba
Kultuurimajas, juhendaja Helve
Kruusement
Showtants (I-IV klass) Turba
Kultuurimajas, juhendaja Helve
Kruusement
Rahvatants (I-III kl.) Turba
Kultuurimajas, juhendaja Mari
Tomp

Meie hulgast
on lahkunud:
juuni:
Elve Tori (Riisipere)
Alide Tuisk (Turba)
Meelis Langovits (Turba)
juuli:
Salme Tartland (Turba)
Jüri Rõtikov (Turba)
Helvi Tarum (Ellamaa)
Hans Valdmees (Turba)
Mati Kütsen (Riisipere)
Tõnu Kraut (Turba)
Ida Arula (Turba)
august:
Tiit Lehtme (Nurme)
Erich Allesfeldt (Riisipere)

Rahvatants (V-IX kl.) Turba
Kultuurimajas, juhendaja Mari
Tomp
Põnnikool Riispere Kultuurimajas juhendaja Katrin Õisma
Rahvatants lastele (5.-7.a.)
Riisipere Lasteaias, juhendaja
Piret Kunts
UUS!Rahvatants II-VI kl. Nissi
Põhikoolis, juhendaja Piret
Kunts
Laste Lauluring (3-7 .a) Riisipere Lasteaias

Kammerkoor Riisipere Kultuurimajas, juhendaja Cätly Hein
Naiskoor Turba Kultuurimajas
Naisrahvatants Turba Kultuurimajas, juhendaja Mari Tomp
Naisrahvatants Riisipere Kultuurimajas, juhendaja Sirje Nokkur
Naisrahvatants Riisipere Kultuurimajas, juhendaja Piret Kunts
Memmede rahvatants Turba Kultuurimajas, juhendaja Mari Tomp
Memmede rahvatants Riisipere
Kultuurimajas, juhendaja Piret
Kunts
Naisansambel Laululust, juhendaja
Terje Rand
Naisansambel Cantus, juhendaja
Kersti Reintam
Hiina võimlemine Riisipere Kultuurimajas, juhendaja Reino Bürkland
Eakate võimlemine Riisipere Kultuurimajas, juhendaja Anneli Üksik

Lauluring ( 7-16 .a) Riisipere
Kultuurimajas

Seltskonnatants algajatele Riisipere
Kultuurimajas, juhendaja Helve
Kruusement

Karate lastele (5.-7.a.) Riisipere Lasteaias, juhendaja Anton
Liivlaid

Seltskonnatants edasijõudnutele
Riisipere Kultuurimajas, juhendaja
Helve Kruusement

Inglise keele kursus taasalustajatele
Turba Kultuurimajas, juhendaja
Margit Levoll
Käsitööring Riisipere Kultuurimajas, juhendaja Mare Tedremaa
Käsitöökursused Turba Kultuurimajas
Jätkukursus Riisipere Kultuurimajas
- Kirivöö, juhendaja Helve Tellei
- Rahvariiete peakatted, kabi- ja
pottmütsi valmistamise õpitoad
Kolmas sektor

juuli
Artur Komissarov
(Ellamaa)

UUS! Peotants (VII-IX kl.) Turba Kultuurimajas, juhendaja
Helve Kruusement

TÄISKASVANUTELE

juuni
Tauris Tarto (Turba)
Raiko Rau (Riisipere)
Sofia Saar (Ellamaa)

Nissi valla kultuurimajade ringide ja
kursuste tegevus 2014/2015 hooajal.
LASTELE

Uued valla
kodanikud:

Teataja 4/2014

Lauatennis Riispere Kultuurimajas, juhendaja Mati-Rain Pesor
Massaažid Riisipere Kultuurimajas, massöörid Reino Bürkland,
Tambet Maidra
Turba pensionäride ühenduse
korralised kokkusaamised Turba
Kultuurimaja iga kuu viimasel
kolmapäeval kell 13.00

Vaata lisa veebilehtedelt
http://www.turbakultuurimaja.ee
ja http://riisiperekm.webs.com
Oodatud on endised
ja uued liikmed!

Turba Kultuurimaja poolaasta üritused
R 17.oktoobril kell 20.00
omaküla näitemängu kordusetendus
"Kuus klassi haridust"
--P 19.oktoobril kell 12.00
perehommik
Nipitiri Nukuteater mängib
toredat lugu
"Kapsamamma võluaed"
--K 22.oktoober kell 12.00-17.00
"Koolivaheajal kultuurimajja"

Õnnitleme!
august:
85 Õie Ott (Riisipere)
80 Harri Källo (Ürjaste)
80 Uuno Joa (Tabara)
75 Alvine Anja (Riisipere)
70 Jaan Katalsepp (Turba)
70 Helge Ehrpais (Riisipere)
september:
93 Zinaida Lall (Riisipere)
92 Erna Sarik (Riisipere)
75 Maimu Sermann (Turba)
75 Ülo Sassi (Munalaskme)
75 Hans Keerig (Riisipere)
70 Heino Miilberg (Lehetu)

Ajaleht "Teataja"

Kuulutused
Abi jooniste koostamisel ja
digitaliseerimisel. Projekteerimine, tootearendus,
metalli- ja keevitustööd.
Lisainfo tel nr (+372) 5187318;
e-mail: engrib@engrib.eu;
info: www.engrib.eu

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

--R 14.novembril kell 20.00
teatriõhtu
Teoteater mängib Radha
Bharadwaj "Salapaik"
Ei soovitata lastele!
--L 6.detsembril kell 12.00
perehommik
Jõuluetendus Nipitiri Nukuteatrilt
"Metsatondi saladus" ●
Üldehitustööd ja katusetööd 56933207
-----------------------------OÜ Estest PR ostab metsaja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215
e-post info@est-land.ee ●

EELK Nissi Maarja
koguduse teated
Nissi Maarja kogudus alustab leerikursusega pühapäeval, 21.septembril kell 14.00
kogudusemajas, Nissi tee 55. Oodatud on
noored alates 14. eluaastast ja kõik teised,
kel soov end ristida ning huvi kristliku
usu vastu ja tahtmist liituda kogudusega.
Info: koguduseõpetaja Lea Jants, tel.
56656738.
Oktoobri teisel nädalal alustab Nissi
Maarja koguduses Kogudusekool. Oodatud kõik, kel huvi saada rohkem teada
kristlikust usust ja soov aidata võib-olla
ka ise vabatahtlikuna kaasa koguduse tegemistes. Kogudusekooli kokkusaamised
toimuvad 2 korda kuus.
Täpsem info: koguduseõpetaja Lea Jants,
tel. 56656738.
Oktoobri teisest pühapäevast alustab
taas ka laste pühapäevakool. Oodatud
on kõik lapsed vanuses 5-12 eluaastani.
Tutvustame Piibli lugusid, mängime,
meisterdame, joonistame, laulame. Kevadel osaleme Lääne-Harju praostkonna
lastepäeval Harju-Ristil ja juunis toimub
praostkonna ühine lastelaager laagrikeskuses „Talu“.
Pühapäevakooli kokku saamised toimuvad pühapäeval kell 10.30 – 11.30 kogudusemajas. Esimest korda ootame lapsi 12.
oktoobri lõikustänupüha jumalateenistusele kell 12.00 Nissi kirikusse.
Info: koguduseõpetaja Lea Jants, tel
56656738. ●

