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Nissi valla ajaleht

Pühade ajal tuleb kokku terve pere. On mõnus veeta aega ühiste
tegevustega. Teataja pakub välja vana hea ümbermaailma reisimängu. Olgu see ka kaudsemalt meelemõlgutajaks teemal Nissi,
Saue, Kerna ja Keila valla ühinemine Lääne-Harju ühisvallaks,
mis tuleval 2015. aastal rohkesti kõneaineks tuleb.
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Armas sõber!

Jälle kord on kätte jõudnud advendiaeg ning 1.
advendipühapäevaga algas kirikus ka uus kirikuaasta. Seega võime juba heita esimese pilgu selja
taha ning vaadata, mida on möödunud aasta meie
elus muutnud. Samas on see võimalus vaadata ka
ettepoole. Millegi uue algus on alati seotud suurte
ootuste ja lootustega. Esimesel advendil süütasime
me esimese advendi küünla, teisel kaks, kolmandal
kolm ja neljandal süütame me neli küünalt. Iga uue
küünlaleegiga muutub meie ümbrus üha valgemaks,
suureneb ka rõõm ja ootusärevus meie südames ja
hinges, sest peagi on lähenemas pühad – Jeesuse
Kristuse sünnipäev.

Advent tähendab tulemist. Suur Jumal tuli kord väikese lapsena inimeste juurde, et me võiksime Temaga
kohtuda ja Teda tundma õppida.
Me teeme ettevalmistusi Tema vastuvõtmiseks.
Pühadeks valmistume me nii kodudes, lasteaedades,
koolides, töökohtadel, kuid kindlasti kõige enam meie
endi südametes. Advendiaeg on südamete puhastamise aeg ja heategude aeg. Me tahame olla paremad,
tähelepanelikumad, märgata abivajajaid enda ümber
ja näidata oma armastust enda lähedastele.
Üheskoos on Eestimaa kristlikud kirikud kuulutanud
eeloleva aasta Maarjamaa aastaks. Eestimaad on
Jeesuse ema Maarja nimega kutsutud juba kaheksa
sajandit. Aasta juhtmõtteks on Johannese evangeeliumi 2 peatüki 5 salm: Tema ema Maarja ütles:
„Mida iganes Jesus teile ütleb, seda tehke!“
Ka meie Nissi kirik kannab Maarja nime. Jõulupühade eel on sobilik meenutada ettekuulutust Jeesuse
sünnist Luuka evangeeliumist. „Ära karda Maarja,
sest sa oled armu leidnud Jumala juures! Ja vaata
sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle
nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse
Kõigekõrgema Pojaks...“
Nissi koguduse poolt soovin tänada kõiki inimesi ja
organisatsioone, kes on meie tegevust toetanud nii
oma annetuste, abikäte, heade mõtete, soovide ja
eestpalvetega.
Kui soovime muuta meie elu ja ümbritsevat keskkonda, siis üheskoos tegutsedes on võimalik viia ellu
unistusi, mida üksinda meist keegi kunagi teostada
ei suudaks ega julgeks. Vaid üheskoos, üksteisega
arvestades võime luua turvalisema elupaiga, kus me
end hästi ja koduselt tunneme.
Soovin kõigile rahulikku advendiaega ja rõõmsaid
ning õnnistatud jõulupühi!
Lea Jants
EELK Nissi Maarja
koguduse õpetaja

Ärgake, külad!
Laupäeval, 25. oktoobril kella
kahe paiku päeval oli märgata
Riisipere kultuurimaja juures
liikumist – kohale olid jõudnud
infopäeva organiseerijad. Vaja
on ju valmis keeta tervituskohv,
lahti lõigata õunakook, üles seada
dataprojektor ja teha veel mõned
vajalikud ettevalmistused algavaks infopäevaks. Esimestena
jõuavadki kohale külalised ja
esinejad Vigala vallast ning Liikumisest Kodukant. Ja peagi tulevad
huvilised Nissi vallast. Esimesed
mõtted külaliikumisest saabki
vahetatud kohvi ja koogi juures.
Kohale tulnud inimeste peamiseks
sooviks on kaasa rääkida ja mõelda, kuidas Nissi vallas MTÜde ja
külade mõtteid volikogule edasi
anda.
Infopäeva alustuseks moodustasime toolidest kaare, et oleks ikka
ümarlaud ja mõnusam on ju näost
näkku mõtteid vahetada. Tutvustusringi ajal selgus, et esindatud
on 1 alevik - Riisipere ja 5 küla –
Ellamaa, Lehetu, Madila, Tabara

ja Ürjaste.
Arutelu käsitles mitmeid teemasid, kuid siinkohal mõned olulisemad:
Vigala valla külade ümarlaua
kogemusi tutvustas Liina Kikas
Vigala valla Vana Vigala külast.
MTÜ Vigala valla külade ümarlaud tegutseb aastast 2007. Ühing
esindab Vigala valla külasid, kelle
liikmeteks on külavanemad ja
teised aktiivsed vabatahtlikud.
Ühingu ülesandeks on suhelda
valla volikoguga, koondada vajadusi ja koordineerida projektide
esitamist. Külavanemad ja ühingu
juhatus toimivad vabatahtlikkuse
alusel. Külavanemad on valitud
mitme küla esindajateks. Külavanematel on ametiraha, külades on
infotahvlid. Korraldatakse laatasid, töötubasid, talguid, väljasõite
erinevatesse küladesse ja kaugemalegi. Ühing on osaliseks oluliste
arutelude juures volikogus, kus
oodatakse külade arvamust. Vallavalitsus toetab MTÜ Vigala valla

Tantsupisik
levitas rõõmu
Üks tõeliselt südamesoe õhtu
sai Turba Kultuurimajas teoks
reedel, 28. novembril, mil naisrahvatantsurühm Turba Tantsupisik
oma esimest asjalikumat sünnipäeva pidas. Rühma viieaastaseks
saamist aitasid tähistada külla
kutsutud head sõbrad-tantsurühmad, endised tantsijad, naiskoor
Nelli, kohalik rahvas ja vahvad
muusikud.
Rõõmu täis õhtu sai alguse Tantsupisiku daamide lavale tulekuga,
jätkus külaliste esinemisega ja
lõppes muusikaklubi Söepõletajad
saatel ühistantsimisega.
Turba Kultuurimaja hing Anne
Kuusk ütles õnnitluses välja
sõnad, mis annavad tantsijatele
jaksu loodetavasti pikaks-huvitavaks-töiseks tulevikuks: “Just
Teie olete meie maja kõige esimene naisrühm!”.
Turba Tantsupisik tänab kõiki
abilisi, toetajaid, valla juhte, kes
aidanud jõuda 5. sünnipäevani
ning jätkab reipalt tantsimist
järgmise verstaposti suunas.
Rühma juht Mari Tomp

külade ümarlauda igal aastal 2900
euroga , millele lisandub projektide omaosalus.
Külavanemate rollist rääkis Külli
Vollmer Kodukandist, kes on projekti "Ärgake, külad!" ellu kutsuja.
Külavanemate Eestis on 4437
küla. Aktiivseid külasid, kus külal
on eestvedaja (kas MTÜ või külavanem) on 1676. Külavanemaid
soovitakse vallavalitsuste poolt
rohkem näha suurtes valdades,
kus külade „hääl“ on nõrgem. Oluline on, et valitud inimene esindab küla. Eks see külade asi olegi
meeskonnatöö, üksi soleerides
lihtsalt väsid, aga koos tekitatakse
sünergia ja siis ei tahagi tegemistest kõrvale jääda. Selleks, et külad
oleks „pildil“, saab ära teha nii
mõndagi lihtsate vahenditega info kajastamine valla kodulehel,
wikipeedias, toimiv külade ja mtüde ümarlaud, mis annab vallast
tervikpildi. Projekti raames on uuritud valdade kodulehti, et teada
saada kuidas kajastatakse külade
tegemisi. Kahjuks Nissi valla ko-

VALLA JUHTIMINE 3

Teataja 6/2014

Nissi Vallavalitsuse
istungitel otsustatust
24. oktoober
otsustati suunata üks hooldekoduteenust vajav isik ööpäevaringsele
põetusteenusele
Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS-i
Valga maakonnas Hellenurmes.

3. november
otsustati anda ruum Riisipere
lasteaia hoones tasuta kasutamiseks MTÜ-le Riisipere Kultuuriselts;

dulehel puudub info külade kohta.
Vigala valla Vana Vigala külas elav
Luc Saffre on hea näide, et Eesti
küla on mõnus elukoht ka maailmakodanikele. Belgiast pärit, kuid
nüüd Eestis juba 13 aastat elav
Luc, tutvustas interneti entsüklopeediat Wikipeedia, mida saab
igaüks täiendada ja uusi artikleid
lisada. Et muudatusi on tõesti lihtne teha , veendusime me
kõik. Igale Eesti külale on loodud
artikkel, mida kõik on oodatud
täiendama, kes soovivad oma küla
interneti teel reklaamida. Artiklite põhjal saab välja trükkida
raamatu.
Infopäeval osalejad jõudsid ühisele arvamusele, et külade ja alevike
ümarlaua kokkukutsumine on
vajalik, et info liiguks paremini

vallavalitsuse ja vallaelanike vahel. Samas peaks külad ja alevikud
ise aktiivsemad olema leidmaks
enda seast inimesi, kes on nõus
küla ning alevikku esindama.
Kuna infopäeval ei olnud esindatud kõiki külasid ja Turba alevikku, siis uue ümarlaua kutsume
kokku uuel aastal, jaanuarikuus.
Olvia Laur,
Marje Suharov
Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi
vahendusel, toetab Siseministeerium

väljastati ehitusload Riisiperes
Veetorni tn 7 elektrivarustuse ehitamiseks, Siimika külas
Vindla kinnistule sidemasti
ehitamiseks ja Turba alevikus
Jaama tee 6 ja Tehase tn vahelisel lõigul kaugküttetorustiku
ehitamiseks;
määrati
projekteerimistingimused Madila külas Teppivana
kinnistule elamu projekteerimiseks ja Ellamaa külas aia kinnistule kasvuhoone projekteerimiseks;
anti kirjalik nõusolek Ellamaa
külas Põllu kinnistule puurkaevu rajamiseks;
määrati õpilastoetus Hannabel Säärele summas 300 eurot
seoses osalemisega Euroopa
sümfooniaorkestrite festivalil
Itaalias;
otsustati maksta lasteaiatoetust
ühele taotlejale kogusummas
79,89 eurot, ravimitoetust ühele
taotlejale 17,54 eurot, erakorralist toetust neljale taotlejale kogusummas 192,71 eurot; ühele
taotlejale toetuse maksmisest
keelduti;

valla esindajaks lasteaedade
hoolekogudes nimetati humanitaarvaldkonna juht Riina Haljasoks;
kinnitati kopeerimise ja printimise hinnad Turba Raamatukogus;
lubati ühele Riisipere aleviku
jäätmevaldajale hooajalist liitumist korraldatud jäätmeveoga.

17. november
kinnitati Turba Kooli hoolekogu koosseis;
suurendati Riisipere lasteaia
sõimerühma laste arvu kahe
lapse võrra;
eraldati reservfondist Riisipere Lasteaiale 900 eurot seoses
veeavarii ja lisarühma avamisega;
otsustati jagada Madila külas
Pärdi katastriüksus kaheks
katastriüksuseks ja Riisipere
alevikus asuv Nissi tee 87 katastriüksus samuti kaheks katastriüksuseks;
otsustati maksta lasteaiatoetust
kahele taotlejale kogusummas
127,82 eurot, ravimitoetust ühele taotlejale 54 eurot, erakorralist toetust kolmele taotlejale
kogusummas 109,50 eurot; ühele taotlejale toetuse maksmisest
keelduti;
kiideti heaks hajaasustuse
programmi projekti „Puurkaevu rajamine kinnistule
51802:003:0242 (Valsi)“ aruanne;
väljastati ehitusluba Turbas Le-

hetu tee 3 hoone rekonstrueerimiseks;
algatati Mäe detailplaneering
(Madila küla)

1. detsember
anti kirjalik nõusolek kuuri ehitamiseks Tabara külas Juudi
maaüksusele, ehitusluba kasvuhoone ehitamiseks Ellamaa külas Aia maaüksusele ning väljastati ehitise kasutusluba tiigile,
asukohaga Tiigi park, Riisipere
alevik;
kinnitati OÜ Nissi Elamud (likvideerimisel)
likvideerimise
algbilanss ja majandusaasta
aruanne; osaühingu säilitamisele kuuluvate dokumentide hoidjaks määrati vallavalitsus;
otsustati jagada Ellamaa külas
asuv Liuka katastriüksus neljaks katastriüksuseks;
otsustati korraldada konkurss
Turba Kultuurimaja juhataja
ametikoha täitmiseks;
otsustati maksta rahalist toetust
130 eurot naisrahvatantsurühmale Turba Tantsupisik seoses
5. sünnipäevaga;
otsustati maksta koolitoetust
õpilaskodu üüri kompenseerimiseks ühele taotlejale 75%
ulatuses, ravimitoetust ühele
taotlejale 13,15 eurot, erakorralist toetust kahele taotlejale
kogusummas 42 eurot, hooldajatoetust ühele raske puudega
isiku hooldajale 19 eurot kuus;
valiti välja Turba Kooli söögisaali projekteerija – OÜ Maaprojekt, kelle pakkumus oli
9120 eurot.

Nissi Vallavolikogu
istungitel otsustatust
20. november
Esimesel lugemisel olid:
1. Nissi valla 2014. aasta lisaeelarve
2. Nissi Põhikooli arengukava kinnitamine 2014/2015–
2016/2017. õppeaastateks
3. Nissi valla koerteregistri asutamine ja registri põhimäärus
4.
Nissi
Vallavolikogu
09.12.2010 määruse nr 25
"Nissi valla munitsipaalkooli hoolekogu moodustamise
kord ja töökord" muutmine.
Otsustati esitada Harju maavanemale taotlus kasutuses

olevate, omandiõigust tõendavate dokumentideta, enne ehitusseaduse jõustumist rajatud
abihoonete
teenindamiseks
vajaliku maana Nissi valla munitsipaalomandisse andmiseks
Turba alevikus Metsa tn 3 ja 4
korterelamute läheduses asuv
maaüksus.
Otsustati koormata Nissi vallale
kuuluv Veetorni tänava kinnistu
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks 0,4 kV maakaabelliini ning liitumiskilbi ehitamiseks ja majandamiseks.
Otsustati koormata Turba alevikus asuvate kinnistute (Jaama
tee haljasala ja Tehase tänava
väike lõik) isikliku kasutusõi-

Ajaleht "Teataja"

gusega N.R Energy Osaühingu
kasuks maa-aluse kaugküttetorustiku rajamiseks ja majandamiseks.
Tunnistati kehtetuks Nissi Vallavolikogu 16.10.2014. a otsus nr
48 "Vallavalitsuse liikmele hüvitise maksmine" seoses humanitaarvaldkonna juhi ametikoha
täitmisega.

27. november
Võeti vastu Nissi valla 2014. aasta lisaeelarve.
Kinnitati Nissi Põhikooli arengukava 2014/2015 - 2016/2017.
õppeaastateks.

Väljaandja: Nissi Vallavalitsus
Toimetus: Nissi Vallavalitsus
Reklaam ja kaastöö: ajaleht@nissi.ee
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HOOLIMI
Turba Kooli 7. klass on osalenud
käesoleva õppeaasta septembrist detsembrini Hooliva Klassi
pilootprojektis. Selle programmi
eesmärk oli õpetada noori üksteist
märkama, paremini mõistma ja
omavahel koostööd tegema. Programmi raames toimusid Kloogaranna Noortelaagris kaks koolitust
tugimeeskonnale ja üks koolitus
klassile. Lisaks koolitustele oli
ka ainetundides ja klassijuhataja tundides juttu hoolivusest ja
märkamisest.

9. klass mahtus hästi pisikesse ringi

Hooliva Klassi programmi tippsündmuseks Turba Koolis sai 3.
detsembril ülekooliline Hoolivuse
päev, mille korraldas ja viis läbi
programmis osalenud

7. klass. Päev algas koolitustunniga
õpetajatele, kus tutvustati klassi
tegemisi ning viidi läbi meeskonnatöö oskusi ja märkamist
arendavaid mänge. Seejärel tegid
seitsmendikud samu mänge ka
klassides. Iga klass sai ühe tunni
harjutada meeskonnatöö oskusi,
öelda üksteisele komplimente,
saada aru enda ja teiste erilisusest.
Peale söögivahetundi aga mindi
õue ja seal ootas ees palju lõbusaid
ja loovaid tegevusi, mille eesmärgiks oli õpetada üksteist märkama, arvestama ja toimima ühtse
meeskonnana.
Õuemängudes pidi iga klass läbima kaheksa kontrollpunkti, kus
oli vaja täita ühtse meeskonnana
üks ülesanne. Üheks ülesandeks
oli vaja välja mõelda moto, mis
neid iseloomustaks või millised
nad olla tahaksid. Moto kirjutati
puidust medalile, mis saadaks
neid ka edaspidi. Lisaks pidid nad
moodustama oma klassi õpilastest
sellise pildi, mis väljendaks hoolivust. Veel oli vaja teha laul, mis
iseloomustaks oma klassi ja oleks
seotud hoolivusega.

oli vaja laudu edasi tõsta ja tagant
ära korjata, et oleks midagi ette
panna. Erinevatel klassidel oli
rajal korraga erinev arv õpilasi.
Mõned olid korraga kolmekesi, aga
oldi ka viiekesi. Seal oli vaja tagant
tulijatel aidata ees minejatel edasi
pääseda, sest muidu ei saanud ka
ise edasi. Ees mineja pidi aga lootma sellele, et tagant tulijad neile
lauatükke juurde annavad, et edasiminekuks teed rajada. Üks keerulisemaid ülesandeid oli aiast üle
saamine. Aiaks oli tõmmatud kaks
nööri ning üle aia võis minna nii
pealt kui kahe nööri vahelt. Nööri
ei tohtinud puudutada. Klassid
lahendasid selle ülesande väga eri-

Oli ka füüsilist tegevust nõudvaid
mänge. Klass pidi pingi peale
tõusma ja seal moodustama mitu
erinevat järjekorda. Kõigepealt
pikkuse järjekorras, siis juuste
pikkuse järjekorras, siis silmade
heleduse/tumeduse järjekorras.
Pingilt maha ei tohtinud vahepeal
tulla ja järjekorra muutmine eeldas üksteise märkamist, abistamist ja viimases osas ka üksteisele
silma vaatamist. Veel oli vaja
mahtuda kogu klassiga nööriga
tõmmatud väikese ringi sisse ning
hiljem moodustada kinnisilmi
nöörist kinni hoides kolmnurk.
Kolmnurga moodustamine nõudis
eriti palju kaaslasega arvestamist
ja teiste asukoha tunnetamist.
Kõige hoolivamad tüdrukud ja poisid

Rohkem füüsilist pingutamist
nõudis lauatükkide abil soo
ületamine. Rajale läks korraga
mitu õpilast ja soo ületamiseks

Õpetajate koolitus

Filmimuusika Playbox
21. novembril toimus Nissi põhikoolis traditsiooniline üritus Playbox,
mille teemaks oli sel aastal filmimuusika. Seekord nägime värvikaid
esitusi nii multifilmidest, Eesti filmiklassikast, muusika- ja märulifilmidest. Terviklikuks muutis ürituse
originaalne lavakujundus, õhtujuhid, kes tegid oma tööd ruupori ja
tõelise filmiklapiga ning väsimatult
kaasa elav publik. Playboxile oli kaasa elama tulnud ca 180 inimest.
Võistlejaid oli hindama palutud
žürii koosseisus: vilistlased Julius
Liiv ja Keiti Roosimägi, matemaatika õpetaja Reet Käärik, vilistlane
ja endine huvijuht Annely Joa ning
Turba kooli huvijuht Eneli Ööpik.
Võistlejaid hinnati vanuseklassides
1.-3. klass, kus võitjaks osutus 3.
klassi etteaste filmist „Desperado“,

4.- 6.klass, kus võitsid 5. klassi õpilased esitusega multifilmist „Leiutajateküla Lotte“ ja 7.- 9. klasside
arvestuses võitsid 7. klassi õpilased
esitusega filmist „Helisev muusika“.
Peale žürii valis oma lemmiku ka
publik, kelleks osutus 6. klass esitusega multifilmist „Madagaskar“.
Lisaks võistlejatele oli üritusel
ka neli üllatusesinejat: Riisipere
lasteaia vanem rühm koos õpetajate
Evely ja Helvega, 4. klassi lapsevanemad, kooli töötajad ja hoolekogu
koos lapsevanematega.
Täname kõiki osalejaid, üllatusesinejaid ja publikut ning ootame
Teid meie järgmisele üritusele Noor
Moelooja.
8. klassi õpilased Nataly Sofie Kiisel,
Karmen Kilk ja Karolin Käsper
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Rohkem pilte on võimalik vaadata Turba Kooli facebook`i lehelt
https://www.facebook.com/turbakool.
Inge Peterson
Turba Kooli psühholoog
tugimeeskonna liige

Kuna mulle meeldib kududa, siis haarasin sellest mõttest kinni.
Parasjagu on koolis meil käsitöö tunnis kudumise veerand, seega
otsustasin selle välja pakkuda. Kõigepealt rääkisin sellest õpetaja
Piretiga . Tema oli kohe nõus. Järgmises käsitöö tunnis rääkisin
seda meie klassi tüdrukutele. Kõik olid selle mõttega nõus. Siis pakkus õpetaja selle teema välja ka 7., 8. ja 9. klassi tüdrukutele.
Üleskutses oli kirjas , et pisikesi ilmakodanikke aitavad 100%
villasest lõngast kootud esemed. Õpetaja Piret muretses meile sobiva
materjali. Ja hakkasimegi kuduma.
Novembrikuu käsitöötunnid olid töised ja veidi mõtlikud. Rääkisime kududes omavahel nendest väikestest
lastest- kes sündis liiga vara, kes liiga väiksena või liiga
haigena. Novembri lõpuks kooti valmis 30 sokipaari ja
mütsi. Õpetaja tegi valmis töödest ka väikese näituse.
Näitust vaadanud koolipere imestas, kui väike pea on
enneaegsel lapsel.
Nüüd on sokid-mütsid saadetud üleskutse algatajale,
mittetulundusühingule Enneaegsed Lapsed.
Meie kooli tüdrukutel on suur süda sees. Aitäh, tüdrukud ja õpetaja Piret , et te minu mõttega kaasa tulite.
Heategu teeb meid kõiki ilusamaks ja paremaks.
Roosi-Matilde Tamm
Turba Kooli 6. klass

Huvijuht Evelyn Tammaru

Kernu ja Nissi noored õpivad koos
Nissi Põhikooli õpilased osalesid
projektis „Kernu PK ja Nissi PK
noorte sotsiaalsete oskuste suurendamine ja koostöövalmiduse
kasvatamine“. Projekti eestvedaja
oli AHA Keskuse juhataja Terje Schmidt ja koolitaja-nõustaja Siiri-Liisi
Kraav Perekasvatuse Instituudist.
Projekt sündis soovist toetada Ker-

I moodul

Hoolivuse päeva lõpuks selgusid
ka kõige hoolivam poiss ja tüdruk
igast klassist. Iga osaleja sai aga
koostegemistest säravad silmad ja
mõnusa meeleolu.

Kohe-kohe on käes jõuluaeg, millal rohkem märgatakse ja tehakse
head. Ühel päeval juhtis ema minu tähelepanu üleskutsele : „Sulle
meeldib kududa. Et igast pisikesest saaks kord suur, koo enneaegsetele lastele sokke ja mütse.“

julgusest oma unistused teoks teha.
Nooremleitnant Pille Joala tutvustas oma kohtumisel lenduri ja Ämari lennubaasi igapäevatööd. Toimus
traditsiooniline üritus Playbox,
mille teemaks oli seekord filmimuusika. Nissi kooli lapsed on osalenud
ka Harjumaa koolide rahvastepallivõistlustel ja teemapäevadel.

nu ja Nissi valla noori nende siirdumisel lapsepõlvest täiskasvanuikka.
Noortele mõeldud projekt nägi ette
keskkonnavahetust ja mitmepäevaseid koosolemisi, mille käigus toimunud tihedad ja intensiivse tööga
seminarid vaheldusid puhkepauside
ja lõbusate tegevustega. Lisaks
õpilastele olid kaasatud ka õpetajad
mõlemast koolist.

Tuksi Tervise- ja spordikeskuses – jäälõhkujad ja tutvumine. Sotsiaalsed
oskused. Stereotüübid ja eelarvamused, mis mõjutavad teise inimese tajumist. Enesest teadlik olek. Kuidas väljendan oma emotsioone. Sotsiaalne
teadlikkus – empaatia. Kuidas teist toetada – kas, millal, millisel viisil.
Kommunikatsioonihäired mitteverbaalses (aga ka verbaalses) suhtlemises. Hirm ja julgus – ennast avada ja haavatavaks teha.

II moodul

nevalt. Mõned aitasid üksteisel üle
nööri pääseda ning leiutasid erinevaid viise selle saavutamiseks, aga
teised pugesid ettevaatlikult kahe
nööri vahelt läbi.

Lugu tüdrukutest
kellel on
suur süda sees

Novembrikuu on Nissi Põhikoolis
olnud väga toimekas. 6. novembril
tähistasime ühiselt koolimaja 8.
sünnipäeva. Õpilastega on kohtumas käinud kaks külalist: purjesportlane, ettevõtja ja poliitik Toomas Tõniste ja nooremleitnant Pille
Joala Ämari lennubaasist. Toomas
Tõniste rääkis õpilastele ettevõtlikkusest, suurelt unistamisest ja

KutiMuti Noortelaagris – Stress ja lõõgastus. Eneseregulatsioon. Toimetulek erinevate emotsioonide ja olukordadega – viha, kurbus, lein, aga ka
armastus, rõõm, kaastunne. Vastutus sotsiaalsetes suhetes. Oskus suhetes
toimida – erinevad juhtumid, millega noortel endal on kokku tulnud puutuda ning nende analüüs ja alternatiivsete tegevusviiside otsimine.

III moodul

INE

November Nissi Põhikoolis

Kallaste turismitalus – Meeskonnatöö põhimõtted. Ei ütlemine ja enesekehtestamine. Eesmärgid – realistlikud, mõõdetavad. Kuidas tagada oma
eesmärkide täitumine ja olla edukas nii suhetes, õppimises kui isiklikus
arengus. Lõpupidu.

Noorte tagasiside toimunud projektile:

E

riti meeldis uute
tutvuste loomine
ja võimalus ennast
paremini tundma
õppida
aime tunda

S

erinevaid
emotsioone - nutta
ja naerda ning
rääkida ja arutleda
paljudel teemadel

V

äga meeldiv oli kogeda,
kuidas kaaslased kordkorralt avanesid ja seltskond
aina enam ühte sulas

T

aolistest seminaridest võiksid osa
võtta kõik kolmanda
kooliastme õpilased

S

aime viibida
huvitavas,
arendavas ja
ain endast ja
tavapärasest
kaaslastest
erinevas keskpalju
teada ja
konnas
samuti uusi
teadmisi laheneeldisid
damaks erinegrupitööd
vaid olukordi
ja erinevad ak-

S

M

tiivsed tegevused

Tegemist oli väga sisuka ja vajaliku
koolitusega. Päevad olid hästi organiseeritud, tegevused eakohased,
mängulised ja huvitavad. Suured tänud selle eest Siiri-Liisile, kellest sai
projekti lõpuks meie kõigi lemmik.
Nissi kooli noorte nimel
Helis Lall ja Annely Joa
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Süütan küünla jõulu eel,
valgeks muutub tuba.
Küllap põhjamaalt on teel
jõuluvana juba.
Küll on küünal pidulik
valgust tuppa heites,
aknast piilub päkapikk
hoolega end peites.
L.Tungal

Jõulukampaaniad Riisipere lasteaias
Lasteaias töötades on jõulukuu eriline - kaunistatakse rühmaruume,
õpitakse laule ja luuletusi, piiluvad
päkapikud, peetakse jõululaata,
sõidetakse jõulumaale, peetakse
jõulupeod jpm.
Esimese küünla süütame esmaspäeva hommikul saalis ja alustame jõulujutu lugemist jõululapse sünnist.
Iga uue advendi saabudes saame
saalis kokku, süütame järgmise
küünla ja loeme järjejuttu edasi.
Traditsiooniline jõululaat toimub
juba aastaid detsembrikuu esimesel
reedel.

Jõulukuul ja -ajal toimuvad imed.
On ju seegi ime, et heategevuslikud
jõulukampaaniad on juba 6 aastat
rõõmustanud meie maja lapsi suurte kingitustega. Kuus aastat tagasi
tekkis lasteaia hoolekogul jõulukampaaniate idee.
2008. a. saime ehitada mänguväljakule turnimismaja koos liumäega.
Õuesviibimise aeg muutus lastel
huvitavamaks.
2009. a. oli raamatuaasta. Sealt ka
loogiline mõte, et kogume raha
ja ostame lastele uusi, huvitavaid
raamatuid. Oli ka lahkeid vanemaid,

kes kinkisid lasteraamatuid.
2010. a. ostsime 15 paari suuski. On
ju tähtis, et lapsed võimalikult palju
liiguksid. Suusatamine on üks huvitav talvine tegevus, mida on vaja
õppida ja õpetada.
2011. a. ostsime muusikapille, sest
siis saab muusikaõpetaja arendada
lastes rütmitaju. Pillid muudavad
muusikategemise huvitavamaks ja
värvikamaks.
2012. a. telliti esinemiskostüümidkarud, jänesed, rebased jt. loomad.
Oleme igal aastal vanema rühma

Külakeskuse tegemised
Kaheksandal novembril, laupäevasel päeval, kell 13.00 oli Lehetu
Külakeskuses Isadepäeva kontsert,
kus Lehetu küla lapsed esitasid
näidendeid, tantse ja luuletusi. Kõik
tuli väga hästi välja ja rohkelt oli isasid, nii noori kui ka vanu, vaatamas.
Pidu kestis kaua ja publik oli väga
liigutatud laste usinusest. Esinemise ajal sai palju nalja Pipi näidendis,
kus Pipi aeg ajalt nalja viskas, nii et
publik kihistas naerda. Kolm Lehetu
noort lugesid ka isale pühendatud
luuletusi ja tantse oli kah rohkelt.
Pärast kontserti pakuti kooki, teed
ja kohvi.
See oli vast meeldejääv sündmus,
mis pakkus pealtvaatajatele palju
rõõmu ja nalja!

Tänu meie tublile esinemisele
kutsub Turba Aianduse ja Mesinduse selts meid 10. jaanuaril 2015
oma uue aasta peole esinema, mis
toimub Turba Kultuurimajas.

lastega selgeks õppinud paar huvitavat näidendit, kus kostüümid on
väga vajalikud.
2013. a. jätkati esinemiskostüümide
varu täiendamist. Remonditud saali
osteti suur kaasaegne teler.
2014. a. annetusraha toel oli plaan
kõige väiksemate mänguväljakule
õueatraktsioon osta. Õueatraktsioonide eest küsitakse väga kopsakad
summad, seega tuleb järgmise
aasta jõulukampaania eesmärgiks
seada õueatraktsiooni ostmine ja
paigaldamine. Kuna mängumaja on
lagunenud ja kehvas seisus, ootab

veel sel aastal lammutamist.
Iga pisemgi panus on tähtis. Ütleb ju
vanasõnagi, et ühtsuses peitub jõud.
Täname südamest kogu lasteaiapere
poolt lahkeid annetajaid ja loodame,
et edaspidigi saame juurde uusi
toetajaid. Mis on veel tähtsam kui
lastel on palju erinevaid tegutsemisvõimalusi ja laste silmad säravad.
On ju lapsed meie tulevik!
Imelist jõuluootust ja rahulikku
jõuluaega!
Terje Lehtme,
Riisipere Lasteaia vanemõpetaja

Meie Evi

Kõige lõpuks soovime Lehetu
Külaseltsi ja esinejate poolt tänada
Kristiina Raagmetsa, kes nägi palju
vaeva esinejate õpetamisel ning
Anželika Raagmetsa, kes hindas
meie usinust.
Üheksandal novembril, pühapäevasel päeval, joosti Lehetu külas marti.
Mardid kogunesid külakeskusesse, kus tehti „näod” pähe. Lapsed
pidid oma kava ja teadmisi jagama,
et kommi saada. Ka kadripäev ei
jäänud mardipäevale alla ja kokku
saadi väga palju maiustusi.
Lii Rei
ja Ketlin Linnas

Kes meist, Turba elanikest,
ei tunneks seda toimekat
särasilmset naist, kes üle kahekümne aasta on juhtinud
pensionäride seltsingut „Turbasammal“ ja olnud Nissi
Valla Pensionäride Ühenduse
üks eestvedajaist. See on Evi
Valdmees ehk MEIE EVI ,
nagu meie teda kutsume.
Nüüd novembris tähistas Evi
oma 85-dat sünnipäeva, aga
ikka on ta krapsakas, kuigi tervis vahel vingerpusse viskab.

Isad kontserdil

Evi on aastaid mänginud
näidendeis, tantsinud Turba memmede tantsurühmas
„Haspel“ ja teeninud auga
välja selle tegevuse ning oma
ühiskondliku töö eest tänukirjad Nissi Vallavolikogult ja
-valitsuselt ning Harju Maa-

valitsuselt kui ka Nissi valla
kultuuripreemia.
Aga energiat jagub tal siiani.
Ikka on ta kõige toimuvaga
kursis, kutsub pensionäridega
kohtuma meditsiinitöötajaid,
poliitikuid, pääste- ja politseiametnikke, valla juhtivaid
tegelasi ja oskab neile esitada
meid kõiki huvitavaid küsimusi, nii et mõnigi probleem selgemaks saab. Tänu Evile oleme „Turbasambla“ igakuistel
kokkusaamistel veetnud palju
kasulikke ja meeldivaid pärastlõunaid.
Soovime Evile jätkuvalt elurõõmu ja tugevat tervist!
Suur, suur tänu talle tehtu
eest meie kõikide poolt!
„Turbasambla“ pere

AJALUGU
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Lisandra joonistas jäätisepaberi
AS Balbiino kuulutas välja konkursi
“Minu jäätis” uue jäätise pakendile.
Oodatud olid kunstitööd lasteaialastelt kuni koolilasteni. Otsustasin
minagi osa võtta 2 aasta ja 11kuuse
Lisandraga. Olid parasjagu käimas
ettevalmistused vabariigi aastapäeva tähistamiseks ja aktuaalne
rukkilille ja pääsukese teema.
Minu väike kunstnik kattis varem
paberist väljalõigatud rukkililled
plastiliiniga, kleepis aluspaberile ja
lisas pääsukesed taevasse. Jäi veel
vormistada nõuetekohaselt. Sellega
sai see töö tehtud ja unustatud.
Üllatus oli suur, kui minu meilile

tuli teade, et oleme saanud eripreemia 7000 töö hulgast ja kutsutud
autasustamistseremooniale Balbiino tehasesse. Peapreemia võitis
3-aaastane Pauliine Tallinnast.
Pidulik kutse teatas ka, et päeva viib
läbi suur laste lemmik Getter Jaani.
Järgnes kirjavahetus väga sõbraliku
projektijuhi Marleen Liset Pakiga,
kes jagas juhtnööre, kuidas kohale
minna.
Olgugi, et minu noor kunstnik ja
tema ema ei saanud kaasa tulla,
ostustasin siiski ise tseremooniast
osa võtta, et näha ka teiste laste
töid oma silmaga ja kuulda Getter

Jaanit laulmas. Külastajaid ootas
rong Balbiino tehase värava ees.
Kuna hakkas vihma tibutama, toodi
reisijatele mugavamaks ootamiseks Balbiino logoga vihmavarjud.
Reisijate rohkuse tõttu sõitis rong
kolmel korral esimesse peatusse
tagasi. Noored kunstnikud oma
peredega ja nende juhendajad
sõidutati välitelgi juurde, kus ootas
neid juba ees trikimees. Telgi juures
said lapsed näha ka elusuuruses
päris lehma ja teada, kuidas piimast
saadud koorest lõpuks maitsvad
koorejäätised valmivad. Muidugi olid kõik 7000 tööd kiletatult

vaatamiseks üles pandud ümber
välitelgi. Leidsin meiegi töö vaevata
üles ja lustliku Pauliine töö samuti.
Nii suurt hulka kunstitöid pole küll
varem korraga näinud! Nii mõnegi
töö juures peatusin pikemalt, et aru
saada, kuidas see tehtud on. Kõigile
külalistele olid kõik jäätised tasuta,
mis lastele kindlasti suurt rõõmu
valmistas. Noored kunstnikud said
kingiks aukirja ja raamatu. Raamatu
ühel leheküljel oli kunstniku maalitud portree ja teisele leheküljele oli
sama pilt maalitud mustvalgena, et
noor kunstnik saaks seda ise soovi
järgi värvida. Veel said juhendaja

Nõuandeid internetist ostmiseks
Mugav on ostud teha kodust
väljumata – just sellist võimalust
pakuvad e-kauplused. Kindlasti on
e-poest tellimine hea alternatiiv
tavakauplusest ostmisele, kuid
võrreldes tavakauplusest ostmisega
on internetis ostlemisel mõningad nüansid, millega tarbija peaks
arvestama.

Eraisik või juriidiline isik
Enne e-poest kauba tellimist
tuleb endale selgeks teha, kas pood
kuulub juriidilisele või füüsilisele
isikule. Seda saab teada, kui vaadata,
kelle pangakontole tuleb raha kanda
ja seejärel kontrollida, kas ettevõte
või füüsilisest isikust ettevõtja on
registreeritud äriregistris. Paljud
eraisikud müüvad kaupu ja teenuseid kuulutuste kaudu internetiportaalides ja ka suhtlusvõrgustikes.
Sellisel juhul on oht, et ostetav kaup
on võltsitud, lisaks ei kehti eraisikult ostes kaubale seadusest tulenev
kaitse ega laiene tarbijaõigused ning
tarbija ei saa probleemide korral
pöörduda tarbijakaitseameti poole.
Lisaks eraisikult ostmisele on risk
suurem ka kauba tellimisel väljastpoolt Euroopa Liitu (EL). Tellides
kaupa kolmandatest riikidest,
näiteks USA-st või Hiinast, ei saa
tarbija probleemide korral abi
tarbijakaitseametist ega EL-i tarbija
nõustamiskeskusest.

Üldine taustakontroll
Kuna internetis on palju fiktiivseid
e-kauplusi, mille abil võetakse vastu
tellimusi neid kunagi täitmata, on
oluline enne ostmist teha lisaks
e-poe üldine taustakontroll. Selleks
tasub otsingumootorite abil vaadata
lisainfot müüja varasema tegevuse
ja ostjatega käitumise kohta, kuid
seejuures arvestada ka sellega,
et sotsiaalmeedias ja ajaveebides
võidakse levitada ebaõigeid ja
eksitavaid arvustusi ja ülevaateid
konkreetsete e-kaupluste või e-tee-

nuste kvaliteedi kohta. E-poe tausta
kontrollimisel on abiks ka tarbijakaitseameti kodulehel olev must
nimekiri e-kauplejatest, kes ei järgi
seadusi või ei täida oma kohustusi
tarbijate ees või keelduvad täitmast
tarbijakaebuste komisjoni otsuseid. Lisaks tasub enne tellimuse
tegemist saata müüjale kiri mõne
küsimusega ja vaadata, kas ja kuidas
kaupleja sellele vastab.

E-poe tingimused ja tarbijale
mõeldud muu teave kodulehel
Enne ostmist tuleb vaadata, kas
ja millist tarbijale mõeldud infot
e-kaupluse kodulehel leidub. E-poe
veebilehel peab kindlasti olema
järgmine teave: müüja nimi, asukoha ja e-posti aadress, kuhu probleemide puhul pöörduda; lepingust
taganemise, kauba tagastamise ja
pretensioonide esitamise tingimused; kuidas ja millal peab kauba eest
maksma; kui kaua võtab aega kauba
kohalejõudmine ja kui suur on postikulu, samuti see, kes kannab tagastamiskulud. Tarbijat tuleb teavitada
ka sellest, kui tema sõlmitavale
lepingule ei laiene taganemisõigus
või kui mingi tegevuse tõttu taganemisõigus lõpeb. Välismaise e-poe
kodulehel peab olema ka märgitud,
milliste riikide seadused sealt ostes
kehtivad.
E-poes tuleb tutvuda tähelepanelikult kauba tellimistingimustega, seejuures pöörata eriti suurt
tähelepanu sellele, kuidas ja millal
peab kauba eest maksma ja millised
võivad olla lisakulud.

Ostude eest tasumine
Mõistlik on internetiostude eest
tasuda rahvusvahelise krediitkaardiga, sest nii on ebaausa kaupleja
otsa komistamisel suurem võimalus
ette makstud summa panga abiga
tagasi saada. Risk on väiksem ka siis,
kui teha makse deposiitarvele vastava vahendaja kaudu (nt PayPal).

Suuremate ostude tegemisel tasub
eelistada kauplejaid, kes soovivad
saada osalist ettemaksu või võimaldavad hoopis maksmist kauba
kättesaamisel.

14-päevase taganemisõiguse kasutamine
Oluline on teada, et e-poest ostetud
kaubaga võib tutvuda samamoodi
nagu jaekaupluses. Kui ostetud
toode mingil põhjusel siiski ei sobi
või tarbija pole teenusega rahul, siis
on tal õigus lepingust taganeda 14
päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuslepingu sõlmimisest.
Tarbija peab olema kursis, et kui
ta otsustab kasutada 14-päevast
taganemisõigust, siis peab ta tegema
selleks e-kauplejale kindlasti ka
taganemisavalduse. Tarbija poolt
kauba tagasisaatmise ja e-kaupleja
poolt tarbijale raha tagastamise
tähtaeg on 14 päeva. Seejuures peab
kaupleja tarbijale lisaks kauba maksumusele tagastama kauba kättetoimetamisega seotud kulud. Kauplejal
on õigus tagasimaksega viivitada
juhul, kui tarbija ei ole kaupa tagasi
saatnud või esitanud tõendit, et ta
on kauba teele pannud.

Kadri Paul
tarbijakaitseamet

ja töö autor kumbki kingiks kasti
jäätist uues, Pauliine poolt kujundatud pakendis. Minu rühma lapsed
said uues pakendis jäätisi maiustada
õppeaasta esimesel nädalal. Tahan
tänada veel ka abivalmis sekretäri,
Daisy Laur-Olli, kes oli nõus meie
jäätisekastid Turba poodi saatma.
Valminud konkursitööd hakkavad
kaunistama uut jäätisemuuseumi
ja jäätisetehast. Usun, et andes
lastele võimaluse ise kaasa lüüa
paberi kujundamises, on nad nüüd
veel suuremad jäätisesõbrad. Aitäh
toreda ürituse eest!
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8 reklaam ja teated
Riisipere Kultuurimaja
eelteated

Uued
vallakodanikud
novembris:
Rasmus Riiv
(Riisipere)
Mikk Maasikas
(Odulemma)

Meie hulgast
on lahkunud:
oktoobris:
Valentina Teeveere
(Riisipere)

Õnnitleme!
detsembris:

100

Hilda Linkholm
80 Ivan Ljudikainen
75 Ljubov Baranova
70 Anatoli Laptev
70 Jekaterina Gud

Kuulutused
Katused, fassaadid, üldehitus ja viimistlustööd.
marko@artellehitus.ee
53529476
-----------------------------OÜ Estest PR ostab metsaja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215
e-post info@est-land.ee
-----------------------------AS Nissi Soojus pakub tööd
sanitaartehnika lukksepale. Vajalik B-kategooria
juhilubade olemasolu. Täiendavat infot saab telefonilt
5053633 ●

14. detsember, kl 11.00 Koduste laste jõulupuu
14. detsember, kl 12.00 - III
advendi jumalateenistus
Nissi Maarja kirikus. Laulab
naiskoor Nelli, juhendab
Jaan Vaidla.
14. detsember, kl 14.00 Nissi valla pensionäride
jõulupuu. Registreeru kultuurimajas.
19. detsember, kl 11.00 Pensionäride Ühenduse
väljasõit Haapsalu Veekeskusesse.
21. detsember, kl 14.00
- Nissi Trollide advendikontsert
27. detsember, kl 20.0002.00 - ÕHTU SÕPRADEGA. Muusikat mängib ans
Brandy. Üllatusesinejad,
vaba lava. Toitlustus Roosta
Cateringilt. Piletid kuni 17.
detembrini 7/5 eurot, hiljem
10 eurot, samal õhtul 15
eurot.
6. jaanuar – kontsert Hingemuusika, Oksana Sinkova
(sopran) ja Tatjana Lepnurm (harf). Kavas Mozart,
Boccherini, Mouquet jt. Pilet
2 eurot.

EELK Nissi Maarja
koguduse teated
14. detsember kell 12.00
III advendi armulauaga
jumalateenistus,
laulab turba naiskoor „nelli“,
dirigent jaan vaidla
21. detsember kell 12.00
IV advendi jumalateenistus
armulauaga,
laulab anu kaljumäe
24. detsember kell 16.00
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus,
laulab anu kaljumäe
25. detsember kell 12.00
I jõulupüha jumalateenistus
armulauaga,
ristimine ja leeriõnnistamine
25.detsember kell 14.00
koguduse jõulupuu vennastekoguduse nissi palvemajas
26. detsember kell 12.00
II jõulupüha muusikaline
jumalateenistus
28. detsember kell 12.00
jumalateenistus
31. detsember kell 16.00
Vana-aasta jumalateenistus
armulauaga
1. jaanuar kell 12.00
Uusaasta jumalateenistus
armulauaga kogudusemajas
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Mina, Jaak Vackermann, Nissi Vallavolikogu liige, kes ei kuulu ühtegi
erakonda, kandideerin ükskkandidaadina 1. märtsi 2015. a. valimistel Riigikokku.
Minu poliitiliste vaadete ja seisukohtadega saab kõige paremini tutvuda
sotsiaalmeedias, s.t. minu facebookikonto kaudu ja facebooki kandidaadi-leheküljel.
Kohtumised valijatega toimuvad uuel
aastal.
Head vana aasta lõppu!

Jaak
Vackermann
Madila külast Nissi vallas

