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Nissi valla ajaleht

Loovtöö – põnev väljakutse ja mitmekülgne kogemus
Rätikuvõrkpalli võistlus
Turba Koolis 8. mail.
Kõik sai alguse sellest, et 8-ndas
klassis peab iga õpilane tegema loovtöö. Kuna tegelen spordiga, siis ei olnud kahtlustki, et võimaluse korral
valin loovtöö teema spordivaldkonnast. Tegelen juba 4 aastat võrkpalliga ja käin tihti spordilaagrites. Ühes
laagris mängisime seltskonnamänguna rätikuvõrkpalli. Mäng meeldis
mulle.

Kuna põhikooli lõpetamise üheks
tingimuseks on loovtöö sooritamine,
pidin ka mina Turba Kooli 8. klassi
õpilasena jõudma otsusele, milline
teema ja ainevaldkond mind enim
huvitab, millest on mul varasemad
kogemused ja ka omapoolne huvi.
Minu poolt valitud töövormiks oli
orienteerumisvõistluse korraldamine. Seda otsust aitas mul teha isiklik
huvi ja varasemad orienteerumisalased kogemused. Esimese orienteerumise tegin kaheksa-aastasena
koos isaga ja see meeldis mulle väga.
Minu enda poolt korraldatud võistlus toimus Turba Kooli 5.-9. klassi
õpilaste vahel 18. mail käesoleval
aastal. Osalejad olid jagatud nelja
vanusegruppi: 5.-6. T; 5.-6. P; 7.-9.
P; 7.-9. T . Distantsi pikkus oli neli
kilomeetrit ja kulges ümber Turba
aleviku. Ajaliselt kestis võistlus kaks
tundi, distantsi läbijate arv oli 56.
Võistlus kulges tõrgeteta, vaatamata

vihmasele ilmale oli osalejate tuju
hea.
Autasustati iga grupi kolme parimat. Sponsoritena toetasid minu
ettevõtmist Turba Kool, Hansabuss
ja Icepeak.
Selle võistluse minupoolseteks eesmärkideks oli soov äratada Tuba
Kooli noortes huvi orienteerumise
vastu, propageerida vabas õhus olemist ja parandada oskust looduses
liikuda.
Mahuka tööprotsessi käigus sain
mitmeid erinevaid ja edasiseks
eluks vajalikke kogemusi: ühe suure võistluse algusest lõpuni kokkupanemine, kaartide valmistamine,
julgus suurema kuulajaskonna ees
esineda.
Raido Miljan
Turba Kooli 8. klass

Tahtsin ka meie kooli õpilastele
seda mängu tutvustada, kuid lihtsamal moel. Veel tahtsin näidata õpilastele, et alati ei ole tähtis auhind
ja võitmine, vaid tähtsam on klassi
omavaheline koostöö ja suhtlemine.
Rätikuvõrkpalli mängitakse samamoodi nagu tavalist võrkpalli, kuue
inimesega, kuid reeglid on teistsugused. Platsil moodustub kolm paari, kes hoiavad omavahel rätikut,
kuhu mängu ajal püütakse pall. Rätikuna kasutatakse suurt saunalina.
Rätikuvõrkpalli võib mängida kuni
25. punktini, aga me mängisime 15.
punktini, kuna meie aeg oli piiratud.

Võistluspäev kulges lõbusalt. Et koolipäeva veelgi huvitavamaks muuta
olin kutsunud külalise Audentese
Spordigümnaasiumist - Karl Koha.
Karl on noor lootustandev kuulitõukaja, kes rääkis meile oma sportlaskarjäärist ja näitas erinevaid kuulitõuke harjutusi ja tõuketehnikaid.
Kõik, kes soovisid, said neid tehnikaid ja harjutusi ka ise proovida.
Võistluspäeva loen õnnestunuks,
sest tagasiside on olnud ainult positiivne.
Gerda Kiisa
Turba kooli 8. klassi õpilane

2

VALLA JUHTIMINE JA HEAKORD

Teataja 3/2015

Hoiame kodukohta!
Hea ja tore on vahel suurelt
unistada. Veel toredam, kui
mõni neist ka täitub.

Käesoleva aasta maikuus toimus järjekordne talgupäev,
mille raames tehti paljudes
omavalitsustes ära hulk vajalike koristustöid. Ikka selleks, et
muuta oma elukeskkond paremaks ja ümbrus ilusamaks.
Turba Kooliski on pikki aastaid olnud traditsiooniks oma
kooli territoorium korda teha.
Aprilli viimasel päeval kogunes koolipere ühiseks koristuspäevaks, korda tehti kogu
kooli territoorium.
Kahjuks ei jätkunud silmailu ja nähtud vaeva tulemust
kauaks. Peab kurbusega tõdema, et meie vallas on kodanikke, kes ei pea lugu puhtusest
ning ei pea lugu laste tehtud
tööst. Spordiväljaku ümbrus
oli üleöö muutunud hoolimatute inimeste poolt lagastatud
alaks… Tuletagem meelde, et
oleme ju oma käitumisega kõiges lastele eeskujuks ja lihtne
tõde on see, et lapsed teevad
ikka meie tegude ja kahjuks
mitte meie sõnade järgi. Teie,
kes ei oska lugu pidada teiste
tehtud tööst ja käite koolimaja
hoovis lõhkumas ja sodi maha
loopimas, ei ole siia oodatud,
palun jätke haridusasutuste
territooriumid risustamata!
Teiseks suureks mureks on
need inimesed, kes on endale
sõiduvahendi soetanud, kuid
kelle jaoks on liiklusreeglid

tühised. Võtke palun teadmiseks, et kooli territoorium ei
ole mõeldud avalikuks liiklemiseks. Muruväljakud on rajatud teisteks eesmärkideks,
mitte seal autodega rallimiseks.
Lisaks eelmainitule teevad
muret loomaomanikud, kes ei
adu, kus võib ja kus ei ole sünnis koeri jalutada. See, et valla
kodulehel on kenasti kättesaadav ’’Heakorra eeskiri’’ , ei
tohiks loomapidajatele üllatus
olla ja sellest peaks iga endast
lugupidav vallakodanik kinni
pidama. Koerte jalutamine
kooli territooriumil ja nende
väljaheidete jätmine staadionile ei ole kindlasti lubatud
tegevus.
Hea lugeja - küllap märkasite
lugedes parajat kogust irooniat, kuid loodan, et mõistate
millega koolil tuleb tegeleda
lisaks temale pandud põhiülesandele. Leian, et lahendus
ei ole püstitada kooli ümber
tara või paigaldada kõikjale
valvekaameraid. Loodan siiski
inimlikkusele ja mõistmisele
ning kogukonna hukkamõistu selliste väga inetute tegude
suhtes!

Paar aastat tagasi oli naisseltsi
naiste suureks unistuseks rajada Nissi kirikumõisa parki
mälestuspink Raimond Valgrele, kes on meie vallas sündinud. Eelmise aasta lõpul, Valgre sünnipäeval, sai unistus
teoks. See oli nii äge! Ja mitte
ainult tegijatele, vaid kogu kogukonnale. Sellist positiivset
tagasisidet ei ole siin vallas
vist ühelegi teisele sündmusele veel omistatud. Samaväärne
oli ehk ka Turba lastele mänguväljaku rajamine.
Naisseltsi naised usuvad ja
loodavad, et meis kõigis on
julgust ja südidust hea seista oma kodukandi eest ning
selle eest, et meid ümbritsev
keskkond on üks osa meist
endist. Inimesi, kes koduvalla ümbrusest hoolivad on
palju, kuid kahjuks leidub ka
„kurjameid", kes ei hooli, vaid
hoopiski sodivad või lõhuvad.
Hiljuti avastasime Valgrele
pühendatud
mälestuspingi
sellisena, mis võttis sõnatuks
(vt pilti). Hea pargis jalutaja
ja pingi kasutaja, tea, et pink
on istumiseks, mitte oma jalajälgede demonstreerimiseks!
Sellest meie üleskutse ja tagasihoidlik soov kõigile: ära tee
teistele seda, mida sa endale ei
teeks. Soovime, et vald, kus me
elame ja aega veedame, oleks
puhas ja korras. ■
Nissi Naisselts

Kaunist prügivaba ja kodukohta hoidvat suve! ■
Heimar Tihane
Turba Kooli majandusjuhataja

NISSI NAISSELTS KUTSUB ÜLES: ÄRA TEE TEISTELE SEDA, MIDA SA ENDALE EI TEEKS. HOIDKEM OMA KÄEGA LOODUT.

Nissi Vallavalitsuse
istungitel otsustatust
20. aprill
anti ehitusluba laohoone rekonstrueerimiseks
elamuks
Jaanika külas Saare kinnistul;
anti ehitusluba Madila külas
asuva elamu laiendamiseks;
eraldati reservfondist Riisipere
Lasteaiale 567 eurot konvektsioonahju juhtplaadi väljavahetamise kulude katmiseks;
anti korraldused riigimaale hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta Jaanika külas Põllu katastriüksusel ja Kivitammi
külas Mäe katastriüksusel;
määrati aadressid ja sihtotstarbed 10 riigi omandisse jäetud

maaüksusele;
nõustuti jäätmeloa andmisega
Ecodiesel Osaühingule ohtlike
jäätmete (vanaõlide) kogumiseks ja veoks;
otsustati maksta ravimitoetust
kahele taotlejale kogusummas
84,40 eurot, erakorralist toetust
kahele taotlejale kogusummas
114 eurot;
seati hooldus ühele sügava puudega isikule ning määrati talle
hooldaja;
anti luba avaliku ürituse „Jüriööjooks 2015“ korraldamiseks;
otsustati osaleda elektrienergia
ostmise ühishankes;

eraldati Turba Kultuurimaja
naisansamblile Cantus seoses
15. aastapäevaga ja rahvatantsurühmale Haspel seoses 20.
aastapäevaga rahalist toetust á
130 eurot.

24. aprill
otsustati sõlmida leping osaühinguga Kinnisvarateenindus
Nissi vallamaja bürooruumide
sisekoristus- ja heakorrateenuse osutamiseks tähtajaga kuni
28.04.2017.

4. mai
väljastati ehitusluba Riisiperes
Aiandi tee 7 elamu rekonstrueerimiseks, anti kirjalik nõusolek
Madila külas Veskemäe majandushoone rekonstrueerimiseks,
anti kasutusluba Siimika külas
Augu elamule, määrati projekteerimistingimused Munalask-

me külla rajatava mikrotorusüsteemi ja sinna puhutavate
fiiberoptiliste sidekaablite ehitusprojekti koostamiseks, kooskõlastati rajatava puurkaevu
asukoht Munalaskme külas
Metsavahi tee 7 kinnistul ja Siimika külas Peasoo kinnistul;
otsustati maksta ravimitoetust
kolmele taotlejale kogusummas
71,68 eurot, erakorralist toetust
kahele isikule kogusummas 75
eurot, hooldekodutoetust ühele
taotlejale 150 eurot kuus; määrati ühele sügava puudega isikule hooldajatoetus ja muudeti
kahele sügava puudega isikule
määratud hooldajatoetust;
otsustati maksta muusikaseltsile Nissi Trollid toetust 130 eurot
seoses 20. aastapäevaga;
eraldati reservfondist 810,35 eurot Nissi Põhikoolile küttekalo-

rifeeri remondiks;
määrati teenindusmaa Turba
alevikus Puiestee tänavale;
kooskõlastati OÜ PORRI & KO
jäätmeloa taotlus;
kooskõlastati Turba Kooli töötajate koosseisu muudatus
(koosseisu lisandus täiendav tugiisiku ametikoht);
otsustati lülitada välja tänavavalgustus suveperioodiks (11.
maist kuni 2. augustini).

6. mai
tunnistati edukaks lihthanke
„Nissi valla teede pindamine“
pakkuja Aktsiaseltsi Eesti Teed
pakkumus (34851,80 eurot käibemaksuta).

25. mai
väljastati ehitusluba Tabara kü-

las Kivitammi fiidri alajaama
ja elektriliinide ehitamiseks,
määrati
projekteerimistingimused Siimika külas Sopi elamu
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;
anti luba korteriühistule „Turba
Tööstuse 2“ kolme saare ja kahe
kuuse raiumiseks;
määrati teenindusmaa Turbas
Lille tn 8 asuvatele ehitistele
seoses korteriomandi seadmisega;
vabastati üks Lepaste küla jäätmevaldaja liitumisest korraldatud jäätmeveoga kolmeks aastaks;
kooskõlastati Seebo Team OÜ
jäätmeloa taotlus;
otsustati maksta lasteaiatoetust
ühele taotlejale 58,50 eurot,
ravimitoetust kahele taotlejale
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Aprillikuus otsustasid oma
koolipäeva üheskoos põnevamaks muuta Varbola Lasteaed-Algkooli ja Nissi Põhikooli õpilased. Nissi koolis juba
mitmendat aastat aset leidev
avatud tundide päev jaanuarikuus tõi kooli Tallinna Ülikooli
õppejõu, kes viis 4. klassis läbi
interaktiivsed koolitunnid iPadidega. Tunnid osutusid laste
seas väga populaarseks ja nii
otsustatigi veeta neljanda õppeperioodi viimane koolipäev
Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskuses. Päeva
temaatikaks valiti keskkonnateema „Prügi kui võimalus“,

mis sisaldas endas loodusõpetuse-, keelte-, arvutiõpetuse-,
matemaatika- ja kunstitundi.
Kahe kooli õpilased tegutsesid
ühiselt 5-liikmeliste segarühmadena, arendades muuhulgas ka koostöö- ja sotsiaalseid
oskusi, ajaplaneerimist. Meeskondade ülesandeks oli jagada
rollid, töötada läbi ülesanded,
lahendada olukorrad, presenteerida tulemusi, hinnata ennast ja ka juhendamist.
Ülesanded olid laiali jaotatud ülikooli ühele korrusele.
Esmalt tuli QR-koodide abil
ülesanded majast üles leida.
See meenutas „asjade peitust“,
millele lisandus tehnoloogiline väärtus. Skanneerimine
oli põnev, eriti kui tulemuseks
oli hoopis küsimus mõne arhailise või taaskasutust vajava eseme kohta. Järgmisena
tuli koostada mõistekaart,
kasutades selleks spetsiaalset
arvutiprogrammi. Ka interaktiivne koolilaud oli põnev, kus
ülesandeks korrektne prügi

sorteerimine. Päeva jooksul
omandatud teadmiste kontroll toimus nutitelefonidel
Kahoot programmiga, mis on
tänaseks kanda kinnitanud
ka tavalises koolipäevas, pakkudes tundi alati vaheldust,
mõnusat melu ja võistlusmomenti. Õpetajate eesmärgiks
sel päeval oli tutvuda ühe tehnoloogiliselt tipptasemel õpikeskonnaga siinmail ja jälgida
meeskonnatööd. Samuti oli
väga rikastav jagada mõtteid ja
pidada plaane edasiseks koostööks.
Õpilaste poolt antud tagasiside
päeva kohta näitas, et huvi ja
rõõm õppimisest oli suur ning
loomulikult sooviksid lapsed
selliseid võimalusi igaks koolipäevaks tahvite ja õpikute
asemel. Tsiteerides vastuseid
küsimusele „Mida uut õppisid?“, kirjutati, et meeldis see,
et õppisin „tahvelarvutit kasulikult (!) kasutama“ või „igast
asju, see oli räme lahe“. Samas

- nii mõnigi arvutis kõva mängukäpp pidi tunnistama oma
arenguruumi tavalise info
leidmisel või õpiprogrammi
kasutamisel. Projektipäev läks
igas mõttes korda, kokku sai
lepitud ka uute plaanide osas
järgnevateks sammudeks digivõimaluste avastamisel.

2. mail olid ka meil Lehetus toredad
talgud. Kuna vihma sadas, koristasime ära külakeskuse seest. Tulid
meile appi ka töötukassast saadetud
mehed ja tänu neile sai palju ära tehtud. Lapsed koristasid, pesid aknaid
ja peegleid, ning kui vihm järgi jäi,
sai ka väljas tööd teha. Pärast suurt
koristamist saime süüa suppi ja Tere
poolt ka maiustusi. Oli väga lahe, aga
kõige põnevam oli veel ees: volbriöö.

Kogu programmi töötas välja
ja viis läbi Tallinna Ülikooli
meediakasvatuse ja haridustehnoloogia õppejõud Elyna
Nevski. Selle eest suur
tänu! ■

Lapsed läksid koju ja hakkasid endale nõiakostüüme valmistama. Oli
väga palju sigri- migrilisi kostüüme
ja huvitavaid nõidasid. Võitjaks
tulid Nastja ja Ruslan, kes
võtsid peanõidade raske
töö enda kanda. Oli väga
palju huvitavaid mänge.
Nagu usside söömine ja
ämblikuvere joomine.
Väga põnev!

Day-Lee Holm
Nissi Põhikool

Pärast toredat päeva
sõime grilli ja kohukesi ja lustisime meeleheaks.
Selliselt kujuneski välja
Lehetus 2. mai ■
Lii Rei

Keskkonnakuu Nissi valla
koolides ja Turba Lasteaias
Põnev keskkonna nädal Turba
Lasteaias sai teoks koos Ellamaa Loodusseltsiga. Huvitavat
materjali
keskkonnanädala
läbiviimiseks saadi Turba Kooli õpetajalt Elikolt. Kõikide
rühmade lapsed said keskkonnateadlikumaks - pudeleid ja
muud prahti ei tohi maha visata, vaid tuleb selleks ettenähtud kohtadesse panna ja oma
ümbritsevat loodust tuleb hoida. Lapsed said teada, mis saab
plastpudelitest, plekkpurkidest
ja klaastaarast pärast taaraautomaati viimisest. Eriti põnev
oli teada saada, et pudelitest
valmistatakse spordisärke ja
aknakardinaid.
Selle toreda nädala toimumisele aitasid kaasa ka tublid lapsevanemad, kes said eelnevalt

kogusummas 108 eurot, hooldekodutoetust ühele taotlejale
150 eurot kuus, ühele taotlejale
ca 405 eurot kuus, erakorralist
toetust viiele taotlejale kogusummas 499,01 eurot, hooldajatoetust ühele sügava puudega
isiku hooldajale 30 eurot kuus;
kaks isikut suunati ajutiselt koduteenusele;
tunnistati edukaks väikehanke
„Tänavavalgustusliinide ehitus“
pakkuja Aktsiaseltsi Elektritsentrum pakkumus (24177,50
eurot);
tunnistati edukaks väikehanke
„Turba Kooli söögisaali ehitusprojekti ekspertiis“ pakkuja AS
Infragate Eesti pakkumus (1140
eurot);
kiideti heaks Nissi valla 2014.
aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

ülesande oma lapsega meisterdada jääkmaterjalist eseme
näituse jaoks. Näitus oli üles
pandud lasteaia saalis ja kõik
soovijad said seda külastada.
Kasutatud oli kõikvõimalikku
materjali ja tööd olid põnevatest põnevamad. Valminud olid
akvaarium, robotid, nukud,
lilled, lamp, seinakell, kommipaberi uss ja palju muud. Enam
meeldinud tööd said auhinnad,
mille oli välja pannud Saidafarm. Iga rühm sai osalemise
eest Loodusseltsi poolt huvitava mängu. Aitäh rühmaõpetajatele, lastele, lapsevanematele,
Ellamaa Loodusseltsile, ja Saidafarmile selle toreda ürituse
toimumisele. ■
Katrin Salep
Turba Lasteaia õpetaja

8. juuni
määrati projekteerimistingimused Jaanika külas elektriliinide
rekonstrueerimise ja Saare kinnistu liitumisprojekti koostamiseks;
anti luba Riisiperes Nissi tee
27 kinnistult kuuse ja Nissi tee
6 kinnistult seitsme männi ja
kahe vahtra raiumiseks;
otsustati maksta ravimitoetust
kahele taotlejale kogusummas
102,68 eurot, hooldekodutoetust ühele taotlejale 250 eurot
ja ühele 150 eurot kuus, erakorralist toetust kahele taotlejale
kogusummas 31,08 eurot;
anti luba Lehetus ja Riisiperes
jaanipidude korraldamiseks;
otsustati sulgeda Turba Lasteaed ajavahemikus 1.–31. juulini
2015. a. ■

Kõik saab alguse sõprusest.
Nissi valla koolide ja lasteaedade heaks sõbraks on Ellamaa Loodusselts. Ühendatud
jõududega toimus aprillis
Turba koolis keskkonnanädal.

siis ikkagi on - papp või plast?
Kuhu ma leivakoti panen?
Kas metalli ja klaasi võiks
panna samasse konteinerisse? Kui mul pole paberikonteinerit, kas võin kõik panna
pakendikonteinerisse?

Projekti eesmärgiks oli suunata laste tähelepanu prügi
sorteerimisele, pakenditele
ja materjalide uuesti kasutusele võtmisele. Usinamad
õpilased tõid nädala jooksul
kogutud pakendid kooli, aga
kui neid sorteerima hakkasime, siis tekkis palju küsimusi:
mis pakend, see mahlapakk

Selgus ka tõsiasi, et õpilased ei
tea, et suuri ühiskasutatavaid
konteinereid (ETO paigaldatud kortermajade juurde)
võivad kõik kasutada ja keegi
selle eest lisaks ei maksa. Siit
tuleb kohe välja kitsaskoht,
miks nii vähe sorteeritakse ei teata oma võimalusi.

Nissi Vallavolikogu
istungitel otsustatust
23.aprill
Kehtestati Nissi Vallavolikogu
liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu suurus ja maksmise
kord.
Nõustuti aktsiaseltsile Kiirkandur välisõhu saasteloa andmisega Ellamaa külas Kalda
kruusakarjääris purustus- ja
sorteerimissõlmest saasteainete välisõhku suunamisega.
Esimesel lugemisel oli LääneHarjumaa jäätmekava 2015 2020 vastuvõtmine.
Otsustati, et Riisipere Kultuurimaja ja Turba Kultuurimaja
korraldatakse alates 1. septembrist 2015. a ümber. Üm-

berkorraldamine toimub nende
ühendamise teel üheks Nissi
Vallavalitsuse hallatavaks asutuseks nimetusega Nissi Valla
Kultuurikeskus.
Huviringide
töö jätkub mõlemas majas, kavandatakse uusi tegevusi ning
kultuurimajade nõukogude liikmed kaasatakse ümberkorraldamise protsessi.
Esimesel lugemisel olid Nissi
Vallavolikogu 10.06.2010 määruse nr 13 "Toimetulekutoetuse
määramiseks eluruumi alaliste
kulude piirmäärade kehtestamine" muutmine ja Nissi Vallavolikogu 20.03.2014 määruse
"Toetuste kord" muutmine.
06.05.2015 istungil otsustatust:

Käsitöötundides meisterda-

Määrati Nissi valla 2015. aasta
aastapreemia Evi Vendlale pikaaegse kultuuri –ja seltsielu
edendamise eest Nissi vallas.

14.mai
Muudeti Nissi Vallavolikogu
20. märtsi 2014 määrust nr 1 "
Toetuste kord". Uueks toetuse
liigiks on sporditoetus, mida
makstakse Nissi vallas elavale
sportlasele, kes on vabariiklikel
või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutanud oma vanuseklassis silmapaistvaid tulemusi
(1.-6. koht) ja kellel ei ole õigust
taotleda õpilastoetust.

21.mai
Muudeti Nissi Vallavolikogu
10.06.2010 määrust nr 13 "Toimetulekutoetuse määramiseks
eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine"

ti olemasolevatest materjalidest midagi uut ja inglise
keeles harjutati sõnavaralist
vilumust ning roheliste mõtete koondamist esseeks. Erinevates ülesannetes osalemise
eest oli võimalik kleepse saada oma keskkonnanädalatunnistusele ja parimaid premeeriti pidulikult. 11.juunil
toimub preemiareis tublidele
keskkonnasõpradele Järvakandi Klaasimuuseumisse ja
Räpina Paberivabrikusse. ■
Eliko Kõiv
Turba Kooli
loodusainete õpetaja

Nissi Vallavolikogu toetas loa
andmist AmEst Haldus OÜle viie Nissi vallas asuva metsamaad sisaldava kinnisasja
omandamiseks. ■

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

Arenemine on enamasti
ikka vaevaline ja nõuab arenejalt pingutust. Üks koht, kus
arenemist eeldatakse, on kool.
Selleks, et seda tüütut pingutust kuidagiviisi leevendada,
on loodud mitmeid algatusi,
mis õppimist koolis põnevamaks ja huvitavamaks muudaksid.

Teeme Ära talgu
Lehetu Külakeskuses.

Ajaleht "Teataja"

Põhikool käis ülikoolis

4 HARIDUS JA KULTUUR
Üks õppeaasta taas on jõudnud lõppu
vaid korra heliseb veel tuttav koolikell
ja tormavadki lapsed suve rüppe
soe päiksesära silmis kõikidel
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Kooliaasta lõpulugu
Lapsed on suve rüppe jooksnud

Jääb õpetaja kauaks seisma lävel ka Nissi Põhikoolist. Kooliaasta
veel enne kui on sulgund raske uks on heade mõtete ja soovidega ära
niiväga tahaks joosta laste järel
nii vabalt, rõõmsalt, hingetuks
Veel huulilt pudenevad õpetusesõnad:
te hoidke ennast, sõpru valige
kõik pole kuld, mis kulla moodi hiilgab
te andeks andma kallil õppige

saadetud, lõpupeod selleks korraks
peetud. Kulub veel veidike aega, et
kogu tegevus koolimajas vaibuks
– jäänud on mõned koosolekud ja
kokkuvõtted, õpikute kuhilad rändavad raamatukokku, potililled
koonduvad fuajeesse ning klassitoad koristatakse isikupäratuteks
ruumideks.

Kuid lapsed teel on nelja tuule poole Selle aasta 175 õppepäeva sisse
neid ootamas on armastus ja mäng mahtus lisaks erinevatele ainetunei ole aega enam õpetuseloole
neil huulil omad sõnad – chill ja häng
/Heiki Vilep/

didele hulk huvitavaid üritusi, õppekäike ja projekte ning uuendusi
töökorralduses. Meie kooli õpeaasta koosnes sellel aastal kolmest
hindamisperioodist, viiest õppeperioodist ja viiest vaheajast. See on
uuendus, millega lapsed ja nende
vanemad on kenasti kaasa tulnud.
Kooli 134-st õpilasest lõpetas selle
õppeaasta ainult väga heade hinnetega 21 õpilast, neljade-viitega
lõpetas 53 õpilast ning ainekiituskirju väga heade tulemuste eest
üksikutes õppeainetes jagus 60
õpilasele, iga hindamisperioodi lõpus said kooli tänukirja kõik need
õpilased, kes käisid kool esindamas
erinevatel võistlustel konkurssidel
või olümpiaadidel. Meie kõige nooremad, I klassi õpilased, aga sellel
aastal hindeid ei saanudki. Nende
õppetöö tulemustele andis õpetaja sõnalise hinnangu. Õpilasele
antavate hinnangute aluseks on
riiklikus õppekavas kehtestatud
oodatavad õpitulemused. Sõnaline hinnang võrdleb õpilase õpitulemust oodatava õpitulemusega.
Hinnangud kirjutab õpetaja lahti
pikemalt. Tähelepanu ei pööra
õpetaja ainult vigadele, vaid annab
konkreetseid soovitusi selle kohta,
mida peaks veel harjutama. Sõnalise hinnang annab suurepärase
võimaluse anda selget tagasisidet
ka selle kohta, mis on hästi. Sõna-

Perepäev Nissi koolis
Maikuu lõpp tõi ilusad ilmad ja Nissi
kooli Perepäeva. See on Nissi kooli
üks populaarsemaid üritusi, mis sel
aastal toimus juba 20. korda.

Päeva oli avama kutsutud ürituse ellukutsujad, endised koolijuhid Andres Pajula ja Malle Liivamägi, kellega
päevajuht Gaute Kivistik tegi ka väikese intervjuu, et meenutada esimest
perepäeva, selle osalejaid ja tegevusi.
Uue Nissi kooli õppekava järgi on Perepäev aktiivõppel põhinev koolipäev,
kus õppimine toimub läbi praktiliste
tegevuste koos vanemate ja õdedevendadega. Sel aastal oli võrreldes
eelmiste aastatega ka palju rohkem
osalejaid: osales 77 peret.

Perepäev oli sel aastal suunaga loodusainete poole: saalis olevas kuppeltelgis sai vaadata filme maailma loomistest ja inimese kehast. Teadbussi
töökad noored viisid läbi keemiakatseid ja bioloogiklassis oli lindude
tundmise õpituba. Kätt sai harjutada
digitaalses lasketiirus ja meisterdada
ise pille. Ja nagu pea kõigil varasematel kordadelgi, oli ka seekord kohal
kiiking ja politsei. Uue asjana sai mängida jalgpalligolfi. Aitäh kõigile osalejatele ja meie headele toetajatle! ■

Balteco AS
Elektrisentrum AS
Nissi Puit OÜ- Lembit Kedelauk
OÜ Riisipere Tervisekeskus- Ene Arro
Nissi Juuksur- Merike Marie Nimmerfeldt
FIE Arkadi Lillmaa
Lembit Sinijärv
Alema ja Mets- Taavi Ehrpais
Mõisama PM OÜ- Jaanus Ajaots
MR Männi- Meelik Rannakivi
Riisipere Puit OÜ- Ain Kilk
Urmas Sepa talu
Silvaron OÜ- Gerly Ragilo

Evelyn Tammaru
Nissi Põhikooli huvijuht
Anne ja Rain Ajaots
Priit Laanekivi
Jaak Simisker
Heldur Simisker
Gaute Kivistik
Marko Petoffer
Heli ja Jüri Priimägi
Raivo Õisma
Riisipere Lasteaed-Maria
Kroon, Katrin Õisma
Lääne- Harju Politsei
Keila Tarbijate Ühistu
Anu Kaljumäe
Eli OÜ- Tõnu Vaher

liste hinnangute andmine nõuab
õpetajalt professionaalsust ja head
ettevalmistust ning eeldab õpilase ja tema arengu tundmist ning
analüüsioskust. Meie klassiõpetaja Helis on sellega suurepäraselt
hakkama saanud ja oskab nüüd
vajadusel juba kolleegidele praktilisi näpunäiteid jagada. Meeldetuletuseks lapsevanematele – palun
lugege ja analüüsige õpetaja poolt
kirja pandud sõnalisi hinnanguid
kindlasti ka koos lapsega. Lisaks
sellele, et lapse tulemustele annab
hinnangu õpetaja, on oluline see,
kuidas hindavad tema pingutusi
vanemad.
Tähtis on olla oma lapse arengu
märkaja ja toetaja. Seda kahtlemata meie lapsevanemad ka on - kooliaasta lõpus jagati tänukirju hea
koostöö või tubli lapse kasvatamise eest 70 lapse vanemale.
Koolil on kohustus päevast päeva anda: jagada teadmisi, pakkuda tähelepanu ja toetust, olla igal
hetkel õpilaste jaoks olemas. Kuid
kooliski töötavad inimesed, kes
selleks, et jaksaks anda, vajavad
omakorda toetust, tagasisidet ja
tunnustust. Eelkõige just oma tegemistele tagasiside saamiseks
otsustasime selle õppeaastal osaleda „Hea kooli” konkursil, mida
igal aastal korraldab väärtusprogrammi raames Tartu Ülikooli eetikakeskus. Selleks tuli kirjutada
põhjalik eneseanalüüs: mida koolis
tehakse ja kuidas kõlab see kokku kooli väärtustega. Konkursi
raames valmis ka kooli tutvustav
lühifilm, mis kõigile soovijaile on
kooli kodulehel vaatamiseks. Osalejate vahel loositi välja võimalus
kohtuda nn kriitilise sõbraga, kes
tuli kooli, vaatles koolikeskkonda,
koolipere suhtlemist ja dokumentatsiooni ning andis nõu. Olime
kriitilise sõbra külaskäiguga nii

rahul, et kutsusime eetikakeskuse
eksperdi Krisi Raava hiljem esinema ka meie lapsevanematele.
Koostöö eetikakeskusega jätkub
järgmisel õppeaastal, kui analüüsime oma tegevusi väärtusarenduse
ning õpilase ja kooli töötajate individuaalse arengu toetamise vaatenurgast.
Kogu koolipere poolt soovime imetoreda kooliaasta eest tänada meie
õpilasi ja nende vanemaid, hoolekogu, koostööpartnereid, toetajaid
ja vilistlasi. Koos teiega sai kooliaasta palju põnevam.
Kohtumiseni tarkusepäeval, kui
vana kommipuu kannab vilju meie
kooli I klassi õpilastele!■
Kaie Saar
Õppealajuhataja
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Eriline emadepäev
Ema!
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Juba teist aastat on Turba Koolis
peetud emadepäeva. Ka sel aastal
6. mai õhtul kell 19.00 kogunesid
emad-vanaemad kooli toredasti
kaunistatud saali. Ootamas olid nii
maitsekalt kaunistatud lauad kui ka
soliidselt riietatud teenindajad, 8.
klassi poisid-tüdrukud.
Külalistele pakuti maitsvat kooki,
morssi ning teed. Noored ettekandjad, kes olid läbinud õpetaja Piret
Tamme juhendamisel etiketikoolituse, said praktilise tegevusega
oma teoreetilisi oskusi kinnistada.
Noortele sai selgeks, et esialgu nii
lihtsana tunduv teenindamine seda
tegelikult polegi: rahvast on palju,
liikumisruumi vähevõitu, söögi-joogi kohaletoimetamine ei pruugi õnnestuda. Heaks kogemuseks oli see
kõik aga küll.
Õhtu põhiosaks olid muusikalised
etteasted ja õpilastöödest väljakirjutatud nopete ettelugemine. Ehkki
ettekantavad tekstikatked olid anonüümsed, tundsid paljud kuulajaist
ära oma poja või tütre mõtted ja sõnakasutuse. Kui noorele kirjutajale
tundubki esmahetkel, kui ta kirjatööga algust teeb, teema liiga enesestmõistetav ja tavaline ning igapäevane, kannab ta lõpuks paberile
kõik oma hingespeituvad mured, salasoovid, unistused, eredamad mälestused, kuid ka mured, hirmud
ning isegi etteheited. Selline väljakirjutamine lähendab noori oma
vanematega, aitab aga ka vanemail
oma last paremini mõista: pole see

TORE on noorteühing.
TORE idee on Eestisse jőudnud
Soomest, kus see on aastakümnete
jooksul laienenud enamikusse üldhariduskoolidest, kuid ka kutsekoolidesse. Eestis alustati 1996. aastal.
Välja on töötatud oma metoodika
őpilaste ja juhendajate koolitamiseks, kujunemas on üle-eestiline
vőrgustik
Turba Kooli TORE grupp alustas

Noorus on ilus aeg ja seda elab läbi iga inimene. Mõnel on see ilusam
kui teisel, kuid seda lihtsalt niisama mööda lasta oleks patt...
Noorena ollakse väike, energiline, rõõmsameelne, täis uudishimu, ei
mõisteta veel paljusid asju ja kõik see on inimesele hea. Kõige parem on
veel siis, kui ei mõisteta ega saada aru, milline see maailm tegelikult on,
siis ei teki ka masendust.
Noorus on nagu pimeduses rõõmsalt ringi jooksmine – alles siis, kui joostakse millegi vastu, saadakse aru, kuidas asjad tegelikult on.
Noor on hea olla: on palju vaba aega, saab mänguasjadega mängida,
uusi asju avastada, jäätist limpsida, lasta vanematel enda eest hoolitseda,
puudub kohustus tööl käia. Juba pisut vanemana peab küll hakkama koolis
käima, kuid see pole kõige hullem, vähemasti algusaastatel.
Noorusajal tuleb võimalikult paljusid asju proovida ja teha ning kõige tähtsam on saadud kogemused-elamused meelde jätta. Kui need mälestused aga
ära kaovad, siis on küll pahasti. Mälestusteta inimene on kui tühi kott.
Minul endal hakkab noorus vaikselt läbi saama, juba vähem kui kolme aasta
pärast olen kaheksateistkümneaastane ehk juba täiskasvanu. See on küll veidike
kurb, aga vähemalt on mul olemas mälestused headest lapsepõlveaegadest. Praegu püüan sellest noorusajast veel viimast rõõmu välja pigistada.
Nagu laulusõnades nii ütlen ka mina, et noorus on ilus aeg ja sellel ei tohi lasta lihtsalt niisama käest lipsata: tuleb mängida, pahandusi teha, tehtud vigadest õppida,
tunda rõõmu ja kurbust, leida sõpru, kogeda erinevaid elamusi, et vanas eas oleks,
mida meenutada. ■

teismeiga kerge kummalegi poolele.
Etteastete järel said õpilased oma
ema või vanaema lille ja kirjatööga tänada. Tundub, et pärast sellist ühist koosolemist on rahulolu
kahepoolne: kirjutaja saab temast
hoolivale inimesele teha meeldiva
tähtpäevakingituse, kingisaaja aga
uhkus- ja rahulolutunde toredast
pojast või tütrest. Siit järeldub, et
hoolivad kodud kasvatavad empaatilisi ja toredaid noori inimesi.
Kuna alatise kurtmisena kõlab mõtteavaldus, et tänased noored on ikka
hullusti hukas ja mure nende edasise käekäigu pärast on suur, olen
oma tekstile lisanud ühe elujaatava
noormehe kirjatöö, kes leiab, et noorus on ikka ilus aeg ja et seda tuleb ka
täiel rinnal nautida. ■
Ingrid Laasi
Turba Kooli eesti keele
ja kirjanduse õpetaja

oma tööd 2015. aasta jaanuaris, mil
toimus esimene TORE põhikoolituse moodul. Kokku oli 3 kolmepäevast moodulit. Teadmised ja oskused omandatud, alustasime koolis
TORE ringiga. Olles koos käinud
kuu aega, võtsime enda sisustada
kooli 1. sünnipäeva. Täpselt aasta tagasi allkirjastas Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler koolitusloa,
et Turba Kool jätkab põhikoolina.

NOORUS ON ILUS AEG...

Karl-Ruuben Kauksi
Turba Kooli 8. klass
Turba Koolis toimus 6. mail
teist aastat järjest kevadkontsert pühendusega õpilaste emadele. Turba Koolis
on tavaks korraldada üritusi
tähtpäevade puhul ja seega
korraldaski meie kool emadepäeva puhul kontserdi, kuhu
olid kutsutud kõikide õpilaste
emad.
Kontsert algas kell 19.00 ja
selleks ajaks olin minagi enda
emaga juba saali jõudnud.
Saalis istusid õpilased pinki-

del, kuid emad istusid kaetud
laudades. 8. klass oli katnud
lauad ja kooli kokk Ülle oli
teinud maitsva tordi, mida
kaheksandikud emadele serveerisid. Õhtu jooksul esinesid
emadele kooli õpilased laulude
ja flöödimänguga, ning Taniel Johan Eller ja Elis Maria
Oldekop lugesid ette parimad
palad kirjadest, mille enamus
lastest olid oma emale kirjutanud. Kirjadest tuli välja
austus oma ema vastu, ülestunnistused, kahetsused ja
muidugi ka tänuavaldus, mis
oli väga siiras. Emotsionaalsemad emad lahkusid koolist
pisarad silmis. Üritus oli väga
südamlik ja muutis ema ja
lapse vahelise suhte kindlasti
tugevamaks. Isiklikult loodan,
et järgnevatel aastatel korraldatakse samuti selline õhtupoolik. ■
Markus Reinboom
Turba Kooli 7. klassi õpilane

Meie jaoks algas sünnipäeva ettevalmistus tordi meisterdamisega peale
tundide lõppu.
Kooli sünnipäeval, 12. mail, võttis
kõiki koolitulijaid vastu TOREvant
oma tervituse ja kallistustega.TOREvant nimelt on ühingu maskott.
Punane TORE maskott tekitas koolis palju elevust, lastel ei olnud tahtmist isegi riidehoiugaleriist ära minna. Kui vants läks õpetajate tuppa,

siis piilusid väikesed sõbrad lukuaugust, et kuhu vant kadus.
Esimese klassi tüdrukud Rebecca ja
Eva Lisa tundsid muret, et mida teeb
TOREvant siis, kui nemad tunnis on.
Sellele murele oli lahendus olemas,
sest TOREvant läks ka tundi ja lapsed õpetasid teda arvutama.
Vahetundides mängisime erinevaid
mänge ja puhusime sünnipäevaõhupalle.

9. mail kell 12.00 toimus Lehetus emadepäeva kontsert. Tegin ise väga suure töö, kirjutasin ja lavastasin ise näidendi,
ja laulsime emadele laule.
Hommikul oli väga tegus aeg,
kuna pidime juba kella kaheksast külakeskusesse minema.
Seal ootas meid Rita, kellega
koos küpsetasime tordipõhjad ja iga laps valmistas emale
üllatustordi Oli ka veel teisigi
üllatusi - laste poolt emadele
valmistatud küünlad ja kaardid. Kui pidu hakkas otsakorrale saama, siis mängisid Nissi Trollide Lehetu tüdrukud
Säde ja Sära meile kitarri. Seejärel tegi Turba tantsurühm
toreda esituse. Väga tore päev
oli, ja ega toidust puudu kah
ei tulnud. Rahvas oli suures
vaimustuses meie esinemisest ja näidend läks väga hästi.
Suured tänud Lisettile, Ritale,
Glen- Rometile, Anastasijale
ja paljudele teistele, kes meid
abistasid. Emadepäeval sai ära
näidatud ka meie võidu moeshow! ■
Lii Rei

Päeva lõpetas kogunemine saalis saime osa 8. klassi õpilase ja ühtlasi
TOREka Virje loovtööst- kuulasime
neiu esituses laule ja sõime koos torti. Kooli sünnipäev koos TOREvandiga valmistas kõige rohkem nalja
ja rõõmu algklasside õpilastele, aga
TOREvanti nähes ei jäänud tõsiseks
ka ühegi suure õpilase ega ka õpetajate nägu. ■
Anu
Turba kooli TORE ringi juhendaja
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Käib töö ja vile koos
Põnev keskkonna nädal Turba Lasteaias sai teoks koos Ellamaa loodusseltsiga. Huvitavat materjali
keskkonnanädala läbiviimiseks saadi Turba Kooli õpetajalt Elikolt. Kõikide rähmade lapsed said keskkonnateadlikumaks - pudeleid ja muud
prahti ei tohi maha visata, vaid tuleb
selleks ettenähtud kohtadesse panna ja oma ümbritsevat loodust tuleb
hoida. Lapsed said teada, mis saab
plastpudelitest, plekkpurkidest ja
klaastaarast pärast taaraautomaati
viimisest. Eriti põnev oli teada saada, et pudelitest valmistatakse spordisärke ja aknakardinaid.

Selle toreda nädala toimumisele aitasid kaasa ka tublid lapsevanemad,
kes said eelnevalt ülesande oma lapsega meisterdada jääkmaterjalist
eseme näituse jaoks. Näitus oli üles
pandud lasteaia saalis ja kõik soovijad said seda külastada. Kasutatud
oli kõikvõimalikku materjali ja tööd
olid põnevatest põnevamad. Valminud olid akvaarium, robotid, nukud,
lilled, lamp, seinakell, kommipaberi
uss ja palju muud. Enam meeldinud
tööd said auhinnad, mille oli välja
pannud Saidafarm. Iga rühm sai osalemise eest loodusseltsi poolt huvitava mängu. Aitäh rühmaõpetajate-

Seekordne

le, lastele, lapsevanematele, Ellamaa
Loodusseltsile, ja Saidfarmile selle
toreda ürituse toimumisele.

Südamenädal: 20-24.aprill
Selleks, et olla terve, tuleb võimelda,
palju liikuda ja mängida. Südamenädala hommikud algasid lasteaiaperele ühise võimlemisega, see andis
tervele päevale reipa olemise, oli
midagi teistmoodi ja lastele meeldis
väga. Ühel päeval oli liikumishommik, kus kõikide rühmade lapsed
esitasd muusika saatel oma liikumiskava. Olge terved ja liikuge terviseks.

kevadpidu

toimus ühiselt koos kõigi rühmadega. Kord aastas on ju tore kui
näeb kogu meie lasteaia peret ja
vanemaid üheskoos. Ei tuntagi ju
muidu ka teisi vanemaid ja ka teisi
lasteaia rühmade õpetajaid. Pidu
oli parajaks proovikiviks kõige pisemataele, kes olid koos nii suure
publikuga esmakordselt ja ei tahtnud hästi paigal püsida. Kontsert
lauludega oli läbilõige õpitud lauludest alates vabariigi aastapäevast.

28. mai ilusal kevadhommikul läksid Turba Lasteaia lapsed seiklema
lastaiaõuealal ülespandud seiklusrajale, et end proovile panna. Nad
pidid ämblikuvõrgu läbima nii, et
hiidämblik neid ei tabaks; leidma
imelinnu munad ja need pesasse
tagasi toimetama; hammaskrattide
maal hoidma tasakaalu ja ületama
poomi; hiidlaine poolt kaldale uhutud sabadikud merre tagasi viskama;
soo, kus valvasid krokodillid läbima
saarelt saarele hüpates; märgistatud

Ei unustatud tervitada ka emasidvanaemasid möödunud emadepäeva puhul laulude ja luuletustega.
Peole lusti lisasid aga musikaalsed
emad kõlapulkade saate ja selle aasta populaarseima lauluga “Kauges
külas”. Ka publik ja lapsed osalesid
ühises laulukooris. Hoopis teise varjundi andsid laulule aga meeshääled,
kes üllatavalt julgelt kaasa laulsid ja
ka endale laulusõnu palusid. Publik
aplodeeris emadele ja iseendale häälekalt. Aitäh Nora, Sefrani, Kertu T.,
Renori ja Robini ema!
Üheks “kirsiks tordil” oli isade etteaste väikese naljalooga A. Kivirähi
sulest “Nööp, kes kaotas poisi”. Lastele ja emadele oli näidend üllatuseks. Lugu oli veidi kohandatud, isad
aga loovad ja mängulised. Mõni isa
küll veidi muretses oma hakkamasaamise pärast, aga võttis oma julguse kokku ja tehtud etendus saigi.
Kahele isale oli see lasteaias teine
etteaste, kolmele isale debüüt. Publik ja lapsed jäid minu arvates isade
üllatusega väga rahule. Aitäh Robin
L., Kertu T., Priidu/Siimu, Lisandra
T. ja Johanni isa! ■
Tiina Umbsaar
muusika ja rühmaõpetaja

Fotonäitus „Omadega rabas“
Mai lõpus avati Riisipere Kultuurimajas
fotonäitus „Omadega rabas“, mis toob
loodusfotohuvilisteni
ühe sõpruskonna
imelised jäädvustused rabamaastikest ja
-elustikust. Näitusel
on Ringa Kedelaugu,
Jüri Taltsi, Anne Aaspõllu, Karin Raaguli
ja Birgit Vaarandi
fotod. Näitust saab
vaadata kultuurimaja
väikeses saalis juuni
lõpuni.

Ringa, kuidas olete seotud
Nissi vallaga?
Olen sündinud, elanud ja koolis käinud Turbas ning viimased 27 aastat elanud Riisiperes.
Minu esivanemadki olid siitsamast pärit – üks neist oli Turba
esimene elanik ja isapoolne vanaisa oli Riisiperes meier.
Kuidas sattusite loodusfotograafia juurde ja kui kaua
olete sellega tegelenud?

Olen ilmselt lapsest saadik
olnud veidi metsa poole, sest
juba varakult on mind tõmmanud loodusesse - metsa,
aasadele-niitudele, putukate
pärusmaale, lõhnavate lillede
embusse. Kooliajal olidki just
loodusõpetuse tunnid ühed
mu lemmikud. Sellest kõigest
tingituna sündis minu kirg
just loodusfotograafia vastu. 9
aastat tagasi osteti meie perre
esimene digikaamera, millega
koos kadusin tundideks põlluserva või metsatukka. Sealt see
kõik alguse sai. Esimesele kaamerale järgnes teine ja lõpuks
sai soetatud Nikoni peegelkaamera. Pean tunnistama, et
algus oli väga raske, sest endale
tuli selgeks teha mustmiljon
pisiasja, alustades mõistetest
ava, ISO ja säriaeg. See oli nagu
tuumateadus, mille tundmaõppimine toimus läbi raamatute, interneti ja sõprade ning
jätkub praegugi. Ajapikku olen
mõistnud, et vaid õppinud inimese käes tekib sellest kunst.
Minu suur õnn oli see, et sattusin Delfi pildiportaali kaudu
kokku toredate inimestega,
kellel oli sama huvi. Üheskoos
õppisime kasutama erinevaid
fototöötlusprogramme ning
üsna pea saime maha ühise
diginäitusega, kus kasutasime
fotomanipulatsiooni erinevaid

võimalusi. Samuti täiendasime
üksteise teadmisi ja oskusi fotograafia alal.
Tänaseks kuulun aga „Objektiivi Ordu“ nimelisse fotoklubisse, kus just sel kevadel
tõmmati joon alla ühisele,
aastapikkusele fotonäitusele
„RABAHETKED”, mis mööda Eestimaad ringi rändas.
Seekordne näitus „Omadega
rabas” on aga väiksema sõpruskonna oma. Käesoleval
näitusel eksponeerime fotosid rabast, mis on meie kamba
vaieldamatu lemmikkohtumispaik. Igal aastal veedame
vähemalt ühe öö rabas, et jäädvustada hämaruse salapära ja
päikesetõusu väge ja siinsel
näitusel võib näha jäädvustusi
kirjeldatud imedeöödest.
Kuidas Teie fotod sünnivad?

Saamislood algavad tavaliselt
ühtemoodi: tuleb minna ja
kaasa tarida kõik vajalik, nagu
näiteks teleobjektiiv, statiiv,
magamiskott, söök, magamisalus ja muu seesugune kola,
endal higimull otsa ees. Olles
sihtmärki jõudnud, sünnib
kõik edaspidine juba loomulikult, sest väljudes kaameraga
igapäevasest keskkonnast loodusesse, tekib ümbritsevaga
iselaadne suhe, mis sunnib

vaatama, otsima, märkama ja
jäädvustama. Muidugi on oluline õige hetk ja ajastus, vahel
ka ainult silmapilk. Eks see ole
üks õnnemäng, kuid kui lõpuks
on pilt ekraanil, siis võib juba
järgmist minekut planeerima
hakata…
Kas olete saanud oma fotode
eest ka tunnustusi? Võibolla
oli see algaja õnn, kui fotograafiaga alustades Eesti Looduse
Fotovõistlusel paar minu pilti pääsesid parimate piltide
hulka, võta nüüd kinni. Ühel
pildil oli meie Valgejärves elav
ripsloom (Ophrydium versatile). Aastaid hiljem osalesin
ka “Looduse Aasta Foto“ konkursil ja kahel korral said minu
pildid erinevates kategooriates
žürii tunnustusi. Üks neist oli
tehtud just Nissi vallas, Larvi
rabajärve ääres, makrovõttena
rabavees olevatest jõhvikatest!
Pean neid tunnustusi enda
jaoks päris oluliseks, kui enam
kui 10 000 pildi seast just minu
omad sõelale jäid. „Omadega
rabas“ näituse pilt „Kärbesõis
(Ophrys insectifera)“ oli aga
juba selle aasta LAF-i parimate
piltide seas.

rada mööda jõudma jooksuga labürindini ja selle eksimata läbima.
Iga laps sai tubli osavõtu eest tunnistuse.■
Katrin Salep
Liikumis-ja rühmaõpetaja

Ongi käes aasta kõige kaunim aeg,see
on pungade puhkemise aeg.Nii on ka
meie Lasteaia pesapuu õitsele löönud
ja väikesed maailmaavastajad teevad
esimesi lennuharjutusi pesast lahkumiseks.Aga mälestused nendest jäävad helged.
Lapsed sisustasid oma lõpuõhtu
õpetliku looga "Põmmu ja Potsu
seiklused",kus siilipoiss Potsu ja siilitüdruk Põmmu käsikäes kevade
hakul kõiki abistades maailma läksid
avastama.
Hiljem aga said kõik lapsed tutvuda
teadusteatri "Kolm Põrsakest" tegemistega. Lapsed rahuldasid oma uudishimu erinevates katsetes osaledes.
Küll tekitati keeristormi,tehti pauku
ja auru.aurusest kausist võluti välja ka
kuhjade viisi seebimulle. Kuidas aga
keedumuna vaevata pudelisse saada
ja hiljem uuesti välja ,kutsus kõiki
sammukese ligemale vaatama.
Õhtu oli tõesti imeline.Täname
kõiki,kes peo kulgemisele kaasa aitasid. Ime küll,et vahel loodus olla võib
nii soe ja soodus - ole lahke, jookse,
suple, kukerpallita ja hüple ning võlusõnu välja mõtle.... ■
Ilusat suve !

masel ajal on minu nõrkus aga
ööfotograafia ja kõik sellega
seonduv! Pimedus ei ole mind
mitte just alati lummanud,
kuid lapseeas oli see vist andeks
antav. Alles nüüd olen mõistnud, et pimedus on täis valgust
ja seda ei sega pisiasjade küllus.
Kaks aastat tagasi pildistasin
Haiba tee ääres esimest korda
elus virmalisi ja nüüd võin öelda, et olen sellest loodusnähtusest täielikult lummatud. Olen
nende pärast valmis taluma
-25 kraadist pakast, tuult, magamata öid ja maha sõitma
kümneid kilomeetreid pilvevaba pildistamiskoha leidmisel. Kui sügis-talvisel perioodil
saab pildistada virmalisi, siis
suvel korvavad selle helkivad
ööpilved ehk polaarmesosfääripilved, mis on kindlasti üks
kaunimaid
atmosfäärinähtusi Eestis. Nende nähtuste
jälgimine ja monitooring on
omamoodi põnev – silma tuleb pidevalt peal hoida Päikese
aktiivsusel, loidete puhul päikesetuule parameetritel ning
geomagnetilisel
aktiivsusel.
Õnneks on see info tänapäeval
tänu mobiilirakendustele kättesaadav 24/7 ja läbi selle olla
igal hetkel kursis ja minekuks
valmis.

Mis on Teie lemmik objektid, mida pildistate?

Milline on Teie enda jaoks
lemmik pilt või foto, mille
üle eriti uhke olete?

Kahtlemata kõik, mis käib
close up ja makrofoto alla. Vii-

See on pilt minu emast ja isast!
Kuid loodusteemaline pilt on

Lea Kivisild

KULTUUR JA HARIDUS
kaitseliidu projekti koolituse “Kiusamisvaba lasteaed ja
kool“ ja omavad õigust kasutada
seda metoodikat.

Märkamatult on kevadest peagi saamas suvi.

Lasteaedades ja koolides toimuvad
viimased õppeaastalõpu askeldused.
Lasteaia lõpetajaid oli sel õppeaastal
21. Edu Teile kooliteele! Aeg on siirduda väljateenitud puhkusele, kogumaks jõudu, et uuele õppeaastale puhanuna vastu astuda.

Sel kevadel on meie lasteaias jätkunud vilgast tegevust igale lapsele. Lisaks rohketele spordisündmustele,
on lasteaed liitunud mitmete erinevate projektidega. Tänu projektidele
on meie laste õppekäigud ja ekskursioonid muutunud huvitavamateks
ja aitavad toetada õppekava.
Varakevadel õpetajad Kai ja Sirje ning
Katrin Õisma läbisid MTÜ Laste-

Noorema rühma õpetajad Terje ja
Tiina liitusid oma rühma lastega projektiga ,,Tere, kevad!,,. See on huvitav
projekt ja annab ka õpetajale palju
uusi ja huvitavaid teadmisi ja materjale lindudest, loomadest, loodusest
üldse. Osalesime kevadfotode saatmisel ja kevadjoonistusvõistlusel. Nii
õpetajaid kui joonistusvõistlusel osalenud lapsi tänati diplomitega.
Riisipere Lasteaia "Laulikute lugemispesa" osutus preemia vääriliseks
konkursil "Lugemispesa 2015". Lugemispesa seadis üles Emakeelepäevaks meie muusikaõpetaja Mari-Liis
Simovart , kasutades kaunilt illustreeritud laulikuid, omamoodi kirjas
ehk nootides. Nõnda said lapsed tutvuda noodipoiste ja –tüdrukutega ja
veerida ka lihtsamaid laulusõnu kokku.
Mõte tuli seoses ilusate illustratsioo-

nidega laulikutes, mida enamasti
ükski lasteaia laps näha ei saa. Pealekauba on raamatutes ju hoopis omamoodi kiri... (noodid), mida samuti
lapsed enamasti näinud ei ole. üllatus
oli suur kui raamatusisu oli hoopis
erinev siiani kogetust.
Meie lasteaia juht, Katrin Õisma,
kirjutas projekti Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK), et mitmekesistada igapäevast õppe- ja
kasvatustegevust ning selle kaudu
populariseerida kogemusõpet. See
projekt hõlmab kevadisi ja sügisesi
ekskursioone. Mais käisid kahe rühma lapsed ekskursioonil Tallinna
Loomaaias ja osalesid sealses zookoolitunnis, kus õpetati lastele pisemaid
putukaid ja loomi tundma. Samuti lubati neid lähedalt vaadata ja katsudagi. Enamus lapsi ei kartnud väiksemat
roomajatki silitada. Lisaks said lapsed
savisse vajutada lindude ja väiksemate loomade jalajälgi ja paberil oli vaja
lahendada väike läbürintharjutus.
Minizoos nägime erinevaid väiksemaid loomi- kitsed, küülikud jne., kel-

lest osa laste seas vabalt ringi kõndisid
ja laste paitusi ootasid. Külastasime
ka roomajatemaja ja imetlesime okstega maiustavat elevanti.
Vanema rühma lapsed käisid õppekäigul Valgjärvel, tutvumas Järveotsa
järvega ja sealsete taimede ja kauni
loodusega.
Andsime ka pisikese panuse heategevuslikku projekti Pardiralli, et toetada
lapsi, kes abi vajavad. Lapsed said saviringis oma kätega voolida fantaasiapardi. Kahe rühma lapsed osalesid
joonistustega- meisterdustega fantaasiapartide võistlusel.
Lastekaitsepäeval toimus ekskursioon Saidafarmi ja Mahefarmi, mis
toimus ,,Tunne koduvalda,, raames.
Saidafarmis nägid lapsed lehmi, mullikaid ja vasikaid. Näidati, kuidas
lehmad on laudas vabapidamisel ja
kus on lehmade lüpsiplats ja kuidas
torustikust piim jõuab kohupiima- ja
juustutootmisruumidesse. Nägime
kuidas ja kuhu pakendatakse kohupiimakreemid. Lapsed said siseneda ka

Laste liikumisest.
Maikuu oli meie lasteaias aktiivne
spordikuu ja siin lugemiseks kõigile
meie toredatest üritustest. Põnevaid sportlikke tegevusi jagus kõigile, eriti sisutihe kuu oli 5-7 aastaste
vanuserühmal, nooremad said olla
osaliselt kaasaelajad. Maikuu algas
õpperohke rattapäevaga, kus teemaks oli ratta korrashoid ja liiklusohutus rattasõidul. Seekord tegi asja
põnevaks noorsopolitsei kohalolek
ja Lõvi Leo poolt laste tunnustamine. Üllatusi ja asjalikkust oli küllaga.
Neljal spordialal: 30m jooksus, palliviskes, kaugus- ja kõrgushüppes said
vanema rühma lapsed üksteisega
mõõtu võtta. 5-6 aastased harjutasid
tehnikat, et järgmisel aastal head tulemused saada. Tore, et meil on kooli staadion lähedal, kus lapsed said
tunda suurel staadionil sooritatud
aladest rõõmu. Läbitud sai takistusrada, proovitud palliviset ja väravas-

veel tegemata!
Mida see hobi Teile annab?
Selle hobiga tegelemine annab
juurde palju uusi teadmisi florast ja faunast, mida ma oma
igapäevases töös lastega jagada
saan. Arvan, et kõik, kes rändavad looduses, on õnnega koos,
sest looduses veedetud väärtuslikud hetked aitavad argiaskelduste keskelt taanduda ja
annavad seletamatut energiat
edaspidiseks. Enamasti. Kui
oled selleks valmis.
--Fotokonkurss. Riisipere Kultuurimaja kutsub fotohuvilisi
üles pildistama Nissi valla loodust. Parimate tööde autorid
saavad tunnustatud ning neid
ootab ees kohtumine fotonäituse autoritega, kes jagavad
näpunäiteid loodusfotode tegemiseks. Võistlusel osalemiseks lae oma foto(d) üles Riisipere Kultuurimaja Facebooki
lehele ürituse „Fotokonkurss“
alla. Lisa juurde ka pildi pealkiri. Üks osaleja saab esitada
kuni 5 fotot. Fotosid saab esitada kuni augusti lõpuni. Parimad tööd valivad välja näituse
„Omadega rabas“ autorid.
Imelisi hetki looduses ja õnnestuvaid fotosid! ■
Ringa Kedelauku intervjueeris
Reelika Väli

külmkambrisse, kus hoitakse valmistoodangut. Ürituse lõpetuseks pakuti
lastele erinevaid kohupiimakreeme ja
juustusorte. Lastele maitsesid kohupiimakreemid väga. Täname lahkeid
võõrustajaid Juhan Särgavat ja Rene
Kaske.
Perekond Õismate mahefarmis tutvusime lammastega ja metssea ristanditega. Lapsed said teada ja kinnitust oma teadmistele, et lambaema
on utt, lambaisa jäär ja lambalaps tall.
Lapsed nägid ka kuidas uted tallesid
imetasid. Lastel oli eriti põnev jälgida, kuidas selleks väljaõpetatud koer
lambaid ühest koplist teise ajas.
Täname Teid kõiki tutvustamast erinevaid loomi. Maale on haritud põllumehi vaja ja mahepõllumajandus
ja mahefarmid on tulevikkuvaatavad.
Ütleb ju vanasõnagi- mida Juku ei õpi,
seda Juhan ei tea!
Sooja ja päikselist suve soovides. ■
Terje Lehtme
Riisipere Lasteaia vanemõpetaja

se jalaga palli löödud ning staadioni
jooksuringki läbitud. Laste julgustamine ja väike võistlusmoment aitas edukalt kõik sooritused läbida.
Traditiooniks oli osaleda ka Turba
kevadjookul, kust meie lapsed hulga
medaleid võitsid. Sel aastal võtsime
12 lapsega osa Valgus lasteaedade
vahelisest tuletõrjevõistlusest. See
oli põnev teatevõistlus, millega meie
lapsed said hästi hakkama. Tänuks
said noored tuletõrjujad diplomi ja
suure kotitäie häid komme. Sel päeval pidasime ka piknikku väga ilusal
Valgu mõisa mänguplatsil. Spordikuu lõpetasid 5-7a. poisid rammumehe võistlusega, kus tüdrukud said
poistele tantsuga kaasa elada. Tänu
meie sponsoritele said kõik lapsed
tunnustuseks medali ja ülevat rõõmu oli näha iga lapse näos. Liikumine on elu alus. Julgustage ikka oma
lapsi osalema meie tegemistes. ■
Epp Hallik
Riisipere lasteaia liikumisõpetaja

Käsitööring Nopenäpud 7aastased
Sellel kevadel täitus Nobenäppudel juba 7 aastat ühiseid
meisterdamisi ja kooskäimisi.
Aastate eest alustas huviring
4 osalejaga, nüüdseks on liikmeid kokku juba 14. Enamus
nobenäppe on pensioniealised,
vanim lausa 87-aastane. Kuid
aeg-ajalt liitub käsitööringiga
ka nooremad, näiteks beebiootel või lapsepuhkusel emasid.

Kohtun käsitööringi Nobenäpud juhendaja Mare Tedremaaga Riisipere Kultuurimaja
hubases tagatoas. Laual lõhnavad piibelehed ning heatujuline
Mare pajatab, et käsitööd meeldis talle teha juba lapsena ning
eeskuju selleks andsid kindlasti ka ema ja vanaema. Tõelise
kiindumuse näputöö vastu,
aga äratas suurepärane käsitöö
õpetaja.
Mare kohtub käsitööhuvilistega kord nädalas, igal teisipäeval
kl 16.00. Siis jõuavad rahvatantsijad kenasti käsitööringist
õhtusesse tantsutrenni. Käsitööring ei ole pelgalt koht kus
näputööd teha, paljude jaoks
on see hea võimalus kodust
välja saada ja teistega suhelda.
Mare räägib, et nende koosviibimistel poliitikat ei arutata ja
klatšijutte ei räägita. Nobenäppude käsitöötunnid on läbinisti
positiivsed ja hea tujuga valmi-

nud töödest õhkub soojust ning
rõõmu koos oldud ajast. Ühiselt
saavad peetud kõik sünnipäevad, seltsielu elavdavad sõprussuhted teiste käsitööringidega.
Ja kui Riisipere Tantsumemmed sõidavad Memme-Taadi
peole, on ka Nobenäpud oodatud oma kandi tantsijatele kaasa elama.
Käsitööga tegelejate lemmikuks on muidugi kudumine.
Üllatusena kuulen Marelt, et
Nobenäppude kokkusaamistel
ei koota. Seda teeb igaüks kodus ju niikuinii. Käsitööringis
proovitakse hoopis ühiselt uusi
tehnikaid ning avastatakse erinevaid materjale. Uusi ideid
mõtleb välja juhendaja Mare,
kes vabal ajal otsib inspiratsiooni nii ajakirjadest-raama-

tutest kui internetisügavusest.
„Pidevalt uusi ideid leida polegi
nii lihtne,“ sõnab Mare. Sestap
on tore, kui mõnikord õnnestub leida juhendaja väljaspoolt
käsitööringi.
Aastate jooksul on proovitud
väga erinevaid tehnikaid: tikkimist, heegeldamist, kanzashit,
savivoolimist, uuritud vanu
Nissi mustreid jpm. Ühe erilisema tööna toob Mare välja „Hingelinnu“ projekti. Hingelind on
riidest linnuke, mida kaunistab
arhailine tikand ja igal tikitud
sümbolil on oma kindel tähendus. See on talisman, mis pakub
omanikule kaitset kõige halva
eest. „Igaühel peaks olema oma
hingelind,“ ütleb Mare. Hingelind on traditsioon, mida Nobenäpud on elavana hoidnud kõik

7 aastat. Selle aja jooksul on
kaunistatud talismane kingitud
nii sõpradele kui erinevatele
Nissi valla külalistele.
Teine tore traditsioon on lasteaialõpetajate meelespidamine.
Juba viis aastat on Nobenäpud
kinkinud kevadisel lasteaia lõpuaktusel igale lapsele toreda
meene. Sel kevadel said kõik tulevased koolijütsid kingituseks
isevalmistatud helkurid. Väga
südamlik ja vajalik kingitus!
Praegu on Nobenäpud suvepuhkusel. Sügisel kogunetakse taas, et veeta koos toredasti
aega ning valmistada esemeid,
mis rõõmustavad nii tegijat kui
saajat! ■
Mare Tedremaaga käis vestlemas Reelika Väli
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Nissi valla Rahvajooks

Uued valla
kodanikud:
märts:
Kirsika Tinn (Turba)

Meie hulgast
on lahkunud:
aprill:
Heljo Kuusemets (Turba)
Endel-Albert Laursoo
(Ellamaa)
Sergei Šušarin (Lehetu)
mai:
Nikolai Kaljumaa (Riisipere)
Vello Liivas (Lehetu)
juuni:
Laivi Kormik (Riisipere)
Linda Tammeoru (Kivitammi)

Õnnitleme!
Mai
92
80
75
70
70

Alide Ralko
Elga Salep
Lembit Nõmme
Halliki Mändlo
Juhan Võrk

Juuni
93
90
85
70

Linda Arro
August Kivimägi
Aita Lang
Peeter Gahler

Nõmmiku Talu Meierei pakub
tööd pakendajale ja piimakäitlejale.
Amet sobib sulle, kui oled kohusetundlik, armastad puhtust
ja täpsust ning hindad ausust,
sulle sobib töötada vahetustega.
Väljaõpe toimub kohapeal,
vajadusel majutuse võimalus.
Ootame sooviavaldusi info@
nommiku.ee või 53853828
Nõmmiku Talu Meierei asub
Kernu vallas ja valmistab
täispiimast juustu, jogurtit ja
kohupiima. Toodetega saab
tutvuda pühapäeviti 15.0019.00 (vt www.nommiku.ee)

20. mail 2015 toimus VI Nissi valla
Rahvajooks Turba Gümnaasiumi
staadionil ja alevikus ning Riisipere
ja Turba vahelisel Läänemaa Terviseteel. Ilm oli sel päeval kevadiselt
soe ja jooksuks ideaalne.
Esimesena said rajale tilluraja 2-7
aastased eelkooliealised poisid ja
tüdrukud, distantsiks oli 400m.
Kõik 65 südikat osalejat läbisid raja
ja said preemiaks šokolaadi ja kosutuseks kaneelisaiakese. Iga vanuseklassi kolme parimat autasustati
medaliga.

Kohe peale tilluraja võistlejate autasustamist said rajale miniraja 7-16
aastased poisid ja tüdrukud, distantsiks 1,1 km. Kõik 80 vaprat osalejat
lõpetasid, ka nemad said suu magusaks ja vanuseklasside kolm parimat kaela medali. Tillu- ja miniraja
jooksjatel hoidis valvsalt silma peal

Kuulutused

Helista ja leiame sulle parima
lahenduse. Tel 55 982 842
Vee-, kanalisatsiooni- ja drenaazitrasside ehitus.
Kogumismahutite ja septikute
paigaldus.
Kaevetööd. Haljastustööd.
Teede ehitus.
Kraavide ja tiikide kaevamine,
kändude juurimine.
Killustik- ja asfaltplatside
ehitus. Liiva, killustiku ja mulla
müük. Santehnilised sisetööd.
------------------------------------Pottsepp - korstnapühkija
pakub kvaliteetset teenust.
Küttesüsteemide ehitus,
remont ja hooldus. Korstnapühkimise akti ja kütteseadme
passi väljastus. OÜ Ahjuteenused. Tel. 56639398
------------------------------------OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51
45 215, info@est-land.ee
------------------------------------Kaks poissi - 1 ja 3 aastased,
otsivad omale lapsehoidjatkoduabilist väiksesse talumajja Ellamaa lähistel 3 päeval
nädalas. Sobiv kandidaat on
elukogenud ja töökas kohalik
inimene, kes austab lapsi ja
armastab tööd, mida teeb.
Pakume lõbusat töökollektiivi
ja väärilist tasu.
Tel. 53323733
------------------------------------Moe- ja disainifirma AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas
võtab tööle õmblejaid universaalmasinale ja overlokile.
Kontakt 6747567

meditsiinitöötaja Monica Murakas,
õnneks seekord keegi esmaabi ei vajanud.

Peale miniraja autasustamist koguneti bussi, et sõita põhijooksu starti
Riisiperre Läänemaa Tervisetee al-

gusesse. Stardis oli 74 jooksusõpra,
keda ootas ees 5,8 km pikkune distants endise Turba raudteejaamani.
Eelnevalt oli samale rajale lähetatud 14 kepikõndijat. Ka sel aastal oli
põhirajal kasutusel elektrooniline
ajavõtt, mis tagas võistlejate tulemuste ülitäpse fikseerimise. Kõik
võistlejad jõudsid õnnelikult finišisse ja said kosutada ennast šokolaadi
ning kaneelisaiakesega.
Et anda võimalus väikelaste vanematele üritusest osavõtta, oli sel
aastal avatud lastehoid, kus 12 hoius
olnud last said turvaliselt mängida.
Üldvõit läks traditsiooniliselt oma
valla mehele Ain Kilk'ile, kes vanuseklassi järgi võistles M40 klassis.
Kui kõik jooksjad ja kepikõndijad
olid finišeerunud, autasustati vanuseklasside kolm parimat medaliga
ning kõigi võistlejate vahel loositi
hulgaliselt loosiauhindu.

Ka kohal olevad sponsorid sai meeles peetud tänumedalitega.
Tore oli nautida, et kogu võistlust
kommenteeris professionaalne oma
valla mees Gaute Kivistik, mis meeldis ka osalejatele.
Kokku oli VI Nissi valla Rahvajooksul rekord arv osalejaid 233.
Jälle oli rõõm näha, et lisaks Nissi
valla elanikele oli kohale tuldud ka
kaugemalt: Tallinnast, Lääne-Ristilt, Raplast, Varbolast, Märjamaalt
ja Kilingi-Nõmmelt.
Suured tänud kõikidele toetajatele,
sponsoritele ja abilistele, kelle kaasabil taaskord üritus teoks sai ning
erilised tänud Eesti Kultuurkapitalile ja Nissi Vallavalitsusele, kes on
leidnud, et antud ürituse toetamine
on vajak.
Kohtumiseni järgmisel aastal! ■
Maido Kaljur

