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Nissi valla ajaleht

Kas minna edasi üksi
või koos teistega?
Raigo Piilberg

Seoses nelja kohaliku
omavalitsuse ühinemisläbirääkimistega on tekkinud küsimusi, et mida
meie selle ühinemisega
võidame ja mida kaotame.
Vald kui valitsemis- ja haldamisstruktuur peab korraldama kohalikku
elu ja pakkuma avalikke teenuseid.
Kuidas hinnata aga valla võimekust
(potentsiaali) täita neid ülesandeid?
Alates 2005. aastast on konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia
hinnanud kohalike omavalitsuste
võimekust KOV võimekuse indeksi
abil. See indeks võrdleb kohaliku
omavalitsuse võimekust erinevate
komponentide abil. Indeks arvutatakse kuue komponendi alusel: 1.
rahvastik ja maa; 2. kohalik majandus; 3. elanikonna heaolu; 4. KOV
organisatsioon; 5. KOV finantsolukord; 6. KOV poolt osutatavad
teenused.
See võimekuse indeks ei sisalda kohaliku omavalitsuse kõiki tahke, aga
midagi ta siiski sisaldab ja paremat
võimekuse hindajat ei ole praeguseni ka välja mõeldud.
Selle indeksi järgi oli Nissi vald teiste kohalike omavalitsususte hulgas:
Nissi vald

2005. a.

2009. a.

2013. a.

35. koht

70. koht

124. koht

Arvudest on näha, et võimekuse
langus on olnud ilmne. Arvatavasti
on valla võimekuse languse tõttu
vähenenud ka valla elanike arv. Alates jaanuarist 2009 kuni jaanuarini
2015 on valla elanike arv vähenenud
3250 elanikust 2899 elanikuni.
Põhiline osa lahkujatest on elama
asunud Tallinna või teistesse Harju
maakonna valdadesse ja linnadesse,
kuid arvestatav osa elanikonnast on

elama asunud ka välismaale. Turbas
on vähenenud elanike arv sama
perioodi jooksul 1074-lt 950-ni ja
Riisperes 988-lt 844-ni.

Pideva rahvastiku vähenemise tingimustes võitlevad omavalitsused
elanike arvu säilimise ja/või suurendamise nimel. Ehe näide sellest on
tasuta ühistransport Tallinnas, mis
meelitas ka paljusid mittetallinlasi
ennast pealinlaseks registreerima.
Minu meelest peaks iga inimene olema registreeritud oma tegelikku elukohta, mitte aga mõnda suuremasse
omavalitsusse, eesmärgiga saada
rohkem hüvesid. Kui leiad pärast
suuremat lumetormi, et oled jäänud
koju lumevangi, ei ole Tallinna sissekirjutusest mingit abi. Edgar ju Nissi
valda lund lükkama ei tule! Siinkohal tahaksingi üle korrata paar põhitõde.

Nissi valla 2015-2018. aasta eelarvestrateegias on ühe suure probleemina märgitud just Nissi valla elanike arvu vähenemist. Selle tagajärjel
on vähenud valla tulubaas, sest
põhilise osa valla tuludest moodustab üksikisiku tulumaks. Toimunud
on pidev eelarvekulu kärpimine
ning see on avaldanud mõju valla
võimekusele hoida ja parandada
avaliku teenuse kvaliteeti. Midagi
pidi ette võtma, et seda allakäigu
spiraali peatada.
Kui eelmisel aastal tuli vallale liitumiskutse Saue valla poolt, siis võttis
valla volikogu selle kutse vastu.
Meiega liitumiskõnelustele jäänud
kohalikest omavalitsustest omasid
eelpool toodud aastatel KOV võimekuse indeksi järgi järgmisi kohti:
2009. a.

2013. a

Kernu vald

42. koht

49. koht

27. koht

Saue vald

21. koht

12. koht

7. koht

Saue linn

4. koht

5. koht

6. koht

Nissi valla elanike huvi liitumisest on seotud eelkõige lootusega
parandada avaliku teenuste mahtu
ja kvaliteeti. Sama taotleb ilmselt
ka Kernu. Kuid millist kasu saavad
ühinemisest Saue vald ja linn, kelle
teenuste maht ja kvaliteet on ilmselt
oluliselt parem kui meil? Vastust
sellele küsimusele tasub otsida nende kahe omavalitsuse arengukavast.
artikkel jätkub lk 2-3

Ermil Miggur
Nissi Vallavalitsuse liige

Registreerides oma eluko- Elukohateate saad Nissi
haks Nissi valla aadressi:
Vallavalitsusele esitada:

2005. a.

Nende nelja kohaliku omavalituse ühinemisel tekiks uus kohalik
omavalitsus, mille elanike arv oleks
selle aasta seisuga 20 400, aastaeelarve üle 20 miljoni euro ja pindala
640 km².

Kas Edgar
lükkab sinu
koduteelt
lund?

• on sul võimalik saada Nissi valla
pakutavaid teenuseid, toetusi ja
soodustusi;

• riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri teenust kasutades;

• laekub sinu makstav tulumaks
Nissi valda. See võimaldab tagada
paremad koolid, lasteaiad, transpordi, teede korrashoiu, valgustuse jne;

• digitaalallkirjastatult e-kirjaga
aadressile nissi@nissi.ee;

• on sul valimistel võimalik hääletada oma elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide poolt.
NB! Kui sa ei ole registreeritava elukoha omanik, tuleb elukohateate
esitamisel tõendada ruumi kasutamise õigust (nt esitades üürilepingu
koopia või omaniku kirjaliku nõusoleku).

• vallavalitsusse kohale minnes;
• posti teel, lisades koopia isikut
tõendavast dokumendist.
Registreeritud elukoha andmete
õigsusele tasub mõelda enne, kui
mõne lahendamist vajava probleemiga vallavalitsusse pöördudes selgub tõsiasi, et hädavajaliku abi saamist takistab sissekirjutus mõnes
teises omavalitsuses. ●

2 VALLA JUHTIMINE
Saue vallavolikogu on
käivitanud ühinemisläbirääkimised, milles
osalevatest omavalitsustest kolm on Eesti
omavalitsuste võimekuse tipus (Saue linn ja
vald, Kernu vald) ning
neljas osapool, Nissi
vald, on keskmise võimekusega. Seetõttu ei
ole ühinemiste peamine siht pelgalt korvata
väikevaldade võimekuse puudujääke ja
loota üksnes mastaabiefektist tulenevaid
eeliseid.

Ühinemise eesmärgiks on kujundada põhimõtteliselt uut
tüüpi suurvald, mis suudaks
juurutada euroopaliku valitsemisstiili ja samas suurendada
kogukondade võimalusi ise
oma asju korraldada. Läbirääkimiste eesmärgiks on läbi
kaaluda kõik võimalused, mida
selline ühinemine pakub, aga
ka kõik ohud, et neid teadlikult
ennetada. Meie kui ekspertide
ülesanne on aidata läbirääkimiste osapooltel leida neile sobivamaid lahendusi.
Ühinemise eesmärgiks on tugevdada omavalitsuse teenuse
osutamise võimekust ja teenuste mitmekesisust, kuid see
on vaid üks aspekt. Oluliseks
prioriteediks on välja arendada
juhtimistasand, mis keskendub
pikaajaliste strateegiate kujundamisele ja ressursside hankimisele nende elluviimiseks.
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Selleks peab vald olema mitte
lihtsalt võimekas, vaid omandama strateegilise partneri
kuvandi nii Läänemere rikaste
riikide omavalitsuste kui Eesti
võimukeskuste silmis. Suure
valla häält kuulatakse tähelepanelikumalt nii Toompeal kui
Tallinna piirkonna asjade kavandamisel.
Samas püüab reform rakendada Saue valla kogemusi teenuste delegeerimisel vallasisestele
keskustele (nt Hüüru külaselts,
kes pakub raamatukoguteenust
jms). Mida enam kodanikud ise
suudavad uues vallas teenuseid
osutada ja oma elu korraldada,
seda rohkem võimu ja vastutust neile jääb ja seda paremini
saab valla juhtkond keskenduda strateegiatele, valla huvide
kaitsemisele, koostööprojektide kujundamisele ja eurorahade hankimisele. Omavalitsus

peab tingimata olema esindatud Euroopas (Brüsselis), kus
liiguvad kõige olulisemad teabe- ja rahalised ressursid.
Teisisõnu – omavalitsuse tippjuhid saavad hakata tüürimeesteks (korraldama, sõudma)
ning oma igapäevaasjade üle
peaksid otsustama kodanikud
ise. Mitmete tugevate piirkondlike keskuste kujunemine ja
nende liidrite aktiivne tegevus
tasakaalustaks uue valla keskust. See oleks oluline samm
ühest küljest demokraatia suurendamisele omavalitsuses ja
teisalt tõhus rohi ääremaade
tekkimise vastu.
Palju on küsitud, kas poleks
mõtet otsida oma partnereid
n-ö kuldsest ringist ümber
Tallinna, selmet luua omavalitsus, mis algab Tallinna piirilt
ja lõpeb Läänema piiril. Lühiajalises perspektiivis võib sel-

line küsimus olla õigustatud.
Samas saab Riisiperest Sauele
poole tunniga – sama kiiresti
kui Mustamäelt kesklinna. Tulevane omavalitsusüksus hakkaks esiteks valitsema lääneja lõunasuunalisi transpordi
tuiksooni. Seda ettevõtluspotentsiaali on siiani väga nõrgalt ära kasutatud, näiteks just
siia saaks tulla investeeringud
järgmisel EL eelarveperioodil.
Teisalt moodustavad Saue ja
Laagri linnastu poole tulevase
omavalitsuse elanikkonnast,
samas kujuneb sellele piisavalt
suur tagamaa, millel on väga
hea transpordiühendus nii
Saue linna kui Tallinnaga. Arvestades ennekõike jõukama
keskklassi asumist Tallinnast
välja ja linnamaa üha suurenevat hinda, võib uus omavalitsus
muutuda väga perspektiivseks
asustuspiirkonnaks Tallinnast edela suunal. Uus

omavalitsus võimaldab palju
orgaanilisemalt ühendada linna ja valla tugevusi.
20 tuhande elanikuga vald on
mõne aja pärast väikeste maakondade mõõtu, mistõttu tekib
võimalus taotleda osade tänaste avalike teenuste delegeerimist, millega riik ilmselgelt
toime ei tule, suurtele omavalitsustele. Need on ennekõike
tööturu võimekuse poliitika,
kohalike elanike kaitsmine
(turvalisus, pääste) ja piirkondlik transport. Sedasi võiks kujuneda Tšehhi riigile sarnane
õiguste ja ressursside jaotumise süsteem, kus suured valladlinnad moodustavad faktiliselt puuduva teise
omavalitsusliku
tasandi.

kül

KERSTEN KATTAI
Tallinna Ülikooli avaliku halduse
lektor,
Siseministeeriumi ühinemiste
konsultant

GEORG SOOTLA
Tallinna Ülikooli avaliku poliitika
professor,
Siseministeeriumi ühinemiste
konsultant

Haldusreform ühinemisega
euroopaliku omavalitsuse
suunas
Olulised on haridusvõrku puudutavad küsimused. Meie arvates tuleks vältida piirkonnas
koolidevahelist konkurentsi ja
pigem keskenduda ühtse koolipiirkonna kujundamisele. Uut
tüüpi riigigümnaasium, põhikoolid ja algkoolid peavad moodustama koostöövõrgustiku,
mida juhitakse pikaajalisi sihte
silmas pidades. Sellise hariduspiirkonna mudeli oleme visandanud ka Raplamaal. Sarnaseid
teenuspiirkondi saab ja tuleks
suures vallas moodustada hoolekandeteenuste, huvihariduse, noorsootöö valdkonnas,
mis vähendab vajadust juhtida
omavalitsust harukondlikult
ühest keskusest.
Niisiis pakub strateegilises
võtmes uut tüüpi omavalitsuse kujundamine palju selliseid
väljakutseid, millele ei saa loota tavalised ühinemised. Kuid
need ühinemisläbirääkimised
on ka palju keerukamad ja võimalusi eksida on samuti roh-

kem. Esiteks on kõige olulisem
kujundada rühm võimekaid,
kompetentseid ja motiveeritud
eestvedajaid, kes suudavad sellise uue organismi konsensuslikult kujundada. Seetõttu peaks
läbirääkimised
muutuma
lihtsast huvide kompamisest
koheselt tõeliseks arendustegevuseks, mis täna reaalselt ka
toimub. Ainuüksi esimene tõeline võimalus süvitsi tutvuda
ja detailides läbi arutada oma
probleemid võimaldab leida
seda ühisosa, mida ühinejad
tihti ei näe ega oska ära kasutada. Kuid sellistel läbirääkimistel on ka suuremad võimalused
põrkuda tõsistele erimeelsustele. Siit lootus, et neutraalsete
ekspertide kasutamine juba
läbirääkimiste algstaadiumis
võimaldab selliseid juhuslikke möödarääkimisi vältida.
Teiseks on läbirääkimiste suurim konfliktiallikas tavaliselt
kauplemine betoonitonnide ja
asfaldikilomeetrite üle täna ja

Nissi Vallavalitsuse
istungitel otsustatust
15. detsember
tõsta alates 1. jaanuarist 2015
Turba spordihoone sauna kasutamise hinda 70 sendi võrra;
määrati projekteerimistingimused AS-le Eesti Raudtee Jaanika
külas Jaanika jaamas jalakäijate
raudteeülekäigukoha ehitusprojekti koostamiseks;
määrati
projekteerimistingimused Ellamaa külas Sassi kin-

nistule elamu ehitusprojekti
koostamiseks;
anti kirjalik nõusolek septiku
paigaldamiseks Turbas Ristikilu
kinnistule;
pikendati Riisiperes Metsa tn
20-10 korteri üürilepingut aasta
võrra;
eraldati reservfondist Turba
Raamatukogule koopiamasina
ostmiseks 715 eurot;

kohe. Tuleb meeles pidada, et
tegemist on ennekõike juhtimisreformiga, mille edukusest
sõltub see, kui õiglaselt jaotuvad investeeringud pikas perspektiivis.
Lõpetuseks – läbirääkimistel
kerivad tihti esile eelarvamused ja müüdid, millele toetudes
saab lihtsalt lammutada kogu
mõistliku dialoogi. Vaja on eristada põhjendatud kartusi ja
neid, mis on seotud oma inimlike tugevuste ja nõrkustega,
huvide ja eelistustega. Tõsi on,
et ühinemised on paljuski poliitiline protsess.
Kokkuvõtteks on piirkonna
juhtidel ja elanikel tegelikult
kaks valikut – kas rahulduda
saavutatuga ja vältida muutustega seonduvaid riske või
püüelda sellise tulevikustrateegia suunas, mis viib meid euroopaliku valitsemisvõimekuse
ja elustiili saavutamiseni. See
eeldab uut tüüpi omavalitsuse
otsustati alustada uue kultuurikorralduse arengukava koostamisega;
otsustati maksta koolitoetust
ühele taotlejale 50% õpilaskodu üürist kuus, ravimitoetust
kolmele taotlejale kogusummas
65,14 eurot, abivahenditoetust
ühele taotlejale 20 eurot, erakorralist toetust ühele taotlejale
50 eurot; ühele taotlejale toetuse maksmisest keelduti;
seati hooldus kahele raske puudega isikule ning määrati nende
hooldajatele hooldajatoetus;
kehtestati uus hooldusteenus
hind Munalaskme Hooldekodus

käivitamist, mis tõmbaks ligi
ettevõtjaid ja noori peresid, võimaldaks selliseid isikuteenuseid, millest paljudel täna aimu
pole ja mis peamine – reaalselt
keskendaks võimu ja vastutuse
kogukondade kätte. ●

Kas minna edasi üksi
või koos teistega?
Raigo
Piilberg

(algus esikaanel)
Mõned lõigud Saue valla arengukava peatükist „Halduskorraldus ja piirkondlik koostöö“:
„- Saue vald on aktiivne osapool
omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmise aruteludes ning
analüüsib kõiki piirkondlike
ühinemisvõimalusi .......... ;
- Liitumine lähtudes naaberomavalitsuste valmisolekust

alates 01.02.2015. a;

16. detsember
otsustati anda kirjalik nõusolek
puurkaevu rajamiseks Aude külas Tondi kinnistule.

29. detsember
lükati tagasi kõik väikehanke
„Munalaskme Hooldekodu rekonstrueerimine söögiruumideks“ pakkumused, kuna kõik
pakkumused ületasid oluliselt
hankelepingu eeldatavat maksumust;
otsustati maksta lasteaiatoetust
kolmele taotlejale ajavahemi-

ühinemisläbirääkimisi pidada, arvestades väljakujunenud
transpordikoridore, piirkondlike teenusekeskusi ja sotsiaalset infraastrukturi, lähtudes
Lääne- Harjumaa pikaajalisest
koondumisest üheks omavalitsuseks (Lääne – Harjumaa antud kontekstis tähendab kõiki
omavalitsusi Kiili vallast Lääne
suunas Harjumaal)”.

gukava peatükist ”Arengukava
elluviimisega seotud riskid”:

Mõned lõigud Saue linna aren-

avalike teenuste osutamiseks ja

kus 01.01–30.06.2015 kogusummas 760,50 eurot, koolitoetust
õpilaskodu üüri tasumiseks
neljale taotlejale, ravimitoetust
kuuele taotlejale kogusummas
268,37 eurot, abivahenditoetust
kahele taotlejale kogusummas
231,49 eurot, sotsiaalteenuste
toetust ühele taotlejale 45 eurot, erakorralist toetust kolmele taotlejale kogusummas 440
eurot;

otsustati väljastada kasutusluba
Turba katlamajale.

otsustati maksta õpilastoetus
Gerda Kiisale 150 eurot.
30. detsembri 2014 istungil:

“Avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet ei vasta elanike
vajadustele ja õigustatud ootusele. Võimalikud lahendusvariandid:
- koostöö arendamine naaberomavalitsuste, ettevõtjate ja
kolmanda sektoriga

8. jaanuar
otsustati väljastada kasutusluba
Turba kaugküttetorustikule.

19. jaanuar
otsustati väljastada kasutusluba elamule, asukohaga Turba,
Lehetu tee 16; ehitusluba Elektrilevi OÜ-le Aude külas Kabli
kinnistu elektrivarustuse ehitamiseks ning määrati projekteerimistingimused Jaanika külas
Saare kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks;
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31.jaanuaril toimus
Turba Kultuurimajas
külaliikumise infopäev „Ärgake külad“.
Kokkusaamisel arutleti valdade ühinemise teemadel - kuulates teiste kogemusi
ning saadi ülevaade
Lääne-Harju piirkonnas toimuva
ühinemise üle.
Marje Suharov

Valdade
ühinemistest
lade pilgu läbi
Infopäev toimus Liikumise Kodukant
projekti „Ärgake , külad!“ raames, mida
rahastab EMP toetuste Vabaühenduste
Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel,
toetab Siseministeerium.

Saue valla ja Saue linna, Nissi ja Kernu valdadest moodustuva ühisvalla kaardisiluett.
Ka Keila vald nõustus Saue valla kevadise
ettepanekuga läbirääkimistel osaleda, kuid
detsembri istungil kiitis volikogu enamus heaks
nõustuva otsuse rakendamise lõpetamise.

nende kvaliteedi tõstmiseks”.
- aktiivne tegevus lisavahendite leidmiseks nii Eesti riigi kui
Euroopa Liidu lisavahendite
näol”.
Need kaks, meie mõiste järgi
suurt ja rikast kohalikku omavalitsust, on aru saanud, et
edasine progress on võimalik
lisavahendite juurdesaamisega
ja üks lahendus selleks on kas
teiste omavalitsustega koostööd teha või ühineda, et oleks
suurem võimalus taotleda lisavahendeid Euroopa Liidult.
Miks valiti üheks ühinemispartneriks just meid ja mitte
mõnda rikkamat lähivalda nn.
kuldsest ringist? Ilmselt ei olnud need teised vallad veel ühinemisaltid. Tallinna Ülikooli
teadlaste Georg Sootla ja Kersten Kattai välja pakutud idee
näol on tegemist on väga julge
ja ambitsioonika ettepanekuga.
Üheks raskesti lahendatavaks
ülesandeks näen ma teenuste delegeerimist vallasisestele
keskustele ja sellega seoses

otsustati võõrandada eestkostetava korteriomand;
keelduti ühele taotlejale sotsiaaleluruumi üürileandmisest;
otsustati maksta lasteaiatoetust 3 taotlejale kogusummas
1081,08 eurot, koolitoetust õpilaskodu üüri tasumiseks 75%
ulatuses, ravimitoetust ühele
taotlejale 54 eurot, erakorralist
toetust ühele taotlejale 10 eurot; vabastati üks koduteenuse
klient transporditeenuse eest
tasumisest 25% ulatuses;
otsustati vabastada üks Turba

Kadri Tillemann
Saue vallast, kes juhib
läbirääkimiste töögruppi

Ühinemise kogemusest
Läänemaal Lääne-Nigula
vallas - Lea Lai

2009 aastal sai ühinemise
mõte alguse Saue vallast, kes
kutsus ühise laua taha Keila
linna ja valla, Saue linna ning
Kernu valla. Esimestel kokkusaamistel osalesid samuti
Saku ja Harku vald.

Lääne-Nigula vald on moodustunud Läänemaa kolmest vallast. Ühinemine toimus pärast
2013 aasta kohalike omavalitsuste valimisi. Piirsalu külavanem Lea Lai on uue volikogu
liige ja külade komisjoni liige.

2014 aasta sügiseks olid läbirääkimisteks valmis Saue vald,
Saue linn, Kernu vald ja Nissi
vald.

Lääne-Nigula volikogu juures
oleva külade komisjoni liikmed suhtlevad kõikide külade
kontaktisikutega. Kontaktisikuteks on MTÜ esindajad või
külavanema statuudi alusel valitud külavanemad. Kõik külad
saavad seeläbi oma probleemidest ja vajadustest teada anda.

Eelmise aasta lõpuga on moodustatud viis komisjoni, milles
osalevad kõikide vallavalitsuste ja volikogude esindajad.
Kõikide komisjonide protokollid on lugemiseks veebilehel http://www.laaneharjuvald.ee/
Tänaseks ollakse seisus, kus
on suuresti kaardistatud olukord valdade finantsseisudest,
hariduse, kultuuri ja spordi
toetamise ning toimimise erisustest
2015 aasta jooksul on eesmärk
jõuda juhtivtasandil kokkuleppele - kas ja mis tingimustel
ühinemine võiks toimuda.
Seejärel saab rahvas hääletusel oma sõna sekka öelda - kas
ühineda või mitte. ●

Samuti saab vald sellisel moel
informeerida ja kaasata arengudokumentide ja projektide
koostamisel kodanikke kaugemates külades.
Lääne-Nigula vald maksab külale pearaha ja küla ise otsustab,
kas ta lammutab selle rahaga
keskkonda reostavad majavaremed või paigutab raha projekti omaosaluseks.
Pärast suure valla moodustamist toimivad valla teeninduspunktid kõikides endistes vallamajades veel 4 aastat. Pärast
ühinemist asuti korrastama
renoveerimata haridus- ja munitsipaalhooneid, et ühtlustada
kogu piirkonda. ●

Raplamaalt Märjamaa
vallast rääkisid oma ühinemiskogemustest
Urmas Kristal ja Triin Matsalu
2002 aastal pärast Märjamaa
ja Loodna valla ning Märjamaa
alevi ühinemist moodustus
pindalalt suurim vald Eestis.
Märjamaa valla külades on valitud külavanemad vastavalt
statuudile. Külavanem olla on
auasi ning kompensatsiooni
selle tegevuse eest ei maksta.
Volikogu valimistel kandideerib igast piirkonnast keegi külavanematest, mis tagab selle,
et külade hääl volikogus oleks
esindatud.
Täna on Märjamaa valla volikogu liikmetest rohkem kui pooled küladest.
Enne ühinemist kutsuti regulaarselt kokku külavanemate
kogu. Pärast ühinemist külaelu aktiveerus ja moodustati
MTÜ Külade Ümarlaud, mille
liikmeteks on külavanemad.
Ümarlaud esindab külasid valla
arengudokumentide koostamisel ning külasid puudutavate
rahastuste ja projektide arutelus.
Märjamaa vallavalitsuses töötab ametnik, kelle ülesandeks
on muuhulgas suhtlemine külavanematega.
13 aastat pärast ühinemist ei
toimi enam valdade teeninduspunktid, sest inimesed ei

mingit kulude kokkuhoidmist.
Lugedes Saue valla arengukava
peatükist 6.2 ”Valla kultuurielu,
külaliikumine,
ülevallalised
üritused” lõiku ”Valdkonna tugevused, nõrkused, võimalused
ja ohud” saab selgeks, et eeskujuna toodud teenuste delegeerimisel on ohud, mis ei anna
kindlust, et selline teguviis
oleks jätkusuutlik. Jah, kuskil
külas mingil ajal see toimib. See
sõltub paljuski juhusest, et satub sinna külla elama inimene
või inimesed, kes on aktiivsed,
tahavad endast midagi anda ja
kellel on aega ning nad teevad
tööd rahata või väikese raha
eest. Neid on alati olnud ja on
ka edaspidi. Aga neid ei ole pidevalt ja igalpool. Eestvedajad
väsivad ja lahkuvad. Need inimesed on energilised inimesed
ja nad leiavad sageli uusi väljakutseid ning uut vabatahtlikku ei ole sageli peale tulemas.
Selline vabatahtlikkuse peale
üles ehitatud külakogukonna
kultuuritegevus võib toimida
ikka rikkamas ühiskonnas, kus
leidub piisavalt palju varakaid

inimesi, kes on nõus raha saamata ühikondlikku tööd tegema. Sellise vabatahtlikkuse
peale meie ühiskonnas ei ole
veel võimalik midagi püsivat
üles ehitada. Aga tulevikus võib
see võimalik olla.

Mida meie valla elanikud siis ühinemisega võidaks
või kaotaks?

Tahtmata välja visata last koos
pesuveega sooviks siiski, et räägitaks natuke rohkem lahti võimalused suurendada loodava
valla tulukust võrreldes summaarse praeguse nelja kohaliku
omavalitsuse tulukusega. Milline kulude kokkuhoid ja milline
tulude kasv võiks olla näiteks 3
aasta, 5 aasta ja 10 aasta jooksul? See võiks olla nagu visioon.

asutustesse (vallamajas,
lasteaedades, raamatukogudes, kultuurimajades,
koolides).

aleviku jäätmevaldaja liitumisest korraldatud jäätmeveoga
kuni 31.12.2015;

Nissi Vallavolikogu
istungitel otsustatust

anti raieluba kolme kase raiumiseks Turbas Tööstuse tn 8
kinnistult;
määrati teenindusmaa Lastekodu teele Vilumäe külas ja Turbas
Metsa tn 3 ja 4 korterelamute
läheduses asuvatele abihoonetele aadressiga Metsa tn 5;
eraldati 130 eurot Turba pensionäride seltsingule „Turbasammal“ seoses 20. aastapäevaga. ●

Koos ühinemisläbirääkimistega peaks mingil moel ka kaasa tõmbama elanikonda, et ta
areneks koos komisjonidega.
Arusaamised võtavad aega ja
sellepärast peaks elanikond
kaasa mõtlema ja arutlema.
Initsiatiivi võiksid üles näidata
kohalikku omavalitsust esindama valitud ühinemiskomisjonide liikmed, kes korraldaksid
elanikega ümarlaudu.

18. detsember
Muudeti Nissi Vallavolikogu 09.12.2010 määrust nr 25
„Nissi valla munitsipaalkooli hoolekogu moodustamise
kord ja töökord“.
Asutati Nissi valla koerteregister ja kinnitati registri põhimäärus.
Muudeti aktsiaseltsi Nissi

- kindlasti tõusevad nende
valla töötajate palgad, kes
jäävad töötama ka loodava
valla

Praegu on Saue linna ja
valla asutuste töötajate
palgad enamalt jaolt suuremad kui
Nissi vallas. Ühinemisel
peavad palgad aga valla
asutustes ühtlustama.
- kindlasti tõuseb elanike
jaoks teenuste hulk ja
kvaliteet. Seoses ametnikkonna
suurenemisega saavad
paljud ametnikud spetsialiseeruda. Me ei pea
paljude
spetsialistide teenuseid

Soojus põhimäärust.
Otsustati võõrandada Nissi
valla
munitsipaalomandis
olevad korteriomandid Lehetu küla, Papli-14 ja Turba
alevik, Metsa nt 4-47 otsustuskorras.
Määrati Nissi vallas Nurme
külas asuva Soone katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.

sisse ostma, vaid need on
meie vallas endal olemas.
- kindlasti väheneb meie
praeguse valla poliitikute
hulk loodava valla volikogus ja
valitsuses. Seega on otsustajate hulgas vähem meie
valla elanikke.
- kindlasti osa Nissi valla
ametnikest kaotab oma
ametikoha. Uues loodavas
vallas
võidakse neile teine ametikoht pakkuda, aga kas see
neile sobib?
- kindlasti osale elanikonnast ei meeldi vallamaja
kaugus, mis jääb ilmselt
Sauele või
Laagrisse. Vallamajja
jõudmine võtab rohkem
aega ja on ka kulukam.
- mingil määral siiski ääremaastumine süveneb.

Määrati Nissi valla konsolideerimisgrupi 2014., 2015. Ja
2016. Aasta majandusaasta
aruande audiitoriks Ann Närep Audiitorühing OÜ.

29. jaanuar

tunne nende järele vajadust.
Koolide ja lasteaedade sulgemine selle aja jooksul ei ole tingitud ühinemisest, vaid inimeste
vähenemisest. Mõlema suurvalla kogemustest võib öelda,
et midagi väga kardinaalselt ei
muutunud ja ühinemine oleks
varem või hiljem juhtunud niikuinii.
Ettekanded läksid sujuvalt üle
aruteluks.
Ka meie inimeste suurimaks
hirmuks nii nagu Lääne ja Raplamaal oli see, et „suur“ vald
jääb kaugeks.
Kas ja kuidas muutub investeeringute rahastus ja kas selles lepitakse kokku enne ühinemist?
Miks just need vallad? Kuidas
leida alevikes rahvaesindaja
ümarlauale? Mis juhtub koolide ja lasteaedadega?
Küsimusi oli rohkesti ja arutelu
ei tahtnud lõppeda. Kindlasti ei
jää see viimaseks samalaadseks
kohtumiseks.
Lääne-Harju valla ühinemise
läbirääkijad said infopäevalt
palju mõtteid.
Olgu neil tarkust seda kogemust kasutada ja otsustamisel
rahva arvamust küsida! ●

Meie probleemid on seotud
meie kaugusega Tallinnast.
Loodava valla loomisega vähenevad osad probleemid, kuid
osad jäävad. Põhiliseks tõmbekeskuseks jääb meile ikka
Tallinn, vähestele ka Keila ja
Haapsalu, mitte aga Saue ja
Laagri. Tööl käiakse põhiliselt
Tallinnas, asju aetakse põhiliselt Tallinnas.
Liitumisega kaasnevaks ohuks
võib lugeda meie elanike võõrdumist-eemaldumist vallast,
kui organisatsioonist. Ei tunta
ennast olevat enam arutluste
juures, ei saada toimuvatest
protsessidest aru, ei olda enam
otsustamise juures. Seda kõike
saaks natuke vähendada hea
teabelevi korraldamisega, aga
kõike sellega kõrvaldada siiski
ei anna.
Iga asja eest tuleb siin ilmas
maksta. Kui tahame paremaid
teenuseid ja mugavamat elu
tulevikus, siis tuleb meil ära
kannatada ka mõned ebamugavused ja ebameeldivused, mis
uuendustega paraku alati seotud on. ●
Tehti muudatus Nissi Vallavalitsuse teenistuskohtade
koosseisus.
Moodustati
jaoskonnakomisjonid Riigikogu valimisteks.

Nissi valla 2015. aasta eelarve
oli esimesel lugemisel.

Muudeti aktsiaseltsi Nissi
Soojus põhikirja.

Kehtestati avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise
nõuded Nissi vallas.

Munalskme Hooldekodu tegevuse lõpetamine võetakse päevakorda 12. veebrari
2015. istungil. ●

Nissi Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine oli esimesel
lugemisel.
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koolitunni
Uuel aastal uued õpetajad!?!

19. – 23. jaanuarini toimus Nissi
Põhikoolis taas avatud tundide
nädal. Esmakordselt toimus selline
nädal 2011. aasta jaanuaris. Avatud
tundide nädal annab võimaluse
lapsevanematel tulla tunde vaatama
ja tunde läbi viima, õpetajad saavad
käia üksteise tunde vaatamas ning
samuti on see aeg kutsuda kooli
huvitavaid inimesi. Siiani on üritus
olnud rohkem algklasside keskne.
Sel aastal soovisime aga, et sellest
nädalast saaksid osa kõik klassid.
Sellest lähtuvalt sai nädal organiseeritud nii, et igal klassil käis nädala
jooksul vähemalt üks külalisõpetaja.
Et laste ette jõuaks neid endid huvitavad persoonid, küsisin klasside
käest, keda nad endile tundi andma
soovivad. Noortelt tuli väga huvitavaid ja kohati ka ootamatuid ettepanekuid. Osad sain täita ja teised
jäävad ootama uut kooliaastat, sest
nagu minu töös tihti, tulevad just
midagi organiseerides juba uued
mõtted järgnevaks.

Keda siis sooviti tunde andma?
Ideid oli palju ja erinevaid. Näiteks
oli 5. klassil kindel soov, et nemad
tahaks kohtuda vallavanem Peedo

Õpilasesindus tuli mõttele teha
midagi toredat. Otsustasime korraldada ürituse nimega Playbox,
mille teemaks oli „Su nägu kõlab
tuttavalt”. Iga klass sai loosiga kaks
ansamblit või esinejat, mille vahel
võis valida.

Reedel, 30. jaanuaril toimus Turba Koolis heategevuslik üritus Playbox.
Ethel Noortoots
ja Roosi-Matilde Tamm
Turba Kooli 6. klass

Õpilased nägid oma esitustega
palju vaeva. Seda oli tulemustest
hästi näha: kõik etendused olid
suurepärased. Esitusi hindas
asjatundlik žürii, millesse kuulusid
Anu Jõulu, Iveta Jürisson, Kristel
Kadak, Enely Tammaru, Ireen
Kangro ja Mihkel Mereküla. Ka

Kesseliga, et rääkida tänaseks
suletud noortekeskusest. 7. klassi
sooviks oli, et kooli vilistlased Harry
Säär ja Julius Liiv tuleks andma kehalise kasvatuse tunde. 6. ja 8. klass
soovisid teha Skype- kõne Kaisa
Ehrpaisiga, kes õpib ja elab praegu
õpilasvahetuse raames Mehhikos.
Algklasside puhul vastasid paljud
aktiivsed lapsevanemad klassijuhatajate üleskutsele tulla lastele tunde
andma.
Sooviti ka majasiseseid õpetajate
vahetusi: nii näiteks käis 5. klass
oma vanas klassis endise klassijuhataja Helis Lalli tunnis ja 1. klassi
õpilased said hoopis koos õpetaja
Ulvi Lepplaanega loodusõpetuse
tundi minna. Meie armastatud
söögitädi Thea aga andis 3. klassile
hoopis kunstiõpetuse tundi, kus
õpetas lastele kaunilt kaarte kujundama. 8. klass valmistas aga koos
õpetaja Ain Karutoomiga maitsvaid
pelmeene. Seega oli lastel võimalus
kooli töötajaid näha ka natukene
teises rollis kui tavaliselt ja kooli
töötajatel tutvustada lastele hoopis
oma huvialasid.

tädid ja vanaemad, vennad ja õed,
vilistlased ja vallavanem.

Kuidas läks?
Läks toredasti: ühe nädala jooksul
käis 38 erinevat ainetundi andmas kokku 26 inimest, keda kõiki
soovime südamest tänada. Nende
panus muutis tunnid meeleolukaks
ja tõi koolinädalasse palju elevust,
sest tihti ei teadnud lapsed täpselt
ette, kes ja millal neile tundi andma
tuleb.
Kõige rohkem külalisõpetajate
tunde tuli kokku 2. klassil: tervelt 11
tundi.

Kuidas edasi?
Me jätkame kindlasti avatud tundide nädalaga, sest see annab võimaluse rikastada ainetunde erinevate
külalisõpetajatega, nende teadmiste
ja kogemustega.

Nissi Põhikooli
huvijuht
Evelyn Tammaru

Kes käisid tunde andmas?
Seltskond oli kirju: isad ja emad,

publik sai hääletada oma lemmiku
poolt, kelleks osutus 7. klassi II
grupp The Pussycat Dolls`i lauluga
„Don`t cha”.
Kõige nooremast vanusegrupist
võitis 1. klass, kes esines Tanel
Padari&The Sun looga „Võta
aega”. Keskmisest vanuseastmest
võitis 6. klass The Rolling Stones
looga „Start me up”. Vanemas
vanusegrupis läks 1. koht jagamisele 7. klassi I grupi ja 8. klassi
vahel. Seitsmes klass esitas loo „5
seconds of summer” ja kaheksas
klass ansambli Meie Mees loo

pealkirjaga „Settekaevu sultan”.
Ka õpetajatel oli oma etteaste,
mida žürii ei hinnanud. Auhinnaks
oli „1000 krooni“, mis annetati
abivajavale asutusele.
Õhtu paremaks õnnestumiseks ja
publikule meelelahutuseks tantsisid Nissi Põhikooli tantsijad.
Osalejate innustunud kaasalöömine muutis ettevõtmise meeldejäävaks ja nauditavaks. ●
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id avatuks
2. klassi
klassijuhataja
Liivi Tammemäe

Harry ja Juliuse
päev Nissi koolis

K

lassijuhatajana on mul väga hea meel, et üleskutsele vastas nii
palju vanemaid. Kui nädal käima läks ja lapsed esimeste emotsioonidega koju jõudsid, tuli huvilisi veel juurdegi. Üks lapsevanem,
kes samuti soovis tundi anda, kuid avatud tunni nädala raames ei saanud tulla, tuleb meile külla veebruaris. Lapsed, kelle vanemad käisid
tunde andmas, tundsid end ikka väga uhkena. Teemad, millest räägiti
olid väga erinevad, sest ka tunniandjad olid ju erinevad. Kes rääkis
oma tööst ja hobidest, osad lähtusid ainetunni teemast.
Minu kui õpetaja kõige suurem rõõm oli see, et tunnid, mida külalisõpetajad andsid, ei olnud ainult tore ajaviide, vaid lapsed said ka sealt
kasulikke teadmisi, mida nad siis mulle omakorda vahendasid. Lemmiktunniks nädala jooksul oli neile interaktiivne tund, kus kasutati
tahvelarvuteid ja telefone.
Igale külalisõpetajale kinkis klass isemeisterdatud tänukirja mis üllatas omakorda tunniandjaid. Lapsed ootavad põnevusega, et järgmisel
aastal tuleks veel rohkem vanemaid ja külalisõpetajaid. Nii põnev ju
kui klassi uks läheb lahti ja sisse astub hoopis….uus õpetaja!

Lapsevanem
Reelika Väli

K

äisin tundi andmas 2. ja 6. klassi loodusõpetuse tunnis. Teema oli ühine
„Kui palju maksab tilk vett?“. Rääkisin
puhta joogivee tähtsusest, veevarude
kasutamisest ja sellest, kui palju me
igapäevaselt mõtlematult vett raiskame. Tõin näiteid vee raiskamise kohta ja
jagasin näpunäiteid, kuidas iga üks meist
saab lihtsaid nippe kasutades säästa vett
nii kodus, kui anda oma pisikene panus
maailma joogivee ressursside säilimiseks.
Tunni lõpuks jõudsime ühisele järeldusele,
et kraanivee tilga hind on välja arvutades
pea olematu, kuid teisipidi on igal veetilgal
hindamatu väärtus.
Kogemus oli vägagi positiivne ja hariv ka
minu enda jaoks. Huvitav oli võrrelda 2. ja
6. klassi laste erinevat suhtumist teemasse. Eriti toredad olid 2. klassi laste näited,
kuidas nende pere vett raiskab ja mida nad
edaspidi plaanivad teha vee kokkuhoidmiseks. Loodan, et pisut teistmoodi koolitund oli mõnusaks vahelduseks ka lastele.
Kindlasti tahaksin ka tulevikus avatud
tundides osaleda.

Saali uks avaneb ja oma koju päkapikumaale jõuavad noorema rühma
Buratinod- päkapikud, kes teatavad,
et jõulud on tulemas. Kõiki päkapikkude tegevusi saadavad laulud. Nad
tutvustavad ja kirjeldavad ennast
kõigile. Väikesed “päkad räägivad”
missuguseid töid nad jõulude eel
peavad päkapikumaal tegema. Nad
kõnnivad aknalaual ja piiluvad
akendest sisse, et näha, kas lapsed
on head. Ühe akna taga piiludes
nägid päkapikud, et lapsed õppisid
parajasti bugitantsu ja nad õppisid
ka selle selgeks.Väikesed päkapikud
aitavad jõuluvanal kinke pakkida.
Päkapikumaa köögis aitavad nad piparkooke küpsetada ja saavad ka ise

O

lla õpetaja üheks päevaks ja seda alal, mida me mõlemad
harrastame – milles küsimus, muidugi oleme nõus. Selliseid võimalusi, anda põhikoolis kehalise kasvatuse tundi, ei
teki palju ja pakutud võimalustest tuleb kinni haarata.
Esialgne plaan oli anda üks tund esmaspäeva pärastlõunal 6.7. klassi poistele, aga üldjuhul alati on nii, et esmased plaanid
jäävadki esmasteks ja nõnda ka seekord. Ühest tunnist kujunes lõpuks viis tundi 6.-7. ja 8.-9. klassi poistele ja tüdrukutele.
Anda tunde õpilastele, kellega oled ühel ajahetkel olnud
koolikaaslane, on väga proovilepanev kogemus. Pisut hirmutav. Ja põnev. Meie peamine eesmärk oli motiveerida noori,
et nad ka iseseisvalt tahaks trenni teha ning panna ennast
proovile.
See meie jaoks teistmoodi nädal kujunes lõpuks väga meeldivaks vahepalaks argipäeva tegemiste vahele. Noorematega
pidime ennast pidevalt kehtestama nende edevuse ja tähelepanu vajaduse ohjeldamisega, kuid suutsime olla piisavalt
autoriteetsed. Hakkas kohe silma, et mängudega, milles on
vaja kambakesi tegutseda, puudub noortel igasugune side.
Seetõttu otsustasime süstida neile rohkem tiimiühtsust.
Meeskonnavaimu. Märgata, et väljakul ei mängita üksi ja
sellistes mängudes üksi kaugele ei jõuta.
Vanemate õpilaste õpetamine oli meie jaoks mõnevõrra
põnevam. Me ei pidanud ennast kehtestama ja noored olid
algusest peale meiega ühel lainel. Me ei pidanud endid
õpetajateks ja nemad ei olnud õpilased. Tegemist oli rohkem
treeningkaaslastega, kellega koos end proovile panna. Oli
näha, et noortel on soov proovida asju natuke uut moodi.
Teha harjutusi, mida ehk igapäev ei tee. Ja nad olid koheselt
haaratud.
See võimalus, mille osaliseks oli meil suur heameel saada,
pani meid meenutama endi põhikooli aegseid kehalise tunde:
kuidas isegi olime kord ülemeelikud ja siis jälle motiveeritud.
Kogemus andis meile väikese ülevaate õpetaja igapäevatööst.
Väga huvitav nädal ja loodame, et suutsime avardada õpilaste
silmaringi. Näha meid, igapäevaselt sama rolli täitvaid õpilasi,
situatsioonis, kus pidime mängima õpetajat oli arendavaks
nii lastele, kui ka meile külalistena. Kindlasti tuleks selle nädalaga jätkata. Isegi enam võiks selliseid ettevõtmisi esineda.
Usume, et ka õpilased võivad sellistest „teistmoodi“ tundidest
palju motiveerivat ja inspireerivat leida. Hea vaheldus õpetajale, keda harjutud igapäevaselt nägema.
See nädal andis meile mõista, et õpetajaamet nõuab kutsumust ja tugevat tahtejõudu õpetada. Müts maha õpetajate ja
kõigi koolitöötajate ees ja suur aitäh võimaluse eest! ●

mõne suhu pista. Suured päkapikud
e. emad-isad tulevad neile appi küpsetama ja koos on tore pilligi mängida.Väikesel päkapikul käib ikka töö
ja vile koos.Tuisutaadil aitavad “päkad” lund juurde teha, et ikka jõuluvana saaniteel lund jätkuks. Kogu
see suur töö on väsitanud ära ühe
päkapiku, kes padjale uinuma on
jäänud. Teised päkapikud aitavad ta
üles laulda, soovijad saavad samuti
padjal puhata ja mäng jätkub. Saalis
suures vankris teki all on uinunud
ka jõuluvana, kes selle laulumängu
peale üles ärkab. Jõuluvanale õpetatakse päkapikutantsu: tuleb käia
küürus seljaga, hästi pika sammuga,
hüpata ja joosta. Ongi aeg jõuluva-

nal oma väikesi abilisi omakorda
Tiina Umbsaar
kingitustega tänada. Aitäh väikesed Turba Lasteaia
ja suured päkapikud ning jõuluvana pedagoog-metoodik
koostöö eest!
Sipsiku ja Miki rühma jõulupeole
saabub külalisena kaval rebane, kes
on elus esimest korda laste jõulupeol ja saab teada, mis seal üldse
tehakse. Aitäh, õpetaja Virve, toreda
rolli eest!
Salapära jõulukuusse toovad Sipsiku rühma lapsed koos juhendaja
õpetaja Leaga. Nad esitavad jõuluüllatuseks näidendi Buratino ja Miki
rühmale. Aitäh, õpetaja Lea! ●

Väärtuskasvatus
Riisipere Lasteaias
Viisakus on üle kõige,
ütleb ema heaausta teisi,
ausus kõiges,
töökust tähtsaks pea.
Ole julge,
õpi hästi,
tarkus tuleb pea.
Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklik programm Eesti ühiskonna väärtusarendus 20092013 aitab hoida ja arendada neid väärtusi,
mis tagavad ja kindlustavad Eesti ühiskonna
inim- ja sotsiaalse arengu.
Meie kultuur, pere, traditsioonid, lasteaed,
kool on enamasti põhilised väärtuste kandjad
ja mõjutajad. Väärtused tulevad meiega kaasa
enamasti lapsepõlvest, juba maast madalast,
viiendast-kuuendast eluaastast. Kuna põhilised ja tähtsamad uskumused ja hoiakud
kinnistuvad enne kooliiga, on perel ja lasteaial väärtuste kujundamisel väga oluline roll.
Enamus lapsi veedab suurema osa päevast
lasteaias, seega on lasteaiaõpetajatel eriti suur
töö põhiväärtuste õpetamisel ja kinnistamisel.
Väärtusi saab edasi anda väärtuste kandja ja
õpitud emotsioonidest kujunevad ka laste põhiväärtused. Kuidas ja milliste tegevuste kaudu lastele positiivseid harjumusi kujundada
- head kombed, headus ja hoolivus, sõprus ja
sallivus, tarkus, töökus ja vastutus, ka julgus?
Kuidas lapsi teadlikult suunata positiivseid
väärtusi omandama? Väga oluline osa väärtuste suunamisel ja mõjutamisel on esivanemate
tarkustel. Oleme tutvustanud lastele vanarahva pärimusi- kombeid ja tavasid, mänge,
muinasjutte, muistendeid, vanasõnu, mõistatusi jpms, sest kes ei mäleta minevikku, elab
tulevikuta. Aastast aastasse korrates kinnistuvad olulised ja elulised väärtused. Väärtustage
lasteaiaõpetajate tööd, sest väärtused, mis me
lastele õpetame on vundament kogu eluks.
Tahaks ka lapsevanematele ja vanavanematele
meelde tuletada, et nad mängiks lastega, loeks
lastele muinasjutte, mõistataks mõistatusi ja
seletaks lahti vanasõnu. Koostöös kinnistuvad
teadmised paremini. On ju meeldiv koostöö
lastevanematega üheks positiivseks väärtuseks. Ka lasteaia kodukorras on öeldud, et
lasteaed peab koostööd lastevanematega väga
oluliseks - lastevanemate mõtted ja ettepanekud on oodatud ja teretulnud. On ju meie
lastevanemate hulgas teotahtelisi, abivalmis
ja lahkeid inimesi. Ilma lahkete lapsevanemateta, kes on heategevuskampaaniates osalenud, ei oleks meil neid huvitavaid ja vajalikke
vahendeid laste arendamiseks.
Ei õpi ainult lapsed, vaid ka täiskasvanud.
Veetsime sügisel koos Turba lasteaiaõpetajatega meeldiva laupäeva Merike Miti väärtuskoolitusel. Saime uusi teadmisi, praktilisi
kogemusi, õppevahendeid ja kirjandust igapäevatööks. Lapsena kogetud emotsioonidest
saavad mälestused kogu eluks. Kui toidame
lapsi eetiliste elamustega, kasvavad neist tublid- töökad, hoolivad ja head- inimesed.
Jõudu, huvitavaid ideid ja meeldivat koostööd
kõigile, kes on lasteaiaelu huvitavamaks ja paremaks muutnud! Vastlapäevaks pikka liugu ja
peagi saabuvaks kodumaa sünnipäevaks õnne
ja tervist kõigile! ●
Terje Lehtme,
Riisipere Lasteaia vanemõpetaja
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Riisipere
Kammerkoor ootab
uusi liikmeid
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2014. aasta lõpetati esinemistega Harju Risti kirikus ning Padise mõisas.
Alanud hooajal ootavad ees aga
juba uued ettevõtmised. 14. märtsil
astutakse Riisipere Kultuurimajas
üles Eesti autorite loominguga, et
tähistada üheskoos emakeelepäeva.
Ülestõusmispühade ajal esinetakse
Nissi Maarja kirikus.
Hea on omada sõpruskoore nii lähedal
kui kaugel. Riisipere Kammerkoori uueks sõpruskooriks saab Tapa
segakoor, kellega kohtutakse aprillis.
Ja muidugi ootab kammerkoor ka
sellel aastal külla Soome sõpruskoori
Sonoret.
Kunagi pole lauljaid palju ja kammerkoori sõbralik kollektiiv võtab hea
meelega enda hulka kõiki, kes tunnevad soovi ja tahtmist laulda. Kohtume
esmaspäeviti kell 19.00 kultuurimaja
väikeses saalis. ●
Cätly Talvik
Koori dirigent

Turba pensionäride
ühendusel uus esinaine

Luurelaager
Anette Leinštrep
Turba rühma kodutütar

Praegu on väga aktuaalne teema
see, kas koolis antakse palju õppida
ja kas jaksame kõiki kodutöid teha.
Olin eesti keele tunnis ja pidin
kirjutama artikli õppimisest mille
alla kuulub: kodutööd, koolitöö,
huviringid jne. Minu arvamus on,
et õppida saab mitut moodi.

Turba pensionäride ühenduse kauaaegne tubli esinaine Evi Valdmees
andis pidulikult üle oma ameti nooremale liikmele Viive Suursalule.

28. jaanuaril sai kultuurimajas kokku
pea kogu ühenduse liikmeskond. Külla oli kutsutud Nissi Vallavolikogu esimees Kaido Katalsepp ja humanitaarosakonna juhataja Riina Haljasoks.

Esimesel koolivaheajal olime Turba
ja staabi rühmaga luurelaagris. Me
omandasime seal sama palju infot
nagu koolis, aga palju huvitavamal
viisil. Selles laagris me õppisime
kuidas sulanduda loodusega ühte,
erinevaid luuretehnikaid ning saime teada palju uut Eesti vallutuste
ja ajaloo kohta. Õppisime tundma
lähemalt politsei- ja päästetööd ja
nüüd mõistame kui vajalik ja tähtis
töö see on.

Evi Valdmees pidas asjaliku kõne,
milles meenutas ühenduse tegevust
20 aasta jooksul. 17. veebruaril 1995.
a. aastal kutsus ta kokku aleviku eakamad - kas nad sooviksid hakata koos
käima, tegutsema.
Oldi üksmeelel kooskäimisest, mille
tradistioon on säilinud tänaseni. Sai
korraldatud Memme valimisi, pidusid. Ettevõtliku Ingrid Bärenklau
eestvõtmisel sai ühenduse liikmetega

Saime uusi teadmisi ning kogemusi
ja läksime neid omandama õue,
kus toimus luureliikumine. Pidime
kaitsma „kindralit“ ja õhtuse orienteerumise ajal õppisime tundma
NATO tähestikku. Õhtu lõppes meil
mõnusa teejoomisega.

Rõõmupisarais Evi ja Viive andsid ja
võtsid ametipulga üle. Tänud Evile ja
õnnitlused Viivele jagas meie volikogu esimees Kaido Katalsepp, kes õnnitles ka kogu kollektiivi 20. tegevusaasta puhul. ●

Nõrgal jääl viibimine
on eluohtlik
Indrek Hirs Päästeamet
Põhja päästekeskuse pressiesindaja
511 4807

Järgmisel päeval pärast võimlemist
ja maitsvat hommikusööki ootas
meid ees juba ehtne luureretk. Selle
luureretke ajal saime kasutada eelmisel päeval omandatud teadmisi:
vaikselt kõndimine, käemärkide
edasi andmine, maskeerumine ja
veel üht teist. Millega ei osanud
me arvestada oli ilm ja nii mõnelgi
hakkas külm, aga jäime ellu ja oli
tore laager.

Käesolev talv on ilmade osas olnud muutlik.
Üpriski korralikud
miinuskraadid
vahelduvad
suure sulaga.
Nagu pole
olnud
korraliku ja
ühtlast
lumekihti,
pole ka
veekogudel
paksu ning
turvalist
jääkatet.

Ei saa jätta ka mainimata kui head
olid toidud! Ehk saame varsti õppida ka seda kuidas sama hästi süüa
teha . Leian, et ilma huviringideta
oleks koolis käimine raskem kui ta
praegu on. ●
Artiklit aitasid kokku panna Tebi
Margaret Viron, Rihard Samuel
Viron, Saskia Sofia Eller.

Turba Kultuurimaja annab teada

käima pandud ka rahvatantsuring ja
näitemängutegevus. Korraldatud on
ekskursioone, teatrite ühiskülastusi,
esinema on kutsutud palju erinevaid
külalisi. Evi Valdmees tänas kõiki aktiivseid liikmeid nende kaasabi eest
ühenduse tegemistes. Samas esitas ta
avalduse esimehe kohalt lahkumiseks
ja soovis, et sellel ametipostil jätkaks
noorem inimene. Ettepanek tehti
energilisele Viive Suursalule, kellel
ei olnud enam pääsu äraütlemiseks,
kuna kõik olid tema kandidatuuri
poolt.

17.veebruaril kell 13.00 tähistab
Turba pensionäride ühendus vastlapäeva

17. veebruaril kell 14.00-15.30 põnev
müügitund (soodsate hindadega
rahvusliku mustriga särgid/tuunikud, sukkpüksid, sokid ...

Nõrgal jääl viibides on õnnetused
kerged juhtuma. Jaanuaris päästeti Harku järvest läbi jää vajunud
vanem härra, kes oli läinud järvele
uisutama. Veebruari alguses päästsid Loksa päästekomando päästjad
Kahala järvest läbi jää vajunud
kalamehe.

Tihti sattuvadki jääl õnnetustesse
kalamehed, kes ei teadvusta endale
kõiki jääga seotud ohtusid. Enne
veekogu jääle kalastama minekut,
peab veenduma, et jääkate on piisavalt paks. Ka turvalise paksusega
jääle kalastama minnes tasub kaasa
võtta jäänaasklid, päästenöör ning
vajadusel endast märku andmiseks
näiteks vile. Kindlasti ei tasu jääle
minna üksinda ning mõistlik on
oma minekust kodustele eelnevalt
teada anda.
Samuti on nõrk jää ohtlik lastele.
Lapsevanemad peavad olema oma
käitumisega lastele eeskujuks ning
seletama lastele jääga seonduvaid
ohtusid. Veekogu jääle on turvaline
minna alles siis, kui jääkatte paksus
on vähemalt 10 sentimeetrit. Tegelikult on ohtlik ka suvalise veekogu
18. veebruaril kell 13.30 Inkotoa
müügitund
20. veebruaril kell 20.00 Vabariigi
Aastapäevale pühendatud kontsert

jääl uisutamine. Esmapilgul võib jää
tunduda piisavalt paks ning ohutu,
tegelikult võib see näiteks kõrkjate
läheduses või kalda ääres olla uisutamise jaoks liiga nõrk. Sellepärast
soovitab Päästeamet turvaliseks
uisutamiseks kasutada ametlikke
liuvälju. Läbi veekogu jää vajunud
inimese jaoks on külm vesi äärmiselt ebasobiv keskkond. Jääaluse
vee temperatuur on umbes 4 kraadi.
Sellise temperatuuriga vees peab
täiskasvanud ja terve inimene vastu
maksimaalselt 10 minutit, laps kaotab nii külmas vees teadvuse paraku
veelgi varem.
Päästeamet palub inimestel nõrgal
jääl mitte viibida. Nähes nõrgal jääl
viibivaid inimesi, on traagiliste õnnetuste vältimiseks mõistlik paluda
neil sealt lahkuda. Jääl juhtunud
õnnetust nähes peab viivitamatult
helistama hädaabinumbril 112.
Nõrgast jääst läbi vajunud inimest
ise päästma minnes, peab väga
täpselt teadma, mida teha. Muidu
võib tõsisesse ohtu sattuda ka enda
elu ning päästmist vajavaid inimesi
on juba mitu. ●
23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00
Riigikogu eelvalimised
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Minu spordireis
Ameerikasse
Olen sõitnud trikitõukerattaga kolm ja pool
aastat. Neist viimased poolteist aastat kuulun
ka trikitõukerattaid tootva Ameerika ettevõtte
„Phoenix Pro Scooters“ spordimeeskonda.
Detsembri lõpus algas Phoenix Pro Scooters `i
kolmenädalane Ameerika ringreis, mis hõlmas
ka Mehhiko külastust. Sellele turneele kutsuti
ka mind.
Pärast 25 tunni pikkust reisi kolme erineva lennukiga jõudsin 30.detsembril 2014 Ameerikasse California osariiki San Diegosse. Igal aastal
jaanuari alguses toimub San Diegos suur ja väga
populaarne trikitõukerattavõistlus nimega
SD9. Sel aastal oli see juba üheksas järjestikune
võistlus ja sellepärast on ka võistluse nime taga
number 9. Seal oli kohal palju väga häid trikitõukerattasõitjaid üle kogu Ameerika ja ka mujalt
maailmast. Kahjuks ma ise sellel võistlusel osaleda ei saanudki, sest mu selg oli tol päeval väga
valus ja võistelda ei olnud võimalik. Õnneks kadus minu seljavalu siiski juba järgmisel päeval.

Soe süda ja heasoovlikus on just need sõnad, mis sobivad iseloomustama Nissi
valla Meie Toidukaubad kaupluse töökat kollektiivi. Kaupluse juhataja Taimi
Dorbeki eestvedamisel sai pühade eel alguse heategevuslik kampaania, mis
kutsus poekülastajaid üles annetama esmatarbe- ja toidukaupu valla vähekindlustatud inimestele. Annetatud kaubad jagati abivajajatele koostöös Nissi
valla sotsiaaltöötajatega. Suur tänu kõigile annetajatele ja Meie Toidukaubad
kollektiivile!

Jaanuari esimesel nädalal sõitsime
ringi Californias. Külastasime iga päev
erinevaid skate-parke ja käisime reklaamüritustel erinevates tõukerattaid müüvates poodides. Kuna Ameerikas on see
spordiala väga populaarne, siis igal välja
reklaamitud üritusel kuskil kohalikus
poes oli alati kohal palju noori, kes kõik
tahtsid autogramme ja koos meiega pilte
teha.

Nissi valla sotsiaalkomisjon

Järgmisena läksime Mehhikosse Mexicali linna. Mehhikosse sisenedes oli
kohe aru saada, et jõudsime hoopis teise
riiki. Ümbrus oli täiesti teistsugune : natuke räpane ja väga tolmune. Ka ilm oli
liiga palav. Meeldiv kogu olukorra osas
oli aga see, et Mehhiko noored trikitõukeratturid olid kõik nii sõbralikud ja nii
hingega selle asja juures. Nad olid väga
õnnelikud, et me nendega koos sõitsime.
Kuna nad räägivad seal hispaania keeles,
siis rääkida ma nendega eriti ei saanud.
Peale Mehhikot suundusime Arizonase osariiki Mesasse. Seal on kõrbeline
kliima ja vihma sajab seal umbes paar
korda aastas. Kui meie sealoleku ajal
ühel päeval vihma sadama hakkas, olid
inimesed rõõmust nagu pöörased ja seda oli
naljakas vaadata. Arizonas külastasime samuti
erinevaid skate-parke ja sealseid tõukerattapoode. Igal pool olime alati väga oodatud.

Leedu mälestusjooks
Taniel Johan Eller
Turba rühma noorkotkas

Ajaloos on korduvalt pidanud
Balti riigid seisma oma iseseisvuse eest, seda on pidanud ka
Leedu. Nimelt kaitses Leedu
rahvas 11.-13. jaanuaril 1991
Vilniuse teletorni, mida ründas
NSV Liidu eriüksus ’Alfa’. Selle
käigus hukkus 14 ja sai vigastada veel tuhat leedulast. Seda
sündmust kutsutakse Vilniuse
veresaunaks. Selle auks korraldatakse alates 1992. aastast mälestusjookse.
Sel aastal toimus mälestusjooks 10. jaanuaril ning esimest korda osalesid sel üritusel Kaitseliidu Tallinna ja
Harju malevate Noorkotkad ja
Kodutütred. Kokku oli 14 Eesti
noort. Jooksu distants oli 9km,
mis algas langenute matmispaigast, ulatudes teletornini,
mida leedulased kaitsesid. Täna
seisab seal hukkunute auks mälestustahvel. Finišis autasustati
lõpetanuid medalitega, pakuti
sooja teed ja maitsvat pirukat.
25.veebruaril kell 13.00 Turba
pensionäride korraline kokkusaamine. Oodatud on ka
uued liikmed!

Tagasi Californiasse sõitsime autoga peaaegu
kaheksa tundi järjest. Meie kõige viimane peatus
oli Los Angeleses ja sealne üritus suures trikitõukeratta poes lõpetaski meie kolmenädalase
ringreisi. Sellest ringreisist valmib ka varsti
video, sest kõikjal sai meie sõitmisi filmitud.
Sain tänu sellele reisile endale väga palju uusi
tuttavaid. Sain sõita Ameerika parimates
skate-parkides koos tuntumate trikitõukeratta
sõitjatega. Külastasin nii palju erinevaid linnu
ja kohti, mis kõik oli väga uus, huvitav ja põnev.
Ma ootan väga, et saaksin sinna jälle minna.
Roomet Säälik
Turba Kooli 9. Klassi õpilane
Tallinna ja Harju maleva Noorkotkad ja Kodutütred

Kokku osales jooksul üle 4300
inimese.
Ka mina sain sellest jooksust
osa võtta. Pärast pikka bussisõitu, mis kestis 9-10 tundi, võttis
meid Vilniuses vastu Leedu
Küttide Organisatsioon ning
meid majutati Vilniuse Sõjaväeakadeemias. 10. jaanuaril
26.veebruaril kell 19.30 teatriõhtu
1.märtsil kell 9.00-20.00 Riigikogu valimised

olid noored stardipunktis tund
aega enne algust kohal. Kell
12.00 algas jooks ja kõik osalenud suundusid rajale, mis viis
läbi Vilniuse linna. Kõik 14 Eesti noort lõpetasid jooksu. Finišis oli näha ka kolme Eesti Kaitseväelast, kes noori tervitasid. ●

4.märtsist kolmapäeviti kell
18.00 algavad saviõhtud,
juhendaja Eve Hint

Riisipere Kultuurimaja annab teada

14. märtsil emakeelepäeva tähistamine.
25. aprillil jüripäevalaat.
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8 reklaam ja teated

Uued
vallakodanikud
november 2014:
Carl-Marcus Salep
(Nurme)
Laura Rifk (Riisipere)
detsember 2014:
Marta Lena Kotšnev
(Riisipere)
Eliise Aureelia Kuningas
(Turba)
Hans Oliver Tomson (Ellamaa)
jaanuar 2015:
Georg Leheroo (Madila)

Meie hulgast
on lahkunud:
jaanuar 2015:
Arvi Jahesalu (Riisipere)
Oleg Vasiliev (Riisipere)
Heinar Põldaas (Riisipere)
Hilvi Kajastu (Munalaskme)
Malle Tiisker (Turba)

Õnnitleme!
jaanuaris:
91 Anna Raat
91 Vilma Aavik
90 Angelika Heeska
80 Kalju Hiis
75 Yury Grebenev
75 Galina Kotova
75 Tatjana Kononova
75 Laine Mõttus
70 Rein Edovald

Kuulutused
Noor pere soovib osta
vanema talukoha koos
maaga. Tel 5042945
-----------------------------OÜ Estest PR ostab metsaja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215
e-post info@est-land.ee
-----------------------------Müüa kuiva ja toorest küttepuud, hind al 35eur/ruum.
Puud koormasse laotud,
konteineris ja võrgus. Kuivad
kütteklotsid võrgus.
Puitbrikett 150eur/tonn
Info tel 5011898 ●

veebruaris:
92 Veera Vinter
91 Laine Viese
90 Lisete-Adeele Vahtmets
80 Heino Annerviek

Ajaleht "Teataja"

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